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Betlém na námûstí doplnila v˘stava
Mûsto andûlÛ

Tradiãní betlém je novû umístûn 
v informaãním centru

Mûstské sluÏby mají nové vozidlo 
na zimní údrÏbu

Byla dokonãena nejvût‰í leto‰ní 
investice mûsta

Luká‰ Obruãník se stal mistrem Slovenské
republiky v kartingu 

ročník XXII .
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Ozdoben˘ r˘mafiovsk˘ vánoãní stromMûstské sluÏby pfiiváÏejí vánoãní smrk

Dfievûn˘ betlém v informaãním centru v R˘mafiovû V nedûlní ‰kole ve Stránském probûhlo vánoãní tvofiení

Adventní v˘zdoba a betlém v Dobfieãovû ·árka Lupeãková instaluje v˘stavu ÏákÛ ZU· na námûstí Míru 

Betlém na námûstí Míru doplnila zvoniãka Slamûn˘ betlém v Horním Mûstû Foto: redakce
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VáÏení spoluobãané,

máme za sebou v mnoha smûrech v˘jimeãn˘
rok, proÏíváme ãasy plné omezení, která sa-
mi neovlivníme. Ale pofiád zb˘vá mnoho ji-
n˘ch vûcí, jeÏ jsou jen v na‰ich rukou. Tûmi
jsou napfiíklad vánoãní svátky strávené s ro-
dinou, chvíle klidu a odpoãinku doma nebo
tfieba pfii procházce po na‰em nazdobeném
námûstí.
Dovolte nám, abychom Vám pfii pfiíleÏitosti
konce roku 2020 popfiáli klidné a pohodové
proÏití vánoãních svátkÛ. A do nového roku
2021 hlavnû zdraví, radost a optimismus,
mnoho osobních i pracovních úspûchÛ.

Ing. Ludûk ·imko
starosta

Ing. Lenka Vavfiiãková
místostarostka

Novoroãní pfiání starosty a místostarostky

V fiádném termínu 10. prosince probûhlo ve velkém sále Stfiediska vol-
ného ãasu zasedání zastupitelstva mûsta. Zahájil ho starosta Ludûk
·imko a v úvodu blahopfiál zastupitelÛm Josefu ÎiÏkovi, Jaroslavû
Jurãové, Vlastimilu Baranovi a ·tûpánu Chárníkovi.
Na programu byla mimo jiné zpráva o ãinnosti rady mûsta, ko-

neãná verze rozpoãtu na rok 2021 a zpráva o ãinnosti kontrolní-

ho v˘boru. Dále se fie‰ily majetkové záleÏitosti. Byly pfiedstave-

ny zásady pro ti‰tûná a elektronická média, které upravují spe-

ciální rubriku pro názory zastupitelÛ (více v samostatném ãlán-

ku). Zastupitelstvo na svém zasedání pfiijalo dar od spoleãnosti

R˘mafiovsko, o. p. s., víceúãelové hfii‰tû na Dukelské, které nyní

bude ve vlastnictví mûsta. Zasedání bylo jako vÏdy moÏné sledo-

vat v reálném ãase na kanálu YouTube. Odkaz na pfiím˘ pfienos je

pfiedem zvefiejnûn na webov˘ch stránkách mûsta souãasnû s po-

drobnou pozvánkou. Na závûr starosta popfiál v‰em v sále i divá-

kÛm na YouTube hezké Vánoce a hodnû zdraví.

Foto a text: JS

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta

Foto: Lenka RomaÀáková, redakce
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Zastupitelstvo mûsta schválilo 10. prosince 2020 nové znûní Zásad pro

ti‰tûná a elektronická média mûsta R˘mafiova. Zásady upravují vydává-

ní a distribuci R˘mafiovského horizontu a elektronick˘ch informaãních

médií (Mobilního rozhlasu, webov˘ch stránek mûsta, stránky mûsta na

sociální síti Facebook, diskusní skupiny mûsta na sociální síti Facebook

a stránky mûsta na sociální síti Instagram). 

Základní obsahovou náplní R˘mafiovského horizontu jsou rubriky jako

Aktuálnû z mûsta, Zdravotnictví, ·kolství, SVâ, Mûstské muzeum

a Galerie Octopus, Mûstská knihovna, Spoleãenská kronika, Z okolních

mûst a obcí, Sport atd. âlánky mají charakter zpráv, tzn. jde o vyÏádané

souhrnné nebo cílenû jednorázové informace o dûní z rÛzn˘ch oblastí Ïi-

vota mûsta a regionu, jeÏ nejsou omezeny poãtem znakÛ. Autory tûchto

ãlánkÛ jsou ãlenové redakce, zástupci mûsta a jeho organizací. Odborné

ãlánky pí‰ou pravidelní dopisovatelé a tyto ãlánky vût‰inou vycházejí

v nûkolika na sebe navazujících ãástech. 

Podle § 4a tiskového zákona, ve znûní úãinném od 1. 11. 2013, je vyda-

vatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen po-

skytovat objektivní a vyváÏené informace o územním samosprávném

celku a poskytnout pfiimûfien˘ prostor pro uvefiejnûní sdûlení, která vy-

jadfiují názory ãlenÛ zastupitelstva (celého názorového a tematického

spektra) územního samosprávného celku, t˘kající se tohoto územního

samosprávného celku. Povinnost vydavatele poskytnout pfiimûfien˘ pro-

stor pro sdûlení posilující názorovou pluralitu daného územního samos-

právného celku, resp. jeho ãásti, má své meze a mûla by b˘t uplatÀová-

na pfiimûfienû. Je tfieba respektovat právo vydavatele na redakãní úpravu

jím vydávaného periodického tisku. Stanovení tûchto povinností nezna-

mená automatické otisknutí celého sdûlení, které poÏaduje uvefiejnit ãlen

zastupitelstva územního samosprávného celku. 

Aby byly práva a povinnosti vydavatele i jednotliv˘ch zastupitelÛ jasnû

dané a nezpochybnitelné, rozhodlo zastupitelstvo o zfiízení nové podrub-

riky Názory r˘mafiovsk˘ch zastupitelÛ, která bude respektovat následu-

jící pravidla:

- Rozsah v‰ech sdûlení vyjadfiujících názory a stanoviska ãlenÛ zastu-

pitelstva mûsta t˘kající se mûsta R˘mafiova v jednom vydání periodi-

ka budou vã. pfiípadné reakce oponentÛ celkovû zabírat max. 2 tisko-

vé strany.

- Rozsah jednoho sdûlení názoru ãlena zastupitelstva mûsta se stano-

vuje na max. 2 normostrany, tj. 3 600 znakÛ vã. mezer, nadpisÛ a pod-

pisÛ (pfii fontu Calibri o velikosti písma 11 a jednoduchém fiádková-

ní jde o necelou stranu A4), a to bez ohledu na to, zda je pod sdûle-

ním podepsán jeden nebo více ãlenÛ zastupitelstva. KaÏd˘ zastupitel

mûsta mÛÏe v daném ãísle zvefiejnit pouze jedno sdûlení a je nepfií-

pustné, aby zastupitel poskytnul svÛj prostor k názorovému sdûlení

ve prospûch jiného zastupitele a umoÏnil mu tak zvefiejnit v jednom

vydání více sdûlení.

- V pfiípadû, Ïe sdûlení ãlena zastupitelstva pfiekroãí stanoven˘ rozsah,

bude sdûlení rozdûleno na více ãástí, bude-li to moÏné s ohledem na

obsah sdûlení; nebude-li moÏné sdûlení rozdûlit na více ãástí, redak-

ãní rada vyzve autora sdûlení k pfiimûfienému zkrácení sdûlení. V pfií-

padû, Ïe autor sdûlení odmítne respektovat tyto Zásady a sdûlení pfii-

mûfienû nezkrátí, redakãní rada si vyhrazuje právo sdûlení pfiimûfienû

zkrátit tak, aby byl zachován smysl obsahu sdûlení.

- Jednotlivá sdûlení budou fiazena v pofiadí, v jakém byla doruãena.

- V pfiípadû, Ïe poãet a rozsah zaslan˘ch sdûlení pfiekroãí urãen˘ celko-

v˘ rozsah sdûlení ãlenÛ zastupitelstva pro jedno vydání, neuvefiejnûná

sdûlení budou oti‰tûna v dal‰ím vydání. Taková sdûlení mají pfiednost

pfied novû zaslan˘mi sdûleními pro dan˘ kalendáfiní mûsíc. 

- Nezkrácená sdûlení budou uvefiejnûna na webu mûsta v ãásti vyhraze-

né R˘mafiovskému horizontu: https://www.rymarov.cz/rymarovsky-

horizont.

- Fotografie mohou b˘t u sdûlení uvefiejnûny pouze v pfiípadû, Ïe spo-

leãnû se zaslan˘m textem nepfiekroãí 1/2 tiskové strany.

V̆ ‰e uveden˘m zpÛsobem bude zaji‰tûn spravedliv˘ pfiístup a stejn˘

prostor pro vyjádfiení názorÛ na dûní ve mûstû v‰em zastupitelÛm.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Zastupitelstvo schválilo nové zásady
pro ti‰tûná a elektronická média

V tomto ãísle najdete
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V listopadu byla dokonãena nová pû‰í lávka pfied Podolsk˘ potok mezi
Palackého a Podolskou ulicí. MnoÏí se dotazy ohlednû jejího zv˘‰ení nad te-
rén, proto uvádíme vysvûtlení.
Na v‰ech mostech a lávkách v R˘mafiovû a jeho místních ãástech se

v pravideln˘ch intervalech provádûjí revize. Nejinak tomu bylo

u lávky spojující ulice Palackého a Podolskou. Revizní technik Ing.

Jaroslav Ostrej‰ v revizní zprávû z roku 2018 konstatuje, Ïe zmiÀo-

vaná lávka je v nevyhovujícím stavu a do 5 let je potfieba její kom-

pletní rekonstrukce nebo v˘mûna. JiÏ v roce 2017 byla autorizova-

n˘m inÏen˘rem pro mosty a inÏen˘rské konstrukce zpracována pro-

jektová dokumentace. Ta mj. zahrnuje hydrotechnick˘ v˘poãet, kte-

r˘ byl projednán se správcem toku (Povodím Odry, s. p.). Podmínkou

správce toku bylo lávku situovat tak, aby spodní hrana pochÛzné ãás-

ti lávky byla 0,5 m nad hladinou stoletého prÛtoku. BûÏná hladina

vodního toku je v tomto místû 590,733 m n. m., hladina stoletého

prÛtoku je spoãítána na 592,900 m n. m., coÏ je de facto ve v˘‰ce bfie-

hÛ, a proto je spodní hrana lávky ve v˘‰ce 593,400 m n. m. Pfii spl-

nûní této podmínky je navrÏená lávka v souladu s národním plánem

povodí Odry, plánem pro zvládání povodÀov˘ch rizik v povodí Odry

a plánem dílãího povodí Odry. 

Lávka je vût‰í a vy‰‰í neÏ ta pÛvodní a nezpevnûné bfiehy neregulo-

vaného potoku její velikost umocÀují, ale jiné fie‰ení nebylo z pro-

storov˘ch dÛvodÛ moÏné. Pokud by se tak nestalo, byla by stará láv-

ka po konci Ïivotnosti odstranûna bez náhrady. JelikoÏ je lávka ob-

ãany hojnû vyuÏívána, mûli jsme zájem ji na tomto místû zachovat.

Na zimní období máme v plánu vyzkou‰et podlahovou pryÏ, kterou

bychom chtûli zajistit bezpeãnou schÛdnost lávky i v období, kdy do-

chází k namrzání od potoka. Ing. Ludûk ·imko
Foto: JS

Lávka pfies Podolsk˘ potok

S nástupem zimy se nám podafiilo realizovat poslední poloÏku plánu investic
spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., schváleného Radou mûsta
R˘mafiova (valnou hromadou spoleãnosti) pro rok 2020. Jde o vozidlo urãené
pro zimní údrÏbu – nákladní automobil tovární znaãky MAN TGM 13.290 4x4.
Tento nákladní automobil má podvozek s nosností do 15 tun, jde te-

dy o vozidlo men‰í a lépe manipulovatelné v mûstském provozu i na

uÏ‰ích místních komunikacích. Kvalifikovan˘m dodavatelem je spo-

leãnost FORNAL Trading, s. r. o., a cena vozu ãinila bezmála 4 mil.

korun bez DPH. Nosiã v˘mûnn˘ch nástaveb je vybaven sypaãem so-

li a inertního materiálu, zásobníkem na solanku a variabilnû nastavi-

telnou ‰ípovou radlicí.

Zásadní pro údrÏbu komunikací je pfiedev‰ím zkrácení potfiebného

ãasu k zásahu, ale také obnovení solankového hospodáfiství, tj. skrá-

pûní komunikací solankou, která pfii niÏ‰ích teplotách spoleãnû s vol-

nû sypanou solí lépe o‰etfií místní komunikace. Stejnû tak modernûj-

‰í systém sefiizování sypaãe umoÏní optimální nastavení mnoÏství so-

li i inertního materiálu sypaného na komunikace. 

Zakoupením dal‰í kompatibilní nástavby – kropicí cisterny, kterou

máme Radou mûsta R˘mafiova (valnou hromadou spoleãnosti) schvá-

lenu pro rok 2021, nahradíme 33 let starou a dosluhující kropiãku 

LIAZ, a vÛz se tak stane vyuÏiteln˘m po cel˘ rok.

Ráda bych také touto cestou podûkovala v‰em zamûstnancÛm

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov za jejich práci pro mûsto, mûstu

R˘mafiovu a obchodním partnerÛm za spolupráci a obãanÛm za cen-

né pfiipomínky, ale i milá slova chvály. V novém roce 2021 pfieji

v‰em hlavnû pevné zdraví, hodnû pracovních i obchodních úspûchÛ.

Ing. Irena Orságová, jednatelka
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o. 

archiv: Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Mûsto má nové vozidlo na zimní údrÏbu

Mûsto R˘mafiov vypsalo 17. záfií 2020 v˘bûrové fiízení na realizaci 

opravy komunikace v ulici U Rybníka. S ohledem na prostorové pod-

mínky v ulici koresponduje rozsah oprav se stávajícím stavem.

Budou vymûnûny konstrukãní vrstvy vozovky, obruby, plocha od-

vodnûna pomocí novû rozmístûn˘ch uliãních vpustí a dojde k odstra-

nûní zelen˘ch pásÛ, které budou novû pojízdné. Respektovány budou

navazující sjezdy k nemovitostem. De‰Èová voda z povrchu komuni-

kace bude odvádûna de‰Èovou kanalizací ãásteãnû do vodoteãe a ãás-

teãnû do stávající kanalizace.

V rámci v˘bûrového fiízení obdrÏelo mûsto celkem pût nabídek, s nej-

niÏ‰í nabídkovou cenou ve v˘‰i 3 365 tis. korun bez DPH byla vy-

brána spoleãnost KARETA, s. r. o., Bruntál. DÛvodem vypsání v˘bû-

rového fiízení aÏ témûfi v podzimním období bylo zdlouhavé fie‰ení

majetkoprávních vztahÛ se Státním pozemkov˘m úfiadem a devíti

vlastníky, od kter˘ch bylo nutné ãást pozemkÛ pod komunikací vy-

koupit. 

Stavební práce byly zahájeny bezodkladnû po podpisu smlouvy

a pfiedání staveni‰tû, kdy bylo provedeno odtûÏení pÛvodních skladeb

vozovky, provedena de‰Èová kanalizace a pfiíprava pro uliãní vpusti.

Mûla by následovat konstrukãní vrstva z kameniva zpevnûného ce-

mentem, provedení obrub a asfaltování. Technologické postupy v‰ak

Stavební práce v ulici U Rybníka byly pfieru‰eny 
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Dne 30. fiíjna 2020 spoleãnost JR STaKR, s. r. o., Bruntál, dokonãila opravu
komunikací ulic Pivovarské, 1. máje a Hornomûstské. ·lo o jednu z nejvût‰ích
leto‰ních investic mûsta.
ByÈ to moÏná nebylo na první pohled patrné, tato stavba se pot˘kala

se znaãn˘mi komplikacemi. ·lo napfi. o neúnosné podloÏí v okolí zá-

kladní a matefiské ‰koly, od Hornomûstské ulice smûrem dolÛ, které

vyvolalo nutnost sanace vhodn˘m materiálem. Stavbu zkomplikova-

la na nûkolika místech i kolize se star˘m betonov˘m teplovodním ka-

nálem, kter˘ znemoÏÀoval provedení konstrukcí vozovky a de‰Èové

kanalizace, nutn˘ protlak kanalizace v kfiiÏovatce ulic 1. máje

a Hornomûstské z dÛvodu znaãné kumulace vedení technické infra-

struktury, úprava a posun zpomalovacího prahu u polikliniky a ná-

vaznost na novou odstavnou plochu naproti poliklinice.

V rámci stavby byla provedena kompletní v˘mûna konstrukãních

vrstev vozovky, nová de‰Èová kanalizace se zfiízením uliãních vpustí

a liniového Ïlabu pro odvodnûní komunikace, byly zfiízeny a pfie-

dláÏdûny chodníkové plochy, doplnûno vefiejné osvûtlení, parkovací

plochy byly pfiedláÏdûny a roz‰ífieny o dal‰í místa, byla vybudována

kontejnerová stání, zpomalovací prahy a provedeny terénní úpravy

v okolí stavby. Na jafie budou dokonãeny pouze drobné terénní úpra-

vy a vodorovné dopravní znaãení.

Celkové náklady stavby ãinily 11 125 tis. korun. Realizace akce je

spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj, z nûhoÏ

mûsto obdrÏí dotaci ve v˘‰i 5 mil. korun.

Vûfiíme, Ïe nová komunikace i vefiejné prostranství zpfiíjemní Ïivot

obãanÛm v místû bydli‰tû a pfiispûje k celkovému zkvalitnûní vefiej-

n˘ch prostor na‰eho mûsta. Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

MûÚ R˘mafiov
Foto: JS

Modernizace komunikací v ulicích Pivovarské, 1. máje 
a Hornomûstské je dokonãena

neumoÏÀují provádûní tûchto prací v nízk˘ch teplotách a zhotovitel

se obává, Ïe poloÏení obrub na zimní období by mûlo za následek je-

jich poniãení pfii zimní údrÏbû a pojíÏdûní vozidly obãanÛ. Z toho dÛ-

vodu bylo dohodnuto, Ïe se stavební práce pfieru‰í do doby vhodnûj-

‰ích klimatick˘ch podmínek. Mezitím navíc dojde k lep‰ímu sednutí

a zhutnûní zasypané r˘hy pro de‰Èovou kanalizaci. V celé ulici bude

po dobu pfieru‰ení stavebních prací zaji‰tûna ve‰kerá obsluha a údrÏ-

ba a obãanÛm bude umoÏnûn pfiíjezd aÏ k jejich domÛm. Stavební

práce budou pokraãovat ihned, jakmile to poãasí umoÏní. 

Omlouváme se obãanÛm za dopravní omezení a vûfiíme, Ïe se ihned

na jafie podafií práce zdárnû dokonãit, celá ulice se doãká nové ko-

munikace a její obyvatelé zlep‰ení Ïivotních podmínek.

Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

MûÚ R˘mafiov
Foto: JS

Mûsto R˘mafiov vyhlásilo zámûr prodeje pozemku parc. ã. 91 v k. ú.

Janovice u R˘mafiova (Nové Pole). Minimální nabídková cena je dle

znaleckého posudku stanovena ve v˘‰i 375,10 Kã/m2 (v ãástce je

jiÏ zapoãteno DPH ve v˘‰i 21 %). Tato cena je minimální nabídko-

vou cenou, z níÏ budou zájemci vycházet pfii podávání sv˘ch nabí-

dek. Ke kupní cenû budou dále pfiipoãteny náklady spojené s pfievo-

dem (kolek, vyhotovení znaleckého posudku). Jedin˘m hodnoticím

kritériem pro v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky je nejvy‰‰í nabídnutá cena

za odkoupení pfiedmûtu prodeje.

