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Budoucnost janovického zámku 
se stává jasnûj‰í

Kam na obûd v R˘mafiovû: 
Pfiehled stravovacích míst

Mladí sportovci a umûlci pfievzali 
ocenûní mûsta

Leto‰ní opravy se dotknou hlavnû 
komunikací, mostÛ a lávek

LyÏafii ze Ski klubu RD R˘mafiov 
na republikové olympiádû dûtí a mládeÏe

ročník XX.
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Masopustní tradice Ïije

Tradice masopustu v RyÏovi‰ti se datuje od roku 1964. V prÛvodu masek nechybí krojované dvojice mládencÛ s dûvãaty, které pfiebírají od
starostky obecní právo, medvûd s medvûdáfiem, fiezník, obecní policajt, ãarodûjnice, kominík a mnoho dal‰ích ma‰kar.

Masopust ve Staré Vsi obnovil v roce 2004 tehdej‰í starosta Pavel Hejsek – letos se v prÛvodu objevil v roli faráfie a v závûru pohfibil basu.
Ani letos nechybûl povoz s koÀmi, na kterém se rády vezou dûti. Vsí pro‰li vodníci, pastelky, mni‰i, zdravotní sestfiiãky, ãerno‰‰tí domorodci
a mnoho dal‰ích masek. JiKo
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Nejsem rozhodnû stoupencem numerologie, nevûfiím na to, Ïe ná‰ sou-

krom˘ Ïivot nebo Ïivot spoleãnosti závisí na kombinaci nûãeho tak 

abstraktního a ãlovûkem vymy‰leného, jako jsou ãísla. Pfiesto se zdá b˘t

nezpochybniteln˘m faktem, Ïe roky konãící osmiãkou jsou pro ná‰ ná-

rod sv˘m zpÛsobem osudové. Jen letmo si pfiipomeÀme roky 1848,

1918, 1938, 1948, 1968, 2018 – kaÏd˘ z nich se zapsal (ten souãasn˘

teprve zapí‰e) v dobrém nebo ‰patném do na‰ich dûjin. Máme pak ten-

denci pfiipisovat si zásluhu za to dobré a z toho ‰patného naopak vinit

nûkoho jiného. Skuteãnost ov‰em b˘vá sloÏitûj‰í a historie nás uãí mít

se pfied podobn˘mi zjednodu‰eními na pozoru. Velmi ãasto si totiÏ mÛ-

Ïeme i za to ‰patné sami – nedokáÏeme vÏdy jasnû odhadnout dÛsled-

ky, které na‰e rozhodnutí, paradoxnû mnohdy vedené tûmi neju‰lechti-

lej‰ími zámûry, nakonec pfiinese.

Jedno takové neslavné v˘roãí – první v kalendáfii – pfiipomíná v tomto

ãísle RH i ãlánek historika Tomá‰e La‰áka. Pfied listopadem 1989 bylo

naz˘váno „vítûzstvím pracujícího lidu“, po nûm „politicko-ozbrojen˘m

puãem“. Únor 1948, kter˘ mûl nastolit ten nejspravedlivûj‰í sociální

systém, pfiinesl navzdory upfiímné motivaci vût‰iny jeho aktérÛ prav˘ 

opak – tyranii, nesvobodu, hospodáfiskou stagnaci a posléze i úpadek.

V fieãi ãísel 41 totalitních let znamenalo, Ïe: 234 obãanÛ bylo poprave-

no; 374 lidí bylo zastfieleno na západní hranici; 188 obãanÛ zahynulo

v elektrick˘ch drátech na západní hranici; nejménû 9–10 tisíc lidí zahy-

nulo v koncentrácích a vûzeních; 1 800 lidí zmizelo; okolo 600 lidí by-

lo zlikvidováno pfii zatãení a v˘sle‰ích; 240 tisíc obãanÛ bylo odsouze-

no z politick˘ch dÛvodÛ; 300 tisíc jich bylo persekvováno v zamûstná-

ní a studiu; 244 tisíc obãanÛ uprchlo do zahraniãí; 28 milionÛ knih by-

lo z ideov˘ch dÛvodÛ vyfiazeno ãi zniãeno; mravní ‰kody jsou nevyãís-

litelné.

Proã ale o tom v‰em psát právû nyní, pomineme-li 70 let, které od oné

události uplynuly? Zcela jistû proto, Ïe 25. únor 1948 nespadl z nebe, Ïe

k nûmu vedlo mnoho drobn˘ch krÛãkÛ, které samy o sobû nemusely

znamenat Ïádnou zásadní zmûnu, av‰ak jejich kauzální zfietûzení pfiine-

slo nastolení nedemokratického, autoritáfiského a zloãinného reÏimu. Tu

se nûkomu sebrala ãást majetku, tam se omezila ãinnost nûjaké politic-

ké stranû – samozfiejmû pro blaho v‰ech.

Profesor Václav âern˘ ve tfietím dílu sv˘ch fenomenálních Pamûtí uvá-

dí, Ïe poãet politick˘ch vûzÀÛ dosáhl od února 1948 do léta 1949 stej-

né v˘‰e jako za cel˘ch ‰est let nûmecké okupace. Mohli za to jen so-

vût‰tí tzv. poradci? Jistû ne. Viníkem byl i mal˘ ãesk˘ ãlovûk, jeho po-

mstychtivost, pocit nedocenûní, skuteãná ãi domnûlá kfiivda.

Spoleãenská nespokojenost se pfietavila do vlny, která smetla sice nedo-

konal˘, ale pfiesto demokratick˘ systém a nahradila jej vládou a prav-

dou jedné jediné strany. Její politiãtí marketéfii slibovali „ráj na zemi“,

pfiinesli ale tyranii, knutu v‰udypfiítomné Státní bezpeãnosti a peklo gu-

lagÛ.

Nûkdo se mÛÏe utû‰ovat my‰lenkou, Ïe dnes je uÏ jiná situace, Ïe se nic

podobného nemÛÏe opakovat. Je to ale veskrze bláhová a neopodstat-

nûná nadûje. My lidé jsme totiÏ stále stejní, a tak se mÛÏe objevit (byÈ

ve „faceliftové“ podobû) i stará nebo nová, zatím neznámá tváfi totality.

Staãí si vybavit masové hroby a koncentraãní tábory vzniknuv‰í bûhem

války v zemích b˘valé Jugoslávie 90. let 20. století.

Máme dnes v parlamentu stranu, jejíÏ ãelní pfiedstavitelé popírají ãi ba-

gatelizují romsk˘ holocaust a podíl âechÛ na nûm. Lze nad tím jistû má-

vnout rukou s odkazem na jiÏ neexistující Sládkovy republikány, ktefií

tvrdili de facto totéÏ. JenÏe platí Hérakleitovo „Nevstoupí‰ dvakrát do

téÏe fieky“. Co se povedlo jednou, nemusí se povést podruhé. Z odchyl-

ky se mÛÏe rychle stát norma se v‰emi dÛsledky, které to pfiinese.

Srovnáme-li na‰i souãasnou politickou kulturu s kulturou vyspûl˘ch

(bohuÏel i nûkter˘ch rozvojov˘ch) zemí, nenajdeme mnoho dÛvodÛ

k jásotu. V Nizozemí pfied nedávnem odstoupil ministr zahraniãí Halbe

Zijlstra, protoÏe vefiejnû lhal. Jihoafrického prezidenta Jacoba Zumu po-

dezírá policie z korupce – ten sice podezfiení odmítl, ale pfiesto byl stra-

nou ANC donucen na svou funkci rezignovat. Není to tak dávno, co Jifií

Paroubek jako premiér odvolával tzv. ‰ibaly pouze pro podezfiení z ne-

kalé ãinnosti. Jaká je u nás situace dnes? Vládu sestavuje ãlovûk vy‰et-

fiovan˘ policií pro podezfiení ze spáchání dotaãního podvodu, b˘val˘ 

agent Státní bezpeãnosti. UmoÏÀuje mu to mj. prezident, kter˘ je‰tû

pfied nedávnem odmítl jmenovat vysoko‰kolsk˘m profesorem vûdce

podezfielého ze spolupráce s touto tajnou policií. Kdy nastoupila poli-

tická kultura onu sestupnou trajektorii, která nás opût hrozí vyvézt na

periferii civilizovaného svûta? Do jaké míry na tom nese vinu na‰e po-

hodlnost, neteãnost a moÏná i naivní dÛvûra k práci politikÛ? Karel

Kryl nás pfiece jiÏ pfied mnoha lety upozorÀoval, Ïe politikÛm se nevû-

fií, politikové se kontrolují. Dûláme to v dostateãné mífie? Nestane se

rok 2018 dal‰ím osudov˘m rokem, kdy negativnû zasáhneme do sv˘ch

dûjin?

Rád bych napsal, Ïe nestane. Ale nemohu. Nevím. Demokracie je kfieh-

ká a zranitelná. Musí se o ni peãovat, jinak snadno sejde na úbytû.

¤eãeno jinak – demokracie potfiebuje demokraty (o tom koneckoncÛ

ãasto mluvil i TGM) a jejich kultivace je bûh na dlouhou traÈ. Nejsme

je‰tû ani v její polovinû a ãasto se nám nedostává sil, víry a moÏná ani

nadûje. Je ale nutné vytrvat. Pfii v‰í své nedostateãnosti je demokracie

zatím nejlep‰ím modelem vládnutí, kter˘ lidstvo vymyslelo.

Kultivujme tedy v první fiadû sebe, abychom mohli kultivovat i ji.

Zajímejme se o své okolí, pomáhejme si, nenechme se ovlivÀovat tûmi,

kdo sejí strach a umûlé rozbroje. Buìme nejprve lidmi v pozitivním

smyslu tohoto slova, teprve poté pfiíslu‰níky národa, voliãi, straníky,

ãleny církví... Pak máme alespoÀ nadûji, Ïe se rok 2018 nestane jedním

z tûch, které se zapí‰í do dûjin ãern˘m písmem. VlaSt

Pár slov... o osmiãkovém roce

Foto na titulní stranû: 

Václav Va‰íãek – Zima a srnãí zvûfi
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I v leto‰ním roce pfiipravuje mûsto R˘mafiov mnoho investiãních akcí,

které se dotknou jeho obyvatel. V souãasné chvíli jsou fie‰ena v˘bûrová

fiízení na dodavatele staveb a pfiipravuje se v‰e pro to, aby byly realizace

zahájeny ihned, jakmile budou pfiíznivé klimatické podmínky. Pro finan-

cování jednotliv˘ch akcí se mûsto snaÏí získat dotace jak z národních, tak

z evropsk˘ch prostfiedkÛ a i letos bylo se sv˘mi Ïádostmi úspû‰né.

Stavební úpravy pozemní komunikace v Máchovû ulici

Práce zahrnou opravu podloÏí, ãásteãnou úpravu kanalizace a poloÏení

nov˘ch vrstev Ïiviãného povrchu. Na tuto zakázku bylo vypsáno v˘bû-

rové fiízení jiÏ v minulém roce, spoleãnû s opravou komunikace na uli-

ci Palackého, které vyhrála spoleãnost JR STaKR, s. r. o., za nabídko-

vou cenu 4 671 tisíc korun (z toho Máchova ul. 448 tis. korun). JelikoÏ

se stavbu nepodafiilo kvÛli plánované opravû vodovodního fiadu spoleã-

nosti VaK Bruntál, a. s., a klimatick˘m podmínkám dokonãit je‰tû loni,

budou stavební práce probíhat ihned z jara a stavba by mûla b˘t dokon-

ãena do 45 dnÛ od zahájení stavebních prací. 

Stavební úpravy pozemní komunikace ulic Divadelní, âapkovy,
Sadové a Jelínkovy

Dal‰í v˘znamnou investicí bude celková oprava místních komunikací

a chodníkÛ v uveden˘ch ulicích. Dojde k v˘mûnû konstrukãních vrstev

a obrub a fiádnému odvodnûní ploch pomocí uliãních vpustí. Úpravami

nedojde k nav˘‰ení stávající nivelety a budou respektovány navazující

úãelové komunikace, chodníky a sjezdy k nemovitostem. Souãástí 

oprav bude i nové vefiejné osvûtlení. Parkování je navrÏeno na stávají-

cích plochách, v âapkovû ulici pfiibude nové podélné stání a v Sadové

bude pod ZU· zfiízeno nové parkovi‰tû se 14 parkovacími místy.

Úpravy jednotliv˘ch komunikací se napojí na jiÏ opravenou komunika-

ci a pfiedláÏdûné chodníkové plochy na Sokolovské a Bartákovû. V pfií-

padû Jelínkovy ulice pÛjde o opravu ãásti komunikace zaãínající pod

matefiskou ‰kolkou a na druhé stranû napojení na ulici Julia Sedláka. Na

opravy v‰ech uveden˘ch ulic (jako jednu stavbu) bylo vypsáno v˘bûro-

vé fiízení, které vyhrála spoleãnost JR STaKR, s. r. o., za nabídkovou ce-

nu 12 905 012,90 korun. Pfiedpokládan˘ termín ukonãení celé stavby je

do 135 dnÛ od pfiedání staveni‰tû (bude pfiedáno s ohledem na klimatic-

ké podmínky). Realizaci bude pfiedcházet oprava vodovodního fiadu (in-

vestor VaK Bruntál, a. s.).

Stavební úpravy pozemní komunikace v ulici Komenského

PÛjde o dokonãení povrchu v ulici Komenského, kde se loni fie‰ila 

oprava spla‰kové i de‰Èové kanalizace, oprava plynu a také vodovodní-

ho fiadu. V rámci úprav probûhne celková rekonstrukce stávajících

zpevnûn˘ch ploch komunikací, úpravy prostorového fie‰ení kfiiÏovatky

ulic Komenského, Strálecké a OkruÏní, zfiízení nov˘ch zpevnûn˘ch

ploch (chodníkÛ, parkovacích stání, ploch pro umístûní nádob na od-

pad) a nového vefiejného osvûtlení s nasvûtlením pfiechodu u poliklini-

ky. Na tuto zakázku bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spo-

leãnost JR STaKR, s. r. o., za nabídkovou cenu 1 947 278,75 korun.

Pfiedpokládan˘ termín ukonãení je do 10 t˘dnÛ od pfiedání staveni‰tû

(bude pfiedáno s ohledem na klimatické podmínky).

Souãástí oprav komunikací mûla b˘t i ulice U Rybníka, kde je jiÏ roz-

pracována dokumentace, ale ãeká se na pfievod pozemku od Státního

pozemkového úfiadu. Jakmile bude tento doklad doloÏen, bude dokon-

ãena pfiíprava a v zájmu mûsta je realizovat opravu uvedené ulice je‰tû

v leto‰ním roce. Zámûr zahrnuje kompletní v˘mûnu konstrukãních vrs-

tev, vãetnû nové kanalizace, odvodnûní a nového vefiejného osvûtlení

s doplnûním zelenû.

Rekonstrukce kuchynû pfii Z· na ulici 1. máje
Pfiedmûtn˘ zámûr zahrnuje stavební úpravy v˘vafiovny spoãívající

v dispoziãních zmûnách v zázemí kuchynû v 1. NP a 1. PP, provedení

nov˘ch technick˘ch rozvodÛ vãetnû kompletní vzduchotechniky, polo-

Ïení nové dlaÏby a obkladÛ, dále v úpravû v˘dejního prostoru a kom-

pletní dodávce nového gastronomického zafiízení. Právû probíhá v˘bû-

rové fiízení na dodavatele. Po dobu rekonstrukce nebude moÏné kuchyÀ

provozovat, a proto bude zaji‰tûno náhradní stravování. Pfiedpokládané

zahájení realizace bude na zaãátku kvûtna, dokonãení a spu‰tûní provo-

zu v pÛlce letních prázdnin.

Chodník Ondfiejov

Investice ve mûstû v roce 2018

Aktuálnû z mûsta
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Cílem uvaÏované investice je vyfie‰it dlouhodob˘ problém s pohybem

chodcÛ pfii krajnici frekventované silnice II. tfiídy a s tím související ne-

dostateãnou bezpeãnost dopravy v lokalitû. Akce zahrnuje v˘stavbu

chodníku podél silnice II/449 v celkové délce 787,7 m. Trasa chodníku

zaãíná v severní ãásti obce u autobusové zastávky a pokraãuje smûrem

na jih (po levé stranû smûrem dolÛ) aÏ k rodinnému domu s ãíslem po-

pisn˘m 38 (v pravotoãivé zatáãce pod b˘valou ‰kolou). Na pfiedmûtnou

akci má mûsto podánu Ïádost o dotaci a v˘sledek by mûl b˘t znám nû-

kdy v jarních mûsících. Následnû bude vypsáno v˘bûrové fiízení na do-

davatele a ihned bude zahájena realizace.

Bezpeãnost dopravy má zájem mûsto fie‰it i v místní ãásti Janovice.

Îádost o dotaci byla podána jiÏ loni a aktuálnû se ãeká na v˘sledek.

Jakmile bude Ïádost schválena, bude vypsáno v˘bûrové fiízení na doda-

vatele. Nov˘ chodník bude napojen na zaãátku Janovic (u odboãky na

Skalní ulici) na stávající chodník a bude pokraãovat Janovicemi jako

pravostrann˘ chodník aÏ k restauraci naproti poboãce âeské po‰ty, a. s.

– pfied odboãkou na ulici ·kolní. Chodník bude doplnûn nov˘m pfie-

chodem k ulicím Krátké a Zámecké.

Modernizace vefiejného osvûtlení
Mûsto R˘mafiov prÛbûÏnû obnovuje vefiejné osvûtlení, pfiípadnû mûní

svûtelné body. V loÀském roce pfiipravilo podklady pro podání Ïádosti

o dotaci na modernizaci celkem 107 svûteln˘ch bodÛ v místních ãástech

Ondfiejov, Jamartice a Stránské z programu Ministerstva prÛmyslu a ob-

chodu âR. V prÛbûhu ledna leto‰ního roku mûsto obdrÏelo informaci,

Ïe Ïádost o dotaci byla schválena a mûsto obdrÏí 50% dotaci, coÏ je

v rozpoãtov˘ch cenách cca 636 tisíc korun. V souãasné chvíli se ãeká

na podklady od poskytovatele dotace a pfiipravuje se v˘bûrové fiízení na

dodavatele.

Hasiãská zbrojnice 

Jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ (JPO II) je aktuálnû umístûna v cizím za-

fiízení – v hasiãské zbrojnici profesionálního hasiãského sboru na

Revoluãní ulici. Mûsto mûlo zájem zfiídit pro ni samostatné zázemí,

a proto pfiipravilo potfiebnou dokumentaci a zaÏádalo o dotaci

Ministerstva vnitra âR, generálního fieditelství Hasiãského záchranné-

ho sboru. V lednu ministerstvo pfiislíbilo dotaci ve v˘‰i 50 % zpÛsobi-

l˘ch v˘dajÛ, nejv˘‰e v‰ak 4 500 tisíc korun. Hasiãská zbrojnice bude

zfiízena na ulici Palackého, na pozemku parc. ã. 943/2 v k. ú. R˘mafiov

(naproti garáÏím Mûstsk˘ch sluÏeb, vedle oploceného skateparku).

V rámci stavebních prací bude odstranûn stávající objekt garáÏí, prove-

de se statické zaji‰tûní základov˘ch konstrukcí a v˘stavba nového ob-

jektu se sedlovou stfiechou vãetnû nov˘ch rozvodÛ, kanalizace a zpev-

nûn˘ch ploch. Rozpoãtová cena je cca 10 472 tisíc korun. V souãasné

dobû se pfiipravuje v˘bûrové fiízení na dodavatele. Pfiedpoklad zahájení

prací je v jarních mûsících leto‰ního roku. Termín dokonãení je pláno-

ván je‰tû v tomto roce. 

Pfiíprava nové lokality pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ v Edrovicích
Mûsto R˘mafiov má jiÏ témûfi vyãerpanou nabídku voln˘ch pozemkÛ

vhodn˘ch pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Proto v minulosti pfiipravilo

dokumentaci pro zfiízení nové lokality a pfiípravu dal‰ích pozemkÛ

v místní ãásti Edrovice, navazující na ulici Karla Schinzela. Lokalita za-

hrnuje tfiináct pozemkÛ vhodn˘ch pro v˘stavbu samostatnû stojících ro-

dinn˘ch domÛ. Lokalita bude pfiístupná z ulice Julia Fuãíka (naproti

místnímu obchodu) a pfiíprava bude zahrnovat kompletní rozvody tech-

nické infrastruktury (vodovod, spla‰ková i de‰Èová kanalizace, plyn,

rozvody nízkého napûtí a vefiejného osvûtlení), dále pak nové komuni-

kace a chodníky doplnûné zelení. Pfiipravuje se v˘bûrové fiízení na do-

davatele. Pfiedpokládané zahájení stavebních prací bude v jarních mûsí-

cích, termín dokonãení je plánován cca v záfií leto‰ního roku.

Modernizace âOV
Mûsto R˘mafiov je vlastníkem místní ãistírny odpadních vod, kterou

provozují Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o. Mûsto prÛbûÏnû investuje do

bûÏn˘ch oprav a v loÀském roce se s provozovatelem dohodlo, Ïe bude

nutné vymûnit stávající, zastaralé a jiÏ dosluhující zafiízení kalového

hospodáfiství. Zafiízení slouÏí k úpravû kalu z âOV, k jeho vysu‰ení

s následnou ekologickou likvidací. Stavební práce zahrnou pfiípravu

prostoru pro umístûní nového pásového lisu, vãetnû nov˘ch technic-

k˘ch rozvodÛ, nov˘ch obkladÛ a nov˘ch vrat. Na tuto zakázku bylo vy-

psáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spoleãnost VHZ-DIS, spol. s r. o.,

za nabídkovou cenu 3 848 469 korun (bez DPH). Termín ukonãení je do

10 t˘dnÛ od pfiedání místa plnûní (pfiedpokládá se dokonãení v prÛbûhu

kvûtna leto‰ního roku).

V plánu na leto‰ní rok je i akce nazvaná Zvy‰ování klíãov˘ch kompe-
tencí ÏákÛ ‰koly a doplnûní bezbariérovosti budov Jelínkova 
a 1. máje. Pfiedmûtem projektu je podpora v˘uky IT, jazykov˘ch a pfií-

rodovûdn˘ch pfiedmûtÛ. Souãasnû s tím dojde k doplnûní bezbariéro-

vosti ‰koly v budovách Jelínkova 1 a 1. máje 32 pomocí nov˘ch v˘ta-

hÛ, nájezdov˘ch ramp a bezbariérov˘ch hygienick˘ch zafiízení. Projekt

zahrnuje také zlep‰ení vnitfiní a vnûj‰í konektivity ‰koly a úpravu ven-

kovního prostranství mezi jednotliv˘mi budovami ‰koly na ulici 1. má-

je. Na tuto akci podalo mûsto R˘mafiov Ïádost o dotaci v rámci progra-

mu IROP – v˘zva ã. 47 Infrastruktura základních ‰kol (SVL) – SC 2.4.

Celkové rozpoãtové náklady projektu jsou cca 8 172 tisíc korun, pfii-

ãemÏ dotace by byla ve v˘‰i 7 328 tisíc korun. V souãasnosti ãekáme na

koneãnou zprávu o posouzení Ïádosti o dotaci. Pokud bude Ïádost

schválena, bude vypsáno v˘bûrové fiízení na dodavatele a akce se reali-

zuje je‰tû v leto‰ním roce.

V pfiipravovan˘ch akcích pro leto‰ní rok jsou dále opravy mostÛ. Byla

vypracována potfiebná dokumentace pro dva mosty v Janovicích (most do

zámeckého parku ze Sklepní ulice a kamenn˘ most od Sklepní ulice

k zámku), dále pak lávka mezi ulicí Palackého a Podolskou, lávka za

„R˘mafiovankou“, lávka mezi ÎiÏkovou a ulicí U Potoka (u Sagapa, p. o.),
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most mezi ÎiÏkovou a ulicí U Potoka (odboãka do „ãerné“ uliãky) a láv-

ka v Jamarticích. Poãet opraven˘ch lávek a mostÛ v leto‰ním roce bude

závisl˘ na v˘‰i úspor v rámci v˘bûrov˘ch fiízení na realizaci v˘‰e uve-

den˘ch akcí a pfiípadnû schválen˘ch Ïádostí o dotaci. V prÛbûhu roku

bude docházet k aktualizaci cen investic a volné prostfiedky v rozpoãtu 

mûsta budou vyuÏity pro opravy uveden˘ch mostÛ a lávek. Na ostatní

mosty se prÛbûÏnû zpracovávají hlavní mostní prohlídky, ze kter˘ch ná-

slednû vychází nutná údrÏba nebo oprava.