Zájemci vloÏí svoji nabídku do obálky s adresou, na niÏ bude moÏné

zaslat oznámení o pfiípadném opoÏdûném podání nabídky. Obálky

musí b˘t doruãeny nejpozdûji 25. ledna 2021 do 16:00, tedy do za-

hájení schÛze hospodáfiské komise, na které se budou nabídky oteví-

rat. Zájemci mohou b˘t u otevírání obálek pfiítomni, pokud to umoÏ-

ní v té dobû platná epidemiologická opatfiení.

Podmínkou prodeje bude mimo jiné v˘stavba rodinného domu pro

individuální bydlení. Do 18 mûsícÛ od uzavfiení budoucí smlouvy

musí b˘t uzavfiena kupní smlouva a kupující musí získat pravomoc-

né stavební povolení ãi jiné opatfiení pfiíslu‰ného orgánu státní sprá-

vy umoÏÀující fiádné zahájení pfiíslu‰né stavby rodinného domu a nej-

pozdûji do 12 mûsícÛ od uzavfiení kupní smlouvy musí vybudovat zá-

klady a základovou desku rodinného domu.

Po provedení v˘bûrového fiízení a schválení prodeje v zastupitelstvu

mûsta bude s úspû‰n˘m zájemcem (kupujícím) uzavfiena smlouva

o budoucí smlouvû kupní, pfiiãemÏ kupující musí nejpozdûji 

do 60 dnÛ od jejího podpisu uhradit mûstu 50 % kupní ceny s DPH.

Mûsto si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení v kterékoliv je-

ho fázi, a to bez udání dÛvodu.

Janovice u R˘mafiova – Nové Pole

Mûsto nabízí k prodeji pozemky pro rodinné domy nebo chaty
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Vyz˘váme nájemníky a vlastníky bytÛ ve správû

Bytermu bez dálkové dodávky tepla nebo teplé

vody, kde je mûfiena pouze spotfieba studené vo-

dy, aby stavy sv˘ch podruÏn˘ch vodomûrÛ ozná-

mili písemnû po‰tou, vhozením do sbûrného bo-

xu umístûného na Bytermu nebo e-mailem na ad-

resu sanovcova@byterm.cz nejpozdûji do 15. led-
na 2021.
V‰echny byty ve vlastnictví mûsta R˘mafiova

napojené na centrální nebo blokové kotelny jsou

osazeny radiov˘mi mûfiiãi tepla, teplé a studené

vody – v tûchto pfiípadech není nutná Ïádná sou-

ãinnost nájemníkÛ a odeãty probíhají dálkovû. 

Spoleãenství vlastníkÛ jednotek ve správû

Bytermu, která provedla v˘mûnu mûfiiãÛ tepla za

radiové, ale nikoliv v˘mûnu vodomûrÛ, musí

i nadále tyto vodomûry odeãítat, zápis stavu vo-

domûru probíhá dle dosavadních zvyklostí v SVJ.

Dûkujeme za pochopení. Byterm R˘mafiov, p. o.
Foto: pixabay.com

Byterm Ïádá nájemníky a vlastníky bytÛ v jeho správû 
o spolupráci pfii odeãtech stavÛ podruÏn˘ch vodomûrÛ

Stejnû jako kaÏd˘ rok i le-
tos pfied prvním advent-
ním víkendem pracovníci
Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov pokáceli vánoãní smrk a pfievezli ho k instalaci na
námûstí Míru, kde jej nazdoben˘ mohou obyvatelé obdivovat aÏ do 6. ledna. 
Leto‰ní vánoãní strom mûstu daroval pan Josef Heinz, kterému bylo

povoleno kácení kvÛli onemocnûní stromu. Jde o smrk ve stáfií cca 

70 rokÛ a o v˘‰ce 26 metrÛ. Pro osazení na námûstí byl strom samo-

zfiejmû zkrácen tak, aby byl provoznû bezpeãn˘. Pro jeho v˘zdobu

byly pouÏity ãerveno-bílé ozdoby a svûtla díky dotaci Skupiny âEZ,

která sv˘m projektem pfiispûla nûkolika mûstÛm a obcím

v Moravskoslezském kraji na rozsvícení vánoãních stromÛ.

Îáci v˘tvarného oboru pod vedením ·árky Lupeãkové doplnili tra-

diãní betlém pod vánoãním stromem o zvoniãku, nové figury rytífie

a pana PrÛ‰i a téÏ ãerta s dlouh˘m ocasem a rolniãkou na konci, na

kterou si mohou kolemjdoucí zazvonit. 

Vzhledem k epidemické situaci neprobûhly vánoãní trhy ani slav-

nostní rozsvícení stromu s hudebními vystoupeními pro vefiejnost,

starosta a místostarostka v‰ak alespoÀ promluvili k obãanÛm na fa-

cebookov˘ch stránkách mûsta. JS
Foto: redakce

Vánoãní strom na R˘mafiovském námûstí je z Edrovic

Dal‰ím vyhlá‰en˘m pfiedmûtem prodeje jsou tfii ãásti pozemku parc.

ã. 3148/2 v k. ú. R˘mafiov, kaÏdá o v˘mûfie cca 2 000 m2, za úãelem

v˘stavby tfií rodinn˘ch domÛ nebo rekreaãních objektÛ. I zde bude

v˘bûr nabídek proveden obálkovou metodou. Zájemce mÛÏe podat

na kaÏdou ãást parcely pouze jednu nabídku. V pfiípadû, Ïe bude 

úspû‰n˘ na více ãástech, bude vyzván, aby si jednu vybral (kaÏdému

zájemci mÛÏe b˘t prodána jen jedna ãást parcely). U ãástí parcely,

které budou takto vráceny (vítûz odstoupí), se pofiadí posune o jedno

místo a parcela bude nabídnuta zájemci, kter˘ nabídl druhou nejvy‰-

‰í ãástku. Pokud odstoupí i druh˘ zájemce, bude nabídnuta tfietímu

v pofiadí atd. Pokud nebude nûjaká ãást parcely prodána nebo dojde

k odstoupení v‰ech zájemcÛ u dané ãásti parcely, bude zvefiejnûna

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

Minimální nabídková cena ãiní 203,28 Kã Kã/m2 (v ãástce je jiÏ za-

poãteno DPH ve v˘‰i 21 %). Tato cena je minimální nabídkovou ce-

nou, z níÏ budou zájemci vycházet pfii podávání sv˘ch nabídek.

Ke kupní cenû budou dále pfiipoãteny náklady spojené s pfievodem

(kolek, vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu).

Jedin˘m hodnoticím kritériem pro v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky je

nejvy‰‰í nabídnutá cena za odkoupení pfiedmûtu prodeje. Nabídky

musí b˘t doruãeny nejpozdûji 25. ledna 2021 do 16:00, tedy do za-

hájení schÛze hospodáfiské komise, na které se budou nabídky oteví-

rat. Zájemci mohou b˘t u otevírání obálek pfiítomni, pokud to umoÏ-

ní v té dobû platná epidemiologická opatfiení.

Podmínkou prodeje bude mimo jiné v˘stavba rodinného domu pro

individuální bydlení nebo rekreaãního objektu. Do 18 mûsícÛ od 

uzavfiení budoucí smlouvy musí b˘t uzavfiena kupní smlouva a kupu-

jící musí získat pravomocné stavební povolení ãi jiné opatfiení pfií-

slu‰ného orgánu státní správy umoÏÀující fiádné zahájení pfiíslu‰né

stavby rodinného domu a nejpozdûji do 12 mûsícÛ od uzavfiení kup-

ní smlouvy musí kupující vybudovat základy a základovou desku ro-

dinného domu.

Po provedení v˘bûrového fiízení a schválení prodeje v zastupitelstvu

mûsta bude s úspû‰n˘m zájemcem (kupujícím) uzavfiena smlouva

o budoucí smlouvû kupní, pfiiãemÏ kupující musí nejpozdûji 

do 60 dnÛ od jejího podpisu uhradit mûstu 50 % kupní ceny s DPH.

Mûsto si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení v kterékoliv je-

ho fázi, a to bez udání dÛvodu.

BliÏ‰í informace ke v‰em nabídnut˘m pozemkÛm lze získat na

www.rymarov.cz, na úfiední desce nebo na finanãním odboru MûÚ

R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, u Ing. Lucie Svobodové, tel. ã. 554

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

JS
Zdroj: MûÚ R˘mafiov

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

TAJEMNICE MùSTSKÉHO Ú¤ADU 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 
– technika investic

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. bfiezna 2021, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se

zákonem ã. 262/2006 Sb., 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: zajímavou a rÛznorodou práci, 

osobní pfiíplatek, 

moÏnost získání bytu, 

pruÏnou pracovní dobu, 

ãerpání dal‰ích zamûstnaneck˘ch

v˘hod.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• dozorování staveb,

• zaji‰Èování komplexní realizace investiãních zámûrÛ mûsta

v oblasti v˘stavby, zastupování investora zejména pfied dotãe-

n˘mi orgány státní správy, zaji‰Èování projektové pfiípravy, ko-

munikace se zpracovateli dokumentace, kontrolní a administ-

rativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím, 

• stanovení podmínek pro zásahy do místních komunikací.

Zákonné poÏadavky na uchazeãe:
(dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samos-

právn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch pfiedpisÛ, v platném znûní): 

• fyzická osoba, která dosáhla vûku 18 let,

• státní obãan âeské republiky nebo cizí státní obãan s trval˘m

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

• zpÛsobilost k právním úkonÛm,

• trestní bezúhonnost,

• ovládání jednacího jazyka.

Jiné poÏadavky na uchazeãe:
PoÏadované vzdûlání: 

• minimálnû stfiední vzdûlání stavebního smûru s maturitní 

zkou‰kou; 

• popfi. minimálnû stfiední vzdûlání technického smûru s maturit-

ní zkou‰kou, s minimální praxí 1 rok v realizaci staveb, jejich

projektování nebo jejich dozorování; 

• popfi. ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo

magisterském studijním oboru stavebního smûru nebo vy‰‰í

odborné vzdûlání stavebního smûru; 

• popfi. ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo

magisterském studijním oboru technického smûru nebo vy‰‰í

odborné vzdûlání technického smûru, s minimální praxí 1 rok

v realizaci staveb, jejich projektování nebo jejich dozorování.

PoÏadované znalosti a dovednosti:

• dobrá uÏivatelská 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:

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, aktivní fiidiãská praxe,

• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací,

• znalost projektování pozemních a dopravních staveb.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat:
• oznaãení v˘bûrového fiízení,

• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení po-

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

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

• datum a podpis uchazeãe.

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

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

bûrového fiízení,

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

zích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bez-

úhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad

domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m pro-

hlá‰ením,

• ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,

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

ly 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 ne-

bo po‰tou v obálce oznaãené „V̆ bûrové fiízení Referent/referent-

ka regionálního rozvoje – Neotvírat“, doruãené nejpozdûji v den

stanovené lhÛty pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. 2. 2021
Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového
fiízení zafiazeny.

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

koliv v jeho prÛbûhu. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude ucha-

zeãÛm 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 úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz.

Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 

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

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Mgr. Monika

Krykorková, tajemnice Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.:

554 254 132, popfi. vedoucí odboru regionálního rozvoje

Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Miroslav Sigmund, tel.:

554 254 316. Mgr. Monika Krykorková, v. r.
tajemnice Mûstského úfiadu R˘mafiov
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TAJEMNICE MùSTSKÉHO Ú¤ADU 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 dopravy a silniãního hospodáfiství 
– evidence vozidel

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. února 2021, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu urãitou (zástup po dobu

trvání matefiské nebo rodiãovské

dovolené)

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 9. platová tfiída – v souladu se zá-

konem ã. 262/2006 Sb., zákoní-

kem 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: zajímavou a rÛznorodou práci,

osobní pfiíplatek,

moÏnost získání bytu, 

pruÏnou pracovní dobu,

ãerpání dal‰ích zamûstnaneck˘ch

v˘hod.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy ve vûcech provozu na pozemních komuni-

kacích podle zákona ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na

pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• schvalování technické zpÛsobilosti jednotlivû dovezeného vo-

zidla,

• udûlení a odnûtí oprávnûní k provozování stanice mûfiení emisí,

• zpracování statistick˘ch údajÛ souvisejících s v˘konem státní

správy a samosprávy na úseku registru vozidel, vedení pfiehle-

du o vlastních v˘konech a ãinnostech, 

• v˘bûr správních poplatkÛ podle zákona ã. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Zákonné poÏadavky na uchazeãe:
(dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samos-

právn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch pfiedpisÛ, v platném znûní): 

• fyzická osoba, která dosáhla vûku 18 let,

• státní obãan âeské republiky nebo cizí státní obãan s trval˘m

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

• zpÛsobilost k právním úkonÛm,

• trestní bezúhonnost,

• ovládání jednacího jazyka.

Jiné poÏadavky na uchazeãe:
PoÏadované vzdûlání: 

• minimálnû stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou.

PoÏadované znalosti a dovednosti:

• dobrá uÏivatelská 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:

• praxe ve státní správû nebo samosprávû,

• zvlá‰tní odborná zpÛsobilost k v˘konu správních ãinností (zá-

kon ã. 312/2002 Sb.),

• orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb.,

správní fiád, zákon ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vo-

zidel na pozemních komunikacích, v‰e v platném znûní),

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, aktivní fiidiãská praxe.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat:
• oznaãení v˘bûrového fiízení,

• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení po-

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

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

• datum a podpis uchazeãe.

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

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

bûrového fiízení,

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

zích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bez-

úhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad

domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m pro-

hlá‰ením,

• ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,

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

ly 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 ne-

bo po‰tou v obálce oznaãené „V̆ bûrové fiízení Referent/referent-

ka odboru dopravy a silniãního hospodáfiství – Neotvírat“, doru-

ãené nejpozdûji v den stanovené lhÛty pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 15. 1. 2021
Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového
fiízení zafiazeny.

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

koliv v jeho prÛbûhu. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude ucha-

zeãÛm 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 úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz.

Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 

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

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Mgr. Monika

Krykorková, tajemnice Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.:

554 254 132, popfi. vedoucí odboru dopravy a silniãního hospo-

dáfiství Mûstského úfiadu R˘mafiov Bc. Renata Vysly‰elová, tel.:

777 254 120.

Mgr. Monika Krykorková, v. r.
tajemnice Mûstského úfiadu R˘mafiov
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âlánek zastupitele JUDr. Jana Cutáka byl rozdûlen na dvû ãásti s ohledem na svou obsáhlost, pfiiãemÏ v minulém ãísle byla zvefiejnûna prv-

ní ãást sdûlení a druhá ãást je oti‰tûna nyní. Plné znûní je uvefiejnûno na webov˘ch stránkách mûsta https://bit.ly/3lRTSZz.

Názory r˘mafiovsk˘ch zastupitelÛ

2. Podstata dal‰ího stfietu názorÛ nastala v pfiípadû kontroverzního

obsahu paní Vavfiiãkovou pfiedloÏeného návrhu na schválení odmûny

pro pana ·imko ve v˘‰i nûkolika desítek tisíc korun, v pfiedneseném

odÛvodnûní tedy zejména za v˘kon funkce nepfiítomného tajemníka

a v období vyhlá‰ení nouzového stavu. I v této vûci jsem z pozice 

opoziãního zastupitele pfiedloÏil svÛj protinávrh na v˘razné sníÏení

objemu finanãních prostfiedkÛ odmûny panu ·imko, jelikoÏ podle zá-

kona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení, mûl v prÛbûhu vyhlá‰ené-
ho nouzového stavu vykonávat pfiesnû definované úkoly a povin-
nosti starosty mûsta jako souãást své bûÏné pracovní náplnû pod-

le tohoto právního pfiedpisu; tudíÏ, dle mého názoru, bez pfiiznání
nároku na pfiiznání pfieváÏné ãásti navrhované mimofiádné od-
mûny a pfiedloÏené ke schválení paní Vavfiiãkovou.

3. Zfiejmû tou povûstnou poslední „kapkou pravdy“ pro nastartování

následujícího neomluvitelného chování pana ·imko vÛãi mnû byl mÛj

komentáfi k okolnostem, za kter˘ch byla v prÛbûhu letních mûsícÛ

hospodáfiskou komisí projednávána jeho Ïádost o odkoupení nemovi-

tostí v majetku mûsta. Ve svém názoru k tomuto projednávanému bo-

du programu zasedání zastupitelstva jsem vyjádfiil svÛj rezolutní ne-

souhlas s nemístn˘m prohlá‰ením pfiítomného Ïadatele ·imko na

pfiedmûtné komisi, kter˘m oznaãil cenu nemovitostí stanovenou
znaleck˘m posudkem za pfiíli‰ vysokou, kdy souãasnû s tímto v˘ro-

kem pfiedloÏil ãlenÛm komise svoji vlastní a v˘razn˘m zpÛsobem
poníÏenou pfiedstavu ãástky, za kterou by byl pr˘ ochoten nemo-
vitosti od mûsta odkoupit. V prÛbûhu zasedání zastupitelstva ã. 13

jsem potom vyjádfiil své pevné pfiesvûdãení, Ïe tak jako kaÏd˘ obãan
R˘mafiova pfiece nemÛÏe s odpovûdn˘mi orgány mûsta smlouvat
o cenû stanovené znaleck˘m posudkem soudního znalce, pravidly
pro prodej jeho majetku a v neposlední fiadû i podle zákona o ob-
cích, jako na nûjakém arabském trhu, tak o to dÛraznûji si takov˘
zpÛsob znevaÏujícího jednání nemÛÏe a nesmí dovolit obãan 
– osoba vefiejnû ãinná, zastávající nejvy‰‰í post ve vedení mûsta.

From: Cuták Jan, JUDr. <cutak.jan@rymarov.cz> 

Sent: Thursday, September 24, 2020 12:17 PM

To: ‘Ing. Ludûk ·imko-starosta mûsta’ <simko.ludek@rymarov.cz>

Cc: zastupitele@rymarov.cz; ‘vedoucí’ <vedouci@rymarov.cz>; ‘Krykorková Monika’ <krykorkova.monika@rymarov.cz>

Subject: ZM 13 - vyjádfiení k ãásti prÛbûhu zasedání

Pane ·imko,

za pouÏití reciproãní formy oslovení, jakou jste aktuálnû i na vefiejnosti zaãali aplikovat spoleãnû s paní Vavfiiãkovou vÛãi mé osobû, a v pfií-

mé spojitosti s projevy Va‰eho neadekvátního, krajnû nezdvofiilého aÏ neomaleného chování na vãerej‰ím zasedání zastupitelstva, Ïádám Vás,

abyste propfií‰tû vypustil mé pfiíjmení a den v˘roãí mého narození ze seznamu zastupitelÛ v ãase Va‰eho „vin‰ování“. Skuteãnû nestojím o po-

tfiásání si pravicí s typem takového ãlovûka, kter˘ pfied fórem v zastávané funkci nezvládá své emoce a povedenû tak kráãí ve ‰lépûjích uÏí-

vání arogantních v˘razov˘ch prostfiedkÛ svého pfiedchÛdce vÛãi svému názorovému oponentovi.

Ubezpeãuji Vás, Ïe se nenechám nikdy, niãím a nik˘m odradit ãi zastra‰it od poukazování na doloÏitelné ne‰vary a licomûrné praktiky, které

na r˘mafiovské radnici zapustily jiÏ v dobách minul˘ch své hluboké kofieny, kdy soubûÏnû s tím vzná‰ím na souãasné vedení mûsta oprávnû-

né návrhy a poÏadavky na nápravu vûcí vefiejn˘ch.

Pane ·imko, jsem hluboce pfiesvûdãen, Ïe slu‰nost není slabost, a touto zásadou se budu i nadále fiídit nejen ve svém osobním Ïivotû. V ná-

vaznosti na to, abych také jako komunální politik pfiispûl sv˘mi nabyt˘mi znalostmi, zku‰enostmi a vynakládanou energií k narovnání zdeci-

movan˘ch pomûrÛ a úrovnû morálky na úfiadû a na radnici.