Mimo uvedené investice má mûsto pfiipravené projekty i v oblasti Ïi-

votního prostfiedí, kde jsou zpracovány dokumentace napfi. pro nov˘

rybník pod ãerpací stanicí na okraji Janovic (po levé stranû smûrem od

R˘mafiova) a pro retenãní nádrÏ na Mudlovém potoce. Realizace uve-

den˘ch akcí je závislá na získání dotace z OPÎP nebo programu

Ministerstva zemûdûlství (v˘‰e dotace aÏ 100 %).

Mûsto dále pfiipravuje jako kaÏd˘ rok opravy místních komunikací

v podobû pozimních zástfiikÛ a oprav chodníkÛ.

Je jisté, Ïe v˘‰e uvedené stavby pfiinesou svému okolí doãasné problé-

my v podobû zv˘‰ené hluãnosti, pra‰nosti, provozu stavební techniky

a dûlníkÛ, zhor‰en˘ch podmínek pro docházku, moÏnost dojíÏìky a zá-

sobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smífiit.

Odmûnou za to budou nové komunikace, vefiejná prostranství a Ïivotní

prostfiedí, které zpfiíjemní Ïivot v místû bydli‰tû a celkovû zkvalitní ve-

fiejn˘ prostor na‰eho mûsta.

Ing. Miroslav Sigmund 
odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

V pondûlí 12. února schválila rada mûsta dodavatele teleskopické tribuny do
velkého sálu Stfiediska volného ãasu R˘mafiov.
V̆ bûrové fiízení na v˘robu a instalaci teleskopického hledi‰tû pro vel-

k˘ sál SVâ R˘mafiov vyhrála firma Kovostal, s. r. o., z Jaro‰ova

u Uherského Hradi‰tû s nabídkovou cenou 3 522 164,8 korun vãetnû

DPH. Termín dodání byl stanoven na 120 dnÛ od pfievzetí místa 

plnûní. Termín byl nastaven s ohledem na probíhající plesovou sezó-

nu, která bude ukonãena dle pÛvodního plánu, a mezitím je moÏné jiÏ

novou tribunu zaãít vyrábût.

Teleskopické hledi‰tû bude mít celkovou kapacitu 209 celoãalounûn˘ch

sedadel se sklopn˘mi sedáky a podruãkami (19 sedadel v fiadû, 11 fiad),

barva sedadel bude odpovídat stávajícím kfieslÛm v sále. Konstrukci bu-

dou tvofiit jednotlivé podesty podepfiené vzpûrami ze svisl˘ch nosníkÛ,

osazen˘ch vodorovn˘mi nosníky s koleãkov˘mi pojezdy. Podesty bu-

dou vyrobeny z ocelov˘ch profilÛ, pochozí plochy z OSB desek pokry-

t˘ch zátûÏov˘m marmoleem, resp. linem. Koncová ãást mobilní eleva-

ce bude ukotvena tak, aby bylo moÏné ji odpojit a posunout do prosto-

ru sálu, pfiípadnû zaparkovat podle potfieby do nejvzdálenûj‰ího místa

od pódia. Konstrukce je navrÏena tak, aby nevyÏadovala Ïádné vodicí

profily v podlaze sálu. Velk˘ sál tak mÛÏe variabilnû slouÏit divadelním

a hudebním pofiadÛm stejnû jako plesÛm ãi taneãním workshopÛm.

Vybran˘ dodavatel navrhl a realizoval teleskopická hledi‰tû pro spor-

tovní, kulturní a vzdûlávací centra v Norsku, ·védsku ãi Nûmecku,

ale také napfi. pro jízdárnu Bratislavského hradu, Loutkové divadlo

v Tfieboni nebo malou scénu praÏského Divadla Minor. Prohlédnout

si jednotlivé realizace lze na www.kovostal.cz. 

Leona Pleská, odbor kultury a ‰kolství MûÚ R˘mafiov
Ing. Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Velk˘ sál SVâ bude mít teleskopické hledi‰tû

Ilustraãní fota Fota zdroj: www.kovostal.cz
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na útvaru tajemníka – asistent/úfiedník

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Platové zafiazení: 9. platová tfiída (nafiízení vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch

sluÏbách a správû)
PoÏadované vzdûlání: min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) 
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

Pfiedpoklady pro v˘kon funkce dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která je státním obãanem âeské republiky, pfiíp. cizím státním obãanem s trval˘m pobytem v âeské republice,
• dosaÏení vûku 18 let,
• je zpÛsobilá k právním úkonÛm, je bezúhonná, 
• ovládá jednací jazyk.

Dal‰í poÏadavky:
• praxe ve vefiejné správû vítána,
• znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), a zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC (Office) a internetu,
• komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• znalost anglického nebo nûmeckého jazyka v˘hodou, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zamûstnanec je povûfien kontrolou smluv podléhajících zvefiejÀování podle zákona ã. 340/2015 Sb., o zvlá‰tních podmínkách 

úãinnosti nûkter˘ch smluv, uvefiejÀování tûchto smluv a o registru smluv, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zvefiejÀováním smluv
v dotãeném registru,

• vede a organizuje v‰echny agendy starosty, místostarosty a tajemníka,
• organizaãnû a technicky zabezpeãuje jednání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• pofiizuje zápisy ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• zpracovává usnesení ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• pofiizuje a zpracovává zápisy z jednání starosty, místostarosty a tajemníka.

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

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se správních ãinností,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost

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

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

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

27. února 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 27. února 2018

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-
tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-
mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Ivana Nûmcová,
personalistka útvaru tajemníka Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 122. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Mûsto R˘mafiov bylo úspû‰né ve v˘zvû ã. 57 vyhlá‰ené v rámci Integrovaného
regionálního operaãního programu a na projekt nazvan˘ „Infrastruktura objek-
tu ã. p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v R˘mafiovû pro neformální a zájmové vzdûlá-
vání“ získalo dotaci ve v˘‰i cca 12,5 milionu korun.
Projekt zahrnuje stavební úpravy vnitfiních prostor budovy b˘valého

soudu (pozdûji základní ‰koly) na ulici Julia Sedláka, která byla v ne-

dávné minulosti zateplena. Souãástí budou rovnûÏ úpravy okolních

ploch a v˘stavba venkovního altánu.

Stavebními úpravami budou naplnûny dva cíle – v pfiízemí vznikne no-

vá bezbariérová knihovna, která se sem pfiesune ze stávajících prostor

na Sokolovské ulici, v podzemním podlaÏí a ve druhém patfie pak 

uãebny pro volnoãasové aktivity Stfiediska volného ãasu. V objektu bu-

de vybudována vertikální bezbariérová plo‰ina a na kaÏdém podlaÏí

bezbariérové WC.

Projekt plánuje úplnû nové uãebny zejména pro technické krouÏky

SVâ. V podzemním podlaÏí vznikne dílna vybavená nástroji pro zpra-

cování dfieva a kovu – svûráky, vrtaãkami, soustruhy, pilami a bruska-

mi. Dal‰í dílna s uãebnou bude urãena pro environmentální v˘chovu

a chovatelsk˘ krouÏek. Bude vybavena klecemi pro zvífiata, akvárii a te-

rárii, ale také termokamerami, pfienosn˘mi soupravami pro anal˘zu vo-

dy a pÛdy nebo mikroskopy.

Ve druhém patfie objektu vznikne gastronomická dílna, tedy kuchyÀka

pro v˘uku gastronomick˘ch volnoãasov˘ch útvarÛ. Místnost bude tvo-

fiit pût pracovi‰È s elektrick˘m sporákem, odsávaãem par a ve‰ker˘m

potfiebn˘m vybavením, k dispozici bude rovnûÏ pracovi‰tû pro pfiípravu

kávy a nápojÛ. V ‰icí dílnû vznikne pût pracovi‰È vybaven˘ch ‰icím

strojem a dal‰ími potfiebami, dále zde bude umístûn vy‰ívací stroj 

s quiltovacím rámem, overlock nebo fiezací plotr. Dílna pro v˘uku ro-

botiky a informatiky bude vybavena programovateln˘mi roboty, table-

ty s pfiíslu‰n˘m softwarem a také oblíben˘mi robotick˘mi stavebnice-

mi. Jazyková uãebna bude pro potfieby SVâ variabilní, bude vyuÏívat

sklopné stoly a stohovatelné Ïidle, takÏe bude moÏné místnost rychle

pfiestavût pro úãely rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin. V‰echny uãebny budou

mít k dispozici projekãní zafiízení a plátno. Prostory bude moÏno ãás-

teãnû vyuÏívat také pro volnoãasové aktivity dospûl˘ch.

Realizace projektu bude zahájena okamÏitû po podpisu smlouvy, har-

monogram poãítá s vybudováním uãeben a s pfiesunem knihovny je‰tû

do konce leto‰ního roku.

Leona Pleská, odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov
Ing. Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Mûsto získalo dotaci na pfiestavbu b˘valého soudu

V RH ã. 1 jsme ãtenáfie informovali o schÛzce mezi zástupci

Národního památkového ústavu (NPÚ) v ãele s jeho generální fiedi-

telkou Ing. arch. NadûÏdou Goryczkovou a zástupci mûsta

R˘mafiova, jejímÏ cílem bylo projednat zámûr NPÚ vrátit do jano-

vického zámku mobiliáfi a zpfiístupnit ho vefiejnosti jako reprezentan-

ta osudu moravsk˘ch a slezsk˘ch zámkÛ v b˘val˘ch Sudetech. Mûsto

R˘mafiov deklarovalo ochotu v˘pomoci nûkolika pracovních úvazkÛ

a vyuÏití ãásti zámku jako expozice mûstského muzea. 

Situace se od té doby rychle a slibnû vyvíjí. V pondûlí 12. února 2018

se se‰li zástupci NPÚ, mûsta R˘mafiova, Úfiadu pro zastupování stá-

tu ve vûcech majetkov˘ch (ÚZSVM) a Zafiízení sluÏeb pro

Ministerstvo vnitra (ZSMV), aby celou záleÏitost projednali. Bylo

dohodnuto, Ïe Ministerstvo vnitra âR pfievede prostfiednictví svého

úfiadu ZSMV zámek na ÚZSVM, kter˘ jako jedin˘ mÛÏe podobn˘

majetek státu dále pfievádût. SoubûÏnû s tím poÏádá NPÚ o pfievod do

svého majetku. Pfievod by se mohl uskuteãnit velmi rychle – do léta

leto‰ního roku.

Za mûsto R˘mafiov jsem opût deklaroval ochotu úãasti na provozu

zámku, na pfievzetí zámeckého parku do vlastnictví mûsta a na jeho

údrÏbû. Mûsto má zpracovánu studii na revitalizaci parku a jeho pfie-

stavbu na pÛvodní arboretum. V‰echny zúãastnûné strany se na zá-

mûru NPÚ a mûsta shodly. Dal‰í alternativou osudu zámku by byl

prodej privátní osobû nebo spoleãnosti, ale tato byla zamítnuta. Tím

se koneãn˘ cíl NPÚ a mûsta – vrátit do janovického zámku mobiliáfi,

zámek opravit a pak zpfiístupnit vefiejnosti – znaãnû pfiiblíÏil.