Spoleãnû s paní Vavfiiãkovou nechcete vidût, nechcete sly‰et. Va‰e volba.

My ostatní, odmítnûme spoleãnû ‰pínu, podrazy a rozpínající se klientelismus. Vytváfiejme do budoucna lep‰í podmínky zejména pro Ïivot

v‰ech na‰ich spoluobãanÛ a lep‰í politickou kulturu na‰eho mûsta.

JUDr. Jan Cuták, zastupitel JUDr. Jan Cuták
zastupitel za hnutí ANO 2011

www.rymarovbudelip.cz

„O ãem vedení radnice v RH nepí‰e…“ (2. ãást)

Zastupitelstvo mûsta se 23. záfií 2020 zab˘valo návrhem rady mûsta

poskytnout mimofiádnou odmûnu Ing. Luìkovi ·imko za v˘kon

funkce tajemníka v dobû od 18. 11. 2019 do 30. 6. 2020. Pracovní po-

mûr pfiedchozího tajemníka skonãil dne 31. 3. 2020 a tato funkce by-

la obsazena od 1. 7. 2020. Prodleva pfii obsazení místa byla dána nou-

zov˘m stavem, kter˘ znemoÏnil realizovat v bfieznu 2020 osobní po-

hovory s uchazeãi, takÏe v˘bûrové fiízení pokraãovalo aÏ ve druhé

polovinû kvûtna 2020.

Po celou tuto dobu více neÏ sedmi mûsícÛ Ing. ·imko vykonával funk-

ci tajemníka, tj. plnil celou fiadu povinností dan˘ch zákonem o obcích

pfiímo tajemníkovi (v˘kon pfienesené pÛsobnosti obce, personální zále-

Ïitosti atd.) a zejména pak nesl osobní odpovûdnost za chod úfiadu

a v‰echna rozhodnutí, která ãinili jednotliví úfiedníci pfii své práci.

V dobû nouzového stavu kromû vlastních povinností s tím souvisejí-

cích (vedení krizového ‰tábu, zabezpeãení opatfiení ve vztahu k obãa-

nÛm atd.) musel z pozice tajemníka zajistit chod úfiadu, zejména per-

sonální obsazení jednotliv˘ch odborÛ, tak aby byla zaji‰tûna smûnnost

úfiedníkÛ a zabezpeãen v˘kon státní správy, koordinoval dodávky 

ochrann˘ch pomÛcek pro zamûstnance, vã. úprav pracovi‰È atd. 

Vût‰ina zastupitelÛ (a to napfiíã politick˘m spektrem) se pfiipojila

k návrhu rady mûsta a rozhodla ocenit práci Ing. ·imko v hektickém

a velmi vypjatém období první poloviny roku mimofiádnou odmûnou.

Poslední kauza, na kterou JUDr. Jan Cuták poukazuje, je koupû ne-

movitosti (pozemky parc. ã. 469/1, 470 a 472/1 vãetnû stavby bez

ã.p./ã.e., která je souãástí pozemku parc. ã. 469/1, k.ú. R˘mafiov)

manÏely ·imkov˘mi. Cena byla znaleck˘m posudkem stanovena na

ãástku 390 320 korun. Starosta sdûlil, Ïe jedin˘ dÛvod, kvÛli nûmuÏ

chtûl nemovitost koupit, je to, Ïe kvÛli nefunkãním ÏlabÛm na objek-

tu teãe ve‰kerá de‰Èová voda na jeho pozemek, a vzniká mu tak ‰ko-

da na jeho majetku. Za tuto cenu ov‰em nemovitost nekoupí, akcep-

tuje, Ïe zÛstane v majetku mûsta, musí ale trvat na zabezpeãení ob-

jektu tak, aby de‰Èové vody stékaly mimo jeho pozemek. âlenové

hospodáfiské komise (zastupitelé) odsouhlasili, Ïe tento poÏadavek je

oprávnûn˘, a uloÏili Bytermu provedení tûchto oprav. Dále rozhodli,

Ïe dal‰í projednávání prodeje bude odloÏeno do doby, neÏ bude zná-

mo, kolik by ãinila cena také za úpravu pfiístupu do objektu (dnes pfií-

stup jen z pozemku Ing. ·imko), pokud by jej mûsto chtûlo pronají-

mat tfietí osobû, pfiípadnû demolice objektu, pokud by mûsto chtûlo

prodávat „ãist˘“ pozemek. Dfiíve neÏ byl objekt zabezpeãen a neÏ byl

prodej opûtovnû projednán, starosta se rozhodl cenu dle posudku 

Reakce na ãlánek „O ãem vedení radnice v RH nepí‰e…“ (2. ãást)
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akceptovat. Tím mûstu nevznikly Ïádné náklady související s opra-

vami objektu nebo jeho demolicí. 

K poslední invektivû JUDr. Cutáka v bodû 3 je tfieba pfiipomenout, Ïe

kupní smlouva je dvoustrann˘ právní akt, pfii nûmÏ se obû strany mu-

sí shodnout na jeho obsahu, coÏ je základem obãanského práva.

KaÏdá ze stran (a dokonce se to i u zpÛsobil˘ch osob pfiedpokládá)

mÛÏe mít vlastní názor na uspofiádání vzájemn˘ch vztahÛ. KaÏd˘,

kdo nûkdy kupoval nemovitost, potvrdí, Ïe kupní cena je otázkou,

která pfii sjednávání smlouvy hraje v˘znamnou roli. Bylo by pak 

uráÏkou bûÏn˘ch obãanÛ, ktefií se pfii sjednávání kupní ceny snaÏili

tuto cenu sníÏit, aby byli oznaãeni za arabské trhovce. Jiná vûc je, po-

kud nedojde ke shodû na v˘‰i ceny. Pak se v pfiípadû vztahu mûsto –

obãan mÛÏe stát, Ïe kupní smlouva není uzavfiena a obãan se místo

koupû nemovitosti uch˘lí k jejímu pronájmu. BûÏnû se tak dûje u po-

zemkÛ u rodinn˘ch domÛ, které obãané uÏívají jako zahrádky.

Ing. Lenka Vavfiiãková

Od 1. prosince je moÏné si zakoupit pfiedplatné R˘mafiovského horizontu na
rok 2021. I v pfií‰tím roce bude mûsíãník vycházet vÏdy poslední pátek v mû-
síci s v˘jimkou prosince, kdy vyjde v pátek pfied vánoãními svátky.

• R˘mafiovsk˘ horizont je moÏno zakoupit v prodejnách v rámci

na‰eho regionu.

• PfiedplatitelÛm je doruãován v den vydání, pfiípadnû následující

pracovní den, a to prostfiednictvím rozná‰kové nebo po‰tovní

sluÏby. 

Cena celoroãního pfiedplatného (12 fiádn˘ch ãísel) ãiní 180 korun na

rok pro obãany R˘mafiova a jeho místních ãástí (Edrovic, Janovic,

Jamartic, Ondfiejova, Stránského). Pfiedplatitelé mimo R˘mafiov jsou

povinni uhradit náklady na po‰tovné ve v˘‰i 204 korun za rok, celko-

vé pfiedplatné tedy bude ãinit 384 korun za rok. R˘mafiovsk˘ horizont

je moÏno odebírat rovnûÏ v elektronické podobû za cenu pfiedplatné-

ho bez po‰tovného, tj. 180 korun za rok, aktuální vydání novin je

pfiedplatitelÛm zasíláno na jimi uvedenou elektronickou adresu v den

vydání. Je nutno vzít v úvahu, Ïe elektronická verze mûsíãníku má ob-

jem dat cca 7 MB, a poãítat s tím v nastavení e-mailové schránky.

Pfiedplatitelé ti‰tûného vydání R˘mafiovského horizontu mohou v pfií-

padû zájmu obdrÏet navíc elektronickou podobu mûsíãníku zdarma. 

V pátek 15. ledna 2021 vyjde mimofiádné ãíslo Fotografové
R˘mafiovska, které je rovnûÏ moÏno si pfiedplatit, a to za cenu 20
korun (+ pfiípadné po‰tovné ve v˘‰i 17 korun).

Pfiedplatné si lze objednat vyplnûním pfiihlá‰ky, kterou získáte na poda-

telnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nebo vyplnûním elektronického for-

muláfie na adrese https://bit.ly/predplatne_2021. Na základû toho bude

pfiedplatiteli vystavena faktura, kterou uhradí osobnû na podatelnû

Mûstského úfiadu R˘mafiov nebo bankovním pfievodem. Redakce RH

Pfiedplatné R˘mafiovského horizontu na rok 2021

Od 13. prosince 2020 do‰lo k obnovení provozu autobusové linky 885 propojující Karlovu
Studánku (sedlo Hvûzda) s Ovãárnou. 
Na lince je zv˘‰en poãet autobusÛ v exponovan˘ch ãasech a jsou také zavede-

ny nové spoje o prázdninách a víkendech

s odjezdy z Karlovy Studánky v 17:52

a 18:52 a zpût z Ovãárny pak v 18:30 a 19:30.

Toto posílení provozu umoÏnilo zavedení no-

v˘ch protiepidemick˘ch opatfiení, a to, Ïe jed-

ním autobusem mÛÏe cestovat maximálnû 60

cestujících. JS, Zdroj: www.msk.cz
Foto: Lenka RomaÀáková

Spoleãnost Koordinátor ODIS, s. r. o., kaÏdoroãnû vydává

pro jednotlivé oblasti Moravskoslezského kraje kniÏní jízd-

ní fiády vefiejné dopravy v rámci ODIS vÏdy k termínu ce-

lostátních zmûn jízdních fiádÛ v prosinci. V leto‰ním roce

tomu tak v˘jimeãnû nebude. KniÏní jízdní fiády vyjdou aÏ

k termínu bfieznov˘ch zmûn, kdy se pfiipravuje fiada v˘-

znamnûj‰ích úprav. Aktuální jízdní fiády budou samozfiejmû

k dispozici na webov˘ch stránkách www.kodis.cz a cestují-

cím jednotlivé linkové jízdní fiády vytiskneme za 2 koruny

v na‰ich dopravních infocentrech ODIS. Ing. Ale‰ Stejskal 
jednatel spoleãnosti Koordinátor ODIS, s. r. o.

Na Ovãárnu 
se opût dostanete autobusem

KniÏní jízdní fiády 
letos v prosinci nevyjdou

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve vlastnictví mûsta a maji-

telÛm domÛ ve správû této organizace pohotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vá-

noãních svátkÛ.

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

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

ZávaÏné havárie – Byterm R˘mafiov
Dagmar ·anovcová 732 430 810

Elektfiina
Roman Szukalski 602 127 196

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

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití vánoãních svátkÛ 

a úspû‰né vykroãení do nového roku 2021. Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

Pohotovostní sluÏby Bytermu 
v prÛbûhu vánoãních svátkÛ

Odpadové centrum – ulice 8. kvûtna

Recyklaãní dvÛr – ulice Palackého
Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 ZAV¤ENO

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

Otevírací doba 
odpadového centra 

a recyklaãního dvora 
o vánoãních 

a novoroãních svátcích

UÏiteãná informace
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Cena vodného a stoãného patfií mezi vûcnû usmûrÀované ceny, tzn.

cenov˘m v˘mûrem Ministerstva financí âR je stanoven závazn˘ po-

stup pfii tvorbû nebo kalkulaci ceny, vãetnû zahrnování pfiimûfieného

zisku do ceny. 

S úãinností od 1. 1. 2021 se zmûní cena vodného a stoãného

v R˘mafiovû takto:

Cena za vodu (vodné + stoãné) v R˘mafiovû je dlouhodobû pod re-

publikov˘m prÛmûrem. Z tabulky lze vyãíst, Ïe v leto‰ním roce byla

na‰e cena v porovnání s prÛmûrnou cenou v âR o cca 14 Kã niÏ‰í

(zdroj: skrblik.cz). DÛvodem zv˘‰ení ceny vody je nárÛst ceny suro-

vé vody, nárÛst mzdov˘ch prostfiedkÛ a nárÛst nákladÛ na opravu in-

frastrukturního majetku (pfiivadûãÛ, vodárensk˘ch objektÛ, fiadÛ, ãis-

tíren odpadních vod ad.). Dal‰ím dÛvodem je zákonná povinnost za-

hrnout do ceny vodného, resp. stoãného dostateãn˘ objem finanãních

prostfiedkÛ k zaji‰tûní financování obnovy vefiejného vodovodu (ka-

nalizace) a souvisejících staveb. 

Vodovodní fiad provozuje a vlastní Vak Bruntál, a. s. Spoleãnost

je pfieváÏnû vlastnûna obcemi a mûsty v okrese Bruntál. R˘mafiov

vlastní v této spoleãnosti 14,69 %. Investice spoleãnosti v roce 2020

v R˘mafiovû a jeho místních ãástech pfiedstavovaly ãástku 6,835 mil.

korun. Na rok 2021 spoleãnost plánuje z vlastních prostfiedkÛ obno-

vu vodovodÛ v R˘mafiovû za 5,3 mil. korun.

Provozovatelem kanalizace jsou Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

majitelem je mûsto R˘mafiov. Mûsto do svého majetku investovalo

v roce 2020 celkem 8,4 mil. korun, pfiiãemÏ nejvût‰í poloÏku tvofiila

modernizace hrubého pfiedãi‰tûní na ãistírnû odpadních vod za 

3,627 mil. korun. Na rok 2021 plánujeme investice v celkovém obje-

mu 7 mil. korun.

Prostfiedky vynakládané na obnovu vodovodní a kanalizaãní infra-

struktury nejsou v pfieváÏné vût‰inû pfiípadÛ vidût, ale pokud bychom

je prÛbûÏnû neinvestovali, nemohli bychom si uÏívat komfortu ãisté

vody, kterou bûÏnû v domácnostech vyuÏíváme.

Ing. Ludûk ·imko

Cena vodného a stoãného na rok 2021

Tentokrát bych se rád pozastavil nad ãast˘m steskem na‰ich pacien-

tÛ na bolest kloubÛ. Právû ta je ãasto omezujícím faktorem pohybu

a obecnû sniÏuje kvalitu Ïivota. Mimo zranûní a zánûtlivé procesy je

ãastou pfiíãinou bolesti opotfiebování kloubÛ, sníÏení pevnosti chru-

pavky a následné zmûny na kostech i kloubních pouzdrech, pfiiãemÏ

nejãastûji jsou postiÏeny kolena a kyãle. Toto opotfiebování kloubÛ se

odbornû naz˘vá osteoartróza, lidovû jen artróza.

Osteoartróza je civilizaãní onemocnûní spojené se souãasn˘m ne-

zdrav˘m zpÛsobem Ïivota, zejména sedav˘m zamûstnáním, nedo-

statkem pohybu v dûtství, koufiením, nadváhou a obezitou. Vliv má

i genetická dispozice a u Ïen po menopauze i sníÏená hladina hor-

monÛ. Pfiíãinou mohou b˘t také prodûlané infekce, zánûty a zranûní.

Z medicínského hlediska je osteoartróza rozdûlena na ãtyfii stupnû

podle rozsahu po‰kození kloubu.

Základní prevencí osteoartrózy je nepfietûÏování kloubÛ a doléãení

i drobn˘ch zranûní, na druhou stranu i dostateãné udrÏení hybnosti

a posílení svalového tonu. Ze sportovních aktivit je z tohoto pohledu

urãitû vhodnûj‰í jízda na kole a plavání neÏ nároãné bûÏecké aktivity

na pevném povrchu (nevyjímaje squash, tenis, futsal apod.).

Jako prevence a zpomalení rozvoje osteoartrózy je moÏno doporuãit

pfiípravky s obsahem kolagenu nebo kyseliny hyaluronové. Pfii po-

‰kození kloubÛ mohou pomoci tzv. chondroprotektiva, jako je gluko-

samin nebo chondroitin sulfát. Vy‰‰í stupnû postiÏení patfií do rukou

lékafiÛ, ktefií vyuÏívají protizánûtlivé látky i lokální aplikaci léãiv pfií-

mo do kloubu. Pokud je celková i lokální farmakologická léãba ne-

dostaãující, pfiichází na fiadu chirurgick˘ zásah, finálním fie‰ením je

pak v˘mûna kloubu neboli endoprotéza.

Vzhledem k tomu, Ïe délka lidského Ïivota se neustále prodluÏuje, je

tfieba na své klouby myslet jiÏ v mládí a adekvátnû zatíÏení o nû pe-

ãovat. BohuÏel zmûny na kloubních chrupavkách b˘vají vût‰inou 

trvalé a velmi v˘raznû sniÏují kvalitu Ïivota zejména ve vy‰‰ím vûku.

Mgr. Marek Hampel, lékárník 

Okénko lékárníka: Bolesti kloubÛ

V rámci zkvalitÀování sluÏeb roz‰ifiuje koÏní ambulance Nemocnice AGEL
Podhorská v R˘mafiovû svÛj seznam poskytovan˘ch kosmetick˘ch v˘konÛ ta-
ké o sluÏby, které nehradí zdravotní poji‰Èovny. Jedná se napfiíklad o o‰etfie-
ní seboroick˘ch bradavic a papilomÛ – kryalizaci a kyretáÏ, odstranûní milií,
kryopeeling pigmentov˘ch skvrn, omlazování obliãeje a rukou, ve spolupráci
s chirurgickou ambulancí pak operaãní fie‰ení kosmeticky vadících névÛ.
Seboroické neboli stafiecké bradavice jsou pomûrnû ãast˘m koÏním

problémem, kter˘ ov‰em netrápí pouze star‰í generaci, jak by mohl

název naznaãovat. Jde o kosmetick˘ v˘rÛstek, kter˘ se nejãastûji ob-

jevuje v oblasti krku, obliãeje ãi trupu. Stejnû neÏádoucí jsou i milia,

tuhé bílé kuliãky pod kÛÏí, nejãastûji v oblasti oãí. Aãkoliv seboroic-

ké bradavice nijak neohroÏují zdraví ani Ïivot pacienta, je vhodné

kaÏd˘ nov˘ ãi podezfiel˘ v˘rÛstek nechat zkontrolovat lékafiem, aby

vylouãil moÏnost závaÏnûj‰ího onemocnûní. Odstranûní tûchto proje-

vÛ není nijak nároãné ãi bolestivé. Novû mohou pacienti tento zákrok

podstoupit také v koÏní ambulanci v R˘mafiovû, takÏe nemusí dojíÏ-

dût do vzdálenûj‰ích ambulancí a klinik, jak tomu bylo doposud.

K roz‰ífiení nabídky kosmetick˘ch v˘konÛ se vyjádfiil také lékafi koÏ-

ní ambulance v R˘mafiovû MUDr. Lubomír Drlík: „Dermatologická
péãe je primárnû urãena pro nemocné a jejich léãbu. Nejzásadnûj‰ím
polem pÛsobnosti je ãasná diagnostika s následn˘m odstranûním koÏ-
ních nádorÛ, zejména melanomÛ, ve fázi, kdy staãí pouhé ambulant-
ní chirurgické fie‰ení bez nutnosti rozsáhl˘ch v˘konÛ v celkové ane-
stezii a také onkologické léãby. Nicménû v rámci oboru je velká po-

ptávka také po odstraÀování kosmeticky vadících lézí, které chceme
nyní vyhovût.“
KoÏní ambulance v R˘mafiovû dlouhodobû poskytuje odbornou péãi

pacientÛm z R˘mafiova a ‰irokého okolí. Kromû zmiÀovan˘ch kos-

metick˘ch v˘konÛ nabízí sv˘m pacientÛm i v˘kony hrazené zdravot-

ními poji‰Èovnami, jako bûÏnou péãi o koÏní onemocnûní, zaji‰Èuje

také provedení kontaktních alergologick˘ch koÏních testÛ a provozu-

KoÏní ambulance Nemocnice AGEL Podhorská v R˘mafiovû roz‰ifiuje sluÏby

Zdravotnictví

MUDr. Lubomír Drlík v koÏní ambulanci
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AGEL Transfúzní sluÏba v Bruntále je novû zapsána do seznamu stfiedisek, kte-
ré odebírají rekonvalescentní plazmu od dárcÛ s prodûlan˘m onemocnûním
covid-19, vefiejností známou také jako anti-covid plazma. Ta slouÏí k podpofie
léãby pacientÛ s koronavirov˘m onemocnûním v nemocnicích.
Dárci, ktefií pro‰li onemocnûním covid-19, mají v krvi vytvofieny

protilátky, které je moÏné pomocí odbûru anti-covid plazmy pfiedat

pacientovi, u nûhoÏ toto onemocnûní probíhá se siln˘mi prÛvodními

pfiíznaky, a je proto hospitalizován v nemocnici. Kritérií pro dárcov-

ství anti-covid plazmy je nûkolik. Základem je, Ïe je dárce v dobrém

zdravotním stavu, je zotaven z onemocnûní covid-19 a splÀuje bûÏné

podmínky pro dárcovství. Pokud je dárcem Ïena, je dÛleÏité, Ïe ne-

byla doposud tûhotná. Odbûr anti-covid plazmy probíhá ve stejném

reÏimu jako bûÏn˘ odbûr plazmy. Dárci se tak nemusí bát del‰í doby

odbûru nebo jin˘ch komplikací. 

Dotazy ohlednû dárcovství rekonvalescentní plazmy zodpoví dárcÛm

pracovníci AGEL Transfúzní sluÏby na bezplatné infolince odbûrového

stfiediska v Bruntále na tel.: 800 300 900 a odbûrového stfiediska

v ·umperku na tel.: 800 300 600. Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská
tisková mluvãí AGEL, a. s.

Anti-covid plazmu mÛÏete darovat v Bruntále

je névovou poradnu, ve které provádí vy‰etfiení pigmentov˘ch névÛ,

kdy na základû v˘sledkÛ vy‰etfiení lékafi rozhoduje o dal‰ím postupu. 

K vy‰etfiení na koÏní ambulanci v R˘mafiovû je nutno se objednat.

Objednávky sestra pfiijímá vÏdy v ordinaãních hodinách (kaÏdou

stfiedu v 13–18 hodin), a to osobnû nebo telefonicky na ãísle

554 253 465.

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

UÏ popáté doprovází advent v R˘mafiovû jedineãn˘ betlém pod vánoãním stro-
mem na námûstí Míru. Sestava figur svaté rodiny, andûlÛ, past˘fiÛ, zvífiat
a dal‰ích postav vánoãního pfiíbûhu vytvofien˘ch z polystyrenu a montáÏní
pûny se letos opût rozroste.
„S nápadem vytvofiit betlém mû koncem roku 2016 oslovily Marcela
StaÀková a Alma PoÏárová. Bûhem listopadu a prosince vznikla
Marie, Josef, andûl, dvû oveãky, jesliãky, postupnû pfiibyl oslík, ko-
meta, tfii králové – a JeÏí‰ek,“ popisuje uãitelka v˘tvarného oboru

ZU· R˘mafiov ·árka Lupeãková. Jednotlivé figury vytváfiela spoleã-

nû se sv˘mi Ïáky z polystyrenu a montáÏní pûny. DÛvod byl jedno-

duch˘: ‰lo o dostupn˘ materiál, s nímÏ se dûtem dobfie pracuje, a na-

víc ve v˘sledku pÛsobí pfiíjemnû a pfiesvûdãivû. Taky se snadno 

opravuje, coÏ se posléze ukázalo jako dal‰í v˘hoda.

Betlém si okamÏitû získal pozornost obyvatel, pod vánoãním stro-

mem se po cel˘ advent i mezi svátky scházely rodiny s mal˘mi dût-

mi, stal se oblíben˘m zastavením procházek i objektem fotografová-

ní. Následujícího roku se opût rozrostl. „Pokraãovali jsme se zdÛraz-
nûním pfiíbûhu a postupn˘m zalidÀováním prostoru. Pfiibyl pûkn˘ text
Vladimíra Stanzela, kter˘ pfiipomnûl v˘znam Vánoc coby oslavy na-
rození Spasitele,“ vysvûtluje ·árka Lupeãková. V betlému se novû

objevili dal‰í andûlé, dva past˘fii, beránci, volek a velbloud, v násle-

dujících letech pak selka, zlaté prasátko, jeÏci a malí koledníci.

Vánoãní pfiíbûh pokraãuje

·kolství
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Betlém se poprvé roz‰ífiil i za ohrádku – pfii‰el ponocn˘ se psem a na

laviãce se usadila básnífika a malífika Marie Kodovská. Právû její fi-

gura se bohuÏel stala terãem vandalÛ a byla ãásteãnû po‰kozena.

Opravit ji na‰tûstí nebyl díky zvolenému materiálu problém. 

Dûti z v˘tvarné tfiídy ·árky Lupeãkové se kaÏd˘ rok tû‰í na tvorbu fi-

gur betléma. I letos uÏ zaãaly pracovat na nov˘ch postavách.

Kolemjdoucí moÏná nenajdou v‰echny „staré“ figury, aby nebyl pro-

stor pfieplnûn˘ a zÛstalo místo pro nová pfiekvapení. „Diváci si jistû
v‰imnou vyuÏití prvkÛ vytisknut˘ch na 3D tiskárnû. Dûkujeme mûstu
za podporu multimediální v˘uky ÏákÛ v˘tvarné tvorby,“ dodává ·árka

Lupeãková. Betlém zároveÀ doplnila v˘stava Mûsto andûlÛ, vytvofie-

ná z fotografií, které tvofiili Ïáci bûhem distanãní v˘uky. 

ZN
foto: Jana Krajãová

I v leto‰ním ‰kolním roce, jakkoliv je netradiãní, se podafiilo uskuteã-

nit na na‰í ‰kole naukovou soutûÏ – Olympiádu v ãeském jazyce.

Konala se 27. listopadu a probíhala s ohledem na uzavfiení ‰kol onli-

ne pomocí elektronick˘ch formuláfiÛ. KaÏd˘ z vybran˘ch ÏákÛ tak

mûl moÏnost vyzkou‰et si, Ïe i olympiádu lze fie‰it bez papíru a psa-

cích potfieb. Nakolik tato forma u‰kodila ãi pomohla fie‰itelÛm, je 

otázkou. Zadání mûlo stejnou podobu jako kaÏd˘ rok. Práce se sklá-

dala z testu zamûfieného na mluvnické a v˘znamové zapeklitosti jazy-

ka ãeského a druhou ãást tvofiilo zadání slohové práce. Zde se nejvíce

projevily moÏnosti distanãního fie‰ení úlohy, protoÏe nûktefií úãastníci

vyuÏili „str˘ãka Googla“ a jeho kamarády „Ctrl + C/V“, a logicky tak

ztratili potfiebné body k uspokojivému v˘sledku. Nicménû vût‰ina

poctiv˘ch fie‰itelÛ se nenechala zahanbit a napsala nûkolik hezk˘ch

slohov˘ch prací na téma sv˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ a oblíben˘ch knih.

Nejlep‰í komplexní v˘sledek se podafiil Tereze Kfienkové z 8. B, kte-

rá o tfiídu pfiedãila své soky a se ziskem 42 bodÛ z celkov˘ch padesá-

ti opanovala celou soutûÏ. Postupuje tak do okresního kola olympiá-

dy. Na druhém a tfietím místû se s 31 a 30 body umístili Tadeá‰

Procházka z 9. A a Filip Pinìák z 9. C. Ostatní pak ztráceli bod po bo-

du a v˘sledkovou listinu uzavfiela skupina slohovû ménû nadan˘ch.

V‰em pfiihlá‰en˘m ÏákÛm patfií velk˘ dík za úãast, pfiedev‰ím vzhle-

dem k práci na úkor vlastního drahocenného ãasu (soutûÏ se konala

v pátek odpoledne). Doufejme, Ïe pfií‰tí kola budou jiÏ probíhat v tra-

diãním formátu.

Mgr. Luká‰ Krumpolec, Z· R˘mafiov
Foto: Jana Kfienková

Olympiáda v ãeském jazyce na Základní ‰kole R˘mafiov

Dûkuji ze srdce autorÛm Jifiímu Karlovi, Zdence Pfiikrylové Nesetové a Michalu Vyhlídalovi za ãlánek „Rozlouãení s Miloslavem Markem“,
za v‰echna hezká slova uznání, která v nûm o mém manÏelovi zaznûla. Jana Marková

V nedûli 29. listopadu zaãal advent, coÏ je z hlediska bezpeãnosti obãanÛ ri-
zikové období. 
Do adventního vûnce a dal‰í pfiedvánoãní v˘zdoby jsou ideální hofií-

cí svíãky, které jsou oddûleny od zbytku vûnce ve sklenûné nádobce.

Pfii odchodu z domova byste je mûli vÏdy sfouknout. Pokud není

svíãka fiádnû oddûlená od hofilavé ãásti adventního vûnce, nesmí se

svíãky zapalovat. 

KdyÏ zapalujete svíãky na dekoraci, vÏdy se pfiesvûdãte, zda jsou fiád-

nû upevnûny na nehofilavé podloÏce nebo drÏáku tak, aby se nepfie-

vrhly. K poÏáru v domácnostech „postaãí“ také prÛvan a jediná za-

pálená svíãka stojící v blízkosti bytov˘ch textilií, v nábytkov˘ch se-

stavách ãi dot˘kající se smrkov˘ch ãi jedlov˘ch vûtviãek. Zapálenou

svíãku nelze poloÏit kamkoli a na cokoli. V kaÏdém pfiípadû by mûla

b˘t umístûna na stabilní ohnivzdorné podloÏce v dostateãné vzdále-

nosti od hofilav˘ch materiálÛ. 

Zapálené svíãky by nemûly zÛstávat bez dozoru dospûl˘ch osob ani

na krátkou dobu, hlavnû ne mezi rozdovádûn˘mi dûtmi ãi volnû se

pohybujícími domácími mazlíãky. Pozor by si mûli dávat zvlá‰tû ma-

jitelé koãek. Hasiã‰tí vy‰etfiovatelé se setkávají s pfiípady, kdy byl pfií-

ãinou poÏáru adventní vûnec, kter˘ ze stolu shodila koãka. Skoãila na

stÛl, stáhla z nûj ubrus i s vûncem a uÏ hofielo.

Základní zásadou ale zÛstává: neponechat zapálenou svíãku ni-
kdy bez dozoru. 
Pfied pûti lety zpÛsobil v na‰em kraji poÏár neodbornû poloÏen˘ ad-

ventní vûnec. Rodina z Opavska dostala opravdu, ale opravdu ne-

dobrou radu, Ïe adventní svíãka musí vÏdy dohofiet bez uha‰ení.

Proto na noc poloÏili adventní vûnec zodpovûdnû v koupelnû do

„bezpeãné“ vany. Zapomnûli, Ïe není litinová, ale plastová. Následn˘

poÏár v koupelnû zpÛsobil ‰kodu nejménû za 150 tisíc korun a tfii li-

dé byli zranûni, kdyÏ se pfii ha‰ení nad˘chali koufie…

I Betlémské svûtlo, které se obvykle nezhasíná, by mûlo hofiet pouze

v jednoznaãnû bezpeãném prostfiedí – pokud nemáte speciální vázu ãi

uzavfienou lucerniãku s kovov˘m rámem a sklenûn˘mi stûnami, po-

slouÏí tfieba vût‰í zavafiovací (okurková) sklenice. Nesmí b˘t ov‰em

pouÏita pfiíli‰ vysoká svíãka. por. Mgr. Petr KÛdela
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

foto: JS

Staãí jedna zapálená svíãka

Hasiãi informují
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Sbírku Mûstského muzea R˘mafiov roz‰ífiil soubor pûti dobov˘ch po-

hlednic s vyobrazením nejrÛznûj‰ích pohledÛ na dfiívûj‰í SpringerÛv

park, jehoÏ pozÛstatky v místû dne‰ní ulice Na Stráni byly podle pa-

mûtníkÛ zfietelné je‰tû v ‰edesát˘ch letech minulého století.

Elegantní altán s kamennou balustrádou a hladk˘mi sloupy nesoucí-

mi dfievûné trámoví pro popínavé rostliny nabízel klidné posezení

s panoramatick˘m v˘hledem na mûsto. 

Pohlednice jsou cenné nejen pro poznání pÛvodní zástavby mûsta

v meziváleãném období, n˘brÏ podávají informace také o fungujících

papírnictvích, vydavatelstvích a fotoateliérech. V‰echny pocházejí

z tfiicát˘ch let minulého století, kdy v tehdej‰ím nûmeckém

Römerstadtu pÛsobilo hned nûkolik fotografÛ zároveÀ. Majitelé pa-

pírnictví, napfi. V. Werner, 

R. Spiller ãi M. Rossmanith,

vydávali fotografie krajiny,

mûsta a památek ve formû

pohlednic. Fotografové za-

ji‰Èující zhotovení portrétÛ,

skupinov˘ch snímkÛ ãi re-

klamních fotografií provozo-

vali fotoateliéry, jako napfi.

E. Blaschke. O nûkter˘ch

z nich a zejména o ãesk˘ch

fotografech spojen˘ch s R˘-

mafiovskem (Jaroslavu Nûm-

covi, Jindfiichu ·treitovi,

Bohumilu ·védovi, ZdeÀku

Habrovi, Romanu Panáãkovi

a dal‰ích) se více doãtete

v celobarevném speciálním

vydání R˘mafiovského hori-
zontu na téma Fotografové

R˘mafiovska, které vyjde

v pátek 15. ledna 2021.

Text a foto: Michal Vyhlídal

PfiírÛstek do muzejních sbírek
Prosinec: historické pohlednice (1. pol. 20. století)

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pohlednice vydaná V. Wernerem (pfied 1930)

Pohlednice vydaná M. Rossmanithem (30. léta 20. století)
Pohlednice s fotografií E. Blaschkeho
(konec 30. let 20. století) 

Otevírací doba informaãního centra v dobû vánoãních svátkÛ:
24. 12. zavfieno

25. 12. zavfieno

26. 12. zavfieno

27. 12. otevfieno

28. 12. otevfieno

29. 12. otevfieno

30. 12. otevfieno

31. 12. – 8. 1. zavfieno 

(inventura a inventarizace) 

Informaãním centrum v Mûstském muzeu R˘mafiov ve ãtvrtek 3. pro-

since 2020 zahájilo prodej kalendáfiÛ na rok 2021. Stolní kalendáfi

nabízí historické fotografie z oblasti ‰kolství na R˘mafiovsku pfied ro-

kem 1945 a vydalo jej SdruÏení obcí R˘mafiovska. Velk˘ nástûnn˘

kalendáfi pfiedstaví fotografie, které zvítûzily ve facebookové soutûÏi

mûsta R˘mafiova.

Zdroj: MûÚ R˘mafiov
Foto: redakce

Od 18. 12. je Mûstské muzeum R˘mafiov zavfieno do odvolání.

R˘mafiovské informaãní centrum prodává kalendáfie na rok 2021
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Nejtrestuhodnûj‰í formou roztrÏitosti je, kdyÏ se lidé zapomínají radovat ze Ïivota. Zdenûk Jirotka

(Nejen) literární v˘roãí
1. 1. Mezinárodní den míru – vyhlá‰en roku 1968 z ini-

ciativy papeÏe Pavla IV. 
1. 1. Státní svátek âR – Den obnovy samostatného ãeského

státu (vznik samostatné âeské republiky v roce 1993) 
4. 1. 1941 zemfi. Henri Bergson, francouzsk˘ filosof, nositel

Nobelovy ceny za literaturu (nar. 18. 10. 1859) – 

80. v˘roãí úmrtí

5. 1. 1921 nar. Friedrich Dürrenmatt, ‰v˘carsk˘ spisovatel

(zemfi. 14. 12. 1990) – 100. v˘roãí narození

7. 1. 1911 nar. Zdenûk Jirotka, spisovatel (zemfi. 12. 4. 2003) –

110. v˘roãí narození

12. 1. 1861 zemfi. Václav Hanka, básník, filolog, „objevitel“

RukopisÛ královédvorského a zelenohorského (nar. 

10. 6. 1791) – 160. v˘roãí úmrtí

13. 1. 1941 zemfi. James Joyce, irsk˘ spisovatel (nar. 2. 2. 1882) –

80. v˘roãí úmrtí

13. 1. 1961 zemfi. Franti‰ek Drtikol, fotograf (nar. 3. 3. 1883) – 

60. v˘roãí úmrtí

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

20. 1. 1211 nar. sv. AneÏka âeská (zemfi. 2. 3. 1282) – 810. v˘roãí

narození

22. 1. 1941 zemfi. Franti‰ek KfiiÏík, vynálezce (nar. 8. 7. 1847) –

80. v˘roãí úmrtí

23. 1. 1861 nar. Jifií Stanislav Guth-Jarkovsk˘, spisovatel, zakla-

datel âeského olympijského v˘boru (zemfi. 8. 1. 1943) –

160. v˘roãí narození

23. 1. 1921 nar. Sergio Leone, italsk˘ filmov˘ reÏisér a scenárista

(zemfi. 30. 4. 1989) – 100. v˘roãí narození

24. 1. 1871 nar. Jifií Karásek ze Lvovic, spisovatel a sbûratel umû-

ní (zemfi. 5. 3. 1951) – 150. v˘roãí narození

25. 1. 1951 nar. Boris Rösner, herec (zemfi. 31. 5. 2006) – 70. v˘-

roãí narození

27. 1. Mezinárodní den památky obûtí holocaustu – vyhlá-
sila OSN roku 2005 k 60. v˘roãí osvobození kon-
centraãního tábora v Osvûtimi v roce 1945

27. 1. 1901 zemfi. Giuseppe Verdi, italsk˘ skladatel (nar. 10. 10. 1813) –

120. v˘roãí úmrtí

29. 1. 1901 zemfi. Julius Zeyer, básník (nar. 26. 4. 1841) – 120. v˘-

roãí úmrtí

Citát:

R˘mafiovská knihovna se pfiipojila ke âtenáfiské v˘zvû, kterou pofiádá web Databazeknih.cz. Jejím cílem je objevovat knihy hrou. Staãí pfie-

ãíst dvacet kniÏních titulÛ, které vyhovují dvaceti pokynÛm. Ty najdete na webu Databazeknih.cz, na na‰em facebooku a webov˘ch stránkách

knihovnarymarov.cz.

âtenáfiská v˘zva

Kniha irského spisovatele Johna Boyna zpracovává téma druhé svû-

tové války a koncentraãních táborÛ z pohledu malého chlapce.

Bruno, kterému je teprve devût let, opou‰tí svÛj domov v Berlínû

a stûhuje se i s rodinou na venkov, do polského mûsta zvaného

Auschwitz, neboli Osvûtim. V Brunovû podání Ou‰ic. Chlapec netu-

‰í, co jeho národ provedl ÎidÛm, nemá dokonce ponûtí, co se ode-

hrává v tûsném sousedství jeho nového domova. Uvûdomuje se jen,

Ïe zde nejspí‰ nenajde pfiátele, jako mûl v Berlínû, protoÏe kolem ni-

kdo nebydlí. 

Pak jednou z okna uvidí místo, které se nachází nedaleko jeho domu,

spatfií dospûlé a malé dûti v pruhovan˘ch pyÏamech. Rozhodne se

místo nav‰tívit, protoÏe je zkrátka zvûdav˘. Tábor „Ou‰ic“. Nechápe,

co ta slova znamenají a proã je kolem plot. Pak ale zahlédne jiného

chlapce, schouleného na druhé stranû vysokého plotu. Jmenuje se

·muel. 

Chlapci se brzy skamarádí a Bruno ·muelovi kaÏd˘ den pfiinese nûco

k jídlu. Bruno ale chce také pfiijít na kloub tomu, co se vlastnû dûje na

druhé stranû plotu. Proto si obléká pruhované pyÏamo a podlézá ho.

Netu‰í, Ïe jeho zvûdavost ho dovede k odhalení stra‰livé pravdy.

Spisovatel John Boyne knihu napsal za dva a pÛl dne. Dokázal v ní

zachytit dûsivou absurditu holocaustu v konfrontaci s dûtskou naivi-

tou a nevinností.