Samotná realizace, pfiedev‰ím opravy zámku, ale bude vyÏadovat je‰-

tû spoustu kladn˘ch rozhodnutí, ãasu a v˘dajÛ, a tak v Ïádném pfií-

padû je‰tû není vyhráno. Ing. Petr Klouda, starosta

Budoucnost janovického zámku se stává jasnûj‰í

UÏ podruhé zástupci mûsta slavnostnû ocenili mladé reprezentanty, ktefií
v loÀském roce sklízeli úspûchy ve sportovních disciplínách, ale také v obo-
rech umûleck˘ch. Blahopfiání, kvûtiny, sladké odmûny a finanãní ocenûní pfie-
vzali ve velkém sále SVâ z rukou starosty Petra Kloudy a místostarostky
Marcely StaÀkové závodníci v bûÏeckém lyÏování, sportovní stfielbû, aerobi-
ku, moderním a orientálním tanci a poprvé i klavíristé a v˘tvarníci.

Mûsto podporuje mladé talenty kaÏdoroãními pfiíspûvky na ãinnost

klubÛ, úãast na soutûÏích a zvlá‰tními odmûnami pro nejúspû‰nûj‰í

reprezentanty. Právû ti se 13. února se‰li ve velkém sále SVâ pfii

slavnostním oceÀování. Program oÏivila taneãní vystoupení, která

v loÀském roce bodovala na mistrovsk˘ch soutûÏích. Své umûní

pfiedvedly sólistky i formace taneãnic ze ZU· R˘mafiov, ze skupiny

Mladí sportovci a umûlci pfievzali ocenûní mûsta
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Taneãní obor ZU· R˘mafiov pod vedením Aleny Tome‰kové

Sólistka Ivana Nûmcová získala s choreografií Human 1. místo na

soutûÏi Dance Star v Ostravû a 3. místo na Mistrovství âR WADF

v Jablonci, v duu s Adélou Továrkovou získaly na tomto mistrovství

2. místo. Ve stejné sezónû získala je‰tû 1. místo na Ïebfiíãkové soutû-

Ïi v Olomouci v duu s Julií Br‰Èákovou.

Taneãní formace juniorek získala s choreografií I v boufii vím, k˘m
jsem 1. místo v zemském kole soutûÏe CDO v Bohumínû, 1. místo

v soutûÏi O erb mûsta Litovle, 1. místo na Mistrovství âR CDO

v Praze a 3. místo na Mistrovství âR WADF v Jablonci.

Taneãní formace dûtí získala s choreografií Jako hvûzdy na nebi
1. místo v regionálním kole CDO v Opavû, 1. místo na zemském ko-

le CDO v Bohumínû a 1. místo na Mistrovství âR CDO a na

Mistrovství âR WADF v Jablonci a stala se absolutním vítûzem sou-

tûÏe Dance a Talent Star v Ostravû.

Sólistka T˘na Baslarová získala 1. místo v Ïebfiíãkové soutûÏi

v Olomouci a rovnûÏ 1. místo v soutûÏi Dance Star v Ostravû. V duu

s Barborou Hfiívovou získaly s choreografií Jako sestry 2. místo na

Mistrovství âR CDO, 6. místo na Mistrovství Evropy IDO v Praze

a 1. místo na Mistrovství âR WADF v Jablonci. Sólistka Barbora
Hfiívová získala 3. místo na Mistrovství svûta WADF v Liberci.

Orientální taneãnice ze skupiny Neila Annidia SVâ R˘mafiov zís-

kaly v kategorii juniorsk˘ch formací s choreografií Raqs Sharqi
1. místo na mezinárodní soutûÏi Liptov Orient Festival v Liptovském

Hrádku a 1. místo na MâR Czech Dance Masters Praha, s choreo-

grafií Frozen Fire 1. místo na MâR Czech Dance Masters Praha a ve

spoleãné choreografii s dorostenkami Poselství 3. místo na MâR

Czech Dance Masters Praha.

Dorostenky Neily Annidia získaly s choreografií Po rozbfiesku
4. místo na republikové pfiehlídce Hvûzda Orientu Náchod, s choreo-

grafií Raqs Sharqi 2. místo na MâR Czech Dance Masters Praha,

s choreografií (V) Zajetí dobra 2. místo na MâR Czech Dance

Masters Praha a ve spoleãné choreografii s juniorkami Poselství
3. místo na tomtéÏ mistrovství.

Sólistka a autorka v‰ech skupinov˘ch choreografií Neily Annidia

Anna Cimbotová získala na pfiehlídce Hvûzda Orientu Náchod 

1. místo za choreografii Raqs Sharqi a 4. místo za skladbu Modlitba
za taneãníky, za tutéÏ choreografii 3. místo na mezinárodní soutûÏi

Liptov Orient Festival, dále 3. místo za choreografii Raqs Sharqi
a 1. místo za skladbu Kde je ‰tûstí na MâR Czech Dance Masters

Praha a koneãnû 3. místo s choreografií Drum solo a 3. místo se

skladbou Kde je ‰tûstí na mezinárodním taneãním festivalu

Let‘s Dance Prague.

Hudební obor ZU· R˘mafiov pod vedením Evy Hradilové

Petra Zahradníková dlouhodobû dobfie reprezentuje mûsto, na kla-

vírní soutûÏi Múzy Ilji Hurníka pofiádané SdruÏením ZU·

Moravskoslezského kraje se umístila ve stfiíbrném pásmu. Její spolu-

Ïáci Barbora Peterková, Matûj Barot a Vendula Sochorová se

v téÏe soutûÏi umístili v bronzovém pásmu.

Neila SVâ R˘mafiov a ze sportovního klubu Studio Sport a zdraví.

Mûsto letos odmûnilo nejen taneãnice a sportovce, ale také talento-

vané hudebníky a v˘tvarníky. Pro gratulaci si na pódium pfii‰li ãtyfii

klavíristé ze tfiídy Evy Hradilové a suverénnû nejpoãetnûj‰í skupinu

tvofiili Ïáci v˘tvarnice ·árky Lupeãkové ze ZU· R˘mafiov, ktefií se

podíleli na vytvofiení originálního betlému, jenÏ uÏ dvakrát zdobil r˘-

mafiovské námûstí Míru. Betlém z polystyrenu a montáÏní pûny sklí-

zel bûhem adventu úspûch uÏ pfii své premiéfie v roce 2016. V̆ tvarn˘

obor za nûj získal bronz v krajské soutûÏi základních umûleck˘ch

‰kol a netradiãní betlém mûl ohlas i u obyvatel a náv‰tûvníkÛ mûsta,

ktefií i díky nûmu hojnû hlasovali v okresní a krajské anketû o nej-

krásnûj‰í vánoãní strom právû pro R˘mafiov. ZN
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SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov, z. s.
Tereza âloveãková patfií nûkolik let mezi ‰piãkové závodnice sou-

tûÏního aerobiku, je nûkolikanásobnou finalistkou mistrovství âeské

republiky, ve své sbírce má titul vicemistrynû âR. V roce 2017 zís-

kala zlatou medaili a titul mistrynû âeské republiky 2017.

Jana Hamplová je rovnûÏ ‰piãkovou závodnicí v aerobiku a nûko-

likanásobnou finalistkou mistrovství âeské republiky. V roce 2017

získala jiÏ potfietí stfiíbrnou medaili a titul vicemistrynû âeské re-

publiky 2017.

Sportovní stfielec Matûj Rampula je od roku 2014 ãlenem junior-

ského reprezentaãního druÏstva, v roce 2018 plánuje úãast na mist-

rovství svûta v Changowongu v Koreji a ve dvou kolech svûtového

poháru muÏÛ v Nûmecku a v USA. V roce 2017 získal titul mistra

Evropy na juniorském mistrovství Evropy v AzerbajdÏánu v disciplí-

nû Rychlopalná pistole 2x30 a 10. místo v disciplínû Sportovní pi-

stole 30+30. Na juniorském mistrovství svûta v Nûmecku získal 

5. místo v disciplínû Rychlopalná pistole 2x30, druÏstvo pak získalo

celkovû 4. místo. V disciplínû Sportovní pistole 30+30 zde získal 

9. místo, druÏstvo celkovû 6. místo, v disciplínû Standardní pistole 3x20

získal 13. místo, druÏstvo celkovû 5. místo. Je trojnásobn˘m mistrem

âeské republiky v juniorské kategorii v disciplínách Rychlopalná pisto-

le 2x30, Sportovní pistole 30+30 a Standardní pistole 3x20.

Pavel Ondrá‰ek, reprezentant v bûhu a bûhu na lyÏích, v sezónû

2016/2017 získal 26. místo na Jizerské padesátce a 1. místo v závo-

dû Jelyman (40 km klasicky), v˘bornû se umístil i v mnoha dal‰ích

závodech (Kaiser Maxmilian Lauf – 60 km – 30. místo, Ski Trail –

33 km – 3. místo, Bieg Piastow – 50 km – 1. místo, Visma Ski Classic

Youth celkovû 10. místo).

Jezdec na koni ·tûpán Filip ze Stáje Kincl, z. s., se umístil na mist-

rovství âeské republiky na pony v roce 2014 na 1. místû, v roce 2016

na 8. místû, v roce 2017 na 6. místû. Na mistrovství severomoravské

oblasti získal na pony v letech 2014, 2015 a 2016 vÏdy 1. místo, v ro-

ce 2017 2. místo, na velk˘ch koních v kategorii dûtí 12–14 let získal

3. místo a druÏstvo dûtí, jehoÏ byl ãlenem, se umístilo na 1. pfiíãce.

V národním poháru dûtí a mládeÏe v roce 2017 se umístil na 1. mís-

tû jak v kategorii Pony (8–12 let), tak v kategorii Velcí konû (dûti). 

Václav Sedláãek získal v roce 2017 v˘znamná umístûní na prestiÏ-

ních závodech v bûhu, v bûhu na lyÏích a v bûhu na koleãkov˘ch ly-

Ïích: celkové 1. místo v seriálu bûhÛ na koleãkov˘ch lyÏích Efisan

Skiroll Classics 2017, celkové 4. místo na nejslavnûj‰ím seriálu dál-

kov˘ch bûhÛ v âeské republice Velká Ski Tour 2017, 39. místo na

Jizerské padesátce 2017 (50 km klasicky), 3. místo na Karlovské pa-

desátce (50 km klasicky), 3. místo na Orlickém maratonu (40 km kla-

sicky) a 4. místo v závodû Jelyman 2017 (40 km klasicky), 7. místo

získal na Mistrovství âeské republiky v bûhu na koleãkov˘ch lyÏích.

Ski klub RD R˘mafiov reprezentuje mûsto v bûhu na lyÏích a v kolo-

bûhu. Ocenûni byli Renáta Andr˘sková (4. místo âP Vysoké nad

Jizerou, sprint, 6. místo HNT Jablonec, klasika, 1. místo mistrovství

Slovenska, sprint i bruslení, 2. místo mistrovství âR v kolobûhu, dlou-

h˘ závod), Klára Slováková (5. místo na mistrovství Slovenska, sprint,

4. místo na mistrovství Slovenska, bruslení, 1. místo na mistrovství âR

v kolobûhu, sprint i dlouh˘ závod), Tereza Kreãmerová (6. místo na

mistrovství Slovenska, sprint a 3. místo na mistrovství âR v kolobûhu,

sprint), Karolína Ry‰ková (3. místo mistrovství âR Zadov, klasika, 

6. místo ãesk˘ pohár dorostu Jilemnice, skiatlon, 4. místo FIS mistrov-

ství âR dorostu Jablonec n. N., klasicky, 6. místo FIS mistrovství âR

dorostu Jablonec n. N., stíhací závod, 5. místo ãesk˘ pohár dorostu

Harrachov – sprint, 5. místo ãesk˘ pohár dorostu Harrachov, volnû),

Tereza Krejãí (4. místo ãesk˘ pohár dorostu Jilemnice – sprint),

Ondfiej Baslar (5. místo mistrovství Slovenska, sprint, 2. místo mist-

rovství Slovenska, bruslení, 3. místo mistrovství âR v kolobûhu, sprint

i dlouh˘ závod), Tomá‰ Sedláfi (2. místo mistrovství Slovenska, sprint,

4. místo mistrovství Slovenska, bruslení, 1. místo mistrovství âR v ko-

lobûhu – sprint i dlouh˘ závod), Franti‰ek Sázel (2. místo mistrovství

Slovenska, sprint, 3. místo mistrovství Slovenska, bruslení, 1. místo

mistrovství âR v kolobûhu – sprint i dlouh˘ závod), Jakub Fryblík
(6. místo na mistrovství Slovenska, bruslení) a Filip Kreãmer (1. mís-

to na mistrovství âR v kolobûhu, sprint).