„·mueli,“ vykfiikl, dal se do bûhu, potom se také posadil na zem
a rozplakal se úlevou a lítostí. „Mû to tak mrzí, ·mueli. Já vÛbec ne-
vím, jak jsem to mohl udûlat. MÛÏe‰ mi to odpustit?“

Kniha o holocaustu
John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyÏamu
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„To je v pofiádku,“ fiekl ·muel a zvedl obliãej. Mûl ho samou podliti-
nu a Bruno zkfiivil tváfi, v tu chvíli zapomnûl, Ïe se omlouvá.
„Co se ti stalo?“ vyhrkl. „Spadl jsi s kola? ProtoÏe to se mi stalo jed-
nou v Berlínû, asi pfied dvûma roky. Taky jsem spadl, jel jsem moc
rychle a byl jsem potom pár t˘dnÛ samá modfiina. Bolí to?“
„UÏ to necítím.“
„Vypadá to, Ïe to bolí.“
„Já uÏ vÛbec nic necítím.“
„Opravdu je mi stra‰nû líto, co se stalo pfied t˘dnem,“ opakoval
Bruno. „Já nenávidím toho poruãíka Kotlera. Myslí si, Ïe tady mÛÏe
porouãet, ale není to Ïádná pravda.“ Odmlãel se, nechtûl odboãit od
tématu. „Já se ti stra‰nû moc omlouvám, ·mueli,“ pronesl jasn˘m
hlasem. „Nechápu, proã jsem mu tenkrát nefiekl pravdu. Je‰tû nikdy
jsem kamaráda tak podle nezradil. ·mueli, já se sám pfied sebou
hroznû stydím.“

KdyÏ to koneãnû dofiíkal, ·muel se zasmál a pfiik˘vl. Bruno pochopil,
Ïe je mu odpu‰tûno, a pak jeho kamarád udûlal nûco naprosto ne-
obvyklého. Zvedl totiÏ ten kus plotu leÏícího u zemû, jak to dûlával,
kdyÏ mu Bruno podával jídlo, ale tentokrát tudy provlékl svou ruku
a nechal ji tam jen tak leÏet, ãekal, aÏ Bruno udûlá totéÏ, a pak si oba
chlapci tûma rukama potfiásli a usmáli se na sebe.
To bylo poprvé, kdy se jeden druhého dotkli.

(BOYNE, John. Chlapec v pruhovaném pyÏamu. Pfiel. Jarka

Stuchlíková. 1. vyd. Praha: BB/art s. r. o., 2008, s. 135–136.)

Koho by napadlo, Ïe ãlovûk mÛÏe potkat nejlep‰ího pfiítele na tako-

vém místû. Pfiítele na Ïivot a na smrt.

Jaroslava Adámková
Mûstská knihovna R˘mafiov

Alena Morn‰tajnová: Hana

Alena Morn‰tajnová: Slepá mapa

Markus Zusak: Zlodûjka knih

Antonio G. Iturbe: Osvûtimská knihovnice

Heather Morris: Tatér z Osvûtimi

Heather Morris: Cilãina cesta

Jan Otãená‰ek: Romeo, Julie a tma

Jakuba Katalpa: Zuzanin dech

Jeremy Dronfield: Chlapec, kter˘ následoval

svého otce do Osvûtimi

E. M. Remarque: Jiskra Ïivota

Shlomo Venezia: V pekle plynov˘ch komor

Jodi Picoult: Vypravûãka

Dal‰í tipy na knihy o holocaustu:

Loni v listopadu oslavila knihovna v Tfiinci Den pro dûtskou knihu kfitem
âtenáfiského metru. Na jeho vzniku se podíleli uãitelé a knihovníci zapojení do
Místního akãního plánu pro ORP Tfiinec. Klasick˘ nástûnn˘ metr mûfií nejen
v˘‰ku ãtenáfiÛ, ale souãasnû jim doporuãuje kníÏky ideální pro jejich vûk.
Z tfiinecké knihovny se letos nápad roz‰ífiil i do dal‰ích knihoven, vãetnû r˘-
mafiovské.
Marika Zadembská z Knihovny Tfiinec pfiedstavila âtenáfisk˘ metr

knihovníkÛm na kaÏdoroãním setkání Klubka (Klubu dûtsk˘ch kni-

hoven) v Ostravû a nedávno i v âeské televizi. âtenáfisk˘ metr má

podle jejích slov pomoci rodiãÛm vybrat z nepfieberné nabídky dût-

sk˘ch knih ty nejlep‰í podle vûku, jemuÏ odpovídá prÛmûrná v˘‰ka. 

Zmûfiit se ve „ãtemetrech“ se mohou i náv‰tûvníci pÛjãovny pro dûti

v r˘mafiovské knihovnû. Dûti mohou snadno porovnat svou v˘‰ku

s doporuãen˘mi tituly, na âtenáfiském metru je jich celkem osmdesát,

v‰echny jsou poutavé a krásnû ilustrované, od oceÀovan˘ch ãesk˘ch

i zahraniãních autorÛ. 

KníÏky pro dûti zmûfií âtenáfisk˘ metr
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K nástûnnému âtenáfiskému metru se pfiidala i mobilní aplikace, kte-

rá doporuãí uÏ pfies dvû stû kníÏek a zároveÀ umoÏní mlad˘m ãtená-

fiÛm sledovat, jak „rostou“. Za kaÏdou pfieãtenou kníÏku jejich posta-

viãka vyroste o ãtemetr, takÏe i z dûtí mal˘ch vzrÛstem se mohou stát

velcí ãtenáfii. Aplikaci je moÏné stahovat od konce fiíjna napfi. na

stránce www.ctenarskymetr.cz. 

Foto a text: Zdenka Pfiikrylová
Mûstská knihovna R˘mafiov

V pátek 18. prosince pfiechází âeská republika zpût do 4. stupnû

Protiepidemického systému (PES). V̆ jimky z opatfiení se knihoven

bohuÏel net˘kají. V pátek 18. 12., pondûlí 21. 12. a úter˘ 22. 12. si

mohou ãtenáfii v˘pÛjãky objednávat telefonicky nebo mailem a vy-

zvedávat je u hlavního vchodu do knihovny. Od 23. 12. do 31. 12. má

knihovna zavfieno. Knihy a ãasopisy lze vracet prostfiednictvím bib-

lioschránky. Zdenka Pfiikrylová
Mûstská knihovna R˘mafiov

Od pátku 18. prosince opût vydáváme objednané knihy ve dvefiích

V jedenáct hodin dopoledne 3. prosince havarovala 39letá fiidiãka

z Olomoucka ve Vajglovû, kdyÏ dostala v mírné zatáãce smyk na snû-

hem pokryté vozovce. Po nárazu do stromu se její vÛz pfievrátil na

stfiechu. ·koda na majetku byla vyãíslena na 30 tisíc korun. Sanitka

rychlé záchranné sluÏby pfievezla k preventivnímu vy‰etfiení do kr-

novské nemocnice fiidiãku i dvû dûti ve vûku jednoho a pûti let, kte-

ré cestovaly s ní. por. Bc. René âernohorsk˘
Krajské fieditelství policie MSK, oddûlení tisku

Smyk na snûhu

Rozlouãili jsme se
Eva Ovãáãíková – R˘mafiov...................................................... 1937

Tereza Králíková – R˘mafiov .................................................... 1988

Dagmar Îédková – R˘mafiov .................................................... 1933

Ludvík Macháãek – Janovice.................................................... 1949

Terezie Hebláková – R˘mafiov.................................................. 1950

Svatopluk Gottvald – R˘mafiov................................................. 1939

Vilém Sokola – R˘mafiov .......................................................... 1939

Jan Lipka – Horní Mûsto .......................................................... 1955

Josef Zifãák – Stará Ves............................................................ 1950

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií oslavili 80 let a více

Jindfiich Zoth – R˘mafiov ....................................................... 81 let

Anna âapková – R˘mafiov..................................................... 82 let

Adolf ·rutka – R˘mafiov........................................................ 82 let

Ludvík Václavík – Edrovice .................................................. 83 let

Katefiina Václavíková – R˘mafiov .......................................... 84 let

Marie Orságová – R˘mafiov................................................... 84 let

Marie Havránková – R˘mafiov .............................................. 86 let

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

BoÏena Kotvaldová – R˘mafiov............................................. 90 let

AlÏbûta Krupová – R˘mafiov ................................................. 91 let

Blahopfiání
S posledním dnem roku 

oslaví narozeniny
na‰e maminka, tchynû, 
babiãka a prababiãka, 

paní Marta Vogelová. 
V‰ichni Ti, babiãko, 

pfiejeme hodnû zdraví a elánu 
do dal‰ích dní.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 31. prosince 2020 uplyne

15 let od smrti na‰í milované

maminky, manÏelky a babiãky,

paní Jany Krajãové.
Vûnujte jí tichou vzpomínku s námi.

S láskou vzpomínají manÏel Franti‰ek,
synové Pavel a Josef s rodinami,
dcery Blanka a Jana s rodinami.
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Stfiedisko volného ãasu

-12-2020  16.12.2020 16:02  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2020

21

-12-2020  16.12.2020 16:02  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2020

22

Vzhledem k souãas-
nému v˘voji epidemie
se v sobotu 12. pro-
since 2020 od 14 ho-
din místo mezinárod-
ního setkání skautsk˘ch delegací v Rakousku uskuteãnil online stream z ekume-
nické bohosluÏby v Salzburgu. Vlastní pfiedávání plamínku Betlémského svûtla
probûhlo na hraniãním pfiechodu Drasenhofen – Mikulov v nedûli 13. prosince. 
Následující sobotu, 19. prosince 2020, pokud to situace dovolí, bu-

dou skaut‰tí kur˘fii prostfiednictvím 65 vlakÛ rozváÏet Betlémské

svûtlo po celé âeské republice. I my, skauti z R˘mafiova, si jej stejnû

jako v letech minul˘ch pojedeme pfievzít do Val‰ova, abychom

Betlémské svûtlo mohli rozdávat lidem v na‰em mûstû. Nav‰tívit nás

mÛÏete se svíãkami ãi lucernami na ·tûdr˘ den 24. prosince na ob-

vyklém místû pfied jídelnou pana Podlase na Radniãní ulici v ãase od
7:30 do 10:30.
Pfiejeme krásn˘ adventní ãas a vánoãní svátky plné pohody.

Foto a text: Mgr. Lenka âajanová
Junák – ãesk˘ skaut, stfiedisko R˘mafiov, z. s.

Betlémské svûtlo 2020 

Od 14. prosince mÛÏete v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském na-

v‰tívit v˘stavu betlémÛ. K vidûní je jich 28 a jsou vyrobeny z tradiã-

ních i netradiãních materiálÛ, jako je dfievo, vosk nebo ovãí vlna.

V̆ stava je volnû pfiístupná ve venkovním prostoru pod pfiístfie‰kem.

Otevfiena je i stáj a pfiístup k ohradám se zvífiaty, kde na vás i va‰e dû-

ti ãekají poníci, konû, ovce, krávy a telátko.

Na adrese Stránské 5 mÛÏete zaÏít poklidnou vánoãní atmosféru kaÏ-

d˘ den od 14. do 24. prosince v ãase 10–17 hod., a pfiípadnû si zde

nakoupit dárky pro své blízké. 

Foto a text: JS

V˘stava betlémÛ ve Stránském

Dfievûné cedulky s ãesk˘m a latinsk˘m názvem se objevují na r˘mafiovsk˘ch
stromech uÏ tfietí mûsíc. Místní nad‰enec do v‰eho dfievûného Petr Ra‰ka

jich ve mûstû povûsil uÏ témûfi 200. Prvotní my‰lenka byla prostá, chtûl, aby
lidé snadnûji poznali stromy v místû, kde Ïijí. 
Petr Ra‰ka odmaliãka miluje práci se dfievem a zÛstalo mu to dodnes.

Ve svém povolání projektanta dfievostaveb se nejradûji vûnuje návr-

hÛm roubenek, které i sám staví. Pro radost na soustruhu vyrábí dfie-

vûné misky, velikonoãní vejce, snûhuláky a dal‰í v˘robky z dostup-

n˘ch místních dfievin. ¤íká, Ïe ãím kfiivûj‰í a ‰kared‰í strom zvenãí

je, tím krásnûj‰í textura dfieva se uvnitfi ukr˘vá. Nedávno daroval

Mûstskému muzeu R˘mafiov mísu z vûtve lípy Komenského, která

byla pfied dvûma lety pokácena u Stfiediska volného ãasu, aby tak je-

jí dfievo dûlalo radost i budoucím generacím.

„Nápad na realizaci dfievûn˘ch cedulek na stromy vznikl na v˘letû
v Liberci, kter˘ na mû pÛsobil neuvûfiitelnû zelenû. Troufnu si fiíct, Ïe
poznám hodnû stromÛ, ale nûkteré variety tamních stromÛ jsem ne-
mohl urãit. Napadlo mû, Ïe moÏná nejsem jedin˘ v republice, kdo má
zájem o stromy a rád by je snadnûji poznával. V tomto velmi ozele-
nûném mûstû mû napadl i název celého projektu Arbovia – arbor
(strom), via (cesta). Pfieji vám v‰em tedy Ïivotní cestu osázenou zele-
n˘mi stromy,“ popsal vznik nápadu Petr Ra‰ka.

Poznávání stromÛ v R˘mafiovû je nyní jednodu‰í

Organizace a spolky
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Nezisková organizace Petra Olivy Humanitární pomoc Ukrajinû, z. s., pracuje
na poli humanitární pomoci od roku 2015, pfieváÏnû ve váleãné oblasti na v˘-
chodû Ukrajiny. R˘mafiovan Luká‰ Dvofiáãek se na ãinnosti praÏského spolku
aktivnû i finanãnû podílí, nyní vznikla my‰lenka zaloÏit centrum i na Moravû. 
V plánu má na své náklady postavit v Malé Morávce prostory na tfií-

dûní darovan˘ch vûcí a také galerii s fotografiemi z váleãné oblasti,

ve které bude zájemcÛm vyprávût o historii Ukrajiny, ale i o záÏitcích

z váleãné fronty, kam se s dal‰í zásilkou humanitární pomoci chystá

uÏ v lednu. „Vozíme humanitární pomoc pfiímo do pfiifrontové oblas-
ti, do obce Avdijivka u Donûcku, kde je sklad obsluhovan˘ armádní-
mi dobrovolníky, odtud se pak pomoc rozváÏí do okolních obcí. Do
‰kol vozíme ‰kolní potfieby, vojákÛm hygienické balíãky nebo obleãe-
ní pro lidi Ïijící v této oblasti. Podporujeme i vojenskou nemocnici
v Kyjevû sbírkou v âesku pro‰lého zdravotního materiálu. Na podzim
se nám podafiilo sehnat a pfievézt do Ukrajiny asi tfiicet nemocniãních
postelí, které byly urãené k likvidaci, tam to velice pomohlo,“ infor-

moval Luká‰ Dvofiáãek, ãlen rady spolku.

Ve‰keré aktivity neziskové organizace Humanitární pomoc Ukrajinû,

z. s., jsou podporovány velvyslanectvím Ukrajiny v âeské republice

nebo ve spolupráci s orgány státní správy v Ukrajinû. „Byli jsme 
ocenûni i prezidentem Ukrajiny za ãinnost, kterou odvádíme, neboÈ

válka na Donbase stále pokraãuje a prakticky jsme jedni z mála, kdo
zÛstal na poli pomoci i bez masové mediální kampanû. Jsem hrd˘ na
to, Ïe lze smysluplnû pomáhat,“ fiekl Dvofiáãek. 
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Dfievûné cedulky mÛÏete vidût po celém R˘mafiovû a sledovat napfií-

klad rozdíly mezi dubem letním a dubem zimním, na které narazíte

ve Flemmichovû zahradû. U nemocnice je krásná varieta stfiíbrného

javoru, u Stfiediska volného ãasu zase vzrostlé douglasky tisolisté, na

jiném místû roste unikátní jedlovec severoamerick˘ spolu s nádhernû

zbarven˘m ãerven˘m bukem. 

Cílem projektu Arbovia je vzdûlat dûti, ale stejnû tak dospûlé v ná-

zvech na‰ich parkov˘ch stromÛ. Kdo z nás si mÛÏe fiíct, Ïe bezpeãnû

pozná v‰echny druhy stromÛ ve mûstû, kde bydlí, vãetnû jejich latin-

sk˘ch názvÛ? Tyto cedulky v nás probudily chuÈ vymyslet i rodinnou

soutûÏ, kterou plánujeme s Petrem Ra‰kou vyhlásit v pfií‰tím roce.

Její pravidla a cíl se dozvíte v dal‰ích ãíslech na‰ich novin.

Kromû relaxace v místních parcích je teì tedy moÏné se i nûco pfiiu-

ãit. Cedulky ve velikosti cca 7 x 20 cm jsou vyrobené z ãeského du-

bu, povrchovû upravené olejem od ãeského v˘robce a název stromu

je vygravírovan˘ (vypálen˘ laserem). Sponky, kter˘mi cedulky drÏí

na stromech, jsou vyrobené na zakázku z nerezové oceli u ãeské ma-

nufaktury, je tedy kladen dÛraz na to, aby v‰echny komponenty byly

z ãesk˘ch, nejlépe místních zdrojÛ. Pfii osazování cedulek se není tfie-

ba obávat po‰kození stromu, vrut je velmi subtilní, z mûkké nerezo-

vé oceli, která nedûlá problém ani pfii následném zpracování dfieva. 

JiÏ brzy budou pfiístupné webové stránky www.arbovia.com a e-shop,

kde bude moÏné si dfievûné cedulky na stromy zakoupit. Projekt je cí-

len na obce po celé âeské republice. „V R˘mafiovû je to pilotní projekt,
v‰echny cedulky jsou vyrobeny a instalovány zdarma, pro mû je to ta-
dy srdcová záleÏitost. Je‰tû bych závûrem chtûl velice podûkovat Lence
Ptáãkové z odboru Ïivotního prostfiedí, která mi pomohla s pfiípravou
názvÛ a vytipováním zajímav˘ch stromÛ v na‰em krásném mûstû, také
chci podûkovat lidem, ktefií mi dále pomáhají a snad je tû‰í stejnû jako
mû roz‰ifiovat obzory nám v‰em,“ uvedl závûrem Petr Ra‰ka. JS

Foto: Petr Ra‰ka

V Malé Morávce vzniká centrum humanitární pomoci Ukrajinû

Z okolních obcí a mûst

Realita válkyS nakládáním humanitární pomoci pomáhá celá rodina

Centrum ve v˘stavbû
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Jak mÛÏete pomoci i vy? MÛÏete darovat vyfiazené, ale ãisté a nepo-

‰kozené obleãení a obuv v‰ech dûtsk˘ch i dospûl˘ch velikostí, deky,

povleãení, ruãníky, utûrky, dále hraãky, hygienické potfieby a pro‰l˘

zdravotnick˘ materiál. Není vhodné darovat cokoliv péfiového kvÛli

navlhání ani módní obleãení. MoÏné je pomoci i finanãnû, kaÏdá ko-

runa se poãítá. Napfiíklad cena dopravy do oblasti a poplatkÛ na jed-

no vozidlo je cca 25 tisíc korun. Dále je moÏná dobrovolná pomoc pfii

tfiízení nebo nakládce. 

„Osobnû vdûãím Ludû Reveruk z âerkas, která má na této mojí ãin-
nosti opravdu velikou zásluhu, protoÏe mû pfiivedla na nápad pomá-
hat Ukrajinû. Velice dûkuji v‰em firmám i lidem, ktefií pfiispívají ma-

teriálnû nebo finanãnû, i v‰em, ktefií se pfiipojí, neboÈ materiálu je
málo a v lednu plánujeme dal‰í cestu na Ukrajinu. Dûkujeme i r˘ma-
fiovsk˘m obchodÛm, které nás zásobují krabicemi od banánÛ, do kte-
r˘ch tfiídíme obleãení. Humanitární krize v ãásti Donbasu stále trvá,
i pfies nové dohody o pfiímûfií. Lidé se bez pomoci neobejdou,“ uza-

vírá Dvofiáãek.

Kontakt: Luká‰ Dvofiáãek, e-mail: humanitarnipomoc.ukrajine.dvo-

racek@seznam.cz, telefon: 777 591 038, ãíslo úãtu spolku:

2501638335/2010. JS
Zdroj: Facebook – Centrum humanitární pomoci Ukrajinû v Praze

Foto: Luká‰ Dvofiáãek, archiv spolku

Podobnû jako v posledních více neÏ deseti letech budou i v nastáva-

jící zimní lyÏafiské sezónû ãlenové Klubu biatlonu Bfiidliãná upravo-

vat bûÏecké tratû na severním okraji mûsta Bfiidliãné. Pokud se zmû-

ní stávající ráz poãasí a napadne dostateãné mnoÏství snûhu, bude

Klub biatlonu upravovat stopy v celkové délce 8 km. Hlavním zámû-

rem je pfiipravit je pro tréninkovou ãinnost biatlonistÛ a lyÏafiÛ, ale ta-

ké na víkendy. Vítáni budou v‰ichni zájemci o bûÏecké lyÏování

z Bfiidliãné i okolí. K úpravû lyÏafisk˘ch stop budou v pfiípadû pfiízni-

v˘ch podmínek pouÏívány snûÏné skútry Klubu biatlonu, kter˘mi bu-

de upravována bûÏecká stopa a prostor pro bruslení po dobu, kdy to

poãasí a snûhové podmínky dovolí.

Dlouhodobû je vyhla‰ovatelem programu úpravy a údrÏby lyÏafi-

sk˘ch bûÏeck˘ch stop v na‰em regionu Moravskoslezsk˘ kraj, kter˘

se na realizaci projektu finanãnû podílí.

Pfiístup k lyÏafisk˘m bûÏeck˘m tratím v Bfiidliãné je od ‰kolní jídelny

Z· Bfiidliãná a kolem stfielnice Klubu biatlonu z Nerudovy ulice.

Nástupní místa jsou oznaãena informaãními tabulemi se základními

údaji o tratích. Foto a text: Miroslav Volek
Klub biatlonu Bfiidliãná

LyÏafiské bûÏecké trasy Klubu biatlonu v Bfiidliãné

Leto‰ní sezónu na hradech a zámcích poznamenala omezení z dÛvodu pande-
mie koronaviru. Náv‰tûvnost objektÛ je proto neporovnatelná s pfiedchozími
lety. Jaká byla janovická zámecká sezóna? Nároãná, zkrácená a pouãná, za-
hájena byla aÏ na zaãátku ãervna a pfiedãasnû ukonãena 12. fiíjna. V leto‰ním
roce pfiesto nav‰tívilo zámek 1 126 náv‰tûvníkÛ, coÏ je o 253 víc neÏ v loÀ-
ském roce. 
Co se povedlo? Po vût‰inu roku probíhalo vyklízení objektu, gene-

rální úklid v podobû mytí oken, luxování, vytírání a vyhánûní pavou-

kÛ z temn˘ch koutÛ. Generálním úklidem pro‰ly i rozsáhlé pÛdní

prostory. V západním kfiídle byly odinstalovány dûtské v˘tvarné prá-

ce místní Z·, ZU· a matefisk˘ch ‰kolek s plánem umístit práce nové,

ale to nám pfiekazila koronavirová pandemie. Obrovsk˘m pomocní-

kem v nekoneãném boji s údrÏbou zámeckého nádvofií letos byl no-

v˘ rider na sekání trávy s pfiíslu‰enstvím. V prÛbûhu jarních mûsícÛ

byla v pfiízemí zámku zbudována pokladna slouÏící pro prodej vstu-

penek a suven˘rÛ a náv‰tûvníkÛm také poslouÏily unikátní skfiíÀové

toalety. V rámci zkvalitÀování sluÏeb byla novû umístûna informaãní

tabule. V závûru roku byla osazena kovaná brána na jiÏní stranû zá-

meckého areálu s cílem do budoucna cel˘ areál oplotit a uzavfiít.

V leto‰ním roce probûhlo na janovickém zámku kaÏd˘ mûsíc nûkolik

kulturních akcí. Kromû samostatn˘ch prohlídek zámku mohli ná-

v‰tûvníci v ãervenci zhlédnout v rámci letního kina historick˘ film

Juraje Jakubiska Bathory. Pfielom prázdnin byl ve znamení kvûtino-

vé v˘stavy Milana Sedláãka v duchu renesance a baroka, která nad-

chla pfiedev‰ím náv‰tûvnice. V srpnu byl v rámci letního kina promí-

tán film Konec star˘ch ãasÛ, probûhla historicky první veãerní pro-

hlídka a leto‰ní Hradozámeckou nocí provázely náv‰tûvníky hrabûn-

ky Sarah a Alice z Harrachu, které pfiedstavily náv‰tûvníkÛm Ïivot na

zámku na pfielomu 19. a 20. století. V záfií, bûhem DnÛ evropského

dûdictví, byla pro zvídavé náv‰tûvníky pfiipravena genealogická

pfiedná‰ka Bc. Krist˘ny Schmidové Zn. Hledám pfiedky a speciální

prohlídka s kastelánkou zámku, která náv‰tûvníky provedla místy, jeÏ

na klasické náv‰tûvnické trase neuvidí. Na konci záfií se konalo

Zámecké muzicírování pod taktovkou ZU· Bruntál. Poslední dvû 

akce, Stra‰idelnou prohlídku a koncert sboru Bernardini, jsme byli nu-

ceni z dÛvodu vládních nafiízení a situace s ‰ífiením covid-19 zru‰it. 

Ne v‰echno je pozitivní, a tak celoroãnû fie‰íme neukáznûnost na‰ich

náv‰tûvníkÛ, ktefií nám po nádvofií pohazují odpadky, aãkoliv v areálu

Ohlédnutí za sezónou 2020

Zámek Janovice
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Bûhem leto‰ní velmi zvlá‰tní zá-

mecké sezóny jsme se s kolegy

setkali s mnoh˘mi názory na‰ich

náv‰tûvníkÛ na památkovou péãi

v âR a zjistili jsme, Ïe mnozí

z nich vÛbec nevûdí, kdo a co se

skr˘vá pod pojmem Národní pa-

mátkov˘ ústav.

Národní památkov˘ ústav je zfií-

zen jako státní pfiíspûvková orga-

nizace Ministerstva kultury âR.

Plní funkci správce souboru 103 pa-

mátkov˘ch objektÛ, které jsou zpfiístupnûny vefiejnosti, a dále funkci

odborné organizace státní památkové péãe dle zákona ã. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péãi. V roce 2019 pfievzal NPÚ do své správy zá-

mek v Janovicích u R˘mafiova.

Historie Národního památkového ústavu sahá nepfiímo jiÏ do doby

vzniku památkové péãe jako jedné ze spoleãensk˘ch aktivit pfielomu

18. a 19. století. Pouh˘ch dvacet let po zaloÏení státní památkové pé-

ãe ve Francii (o níÏ je tfieba se v souvislosti se vznikem moderní ev-

ropské památkové péãe vÏdy zmínit) byla v rakouské monarchii zfií-

zena císafisk˘m rozhodnutím z 31. prosince 1850 Centrální komise
pro v˘zkum a zachování stavebních památek. V âechách pÛsobila do

roku 1918, kdy její ãinnost pfievzal Státní památkov˘ úfiad; poté byl

1. dubna 1920 zfiízen samostatn˘ Státní památkov˘ úfiad pro Moravu
a Slezsko se sídlem v Brnû a od té doby se institucionální podoba pa-

mátkové péãe v âeskoslovensku nûkolikrát promûnila. 

V letech okupace pÛsobil v Praze od roku 1939 Památkov˘ úfiad s po-

boãkou v Brnû. Po roce 1945 vznikla na základû zákona ã. 137/1946

Sb. z 16. kvûtna 1946 Národní kulturní komise pro správu státního

kulturního majetku (NKK), která mûla na základû konfiskaãních de-

kretÛ z roku 1945 spravovat zestátnûné hrady, zámky a jejich mobi-

liáfi. Kompetencí památkov˘ch úfiadÛ se zfiízení NKK nedotklo.

V bezprostfiedním pováleãném období tak pÛsobily na území dne‰ní

âeské republiky dva samostatné památkové úfiady, a to Státní památ-
kov˘ úfiad v Praze (pro âechy) a Státní památkov˘ úfiad v Brnû (pro

Moravu a Slezsko). Oba úfiady byly ve vûcech památkové péãe pod-

fiízeny ministerstvu ‰kolství a osvûty. 

Situace se zásadnû zmûnila v roce 1951, kdy nafiízení vlády o re-

organizaci státní památkové péãe ã. 112/1951 Sb. urãilo, Ïe orgány

památkové péãe jsou krajské úfiady a ministerstvo. NKK se v té do-

bû stala poradním sborem ministra a památkové úfiady v Praze a Brnû

byly zmûnûny na památkové ústavy se subordinovan˘m postavením

a kompetencemi. Krátce nato byla v bfieznu 1953 zfiízena (pouh˘m 

opatfiením ministra ‰kolství a osvûty) nová instituce, která dostala

v kvûtnu roku 1953 název Státní památková správa v Praze. 

Období nejasností ohlednû kompetencí a poslání ukonãil aÏ zákon 

ã. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, ze 17. dubna 1958, kter˘ byl

prvním a dlouho oãekávan˘m památkov˘m zákonem v âeskoslo-

vensku. Na základû tohoto zákona byl jako odborn˘ orgán státní pa-

mátkové péãe zfiízen Státní ústav památkové péãe a ochrany pfiírody
v Praze (SÚPPOP). V̆ konn˘mi orgány památkové péãe se staly kraj-

ské národní v˘bory, pfii kter˘ch vznikla Krajská stfiediska státní pa-
mátkové péãe a ochrany pfiírody. Tehdej‰í památkov˘ zákon upravo-

val státní památkovou péãi v duchu dobového „socialistického“ dis-

kursu fungování spoleãnosti a pro památky, jejich zachování a pa-

mátkovou péãi byl zdánlivû v˘hodn˘. Realita v‰ak byla diametrálnû

odli‰ná. V dÛsledku stále se zvy‰ujícího tlaku na socializaci ve‰ke-

r˘ch ãinností bylo zfiízeno Ústfiedí státní památkové péãe – ústfiední
fieditelství (ÚSPP), které tvofiilo meziãlánek mezi Ministerstvem kul-

tury âR a SÚPPOP v Praze. Ústfiedí státní památkové péãe poté zfií-

dilo Státní restaurátorské ateliéry (SRA), coÏ byla nová fiídicí insti-

tuce pro dohled na restaurování v památkové péãi. Cílem tûchto no-

v˘ch institucí bylo zestátnûní, tj. socializace restaurátorsk˘ch ãinnos-

tí v âSSR a s tím spojená stupÀující se byrokratizace oboru; s rokem

1989 ov‰em skonãila existence jak ÚSPPOP, tak SRA.

1. ledna 1988 vstoupil v platnost nov˘, doposud platn˘ zákon 

ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi. Spoleãensko-politick˘ zlom

na sklonku roku 1989 otevfiel cestu liberalismu, kter˘ v 90. letech 

20. století pfiinesl památkám mnoho pozitivního, ov‰em zároveÀ zna-

menal i jistá rizika a s nimi spojené (dnes jiÏ nevratné) památkové

ztráty. Zásadním krokem bylo vyãlenûní ochrany pfiírody do kompe-

tence ministerstva Ïivotního prostfiedí v roce 1991. Název odborné

organizace vûnující se nadále jen kulturnímu památkovému fondu se

souãasnû zmûnil na Státní ústav památkové péãe (SÚPP). ZároveÀ

s tím se názvy zmínûn˘ch krajsk˘ch stfiedisek zmûnily na Památkové
ústavy, od roku 2001 na Státní památkové ústavy (SPÚ). K 1. lednu

2003 vznikl splynutím Státního ústavu památkové péãe a Státních

památkov˘ch ústavÛ Národní památkov˘ ústav, jenÏ v roce 2013 pro-

‰el dal‰í zásadní organizaãní zmûnou – vyãlenûním ãtyfi územních

památkov˘ch správ (ÚPS) se sídly v Praze, âesk˘ch Budûjovicích,

na Sychrovû a v KromûfiíÏi, zaji‰Èujících provoz a opravy objektÛ

svûfien˘ch Národnímu památkovému ústavu, a územních odborn˘ch

pracovi‰È (ÚOP) sídlících ve stfiedních âechách, Brnû, âesk˘ch

Budûjovicích, Josefovû, KromûfiíÏi, Liberci a Lokti. Územní odborná

pracovi‰tû se zab˘vají poznáváním, dokumentací, odbornou péãí 

a ochranou památek, jejich souborÛ a památkov˘ch území (tedy re-

zervací a zón). Bezplatnû poskytují poradenství pro zachování, údrÏ-

bu a obnovu památek a pfii restaurování památek, rekonstrukcích 

apod. zaji‰Èují odborn˘ dohled. Památky také rÛzn˘mi formami pre-

zentují a pfiibliÏují kulturní dûdictví vefiejnosti. Obû sloÏky fiídí gene-

rální fieditelství se sídlem v Praze, které souãasnû pfiímo zaji‰Èuje vy-

mezené úkoly státní památkové péãe. 

Mezi dal‰í ãinnosti NPÚ patfií vzdûlávání odborníkÛ i vefiejnosti,

pfiedná‰ky, workshopy, komentované prohlídky nebo památkáfiské

kurzy. Neodmyslitelnou souãástí památkové péãe je vûda a v˘zkum.

V̆ zkumná ãinnost NPÚ je prÛbûÏnû financována z bûÏného rozpoãtu

s vyuÏitím institucionální podpory, finanãních prostfiedkÛ získan˘ch

Kdo jsou ti památkáfii?

je nûkolik nádob na odpad, pfiípadnû své pytle s odpadem hází do na-

‰ich popelnic, na zámeckém nádvofií venãí ãtyfinohé miláãky a zane-

chávají nám tu nechtûné památky své náv‰tûvy, aãkoli tím poru‰ují ná-

v‰tûvní fiád, jezdí po nádvofií na kole a parkují s vozidly pfied zámkem,

i kdyÏ tu není parkovi‰tû. Nejvût‰í neukáznûnost se projevila, kdyÏ

jsme z dobré vÛle zpfiístupnili objízdnou trasu kvÛli stavbû mostku pfies

Podolsk˘ potok. ObjíÏìka byla urãena pro místní, aby nemuseli absol-

vovat celou objízdnou trasu. Do‰lo ale ke zneuÏívání i dal‰ími fiidiãi,

ktefií nejsou místní, a k poru‰ování pravidel silniãního provozu a po-

kynÛ pro tuto objízdnou trasu. Respektujte prosím areál kulturní pa-

mátky a chraÀte spoleãnû s námi na‰e památky a kulturní dûdictví.

Rádi bychom touto cestou podûkovali v‰em na‰im zamûstnancÛm,

dobrovolníkÛm, souãasn˘m a budoucím náv‰tûvníkÛm, fanou‰kÛm,

kolegÛm z Národního památkového ústavu, mûstu R˘mafiovu a fiedi-

telce Mûstského muzea R˘mafiov Bc. RÛÏenû Zapletalové za pomoc,

rady a pfiízeÀ. Za celé osazenstvo zámku Janovice Vám pfieji krásn˘

rok 2021 a tû‰ím se na shledanou v nové sezónû.

Mgr. Jitka Slaná
kastelánka Státního zámku Janovice u R˘mafiova

Foto: JS
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úãastí ve vefiejn˘ch soutûÏích a z dal‰ích zdrojÛ. Dal‰í z aktivit NPÚ

je publikaãní ãinnost. KaÏdé pracovi‰tû NPÚ vydává vlastní knihy,

sborníky nebo ãasopisy, jeÏ odráÏejí pfiedev‰ím ta témata, jimiÏ se za-

b˘vá. Vedle metodik, které vycházejí ve specializovan˘ch sériích,

a úzce odborn˘ch publikací zamûfien˘ch v prvé fiadû na problémy 

údrÏby a oprav památek ãi památkov˘ urbanismus nabízí NPÚ i ob-

líbené turistické prÛvodce nebo v˘pravné publikace s kvalitními fo-

tografiemi a reprodukcemi, jimiÏ se snaÏíme seznámit s atraktivními

památkami v âeské republice nejen domácí, ale také zahraniãní ná-

v‰tûvníky.

KaÏd˘ rok si na pracovi‰tích Národního památkového ústavu i na

hradech, zámcích a dal‰ích památkách pfiipomínáme dÛleÏitá v˘roãí

historick˘ch událostí i osobností nebo upozorÀujeme na témata, kte-

rá povaÏujeme za podstatná. V loÀském roce byli stûÏejními tématy

v rámci projektu Po stopách ‰lechtick˘ch rodÛ Gallasové a Clam-

Gallasové v âechách, téma Tfiicet let památkové péãe a v roce leto‰-

ním to jsou Vald‰tejnové – lvi ve sluÏbách císafiÛ. V roce 2021 nás

ãeká téma Osvícenské ‰lechty. Kromû hlavních témat daného období

se NPÚ kaÏdoroãnû zapojuje do fiady domácích i mezinárodních ak-

cí spojen˘ch s péãí o památky a kulturní dûdictví, napfi.

Mezinárodního dne památek a historick˘ch sídel, Noci kostelÛ, DnÛ

evropského dûdictví nebo Mezinárodního dne archeologie. Pro vefiej-

nost i pro odborníky pofiádáme Cenu Národního památkového ústa-

vu Patrimonium pro futuro, Hradozámeckou noc a pro náv‰tûvníky

památek je urãen program Klíã k památkám, kter˘ v leto‰ním roce

konãí.

Odborníci z NPÚ se mimo jiné vûnují evidenci a dokumentaci pa-

mátkového fondu, prÛzkumÛm památek, archeologii, restaurování,

lidové architektufie, památkám zahradního umûní, technick˘m pa-

mátkám ãi pátrání po zcizen˘ch památkách.

Závûrem dodejme, Ïe není památkáfi jako památkáfi. Ne vÏdy jde

o pracovníka Národního památkového ústavu – ãasto se takto hovofií

také o pracovnících v˘konn˘ch orgánÛ památkové péãe.

Rozhodování v památkové péãi probíhá ve dvou krocích: Národní

památkov˘ ústav (pfiesnûji nûkteré z jeho územních odborn˘ch pra-

covi‰È) zpracuje ke konkrétnímu pfiípadu nebo Ïádosti odborné po-

souzení, jeÏ potom pfiedá jako podklad k rozhodnutí správnímu orgá-

nu s rozhodovací pravomocí (tedy obci s roz‰ífienou pÛsobností,

v pfiípadû vût‰ích mûst magistrátnímu nebo krajskému úfiadu).

Zjednodu‰enû fieãeno: odborná pracovi‰tû Národního památkového

ústavu posuzují, radí ãi doporuãují – ov‰em souhlasné nebo zamíta-

vé stanovisko s „kulat˘m razítkem“ vydává úfiad. Nejvy‰‰í instancí

nad v‰emi je pak Ministerstvo kultury âR.

Mgr. Jitka Slaná
kastelánka Státního zámku Janovice u R˘mafiova

foto: JS

Moravskoslezsk˘ kraj intenzivnû zvy‰uje kvalitu sociálních sluÏeb. Rada kra-
je opût vyhlásila dotaãní program, díky kterému pÛjde do krajské sítû soci-
álních sluÏeb celkem 40 milionÛ korun. Sociální sluÏby budou moci prostfied-
ky vyuÏít napfiíklad na investiãní akce, nákupy potfiebného vybavení nebo na
nová auta.
Moravskoslezsk˘ kraj v˘znamnû podporuje kromû organizací, které

sám zfiizuje, také sluÏby poskytované nestátními neziskov˘mi orga-

nizacemi. Právû pro nû je dotaãní program urãen. „Klademe dÛraz na
to, aby se neustále zvy‰ovala kvalita Ïivota v‰ech klientÛ sociálních
sluÏeb v na‰em regionu. KaÏdá lidská bytost si zaslouÏí mít své sou-
kromí, pfiíjemné prostfiedí a potfiebné pohodlí. DÛleÏité je, aby mûli
kvalitní zázemí také ti, ktefií o klienty peãují. Vûfiím, Ïe jim krajské
pfiíspûvky v jejich nároãné práci pomohou,“ fiekl námûstek hejtmana

Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jifií Navrátil a doplnil,

Ïe o dotaci si sociální sluÏby mohou zaÏádat od 7. do 18. ledna 2021.

Pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ budou schvalovat kraj‰tí zastupitelé

v ãervnu roku 2021, bezprostfiednû po tomto schválení budou násle-

dovat podpisy smluv a v˘plata pfiidûlen˘ch dotací. 

„Celkem 40 milionÛ korun pÛjde z krajského rozpoãtu napfiíklad na
investiãní akce, jako jsou rekonstrukce budov, bezbariérové úpravy
venkovních areálÛ, vybavení prádelen a kuchyní, vybudování nov˘ch
v˘tahÛ ãi pofiízení klimatizace. Sociální sluÏby si za krajské peníze
budou moci také pofiídit potfiebné vybavení, jako jsou polohovací lÛÏ-
ka, kompenzaãní pomÛcky, ale také tfieba poãítaãe. Dotace mÛÏe b˘t
vyuÏita i na pofiízení automobilÛ nebo jejich bezbariérovou úpravu.
Do krajské podpory pak spadá i zfiízení a vybavení místností pro zem-
fielé v pobytov˘ch sociálních sluÏbách,“ vyjmenoval Jifií Navrátil.

Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Foto: www.msk.cz

Kvalita sociálních sluÏeb v regionu rok od roku roste

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Aãkoli pfiipou‰tíme, Ïe je obtíÏné pfiesnûji datovat jednotlivé typy rendlíkÛ,
pfiece se dá vystopovat urãit˘ v˘voj tvarÛ v období let 1300–1500 a v˘raz-
nû oddûlit renesanãní typy.
Období 1300–1350
Soubor nejstar‰ích nálezÛ pochází ze zánikové vrstvy hradu Strálku

(kol. 1352), lokality BurgetÛv statek z období zesilování kamenné

hradby (1320–1335) a r˘mafiovského Hrádku (kulturní souvrství

1300–1350). Skupina h˘fií osobit˘mi formami, jak je typické pro da-

né období i v ostatní keramice. Vyskytují se 4 hlavní typy okrajÛ 

(46 ks) a jeden dal‰í (3 ks). Neinvenãní dekor uÏívá v˘hradnû vodo-

rovné r˘hy ãi Ïlábky (3 ks). Tûla jsou kónická nebo kotlíkovitû pro-

hnutá, dna rovná (obr. 1, 2) ãi vypuklá (obr. 3, 4). Vnitfiek pokr˘vá

zelenohnûdá ãi Ïlutavá poleva. Vrcholem dobové techniky je drobn˘

rendlík (4) se rtovit˘m okrajem a baÀat˘m kotlíkovit˘m tûlem pfie-

cházejícím ve vypuklé dno s jemn˘mi za‰piãatûl˘mi noÏkami. Je vy-

roben z kaolinitické hlíny redukãnû pálené do ‰edé barvy s kovovû

leskl˘m (zakufiovan˘m) povrchem. Tulejovitá drÏadla (obr. 2, 3) se

od kofiene roz‰ifiují a zesilují ústím. Kolíkovité noÏky jsou dole za-

Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy 
z archeologick˘ch lokalit R˘mafiovska

2. V˘voj trojnoÏek v na‰í oblasti

Z historie
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oblené (1–3, 5), obãas za‰piãa-

tûlé (4), za‰típnuté (6) nebo ze-

sílené pfiehrnutím (7). ZboÏí

tvrdû vypálili (151 ks) do od-

stínÛ ãerveni (135 ks), bílé,

hnûdé ãi ‰edavé (17 ks).

Kvalitní lesklé glazury b˘vají

prÛzraãné v tónu hnûdé (94 ks),

hnûdooranÏové (3 ks), okrové

i Ïlutavé (11 ks) ãi zelené 

(14 ks) a ãiré (3 ks). Kromû

dvou exempláfiÛ obtáãen˘ch na

ruãním kruhu jsou vytoãeny na

rychloobrátkovém. 

Období 1350–1405
Nálezy z druhé pÛle 14. a po-

ãátku 15. století souvisí s po-

slední fází mûstského hradu.

Zlomky rendlíkÛ a jeden témûfi

cel˘ pocházejí z dobfie datova-

ného období, tj. druhotnû pfie-

pálen˘ch ruin paláce a dal‰ích

objektÛ. Jedin˘ se nacházel

v pilífiku mezi dvojitou klen-

bou gotického sklepa prodejny

CaVa na námûstí Míru.

Vykazují dobové znaky od de-

korativnosti k v˘sledné unifor-

mitû a úãelnosti. Fragmenty

(72) pocházejí z glazovaného

zboÏí vyrobeného na rychle

rotujícím kruhu. Pfietrvávají

nejjednodu‰‰í typy prost˘ch 

okrajÛ (17 ks, obr. 1, 2).

Nov˘m prvkem je prohnutí tû-

la dovnitfi (1, 5). Dosud rovná

dna (2) nahrazují mírnû vydutá 

(1, 3, 4, 5), pouze v jediném

pfiípadû pfietrvalo ploché, zají-

mav˘ fragment (obr. 1) plynu-

le pfiechází od prostého okraje

k témûfi polokulaté misce.

Zdobívá je pás v˘valkÛ (obr.

2) nebo ÏlábkÛ a r˘h (obr. 3,

5). Dal‰í skupina (9 ks) patfií

okrajÛm ‰ikmo vzhÛru vytaÏe-

n˘m s proÏlabením pro poklici

(3, 5).

Tulejovitá drÏadla se mírnû

prodluÏují (4). Svislé roubíko-

vité noÏky jsou v˘jimkou.

V profilu b˘vají nepravidelnû

elipsovité, tenãí a ukonãené

hranou. Hmotu tvrdû vypálili

do rÛzn˘ch témbrÛ ãerveni 

(64 ks), vzácnû se vyskytuje bí-

lá glazovaná kaolinitická kera-

mika (2 ks, obr. 5) ãi neglazo-

vané svûtlé zboÏí (5 ks).

·edohnûd˘ a ‰ed˘ materiál se

vyskytuje u dvou pfiípadÛ re-

dukãního pálení. Vnitfiní prÛ-

hledná hnûdá glazura (60 ks)

pfievaÏuje nad Ïlutavou (4 ks),

zelenohnûdou (5 ks) a bezbar-

vou (2 ks). V‰echny trojnoÏky

vytoãili na kopacím kruhu. 

Období 1440–1500 
Pro dané období zb˘vají nále-

zy z Hrádku. Rendlíky zachovávají star‰í tvar, ale jsou jiÏ vyrobeny

z dokonaleji plaven˘ch hlín s jemn˘m ostfiivem, pálen˘ch do Ïluto-

bílé aÏ ãervené, robené v˘hradnû na ‰pru‰láku. Pocházejí z vrstvy

drobn˘ch objektÛ (suterén ãi sklep, hrázdûn˘ domek masn˘ch krá-

mÛ). Skromn˘ soubor zlomkÛ mísí prvky tradiãní s progresivními

a znaãí období pfiechodu k novovûké keramice. Ke klasifikaci lze 

uÏít jen 26 ks. Vedle trojnoÏek s dovnitfi prohnut˘m tûlem (obr. 1) se

objevují hrncovité typy (obr. 2, 3) s páskov˘mi ou‰ky. Tuleje (obr. 1,

4, 5) se kromû obãasného zdufiení ãi za‰krcení pod jejich okrajem 

(1, 5) nemûní nebo jsou stûny zesíleny (4). Stejné zÛstaly i noÏky (obr.

5, 6, 7, 8) kromû mírného prohnutí vnû (obr. 8). Nádoby jsou páleny

z dobfie plavené hmoty s velmi jemn˘m ostfiivem do odstínÛ ãerveni

(19 ks) a okru (7), tónu dal‰ího období. Pfievládají hnûdavé, ãasto Ïí-

hané glazury (13 ks), vyskytují se téÏ zelenohnûdé (2 ks), relativnû

pfiibylo oranÏovû hnûd˘ch ãi Ïlutohnûd˘ch (4 ks). Úpadek glazování

znaãí nápadné matnûní skloviny, její rozpad a ãasté opadávání.

Období 1500–1620
Pro dané období jsme uÏili soubor fragmentÛ (73 ks) nádob z hrnãír-

ny na Hrádku (1530–1620), z renesanãních hrnãíren na Bartákovû 

ulici (1550 – poã. 17. stol.) a ze

sond v janovickém zámku

z období EderÛ ze ·tiavnice

(1555–1583) a pfiedev‰ím Hoff-

mannÛ z Grüanbüchlu a Stfie-

chova (1583–1664). 

S pfiíchodem renesance se gla-

zura stala bûÏnou uvnitfi i na

povrchu nádob. Také u rendlí-

kÛ do‰lo k v˘znamn˘m zmû-

nám. V rozsáhlém souboru se

zachovaly pouze tfii okraje

star‰ích typÛ (tab. 1, typy 1–3).

Tenkostûnné rendlíky se zvût-

‰ily a získaly polokulovitou

formu na vysok˘ch ‰tíhl˘ch

noÏkách s dekorem ‰irok˘ch

ÏlábkÛ na v˘duti. Do poslední

skupiny (tab. 1, typ 4) patfií 

atypick˘ rtovit˘ okraj. Dna na-

sazují plynule bez hranice s v˘-

dutí. Základním typem okraje

se stal dobov˘ pfiehrnut˘ a pfii-

ti‰tûn˘ okraj (tab. 1, typ 6, 9

ks). Tûla posledního jsou kó-

nická a v profilu vpuklá nebo

mírnû vypuklá. V̆ jimeãn˘ kus

(tab. 5/2) nese dva pásy reliéf-

ního plastického (rádélko?)

rostlinného dekoru. Dna jsou

v˘hradnû vydutá a pfieváÏnû

roz‰ífiená (8 ks, tab. 5/5). 

Nápadnû se zmûnily tuleje, je-

jichÏ ústí jsou mírnû kalichovi-

tá, ale vÏdy více ãi ménû zata-

Ïená (tab. 5/1). Nûkteré jiÏ vy-

luãují uÏití dfievûného nástavce

(tab. 5/4), nahradil jej asi 

k uchopení horkého drÏadla ha-

dr ãi koÏená rukavice. V̆ voj

tuleje se zdá b˘t do 17. století

ukonãen a témûfi zcela uzavfie-

né pfietrvaly aÏ do 19. a 20. stol. 

NoÏky jsou vedle za‰típnut˘ch

(2 ks) vysoké, ‰tíhlé, prohnuté

pod nádobu i svislé (19 ks).

Kromû noÏek tradiãní délky

(4–5,2 cm) je vût‰ina vy‰‰í

(5,5–9,5 cm), k pozdním patfií

pfiehrnuté (tab. 5/6). V profilu

Tabulka nejãastûj‰ích typÛ v letech
1300–1350 (1 nepolévaná trojn.,
exkluzivní ‰edá trojn. kaolinitová)

Tabulka typÛ okrajÛ trojnoÏek ve
variantách (3 A–C, 4 A, okraje 
upravené pro poklice, 5 A rene-
sanãní typy)

Tabulka renesanãních trojnoÏek
z let 1500–1620 (2 trojnoÏka s bo-
hat˘m rostlinn˘m dekorem, 1, 4 za-
‰krcování tulejí, 1–2 typické pfiehr-
nuté okraje, 3, 5, 6 vysoké uÏ‰í noÏ-
ky, 6 pfiehrnuté noÏky se objevují aÏ
od 17. století)

Tabulka nejãastûj‰ích typÛ v letech
1350–1405 (3 nejmen‰í z nalezen˘ch
trojn., 5 exkluzivní bílá kaolinitová
trojn., 6–7 tulejovitá drÏadla)

Tabulka pozdnû gotick˘ch tvarÛ
z let 1440–1500 (5–6 hrncovité
rendlíky, 1, 5 za‰krcování tulejí)
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jsou oválné a dolÛ se zuÏují. Hloubka tûl kolísá od 5,5 (v˘jimeãnû)

do 9 cm. TrojnoÏky se zvût‰ují (prÛmûr okraje bûÏnû 13–27 cm, tab.

5/3) a jsou vyrobeny z dokonale plavené hmoty s velmi jemn˘m ost-

fiivem a zvonivû, oxidaãnû vypálené do odstínÛ ãerveni (27 ks), okru

(20 ks), hnûdé a ‰edé (12 ks), Ïlutavé (5 ks), ba i rÛÏové (2).

PrÛhledné olovnaté polevy jsou hnûdé (47), zelenohnûdé (6 ks), ze-

lené a Ïlutozelené (4 ks), Ïluté (6 ks) i oranÏové (2 ks). Nastupují

matné neprÛhledné polevy hnûdé (1 ks) a zelené (1 ks). Glazury ãas-

to matní a rozpadají se. Lépe se zachovaly u hrnkÛ (koflíkÛ) s ou‰ky

a dvoubarevn˘mi polevami.

Vladimír Go‰ (†) – Jifií Karel

(Karel, J. Hrad Strálek, nález. zpráva z let 1975–1989. R˘mafiov,
1997; T˘Ï. Harrachovsk˘ zámek v Janovicích, nález. zpráva 1987,
1996. R˘mafiov, 1996; T˘Ï. BurgetÛv statek, nálezové zprávy z let
1989, 1990, 1991. R˘mafiov, 1990, 1991, 1992; Dokumentace v˘zku-
mu /1970–1996/. Archiv Muzea R˘mafiov; Nekuda, V. – Reichertová,
K. Stfiedovûká keramika v âechách a na Moravû; PetráÀ, J. a kol.
Dûjiny hmotné kultury, díl 1, 2. svazek. Praha, 1985; ˚aki, A.
Archeologia Ma∏opolski wczesnoÊredniowiecznej. Krakov, 1974;
Eisner, J. RukovûÈ slovanské archeologie. Praha, 1966, Ka˝mierczyk.
Wroc∏aw lewobrze˝ny. Krakov, 1966; Nekuda, V. Pfaffenschlag, 
1. díl. Brno, 1975; T˘Ï. Mstûnice, díl 3. Brno, 1985.)
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Jeden zdroj uvádí, Ïe topoly nejsou pfiíli‰ bohat˘m rodem a ãítají jen

30 druhÛ, jin˘ zdroj jich uvádí 300! To je rozdíl k neuvûfiení a pfiíãi-

na bude v tom, Ïe u topolÛ snadno dochází ke kfiíÏení nejen mezidru-

hovému, ale dále i ke kfiíÏení samotn˘ch kfiíÏencÛ. Nûkdo pak spoãí-

tal ve‰keré tyto kfiíÏence a jejich variety a pfiifikl jim vlastní druh, za-

tímco správnû by se mûlo hovofiit o taxonech. Taxon je v biologii sys-

tematická jednotka, která zahrnuje nejen rody a druhy, ale i ve‰keré

poddruhy, kfiíÏence a variety. Co se t˘ãe druhÛ topolÛ, pfiikloníme se

tedy radûji k tomu men‰ímu ãíslu.

Topoly rostou pfiedev‰ím v severním mírném pásmu, jen nûkteré dru-

hy zasahují na jih do Himaláje. U nás jsou domácí tfii druhy, z nichÏ

nejznámûj‰í je osika (Populus tremula). Sv˘m v˘skytem, roz‰ífiením,

skrovn˘mi nároky na pÛdu i klima a znaãnou potfiebou svûtla se fiadí

k tzv. prÛkopnick˘m dfievinám (spolu s bfiízou, jefiábem a modfiínem).

Znamená to, Ïe rychle obsazuje paseky, okraje lesa, rÛzné otevfiené

plochy vãetnû holin po vytûÏeném lese a jiná místa, a to díky sv˘m

ochm˘fien˘m semenÛm, která se mohou rozletût do znaãn˘ch dálek.

Kromû toho je nadána znaãnou v˘mladností. Roste od níÏin do v˘‰ek

pfies 1 000 m, tûÏi‰tû jejího v˘skytu je v‰ak v níÏinách a pahorkati-

nách, v pásmu doubrav a spodním pásmu buãin. Na R˘mafiovsku je

zcela bûÏn˘m druhem.

Osika je strom dorÛstající do v˘‰e kolem 25 m, kmen b˘vá rovn˘, kÛ-

ra zeleno‰edá, ve spodní ãásti kmene ãerná a rozpukaná. Známé je

chvûní jejích listÛ i pfii slabém vánku; je to zpÛsobeno tím, Ïe dlouhé

fiapíky jsou ze stran smáãklé. Listy jsou okrouhlé, vejãité, po okraji

vroubkované a na podzim dostávají nádhern˘ odstín Ïluté, ãasto 

s oranÏovou pfiímûsí. Osika se doÏívá maximálnû 100 let.

Na rozdíl od osiky se topol bíl˘ (P. alba) a topol ãern˘ (P. nigra) fiadí

sv˘mi biologick˘mi nároky do oblasti luÏních lesÛ a fiíãních náplavÛ

v níÏinách a pahorkatinách. Topol ãern˘ byl v‰ak umûle vytlaãován

produkãnûj‰ími kfiíÏenci nominátního druhu a topolu deltovitého 

(P. deltoides), pocházejícího ze Severní Ameriky. ¤íká se jim topol

kanadsk˘ (P. canadensis) a celá tato skupina vznikla údajnû spontán-

ním kfiíÏením asi pfied 250 lety ve Francii.

Topol bíl˘ (fiíká se mu téÏ linda) je povaÏován za okrasnou dfievinu,

a tak byl vysazován do alejí, parkÛ a zahrad. V R˘mafiovû lindu na-

jdete ve Flemmichovû zahradû u jezírka. Poznáte ji podle silného

kmene a laloãnat˘ch listÛ, které jsou na rubu zfietelnû bûloplstné.

Velmi znám˘ je topol vla‰sk˘ (P. pyramidalis, téÏ P. nigra „Italica“),

na první pohled rozpoznateln˘ podle sloupovitého ãi jehlancovitého

vzrÛstu. Vysazuje se podél silnic i do parkÛ a alejí. Zplanûle se nevy-

skytuje. Do Evropy byl roz‰ífien v 18. stol. ze severní Itálie.

V R˘mafiovû se nachází u silnice ã. 11 poblíÏ Penny marketu, u re-

cyklaãního dvora na Palackého ulici a v horní ãásti OkruÏní ulice nad

garáÏemi (naproti Vûtrné ulici). Foto a text: Milo‰ Zatloukal 
(Literatura: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorn˘,
Jaromír – Fér, Franti‰ek. Listnáãe lesÛ a parkÛ. Praha: SZN, 1964;
Krüssmann, Gerd. Evropské dfieviny. Praha: SZN, 1978; Pagan,
Josef – Randu‰ka, Du‰an. Atlas drevín I., II. Bratislava: Obzor, 1987,
1988.)

Vyprávûní o stromech
13. Topol – Populus

Zajímavosti z pfiírody

Topol osika

Topol ãern˘ na Revoluãní ulici u sídli‰tû Pfiíkopy je pravdûpodobnû jedin˘ svého druhu v R˘mafiovû, stejnû jako topol bíl˘ ve Flemmichovû za-
hradû u jezírka. Oba zde byly vysazeny pfied desítkami let. Na rozdíl od nich je topol osika na R˘mafiovsku bûÏn˘m planû rostoucím druhem. 

Topol bíl˘ Topol ãern˘
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Jedním z prvních turnajÛ nové ‰achové sezóny b˘vá pro Ïáky 

z okresu Bruntál tradiãní Velká cena R˘mafiova v ‰achu. Letos v‰ak

bohuÏel vlivem epidemie koronaviru nemohl tento turnaj probûhnout

v klasické podobû. R˘mafiovsk˘ ‰achov˘ oddíl v‰ak nechtûl mladé

vyznavaãe královské hry o turnaj pfiipravit, a tak za podpory mûsta

R˘mafiova uspofiádal náhradní online turnaj.