Zdravotnictví

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova, pfiíspûvková organizace, ZDVOP
Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici

zdravotnick˘ asistent

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

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, zdravotnick˘ asistent, praktická sestra

Nástup: ãervenec 2018

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do 16. 3. 2018 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiís-

pûvkové organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42 R˘mafiov, v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení nebo elektronicky

na e-mail: ddjanovice@seznam.cz. Mgr. Alena Horká, fieditelka DD
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Vefiejné stravování zaãíná uÏ ve ‰kole. âeská republika je sv˘m

systémem stravování pro dûti na vysoké úrovni. Na problematiku

stravování, zrovna tak jako na jednotlivé potraviny ov‰em nelze hle-

dût ãernobíle. Îádná potravina konzumovaná v rozumné mífie není

zdraví ‰kodlivá. Zrovna tak nelze nazvat urãit˘ typ stravování pau-

‰álnû zdrav˘m nebo nezdrav˘m. Je rozdíl, zda ãlovûk zajde jednou za

ãas do fastfoodu, nebo jestli se v nûm stravuje pravidelnû, zda si tam

dá zeleninov˘ salát bez zálivky, nebo hranolky. Ne kaÏd˘ má to ‰tûs-

tí, Ïe si v pravé poledne mÛÏe vychutnat obûd v pohodlí domova ne-

bo v pfiíjemné restauraci. V dne‰ní uspûchané dobû není „pohodová

chvilka“ na obûd takfiíkajíc na pofiadu dne. Mnozí proto zahánûjí hlad

v bistru nebo u ok˘nka rychlého obãerstvení.

Podle zákoníku práce je zamûstnavatel povinen umoÏnit sv˘m za-

mûstnancÛm ve v‰ech smûnách stravování, s v˘jimkou zamûstnancÛ

vyslan˘ch na pracovní cestu. Nabídka kvalitního stravování je pro

kaÏdého zamûstnavatele pfiíleÏitostí, jak posílit loajalitu zamûstnan-

cÛ, jak budovat prestiÏ a získat konkurenãní v˘hody na trhu práce.

Mnoho firem fie‰í stravování zamûstnancÛ stravenkami. Ti pak obvy-

kle obûdvají v nejbliÏ‰ím okolí svého zamûstnání. Pokud se podívá-

me na podmínky stravování v R˘mafiovû, zjistíme, Ïe nabídka stra-

vovacích míst na‰eho mûsta je zamûstnancÛm i turistÛm vcelku na-

klonûna. Nahlédnûme tedy pod pokliãku zafiízení, která nabízejí

strávníkÛm obûd, pfiípadnû jin˘ druh teplého jídla s posezením v rám-

ci mûsta R˘mafiova a jeho místních ãástí.

Vyhledávan˘m stravovacím zafiízením je jídelna na Radniãní ulici,
kterou mohou lidé nav‰tívit od pondûlí do pátku v dobû od 7:00 do

13:30 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Dennû se tady uvafií 300 obûdÛ,

sluÏby na místû vyuÏije 70 aÏ 100 strávníkÛ a dal‰ím 150 aÏ 200 stráv-

níkÛm, zejména seniorÛm, ktefií tvofií velkou ãást zákazníkÛ, se obûd

rozváÏí. Pfiipraveno je denní menu – ‰est druhÛ základních jídel vãet-

nû pfiílohy a tfií druhÛ polévek. K tomu se pfiipravují dvû aÏ tfii v˘bû-

rová jídla a studená kuchynû – obloÏené chlebíãky, mísy, ruská vejce,

s˘rové dorty a podobnû. Cena základního menu je 77 Kã, pro stálé kli-

enty vãetnû rozvozu ãiní 72 Kã.

Mimo pfiípravu hotov˘ch jídel organizuje jídelna také rodinné nebo

firemní veãírky, vánoãní posezení nebo odpoledne pro seniory do ka-

pacity 30 míst. „Nad rámec na‰ich povinností budeme dále sponzor-
sky pfiipravovat obloÏené chlebíãky pro divadelní bufet Mûstského di-
vadla R˘mafiov na kaÏdé pfiedstavení, které bude divadlo pfiipravo-
vat,“ doplnila na závûr v˘ãet aktivit vedoucí stravovacího provozu

Dagmar ·vehlová.

Hostinsk˘ pivovar a hotel Excelent na Pivovarské ulici disponuje

restaurací s kapacitou 100 míst a salónkem pro 30 osob. Otevfieno má

od pondûlí do ãtvrtku v 11:00–22:00, v pátek a sobotu v 11:00–00:00,

v nedûli v 11:00–22:00. Souãástí pestrého jídelního lístku s nabídkou

pfieváÏnû ãeské kuchynû jsou také tfii menu od 89 Kã vãetnû polévky

a nápoje. Na ãepu je místní Ïivé kvasnicové pivo Excelent. Souãástí

restaurace je dûtsk˘ koutek a v letních mûsících venkovní zahrádka.

Hotel Pradûd na námûstí Svobody má kapacitu restaurace 100 míst

a salonek pro 20 osob. Otevírací doba je od pondûlí do ãtvrtku

v 10:00–23:00, v pátek v 10:00–01:00, v sobotu v 11:00–02:00 a v ne-

dûli v 11:00–23:00. Restaurace hotelu Pradûd nabízí fiadu pokrmÛ ães-

ké kuchynû, jejíÏ souãástí je denní nabídka osmi menu v cenû 89 Kã

vãetnû polévky a nápoje. âepuje se zde pivo PlzeÀ, Kozel a Radegast

a v letním období je k dispozici venkovní zahrádka s dûtsk˘m koutkem.

K hotelu a restauraci Slunce na Jesenické ulici patfií aquacentrum ro-

dinného typu a bowling. Kapacita restaurace je 100 míst a dal‰ích 

40 míst je v letních mûsících k dispozici na terase. Otevírací doba je od

pondûlí do ãtvrtku v 11:00–21:00, v pátek a sobotu v 11:00–24:00, v ne-

dûli v 11:00–21:00. Jídelní lístek nabízí pûtadvacet tepl˘ch pokrmÛ pfie-

dev‰ím ãeské kuchynû a tfii druhy polévek, stolovníci v nûm ov‰em ne-

najdou menu. K jídlu si mohou objednat pivo Gambrinus nebo Master.

V létû je nabídka obohacena kaÏdou sobotu o speciality na grilu.

Rodinn˘ penzion a bar Mary na Palackého ulici nabízí restauraci

o kapacitû 35 míst. Jídlo z domácí ãeské kuchynû, pfiípadnû fastfood,

se podává strávníkÛm na základû objednávky. Otevfieno je zde od

pondûlí do pátku v 15:00–22:00, v sobotu v 15:00–23:00 a v nedûli

13:00–23:00. Na ãepu je pivo Litovel a ·erák, ke specialitám podni-

ku patfií nabídka 30 druhÛ whisky. Souãástí penzionu je venkovní po-

sezení, bazén a dûtsk˘ koutek.

Restaurace Karolina na Opavské ulici v Janovicích má kapacitu 

30 míst a nabízí teplá jídla domácí kuchynû. Menu, které zahrnuje

polévku, hlavní chod a nápoj, lze pofiídit od 70 Kã. K jídlu si ná-

v‰tûvníci mohou objednat pivo ·erák. Souãástí restaurace je i ven-

kovní posezení. Otevfieno je od pondûlí do stfiedy v 10:00–14:00

a v 17:00–22:00 a od ãtvrtku do nedûle v 17:00–22:00.

Posezení s nabídkou fastfoodov˘ch pokrmÛ nabízí kavárna Bufiinka
Diakonie âCE R˘mafiov na Sokolovské ulici. I zdej‰í stravovací za-

fiízení, které má kapacitu 30 míst, si na‰lo stálé pfiíznivce. Pfiipravují

se zde pokrmy z kufiecího masa, gyros, bezmasá jídla, saláty, ham-

burgery, tousty, tortilly & panini, k dostání jsou také munchies, nej-

rÛznûj‰í pfiílohy – hranolky, americké brambory, ‰Èouchané brambo-

ry, tûstoviny, nealko i alkoholické nápoje, ‰est druhÛ kávy i hofiká ão-

koláda se ‰lehaãkou, míchané nápoje, ãaje i koktejly. Náv‰tûvníky

obsluhují klienti sociálnû terapeutické dílny Bufiinka a kavárna nabí-

zí i prostory herny – dûtsk˘ koutek, pingpong, stolní fotbal a dal‰í.

„SnaÏíme se pofiádat i komorní akce, je zde prostor pro mladé umûl-
ce, muzikanty, malífie, ktefií mohou svÛj talent prezentovat pfied ná-
v‰tûvníky kavárniãky. Nav‰tûvují nás maminky s mal˘mi dûtmi, které
si mohou hrát v dûtském koutku, zatímco maminka se mÛÏe obãerstvit
jídlem ãi pitím,“ poznamenal Jaromír Kubelka, kter˘ doplnil, Ïe sor-

timent pokrmÛ se snaÏí kavárna roz‰ifiovat nebo obmûÀovat a ceny

jsou takfiíkajíc lidové, napfiíklad cena toustu se zeleninou vychází na

15 Kã a za drÛbeÏí hamburger zaplatí strávník 30 Kã.

Kam na obûd v R˘mafiovû?

Téma vydání
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Kavárna je otevfiena od pondûlí do pátku od 9:30 do 20:00, na zákla-

dû domluvy k soukrom˘m úãelÛm i o víkendech. „Velmi rád bych
k nám pozval vefiejnost na dobré jídlo i pití. Fungujeme pomûrnû 
dlouhou dobu a nûkdo se mÛÏe mylnû domnívat, Ïe máme otevfieno
jen pro klienty Bufiinky. Na‰e kavárniãka je pfiístupná v‰em,“ zve ná-

v‰tûvníky Jaromír Kubelka.

Dal‰ím stravovacím zafiízením ve mûstû je oblíbená Prima Pizzerie
s kavárnou s kapacitou 20 míst na námûstí Míru. Personál nabízí ãtyfii-

cet druhÛ pizz, dva druhy salátÛ, zapékané ‰pecle nebo Prima salát

s kufiecími fiízeãky ãi salát s grilovan˘m hermelínem, polévku a sma-

Ïené speciality. V nabídce jsou také bezlepkové pizzy. Na ãepu je pivo

Kozel, PlzeÀ nebo kofola. V letní sezónû má pizzerie venkovní pose-

zení, dûti zde naleznou dûtsk˘ koutek a v kavárnû je wifi pfiipojení

zdarma. Pizzerie svou pizzu rozváÏí po mûstû zdarma, do okolních ob-

cí za poplatek podle vzdálenosti a má otevfieno od pondûlí do ãtvrtku

v dobû 10:00–21:00, v pátek a sobotu v 10:00–22:00 a v nedûli

v 11:00–21:00. Pro objednání pizzy slouÏí telefonní ãíslo: 774 304 310.

SnídaÀové menu Raníãek nabídnou stolovníkÛm v kavárnû NC Café
na námûstí Míru, a to za cenu 59 Kã. Plnohodnotn˘ obûd zde sice ne-

pofiídíte, ale v dobû obûdové pauzy sem mÛÏete zajít napfiíklad na

tousty, panini nebo pizzu, nûkter˘ z deseti druhÛ kávy nebo pivo

Stella Artois. V nabídce jsou i cukráfiské v˘robky. Kavárna NC Café

má otevfieno od pondûlí do ãtvrtku v 7:30–20:00, v pátek

v 7:30–22:00, v sobotu v 8:30–12:00 a ve 14:00–22:00 a v nedûli ve

14:00–20:00. K dispozici je pfiipojení k wifi a v teplej‰ím období po-

sezení na letní zahrádce.