Cel˘ nápad se zrodil v hlavû pfiedsedy Okresního ‰achového svazu

Vladimíra Pána a vznikl z iniciativy r˘mafiovské ‰achové obce. Îáci

místního ‰achového krouÏku totiÏ bûhem epidemie nezaháleli a tré-

novali prostfiednictvím pravideln˘ch páteãních online turnajÛ nazva-

n˘ch R˘mafiovsk˘ ‰achov˘ klub. R˘mafiov‰tí trenéfii na tyto turnaje

pfiizvali i mladé ‰achisty z jin˘ch oddílÛ, aby si i oni mohli tímto zpÛ-

sobem zahrát ‰achy. Pfiedsedu svazu tedy napadlo uspofiádat regulér-

ní turnaj pro v‰echny Ïáky z okresu. ·O Jiskra R˘mafiov tuto inicia-

tivu uchopil a v nedûli 22. listopadu zorganizoval první oficiální on-

line turnaj v historii Okresního ‰achového svazu – Velkou cenu

R˘mafiova v online ‰achu.

Akce se zúãastnilo 31 hráãÛ rozdûlen˘ch podle vûku do ãtyfi katego-

rií. Nejvíce hráãÛ reprezentovalo ·achy Krnov a domácí oddíl, ale

nechybûli ani zástupci Mûsta Albrechtic, Bruntálu nebo Vrbna pod

Pradûdem. 

Nejmlad‰í kategorií byli benjamínci. ·achov˘m králem této katego-

rie se stal neporaÏen˘ Matyas Heretin. Jako druh˘ se umístil vÛbec

nejmlad‰í úãastník turnaje Petr Michna a tfietí skoãil Ivo Nepustil

(v‰ichni ·achy Krnov). O nûco star‰í a ‰achovû zku‰enûj‰í byli mlad-

‰í Ïáci. Zde zvítûzil rovnûÏ neporaÏen˘ ·imon ·otek (·achy Krnov),

následovan˘ druh˘m Maximem Plesk˘m (·K Bruntál) a tfietím

Matyá‰em Rybárem (TJ Sokol Vrbno pod Pradûdem). R˘mafiovsk˘

Filip Kreãmer skonãil na 8. místû.

Nejpoãetnûj‰í a bohuÏel nakonec i nejvíce problémovou kategorií by-

li star‰í Ïáci. Zde na nejvy‰‰í stupínek vystoupil Patrik Zámarsk˘

(·achy Krnov). BohuÏel dal‰í místa byla ovlivnûna diskvalifikací pÛ-

vodnû druhého hráãe v pofiadí, kter˘ neodolal svodÛm a pouÏíval bû-

hem turnaje pomoc analytického ‰achového programu. Na‰tûstí lze

takové podvody celkem spolehlivû odhalit, a hráã byl tedy z turnaje

diskvalifikován. Na druhé místo se posunul pÛvodnû tfietí hráã Adam

Pelc (·achy Krnov/·K Bruntál) a tfietí místo pofiadatelé rozdûlili me-

zi Matûje Mydláfie a Luká‰e Krótkiho (oba ·achy Krnov). Velmi 

úspû‰n˘ turnaj zaznamenal i r˘mafiovsk˘ David Staník na 5. místû.

Dal‰ími r˘mafiovsk˘mi reprezentanty v této kategorii byli 9. Patrik

Gruss a dvojice Ivan Holub a Roman SvatoÀ, která se podûlila

o 11.–12. místo.

Poslední, spí‰e doplÀkovou kategorií byla Open urãená pro Ïáky, kte-

fií vûkem nespadají do Ïádné z pfiedchozích kategorií, rodiãe a trené-

ry. Zde obsadil první místo Luká‰ Pavlásek, následovan˘ druh˘m

Janem ·tefani‰inem (oba ·O Jiskra R˘mafiov) a tfietím Vítem

Andûlem (·achy Krnov). Vzhledem k nepfiíjemné situaci s pokusem

o podvod v kategorii star‰ích ÏákÛ se pofiadatelé rozhodli ocenit jedi-

ného hráãe v kategorii Open do 18 let Víta Andûla, kter˘ bûhem tur-

naje projevil velmi sportovního ducha, a udûlit mu cenu fair play.

Podûkování za prÛbûh akce patfií nejen celému organizaãnímu t˘mu,

ale i v‰em trenérÛm a rodiãÛm, ktefií v prÛbûhu cca dvou t˘dnÛ spo-

lupracovali pfii její organizaci. Pofiadatelé by také rádi podûkovali

mûstu R˘mafiovu za finanãní podporu turnaje. I kdyÏ celá akce de-

monstrovala odhodlání ‰achistÛ nenechat se koronavirem zastavit,

organizaãní t˘m doufá, Ïe pfií‰tí rok jiÏ bude moci probûhnout Velká

cena R˘mafiova v klasické podobû.

Luká‰ Pavlásek
·O Jiskra R˘mafiov

foto: sachy.svcrymarov.cz

Velká cena R˘mafiova v online ‰achu

V roce 2020 Luká‰ zahájil svoji ‰estou sezónu v motokárách. KaÏd˘ rok jede
kompletní seriál závodÛ mistrovství âeské a Slovenské republiky a nûjak˘
ten závod v Itálii v rámci srovnání se svûtovou ‰piãkou. âeského mistrovství
se úãastní vût‰inou piloti z âeské republiky, slovenské mistrovství jede jak
kompletní ãeská ‰piãka, tak i závodníci ze Slovenska a Rakouska.
V jarních mûsících se podafiilo v rámci tréninku najet Luká‰ovi nû-

kolik tisíc kilometrÛ na tratích v Tfiinci, Chebu, Písku a na novû 

otevfieném okruhu na Slovakiaringu. CoÏ naznaãovalo, Ïe ná‰ pilot

bude v dobré formû. Krátce pfied prvními závody pfii‰el covid-19,

a nezb˘valo nic jiného neÏ místo závodÛ dál trénovat. Mistrovství

Slovenska na svÛj první závod nechalo ãekat aÏ do 26. ãervna 2020.

Konal se na slovenském Slovakiaringu a bylo z toho 2. místo v kate-

gorii Mini 60. Dal‰í závod mistrovství Slovenské republiky se jel

v rakouském Brücku a ná‰ pilot stál na stupni nejvy‰‰ím, 1. místo

Mini 60. První závod mistrovství âeské republiky se letos konal

v Chebu 17. ãervence, Luká‰ovi se povedl, dovezl 3. místo, coÏ je

mezi tfiiceti piloty skvûl˘ v˘sledek.

Nebudu zde jmenovat v‰echny závody, jen ten nejdÛleÏitûj‰í: Luká‰

Obruãník se stal mistrem Slovenska v kartingu kategorie Mini 60 pro

rok 2020. V leto‰ní sezónû opût potvrdil, Ïe patfií k republikové ‰piã-

ce. Letos na jafie byl pfiihlá‰en na závod do italského Lonata, kter˘ se

kvÛli covidu-19 pfiesunul do poloviny listopadu, a za dva t˘dny poté

absolvoval dvojzávod mistrovství svûta (WSK) v italské Adrii, coÏ

byla ta nejvût‰í zku‰enost leto‰ní sezóny. 

Luká‰ je souãástí t˘mu Lamont Racing, kter˘ se snaÏí o pfiípravu mla-

d˘ch pilotÛ pro motorsport. Jde o první ujetá kola na okruhu aÏ po

schopnost závodit na mistrovství âeské republiky. V souãasné dobû

u nás jezdí ãtyfii kluci ve vûku 7–13 let. Nûkdo si fiekne, jen tam jezdí

a vozí se, ale bez pofiádné fyzické pfiípravy to nejde. VÏdyÈ pfied t˘dnem

v Adrii Luká‰ jezdil rychlostí 109 km/hod., a to bez fyzické pfiípravy ni-

kdo nevydrÏí ani pár kol, natoÏ celé dny. Pfiíprava se dûlí na nûkolik ãás-

Luká‰ Obruãník – mistr Slovenské republiky v kartingu 2020

Sport
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V posledních letech stoupá zájem o ãesk˘ ãesnek.
Podle ãastého názoru je domácí ãesnek ten nejlep‰í,
tedy nejv˘raznûj‰í. Redakce ãasopisu dTest proto do
laboratofie poslala celkem 17 balení ãesneku z rÛz-
n˘ch zemí s cílem zjistit, jak se li‰í jeho kvalita v zá-
vislosti na zemi pÛvodu.
Bez ãesneku se neobejde Ïádná ze svûtov˘ch ku-

chyní. Nepostradateln˘ je pro âínu, Itálii nebo

·panûlsko. Velmi oblíben˘ je také u nás, o ãemÏ

svûdãí i jeho spotfieba: podle posledních údajÛ

z roku 2018 âe‰i za rok zkonzumovali zhruba

9 000 tun ãesneku, ale sklidili pouze 2 624 tun.

Rozdíl mezi tuzemskou produkcí a spotfiebou tak

vykr˘vá dovoz, nejãastûji právû ze ·panûlska,

Itálie, Egypta a také âíny.

„Zájem zákazníkÛ o ãesk˘ ãesnek citelnû roste.
SháÀku po nûm posílily i obchodní fietûzce, které
jej v reakci na spotfiebitelsk˘ trend nabízejí a ãasto prezentují jako zvlá‰È
kvalitní zboÏí a jeho domácí pÛvod zdÛrazÀují. S pfiíchodem ãerstvé ães-
nekové skliznû jsme se rozhodli ovûfiit, zdali je tento pfiedpoklad pravdi-
v˘,“ vysvûtluje Hana Hoffmannová, ‰éfredaktorka ãasopisu dTest. 

Na konci srpna, kdy nákupy probíhaly, se do testu podafiilo získat 

8 ãesk˘ch, 5 ‰panûlsk˘ch, 2 italské a 2 ãínské vzorky. S ãínsk˘mi by-

ly z hlediska nákupu nejvût‰í problémy – zatímco zbylé vzorky byly

vícestrouÏkové, v pfiípadû vzorkÛ z âíny byly k dispozici jen spe-

ciální jednostrouÏkové, které bohuÏel co do síly ‰tiplavosti nejsou 

plnû srovnatelné s ostatními.

âesnek byl v testu hodnocen z hlediska intenzity ‰tiplavosti, obsahu

pesticidÛ a neÏádoucích tûÏk˘ch kovÛ. ·tiplavost ãesneku laboratofi

zji‰Èovala mimo jiné mûfiením koncentrace alliinu – v˘chozí látky pro

vznik typick˘ch ‰tiplav˘ch slouãenin. Podle odborné literatury se je-

ho mnoÏství v ãesneku pohybuje od 0,2 do 2 %. Do tohoto rozpûtí se

ve‰ly v‰echny vzorky testu. Koncentrace alliinu se u nich pohybova-

la od 0,6 % (6 g/kg) u ãínského ãesneku znaãky Best From Nature po

1,47 % (14,7 g/kg) v pfiípadû ‰panûlského zástupce znaãky Ajos

Bony. KdyÏ se zprÛmûrovaly jednotlivé ãesnekové „národnosti“, tak

nejvût‰í obsah alliinu mûly italské vzorky (12,9 g/kg), následované

‰panûlskou (12,7 g/kg), ãeskou (10,7 g/kg) a jednostrouÏkovou ãín-

skou (7,2 g/kg) produkcí.

Druhá ãást testování se zamûfiila na chemickou bezpeãnost vzorkÛ.

Laboratofi zkoumala pfiítomnost tûÏk˘ch kovÛ, a to kadmia, olova, arze-

nu, rtuti, mûdi a chromu, a pfiinesla dobré zprávy. Arzen, chrom a olovo

vzorky neobsahovaly vÛbec. Mûì a rtuÈ se sice na‰ly u v‰ech testova-

n˘ch, ale aktuální legislativa jejich v˘skyt v ãesneku nijak nelimituje. 

Posledním sledovan˘m tûÏk˘m kovem bylo kadmium, jehoÏ obsah je

v zeleninû limitován. Objevilo se jen u pûti vzorkÛ (tfií ãesk˘ch 

a obou ãínsk˘ch), ale i v tûchto pfiípadech pfiedstavovalo mnoÏství

obsaÏeného kadmia maximálnû polovinu povoleného limitu.

Nejvy‰‰í hladinu kadmia laboratofi zjistila u ãínského vzorku znaãky

Touch of China, kter˘ proto dostal jen uspokojivé hodnocení.

V‰echny zbylé vzorky ode‰ly nejhÛfie s dobr˘m v˘sledkem.

Závûreãnou zkou‰kou, kterou ãesnek musel projít, bylo provûfiování

pfiítomnosti sedmi set rÛzn˘ch látek proti ‰kÛdcÛm. „V̆ sledky mÛÏe-
me oznaãit jedním slovem za vynikající, na rezidua pesticidÛ jsme na-
razili pouze u tfií vzorkÛ: ‰panûlsk˘ch ãesnekÛ prodávan˘ch pod znaã-
kami Albert/Albertova trÏnice a A.Net a ãeské znaãky âesk˘ ãesnek. Ve
v‰ech tfiech pfiípadech jsme na‰li po jednom pesticidu, vÏdy se jedna-
lo o povolené látky a jejich koncentrace dosáhly nejv˘‰e na desetinu
povoleného limitu. Ve zbyl˘ch ãtrnácti vzorcích laboratofi Ïádné pozÛ-
statky nenalezla. Testy tak potvrdily, Ïe i ãesnek z Asie dokáÏe vyhovût
evropsk˘m poÏadavkÛm,“ uzavírá Hana Hoffmannová.

Lucie Korbeliusová, dTest
Foto: pixabay.com
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tí: horolezectví pod vedením Jakuba Valy, 2x t˘dnû gymnastika u Lydie

·védíkové a denní standard, coÏ jsou kliky, sklapovaãky, ‰vihadlo, bû-

hací pás. Nyní má Luká‰ po sezónû a uÏívá trochu volna a klidu.

Vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok bude bez covidu a sezóna se rozbûhne v jarních

mûsících naplno. Za leto‰ní sezónu patfií velké podûkování na‰im ka-

marádÛm, partnerÛm za vûrnost a velkou podporu: Ivar CS, RD

R˘mafiov, Klempífiství Pipa, Lojzo, Nosítka Srdíãko.

Jifií Obruãník
Lamont Racing

Foto: Sportinphoto

Je ãesk˘ ãesnek opravdu nejlep‰í, nebo jde jen o marketing?

dTest
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Jaká bude letos zima? Podle v˘poãtÛ meteorologÛ pr˘ nejhor‰í za po-

sledních 100 let. Ale mohou se splést, jako uÏ tolikrát…

Mám zimu i sníh ráda, dívám se z okna vytopeného pokoje, nejsem

lyÏafika. Ta snûhová pefiina pomÛÏe a prospûje zahrádce, tak se smi-

fiuji s tím, Ïe budeme hrabat chodník a cestiãky. A taky budeme ztuã-

nûlí a nemotorní. 

Na‰i pfiedkové se museli obejít bez odborn˘ch pfiedpovûdí paní

Míkové a pana Karase. Nauãili se pfiedpovídat poãasí podle chování

zvífiat, rostlin ãi barvy oblohy. Tûch zaruãen˘ch a provûfien˘ch rad

najdeme ve star˘ch kalendáfiích stovky. Pranostiky mají své kouzlo

a uãí nás dívat se na pfiírodu kolem sebe. Je to urãitû zajímavûj‰í neÏ

nekonãící seriál koronavirového zpravodajství. 

Dobr˘m meteorologem je krtek. Jak zaãne r˘t, do mûsíce je zima ta-

dy, a ãím vy‰‰í krtince, tím víc pfiituhne. KdyÏ má zajíc hustou srst,

svatomartinská husa hodnû pefií, cibule hodnû slupek, mravenci pilnû

tahají jehliãí, lesní zvûfi se pfiibliÏuje k lidsk˘m obydlím – to v‰e zna-

mená, Ïe zima bude krutá. A pavouk je taky dobr˘ prognostik, bude

pûkné poãasí, kdyÏ sedí uprostfied pavuãiny a pomalu tká své sítû,

kdyÏ se stûhuje do tepla, bude brzo zima.

Budeme pozorovat dál: Dé‰È znamenají vla‰tovky nízko nad zemí

a mouchy nízko nad hnoji‰tûm (hledejte ov‰em hnoji‰tû). A je‰tû pfii-

jde dé‰È, kdyÏ kohout kokrhá silnû, slepice zmatenû pobíhají, na ryb-

níce vyskakují ryby z vody a koãka se drbe za uchem. Také rostliny

leccos napoví: Pampeli‰ka a mûsíãek zahradní neotvírají své kvûty,

vûzte, Ïe co nevidût sprchne. Stejnû tak kdyÏ se mech hodnû zazele-

ná, kanály páchnou a kvûtiny voní víc neÏ obvykle. Známá rosniãka

v lahvi umí pfiedpovídat poãasí. KdyÏ se vám zaãne ztrácet voda z ky-

saného zelí, urãitû pfiituhne a pr˘ náledí ohla‰uje mírnûj‰í poãasí. 

A teì na závûr prozradím spolehliv˘ barometr. Je to jedlová ‰i‰ka po-

vû‰ená na provázku namoãeném v oleji. ·i‰ka se pfied de‰tûm zavfie,

pfii sluníãku se ‰upiny otevfiou. Je zasnûÏená, pfii‰la vánice, pohybu-

je-li se, je vûtrno. A zmizela úplnû? Zlodûj ukradl provázek!

Pr˘ neexistuje ‰patné poãasí, jen jsme ‰patnû obleãeni.

Si

Dne‰ní poãasí? Ani nevím, jak tam je

Z kapsáfie tety Kvûty
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Vážení pacienti, klienti, spoluobčané,

v první řadě bychom Vám chtěli poděkovat za solidaritu, součinnost a spolupráci

v těchto nelehkých časech.

Uplynulý rok byl pro nás všechny náročný, plný změn a omezení, kterým jsme se mu-

seli mnohdy den ze dne přizpůsobit. Také provoz Nemocnice AGEL Podhorská mu-

sel reagovat na narůstající počet COVID pozitivních pacientů, jejichž stav vyžadoval

hospitalizaci. Zřídili jsme samostatnou izolovanou COVID+ jednotku a otevřeli nové

odběrové místo k testování pacientů indikovaných k odběrům praktickými lékaři či

Krajskou hygienickou stanicí, ale také pro samoplátce.

Tímto bychom chtěli poděkovat za práci, obětavost a nasazení všem našim zaměst-

nancům ale především lékařům, sestřičkám i ostatním zdravotníkům z COVID oddě-

lení, kteří si často sáhli do rezerv svých sil při náročné péči a záchraně zdraví a ži-

votů pacientů, a kteří při své práci přicházeli pravidelně do přímého styku s COVID

pozitivními pacienty.

Děkujeme také všem dárcům a sponzorům za poskytnuté dary, velice si jich vážíme!

Je důležité zmínit, že se naše aktivity nesoustředily jen na vzniklou epidemiologickou

situaci.

Máme nové jméno. V rámci sjednocení názvů zdravotnických zařízení skupiny AGEL

došlo ke změně názvu a loga a náš současný název je společný pro pracoviště

v Bruntále i v Rýmařově Nemocnice AGEL Podhorská, a.s.

Byla dokončena první fáze modernizace RHB provozu v Bruntále, rekonstrukce bu-

dovy a schodiště jídelny v Rýmařově, na operační sály jsme pořídili nové pomůcky

a nástroje, stejně jako do ambulancí. OKBH obhájilo recertifikační audit ČIA a otev-

řeli jsme novou ordinaci praktické lékařky MUDr. Veroniky Stanovské v Bruntále, kte-

rá i nadále přijímá nové pacienty.

Děkujeme za Vaši přízeň. V našem úsilí k zvyšování kvality a Vaší spokojeni budeme

pokračovat i v nadcházejícím roce 2021 a Vám a všem Vašim blízkým přejeme do no-

vého roku pevné zdraví a vše dobré!
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