Nejvût‰ím stravovacím zafiízením v na‰em mûstû co do poãtu pfiipra-

vovan˘ch pokrmÛ je jídelna Základní ‰koly R˘mafiov na ulici 
1. máje. Dennû zde jedenáct zamûstnancÛ kuchynû pfiipraví v prÛ-

mûru 700 obûdÛ ve dvou druzích a v bezlepkové variantû, které jsou

urãeny pfieváÏnû dûtem ze Základní ‰koly R˘mafiov a studentÛm

Soukromé stfiední odborné ‰koly Prima. Maximální kapacita kuchy-

nû je pfiitom 1000 obûdÛ. V souãasné dobû je zde pfiihlá‰eno celkem

820 strávníkÛ, z toho je 220 dospûl˘ch vãetnû uãitelÛ a strávníkÛ

zvenãí.

Tak jako v‰echna stravovací zafiízení v R˘mafiovû i tato jídelna splÀu-

je pfiísné hygienické podmínky Evropské unie. Moderní ãipov˘

systém objednávek a stornování obûdÛ patfií jiÏ nûkolik let ke stan-

dardu. „KaÏd˘ strávník má svÛj stravovací úãet, kter˘ mÛÏe sám 
anebo se sv˘m zákonn˘m zástupcem ovládat prostfiednictvím interne-
tu. Na úãtu mají rodiãe moÏnost zjistit, zda byla strava vyzvednuta,
zda je na úãtu dostatek finanãních prostfiedkÛ, dále mohou mûnit
druh jídla nebo stravu na urãité dny odhla‰ovat ãi pfiihla‰ovat,“ sdû-

lila vedoucí jídelny Jana Egidová.

Vedoucí ‰kolní jídelny by ráda oslovila rodiãe dûtí, jeÏ vyhazují nû-

které druhy potravin, zejména ovoce. Vedoucí jídelny pfiitom zdÛraz-

Àuje, Ïe se to net˘ká v‰ech dûtí. âástka, která je hrazena za obûdy, je

minimální (jen za potraviny) a je opravdu tûÏké tyto normy dodrÏet

a poskytovat navíc ovoce a pitn˘ reÏim. „Domluvte prosím sv˘m dû-
tem, aby ovoce nevyhazovaly, pokud je nechtûjí hned sníst, mohou si
je dát do ta‰ky a pfiinést domÛ nebo ponechat ve ‰kolní jídelnû pro 
ostatní, ktefií je rádi zkonzumují. Není hezk˘ pohled na okolí ‰kolní jí-

delny a cestu na námûstí lemovanou slupkami, cel˘m ovocem, pfií-
padnû jin˘mi potravinami ãi obaly. Podobnû je to i s pitn˘m reÏimem.
Dûti si mohou nalít ménû a jít si radûji pfiidat, neÏ celou sklenici (cca
0,2 l) ve v‰ech druzích (mléko, ãaj, voda, ochucen˘ nápoj) vylévat.
Na‰ím zájmem je poskytnout dûtem v˘bûr a také kvalitní stravování
za moÏnou dostupnou cenu, ale nechceme a ani nemÛÏeme potravi-
nami pl˘tvat,“ apeluje na rodiãe ÏákÛ vedoucí jídelny Jana Egidová.

Kromû obûdÛ pfiipravuje jídelna dennû 220 svaãinek pro Ïáky Z·.

Vafií dennû od pondûlí do pátku, nikoliv o svátcích, letních prázdni-

nách a volnu. Îáci I. stupnû zaplatí za obûd 24 Kã, na II. stupni 

26 Kã, studenti stfiedních ‰kol 28 Kã. Ostatní strávníci se naobûdvají

za 60 Kã a v˘dejní doba v jídelnû trvá vÏdy od 11:30 do 14:00, v˘dej

do jídlonosiãÛ probíhá od 11:00 do 11:30. Cena stravného je pohyb-

livá, odvíjí se od cen potravin na trhu a podle slov Jany Egidové do-

jde pravdûpodobnû od bfiezna k jejímu nav˘‰ení. ·kolní jídelna se pfii

sestavování jídelníãku musí fiídit Spotfiebním ko‰em, coÏ je v podsta-

tû soubor doporuãen˘ch nutriãních hodnot pro zdravou v˘Ïivu. 

Studenti i vefiejnost si také oblíbili ‰kolní jídelnu Gymnázia
a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov. Pût zamûstnancÛ kuchynû zde 

uvafií v prÛmûru 330 obûdÛ dennû, pfiiãemÏ maximální kapacita ku-

chynû je 450 obûdÛ. Jídelnu v souãasnosti nav‰tûvuje 200 dûtí a 130

dospûl˘ch strávníkÛ. Jídelní lístek nabízí dennû dva druhy pokrmÛ,

k nim nezbytn˘ nápoj, to v‰e zpestfieno ovocn˘mi ãi zeleninov˘mi

saláty nebo mouãníky. K tomu musí kuchynû pfiipravit je‰tû snídanû

a veãefie pro domov mládeÏe. Podle vedoucí jídelny Heleny

Chlebcové se snaÏí personál zpestfiit jídelníãek kulináfisk˘mi specia-

litami cizích státÛ. „Pro dûti pfiipravujeme napfiíklad ‚Pohádkov˘ t˘-
den‘, kdy pokrmy nesou název pohádkového pfiíbûhu, napfiíklad
Kfiemílkova dobrota nebo Za‰modrchané tkaniãky. SnaÏíme se jít ces-
tou moderních trendÛ, pfiipravujeme bulgur, kuskus, chia semínka,
jáhly, pohanku a samozfiejmû zeleninová jídla,“ pfiiblíÏila sloÏení jí-

delníãku Helena Chlebcová. Na pfiípravû pokrmu ã. 2 se podílejí pod

vedením mistrÛ odborného v˘cviku i Ïáci oboru Kuchafi-ãí‰ník.

Objednávkov˘ systém podobnû jako v jídelnû Z· funguje prostfied-

nictvím terminálÛ, internetu, pfiípadnû aplikace v mobilním telefonu.

Platby, aÏ na v˘jimky, probíhají bezhotovostnû bankovním pfievo-

dem. Strávníci si pfii pfiíchodu vytisknout pomocí ãipu stravenku

a dále jsou jiÏ obsluhováni Ïáky stfiední odborné ‰koly. Dûti se zde

stravují pouze za hodnotu potravin, coÏ je od února leto‰ního roku 

31 Kã, ostatní strávníci zaplatí 65 Kã a v˘dejní doba je od 11:30 do

14:00, pro Ïáky ‰koly z dÛvodu v˘uky prodlouÏená do 14:30.

V jídelnû je moÏné uspofiádat také oslavu narozenin nebo si objednat

obãerstvení na zakázku, které si zákazník odveze – obloÏené mísy,

teplé pokrmy (gulá‰, fiízek, bramborov˘ salát), pfiípadnû i obsluhu (Ïá-

ky s mistrem) pro vût‰í akce. Jídelna má zatím je‰tû volnou kapacitu

a podle Heleny Chlebcové zamûstnanci rádi uvítají dal‰í strávníky.

Ve stravovacím zafiízení v areálu Podhorské nemocnice
v R˘mafiovû vafií prÛmûrnû 400 obûdÛ dennû, jednak pro zamûstnan-

ce a pacienty Podhorské nemocnice v R˘mafiovû i Bruntále, ale také

pro vefiejnost, klienty Diakonie âCE R˘mafiov, Sagapa a Domova od-

poãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Nad to pfiipravuje kuchyÀ prÛ-

mûrnû 345 snídaní, svaãinek a veãefií pro pacienty lÛÏkov˘ch oddûle-

ní Podhorské nemocnice R˘mafiov a Bruntál.
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„BûÏnû jsou v nabídce tfii druhy jídel a ãtrnáct druhÛ diet. Z tûch
ãtrnácti druhÛ teì vafiíme asi 30 porcí. U hlavních chodÛ vafiíme
bezlepkovou stravu i bezmasá jídla. Obûdy se v nemocniãní jídelnû
dají pofiídit za 58 Kã a jejich souãástí je polévka, hlavní jídlo, salát
a nápoj – v teplej‰ím období multivitamínov˘ dÏus a v chladnûj‰ím
ãaj. Vafiíme v rekonstruované kuchyni se ãtyfimi konvektomaty,“ pfii-

blíÏila vedoucí nemocniãní jídelny Marie Vi‰Àová. Dodala, Ïe pro

zamûstnance kuchynû je dÛleÏitá zpûtná vazba strávníkÛ na kvalitu

pokrmÛ. Objednávací systém funguje obdobnû jako ve ‰kolních jí-

delnách. Pfies internet si mÛÏe vefiejnost objednat stravu z jídelníã-

ku, kter˘ je na stránkách Podhorské nemocnice umístûn s tfiít˘den-

ním pfiedstihem. Kuchynû vafií dennû vãetnû víkendÛ a svátkÛ a v˘-

dejní doba je ve v‰ední dny od 11:15 do 13:00, o víkendu od 10:45

do 11:45.

Dal‰í jídelnou, kam si mÛÏe vefiejnost zajít na obûd, je závodní stra-
vovací zafiízení firmy RD R˘mafiov. Provozovatelem jídelny s ku-

chyní je Michal Hama a vedoucí stravování Marie Procházková.

Denní produkce jídelny ãiní 250 obûdÛ, které pfiipravují ãtyfii pra-

covníci kuchynû. Stravovacích sluÏeb zde vyuÏívají nejen zamûst-

nanci RD, ale i dal‰ích firem. Z 250 obûdÛ se jich asi stovka rozváÏí.

Ani tady není o pestrou stravu nouze. „Vafiíme dennû tfii druhy jídel
a cizí strávníci se nemusejí objednávat dopfiedu. Staãí, kdyÏ pfiijdou,
a obûd jim vydáme. Jsme na takové eventuality pfiipraveni a vÏdy po-
ãítáme s urãitou rezervou,“ uvedla Marie Procházková. Jídelna je

v provozu od pondûlí do pátku od 10:30 do 12:45 a vybírat se dá ze

tfií druhÛ – typicky ãeské kuchynû, sladkého pokrmu a napfiíklad tû-

stovin nebo jídla, které vhodnû doplÀuje první hlavní chod. Obûd se

dá pofiídit za 65 Kã a nechybí ani nezbytné pití. JiKo

Nepozorn˘ chodec
Na Národní ulici v R˘mafiovû narazilo auto do nezletilého chodce.

K nehodû do‰lo 4. února. Chodec ‰el po krajnici a ve chvíli, kdy ho

objíÏdûla octavie, bez rozhlédnutí vstoupil do vozovky. Po nárazu zÛ-

stal kleãet pfied vozidlem. Se zranûním nohy musel b˘t pfievezen 

k o‰etfiení do nemocnice.

V opilosti napadli své blízké
R˘mafiov‰tí policisté zasahovali u dvou rodinn˘ch incidentÛ s opil˘-

mi osobami. V úter˘ 6. února byli pfiivoláni do Tvrdkova, kde pod-

napil˘ 70let˘ muÏ napadl svou dceru a jejího pfiítele. MuÏ se neu-

klidnil ani po pfiíjezdu policistÛ. Pfii dechové zkou‰ce mu hlídka na-

mûfiila pfies 2,5 promile alkoholu. Stfiízlivûl na záchytné stanici.

Ve ãtvrtek 8. února v noci se podobn˘ pfiípad stal v bytû na Bartákovû

ulici v R˘mafiovû. Silnû podnapil˘ 26let˘ muÏ napadal svou matku

a sestru, rozbíjel nábytek a vybavení domu. Pfiivolaní policisté mu

namûfiili více neÏ 2,5 promile alkoholu v dechu. Byl pfievezen na zá-

chytnou stanici do Opavy.

KrádeÏ lyÏí
Z lyÏárny ubytovny v Malé Morávce zmizely v úter˘ 13. února dva

páry lyÏí Nordic a Elan i s lyÏafisk˘mi hÛlkami. ZpÛsobená ‰koda ãi-

ní kolem 20 tisíc korun. R˘mafiov‰tí policisté pfiípad provûfiují jako

krádeÏ, za niÏ pachateli hrozí aÏ dvoulet˘ trest.

Z ohrady odcizili krávu a b˘ka
V dobû mezi 8. a 12. únorem byly z ohrady v Horní Moravici odcize-

ny dva kusy skotu – b˘k a jalovice. KaÏdé ze zvífiat váÏilo cca 250 kg.

ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 28 tisíc korun.

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

Bruntál‰tí kriminalisté objasnili sérii krádeÏí se ‰kodou pfiesahující jeden milion
korun. Na pfiípadu pracovali nûkolik mûsícÛ.
Policisté vypátrali dvojici podezfiel˘ch, která mûla krást motorky na

rÛzn˘ch místech âeské republiky. Na konci ledna je zadrÏeli v Hradci

Králové krátce po poslední krádeÏi. Pfii prohlídkách bytov˘ch i nebyto-

v˘ch prostor zajistili osm kompletních motorek (ãtyfii veterány a ãtyfii

crossové motocykly), jednu motorku v rozebraném stavu, náhradní dí-

ly a elektroniku. 

Dva muÏi ve vûku 24 a 26 let mûli mezi dubnem loÀského roku a le-

to‰ním lednem vniknout do garáÏí na rÛzn˘ch místech republiky (napfi.

Bruntál, Horní Mûsto, Kopfiivnice, Chrudim, T˘nec nad Sázavou) a od-

cizit celkem ãtrnáct motocyklÛ, zejména crossov˘ch) a náhradní díly.

Motocykly pak upravovali tak, Ïe pfierazili ãíslo na rámu a u nûkter˘ch

vymûnili také kryt s polepy, aby ztíÏili jejich identifikaci. Crossové mo-

torky byly nachystány k dal‰ímu prodeji a nûkteré jiÏ obvinûní prodali

náhodn˘m kupujícím pfies internet. Veterány mûl jeden z pachatelÛ pro-

zatím vystaveny doma.

·koda byla vyãíslena na ãástku 1 250 000 korun. K pfiípadu budou pfii-

bráni znalci, ktefií musí ohodnotit zaji‰tûné vûci a zkoumat pÛ-

vodní v˘robní ãísla strojÛ za úãelem jejich dal‰í identifikace.

Policejní komisafi oddûlení obecné kriminality zahájil trestní

stíhání obou muÏÛ za krádeÏ a po‰kození cizí vûci. Obvinûní

se doznali, hrozí jim trest vûzení aÏ na osm let. 

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

Policie dopadla zlodûje motorek

Fota: PâR Bruntál
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AÏ umfiem, staneme se kvûtinami. Ve dne budem lidem

pro radost a v noci budem sami. Konstantin Biebl
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
23. 2. 1908  zemfi. Svatopluk âech, spisovatel (nar. 21. 2. 1846) 

– 110. v˘roãí úmrtí 
23. 2. 1968  zemfi. Milo‰ Havel, filmov˘ podnikatel (nar. 3. 11. 1899)

– 50. v˘roãí úmrtí
24. 2. 1918  nar. Svatopluk Bene‰, herec (zemfi. 27. 4. 2007)

– 100. v˘roãí narození
25. 2. 1943  nar. Pavel Dostál, divadelní reÏisér, politik a publicista

(zemfi. 24. 7. 2005) – 75. v˘roãí narození
25. 2. 1948  nástup komunistické totality v âeskoslovensku

– 70. v˘roãí
26. 2. 1878  nar. Ema Destinnová, vl. jm. Emilie Pavlína Knittlová,

pûvkynû a spisovatelka (zemfi. 28. 1. 1930) – 140. v˘r. nar.
26. 2. 1898  nar. Konstantin Biebl, básník (zemfi. 12. 11. 1951) 

– 120. v˘roãí narození
2. 3.  Mezinárodní den boje spisovatelÛ za mír – vyhlásilo

sdruÏení PEN klub v roce 1984 
2. 3. 1458  Jifií z Podûbrad zvolen ãesk˘m králem (slavnostní ko-

runovace 7. 5. 1458) – 560. v˘roãí
2. 3. 1978  vzlétl do vesmíru první ãeskoslovensk˘ kosmonaut

Vladimír Remek (návrat na Zemi 10. 3.) – 40. v˘roãí
4. 3. 1928  nar. Alan Sillitoe, anglick˘ spisovatel (zemfi. 

25. 4. 2010) – 90. v˘roãí narození 
5. 3. 1893  zemfi. Hippolyte Taine, francouzsk˘ literární kritik,

historik a filosof (nar. 21. 4. 1828) – 125. v˘roãí úmrtí 
5. 3. 1943  zemfi. Bedfiich Václavek, literární vûdec, folklorista

a estetik levicové avantgardy (nar. 10. 1. 1897) 
– 75. v˘roãí úmrtí 

7. 3.  Památn˘ den âR – v˘roãí narození Tomá‰e
Garrigua Masaryka v roce 1850 

7. 3. 1938  nar. Petr Skoumal, skladatel, zpûvák, klavírista, textafi
(zemfi. 28. 9. 2014) – 80. v˘roãí narození

7. 3. 1898  nar. Jan Antonín BaÈa, podnikatel (zemfi. 23. 8. 1965)
– 120. v˘roãí narození

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

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

Jarmila Îeravová – Janovice  ............................................... 80 let

Olga Tomanová – R˘mafiov  ................................................. 81 let

AneÏka Caga‰íková – R˘mafiov  .......................................... 81 let

Vûra Trpíková – R˘mafiov  .................................................... 82 let

Ludmila âechová – Janovice  ............................................... 83 let

Josef Machalíãek – R˘mafiov  .............................................. 83 let

Josefa Jura‰ová – R˘mafiov  ................................................. 84 let

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

Ladislav ·tefan – R˘mafiov  ................................................. 86 let

Antonín Zahradníãek – R˘mafiov  ........................................ 87 let

Olga Doãkálková – R˘mafiov  .............................................. 88 let

Josef Svoboda – R˘mafiov  ................................................... 89 let

·arlota Bubelová – R˘mafiov  ............................................... 93 let

Vzpomínka
Za v‰echnu lásku a péãi Tvou

co vdûkem dnes Ti mÛÏem dát...
Hrst krásn˘ch kvûtÛ a pak jen vzpomínat.

Dne 1. bfiezna 2018 by se doÏila 65 let

na‰e milovaná dcera, manÏelka, maminka,

babiãka,

paní Ludmila Macková
z Val‰ova.

S láskou a úctou vzpomínají 

manÏel Miroslav, maminka AlÏbûta, dcera Alena,
syn Miroslav s manÏelkou, vnouãata, ostatní pfiíbuzní a pfiátelé

Vzpomínka
Kdo Tû znal, ten si vzpomene.

Kdo Tû mûl rád, nikdy nezapomene.

Dne 25. února 2018 

vzpomeneme 15. smutné v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustila na‰e milovaná

maminka, babiãka, prababiãka,

paní RÛÏena Macková
z Jamartic.

S láskou a úctou vzpomínají 

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

vnouãata a pravnouãata

Rozlouãili jsme se

Marie Kfienková – R˘mafiov  .............................................. 1935

Karel Vanûk – R˘mafiov  ..................................................... 1943

Vûra Andr˘sková – Ruda  ................................................... 1950

RÛÏena Weinerová – R˘mafiov  .......................................... 1928

Vlastimil Chytr˘ – R˘mafiov  ............................................. 1944

RÛÏena MlãÛchová – R˘mafiov  ......................................... 1931

Franti‰ek Thiel – Stará Ves  ................................................ 1960

Marie Zetková – R˘mafiov  ................................................. 1929

·tefania Pallová – R˘mafiov  .............................................. 1937

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
je aÏ do odvolání

z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky
ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00      13:00–17:00

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
Do 16. 3. 2018

po–pá 14:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ v budovû

stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00. Kdo není schopen dojít 

do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz v den setkání v 13:30 od prodejny

Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat

aktivity, které byste sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle

554 211 294. Termín kavárniãek v prvním pololetí 2018

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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PROVOZNÍ DOBA Po – Út  9:00–18:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–17:00, www.knihovnarymarov.cz

Pfiehled kulturních akcí – únor/bfiezen 2018
1.–28. 2. M. knihovna R˘mafiov

V˘stava: Irena a Ludmila Ondra‰íkovy 
Martina Klime‰ová, Jifií Slováãek

3.–28. 2. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Miroslav ·najdr ml.

3.–28. 2. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Broumovská skupina kostelÛ

23. 2. 19:00 SVâ R˘mafiov
Taneãní kurz pro pokroãilé

23. 2. 20:00 sál OÚ Dolní Moravice
Spoleãensk˘ ples âSSD

24. 2. 20:00 KD Stará Ves
Hasiãsk˘ ples

26. 2. 19:00 MD R˘mafiov
Divadlo: Mahen – Zdûdíme pivovar

3. 3. 15:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Radomil Uhlífi
Petra Niklová, Jarmila Soldánová

3. 3. 18:00 Jazzclub SVâ
Koncert: Duende, MCH Trio a Radomil Uhlífi

5. 3. 19:00 MD R˘mafiov
Divadlo: Mahen – Zdûdíme pivovar (repríza)

15. 3. 17:00 M. knihovna R˘mafiov
Beseda: Petr Nazarov – Kuba

16. 3. 20:00 Jazzclub SVâ
Koncert: Dead Beatz

17. 3. 19:30 SVâ R˘mafiov
Ples BFAA Oldies

21. 3. 9:45 SVâ R˘mafiov
Divadlo: Pohádky z pafiezové chaloupky

21. 3. 19:00 MD R˘mafiov
Koncert: Lucie Bílá

25. 3. 16:00 SVâ R˘mafiov
Dûtsk˘ karneval

29. 3. 19:00 M. knihovna R˘mafiov
Noc deskov˘ch her

Titulek evokující váleãn˘ film se vztahuje k akci velmi mírumilovné – k festi-
valu undergroundové muziky, kter˘ se odehrál v sobotu 10. února
v Janovicích u R˘mafiova. Vysvûtlení je nasnadû: aktéry byly kapely spojené
s olomouckou kultovní hospodou Ponorka a místem dûní janovická restaura-
ce Karolína, lidovû zvaná Rusko.

Málokteré restauraãní zafiízení má takového genia loci jako olo-

moucká Ponorka. Oficiálním názvem hospoda U Muzea sídlí v cent-

ru Olomouce a slouÏí jako v˘ãep, restaurace, hudební klub i v˘stav-

ní a recitaãní prostor dohromady. V letech pfiedlistopadov˘ch byla 

útoãi‰tûm moravského undergroundu a tím do jisté míry zÛstala do-

Ponorka v Rusku

Jazzclub

Miky Marusjak Poetic Band B.B.Zde
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dnes. Pofiád se v ní vedle bûÏn˘ch hostÛ pohybují hudebníci a umûl-

ci, kter˘m je Ponorka druh˘m domovem. Vlasy mají vesmûs stejnû

dlouhé jako kdysi, jen ‰edivûj‰í.

V sobotu se tedy Ponorka pohnula z místa a doplula do R˘mafiova na

„festival hanácko-sudetského pfiátelství“, jak akci pojmenoval Miky

Marusjak, kter˘ programem provázel. Posádka plavidla ãítala pfies

stovku pasaÏérÛ vãetnû pûti kapel, ke kter˘m se z domácích pfiipoji-

ly dal‰í dvû a jejich skalní publikum. Karolina nicménû v‰echny po-

hodlnû pojala a je‰tû zbyl plácek pro tancechtivé.

Festival zahájil místní We Play Aparát, kapela nespadající do pravo-

vûrného undergroundu, ale na rozjezd urãitû pfiíjemná a navzdory

prÛbûÏnému varování po celou dobu „zaplá“. Hned po ní se mikro-

fonu chopil básník Miky Marusjak se sv˘m Poetic Bandem a spustil

„hanácké andro‰“. Marusjak je doslova zosobnûním Ponorky, vûno-

val jí du‰i i básnickou sbírku a v souãasnosti ji velebí ve spojení s ky-

tarou, bicími a houslemi.

Trojice B.B.Zde, která pfii‰la na fiadu po nûm, mûla v R˘mafiovû pre-

miéru, byÈ pfiinejmen‰ím klávesista a zpûvák Vojta Novotn˘ si tu uÏ

zahrál nûkolikrát, je‰tû jako ãlen olomoucké kapely ·pinavé spodní

prádlo. I ta se dostala o nûco pozdûji ke slovu, a tak se posluchaãstvo

mohlo ponofiit do dvou verzí psychedelií inspirované alternativy. Té

první dominovaly platerspiel, saxofon a didgeridoo, té druhé housle,

velk˘ buben a za klávesami kfiepãící Jarda Chromek. V obou pfiípa-

dech muzikanti dokázali vytvofiit extatickou atmosféru podobnou ri-

tuálu nebo pfiinejmen‰ím trance party.

V ãase mezi B.B.Zde a ·pinav˘m spodním prádlem se pfied publikum

postavily Hynkovy Zámky. Jejich zakladatel a frontman René Müller,

v R˘mafiovû proslul˘ i minimalistick˘m tûlesem Tiché lodi, pfiivezl pl-

nou sestavu a pfiedvedl, jak dynamicky mÛÏou Hynkovy Zámky s kyta-

rou, basou, houslemi a bicími znít. Jejich koncert patfiil k nejlep‰ím.

Undergroundem v undergroundu byla produkce Elektrické svinû,

dal‰í z ponorkov˘ch legend (jejímu kytaristovi ZdeÀkovi Brázdovi 

alias Cipísovi Ponorka je‰tû donedávna patfiila). Elektrická svinû do-

stála své povûsti a témûfi ve finále festivalu pfiekonala v‰echny pfied-

stavy o tom, co je alternativní muzika. I kdyÏ o hudbû uÏ v jejím pfií-

padû úplnû mluvit nejde, spí‰ o totálním kraválu, nebo uhlazenûji

o hlukov˘ch improvizacích.

Tahle vzpoura proti v‰em konvencím mohla b˘t pro posluchaãe una-

vené hodinami pfiedchozí hudby zatûÏkávací zkou‰kou. Tûm, ktefií ji

pfiestáli, na závûr zahrála domácí Sibérija (s hlavním pofiadatelem

festivalu Romanem Karlem za bicími), která jakkoliv nezní zrovna

odlehãenû a optimisticky, byla balzámem pro u‰i.

Kromû muziky samotné ale ‰lo toho veãera taky o setkání, na které do-

razili nejen ctitelé Ponorky z Olomouce, ale i ze severních a stfiedních

âech, Vysoãiny, jiÏní Moravy a dal‰ích konãin, mezi nimi hudební vy-

davatel Vladimír „Lábus“ Drápal (Guerilla Records) nebo ‰éfredaktor

Voknovin Franti‰ek „âuÀas“ Stárek. Fenomén underground Ïije. ZN

Ani leto‰ní Valent˘n nezÛstal u‰etfien konfrontace se svou místní variací, kte-
rá se kaÏdoroãnû koná v dobû svátku zamilovan˘ch v „kinokavárnû“ DJ
Stanley klub 13 pod názvem âesnekfest aneb Svátek doopravdy zamilovan˘ch.
V prvních roãnících se bûhem (anti)valent˘nsk˘ch koncertÛ spojen˘ch

s ãesnekovou hostinou pfiedstavovali hlavnû nekonvenãní písniãkáfii.

Ve Tfiináctce zahrál tfieba Závi‰, Jakub Tich˘, Vojta Kroupa, Jindra

Holubec a mnohokrát sudetsk˘ bard Ladibor Danda. V posledních le-

tech ale na âesnekfestu úãinkují i kapely a ty letos úplnû pfievládly.

Hosty pofiadatelÛ z Jazzclubu SVâ byli karvin‰tí Allskapone’s a brun-

tálská Marbulínkova sestfiiãka s nejmilej‰í drÛbeÏí.

To, Ïe v obou pfiípadech jde o kapely a obû do R˘mafiova pfiijely od

v˘chodu, je nejspí‰ to jediné, co je spojuje. V zásadû jsou totiÏ ex-

trémnû odli‰né a tomu odpovídala i atmosféra páteãního veãera. První

ãást patfiila muzikantÛm z Karviné, které s místním hudebním pro-

stfiedím spojují letité pfiátelské vazby a poãetné publikum pfiíznivcÛ

ska a reggae hudby. Allskapone’s v R˘mafiovû vystoupili uÏ nesãetnû-

krát, mimo jiné s pofiadem vûnovan˘m básníku Franti‰ku Gellnerovi,

jehoÏ texty skvûle zhudebnili i na albu Vzdu‰né mé vidiny, nádherná
tûla. Bûhem âesnekfestu se hrálo nejen z gellnerovsk˘ch skladeb, ale

i mnoho dal‰ího a nálada byla maximálnû pozitivní. Klub do posled-

ního místa zaplnûn˘ tanãícími a zpívajícími fanou‰ky pfiipomínal

Skatastrofu v malém.

Situace se rapidnû zmûnila s nástupem Marbulínkovy sestfiiãky. Pro

neznalé: její název, odkazující na titul pohádkové kníÏky z roku 1944,

je dokonale matoucí. Bruntálská Marbulínkova sestfiiãka je v‰echno

jen ne roztomilá. Ve srovnání s její improvizovanou hudební produk-

cí je i Elektrická svinû, která potrápila u‰i posluchaãÛ undergroundo-

vého festivalu o t˘den dfiív v Karolinû, symfonií. Hluk, kter˘ dokáÏe

pûtice muzikantÛ z Bruntálu vyrobit, je daleko za hranicí pfiíjemného,

rozeznat v nûm jednotlivé nástroje ãi hlasy je skoro nemoÏné a tanãit

na nûj mÛÏe jen ãlovûk velmi oddan˘ nebo odváÏn˘, protoÏe pfiiblíÏit

se reprobednám je takfika zdraví nebezpeãné. Pfiinejmen‰ím pro slu-

chov˘ orgán. Není divu, Ïe produkci téhle nekonvenãní kapely ve

Tfiináctce vydrÏel málokdo. Ostatnû i hráãi sami bûhem hraní opou-

‰tûli svá místa, pfiípadnû se stfiídali u nástrojÛ podle momentálního

hnutí mysli.

JestliÏe r˘mafiovská oslava Valent˘na uÏ pûknou fiádku let pfiipomíná

vym˘tání ìábla, Marbulínkova sestfiiãka byla letos jeho nejsilnûj‰í

zbraní. Pfiekonala i nejintenzivnûj‰í kulináfiské kreace festivalov˘ch

stolovníkÛ. ZN

âesnekfest aneb Antivalent˘n

Allskapone‘s Marbulínkova sestfiiãka s nejmilej‰í drÛbeÏí

Elektrická svinû
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V pátek 19. ledna 2018 probûhl ve velkém sále

SVâ R˘mafiov jiÏ patnáct˘ v˘roãní ples Diakonie

âCE – stfiediska v R˘mafiovû. K poslechu i tanci

hrála osvûdãená a populární r˘mafiovská skupina

Alternativa, ples zpestfiilo vystoupení klientÛ soci-

álnû terapeutické dílny Bufiinka pfiipravené Andreou Hlaváãkovou,

Karlou Pytlíãkovou aAlenou Beyerovou a nûkolik písní zazpívan˘ch ne-

vidom˘m jihoãesk˘m zpûvákem Radkem Îaludem, absolventem kon-

zervatofie v oborech akordeon a zpûv. Dvakrát pak pfiedvedly své taneã-

ní umûní dívky a Ïeny ze skupiny orientálních tancÛ Neila, která pÛsobí

pfii SVâ R˘mafiov pod vedením Lucie La‰tÛvkové a ·árky Kastnerové.

Samozfiejmostí bylo v˘teãné obãerstvení a více neÏ bohatá tombola.

Velmi nás tû‰í, Ïe mezi r˘mafiovskou vefiejností i nadále pfietrvává o tu-

to charitativnû-reprezentativní akci zájem, coÏ se

pfiíznivû projevuje nejen na úãasti, ale i na finanã-

ním v˘tûÏku plesu. Ve‰keré letos získané finance

budou opût pouÏity na zkvalitnûní ãinnosti stfie-

diska.

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

dobrou vûc, stejnû jako tûm, kdo se podíleli na zaji‰tûní jeho hladké-

ho prÛbûhu, hlavnû na‰im obûtav˘m dobrovolníkÛm, dále zamûstnan-

cÛm Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû a dobrovoln˘m hasiãÛm

z R˘mafiova. Také bychom touto cestou chtûli podûkovat v‰em podni-

katelÛm i drobn˘m dárcÛm s otevfien˘m srdcem a penûÏenkou, ktefií

pfiispûli vûcn˘mi i jin˘mi dary do v˘herního slosování lístkÛ. Za rok

se tû‰íme na shledanou. Fota a text: Ilona Nyíri

Patnáct˘ spoleãensk˘ ples Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Organizace a spolky
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Pfiedstavujeme projekt Sociální bydlení s doprovodn˘m programem,

kter˘ je financován Evropskou unií v rámci Operaãního programu

Zamûstnanost a realizuje ho Slezská diakonie ve vybran˘ch mûstech

Moravskoslezského kraje: Fr˘dku-Místku, Karviné, Tfiinci a R˘mafiovû.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2020. 

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny i jednotlivci Ïijící v nevyho-

vujícím, provizorním nebo azylovém bydlení, pfiípadnû rodiny a jed-

notlivci ohroÏení ztrátou bydlení. Do projektu se mohou zafiadit oso-

by Ïijící v rodinû, jednotlivci, manÏelé i páry. Podpora poskytovaná

v rámci projektu je zcela bezplatná. 

Cílem projektu je podpofiit zapojené osoby v nalezení a udrÏení vhod-

ného bydlení a u osob ohroÏen˘ch ztrátou bydlení pÛsobit preventivnû.

V rámci projektu pÛsobí v R˘mafiovû jeden terénní pracovník. Podpora

klienta probíhá v jeho pfiirozeném prostfiedí, pracovník dochází za kli-

entem a spoleãnû fie‰í situace a problémy spojené s bydlením. Pracovník

podporuje klienta poskytováním poradenství, nácvikov˘mi aktivitami,

doprovodem na úfiady a pfiímou asistencí. Ve‰keré aktivity projektu mu-

sí smûfiovat k získání ãi udrÏení bydlení. V rámci projektu nelze posky-

tovat úkony peãovatelské sluÏby ãi sluÏby osobní asistence.

Podpora z projektu je poskytována na základû Dohody o vstupu do

projektu. âerpání podpory z projektu je dobrovolné, klient mÛÏe od

dohody kdykoliv odstoupit bez udání dÛvodu.

Kontakt na pracovníka:

Katefiina Gregovská, tel: 703 499 990

e-mail: sbdp-rym.tp@slezskadiakonie.cz

Podûkování spolupracujícím firmám a organizacím: 
Azylov˘ dÛm Bethel R˘mafiov, Byterm R˘mafiov, Základní ‰kola

R˘mafiov, Úfiad práce R˘mafiov, OSV a MûÚ R˘mafiov, Lékafii ze spo-

leãnosti Medipraktik a Poliklinika R˘mafiov, OSSZ Bruntál, âEZ prodej,

a. s., MS R˘mafiov. Katefiina Gregovská, terénní pracovník projektu 

Terénní pomoc pro obãany 
v tíÏivé situaci

Hledáme:
- komunikativního, spolehlivého pracovníka/pracovnici v sociál-

ních sluÏbách pro pfiíspûvkovou organizaci Sagapo – Chránûné

bydlení v R˘mafiovû.

PoÏadujeme:
- empatii, ãasovou flexibilitu,

- aktivní pfiístup a spolupráci,

- v˘borné komunikaãní dovednosti,

- samostatnost a zodpovûdnost,

- spolehlivost,

- odolnost vÛãi stresu,

- ochotu dále se vzdûlávat,

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,

- vzdûlání základní nebo stfiedo‰kolské s v˘uãním listem,

- absolvování akreditovaného kvalifikaãního kurzu pro pracovníky

v sociálních sluÏbách do 18 mûsícÛ od nástupu do zamûstnání.

Nabízíme:
- stabilní zázemí organizace Sagapo,

- profesionální vybavení a zázemí pro v˘kon práce.

Délka pracovní doby:
- 40 hodin t˘dnû, nerovnomûrnû rozvrÏená pracovní doba v nepfie-

trÏitém provozu v jednosmûnném pracovním reÏimu, denní nebo

noãní smûny.

Pracovní pomûr:
- na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏení.

Platové zafiazení:
- ve 4. platové tfiídû (13 090 – 19 690 Kã) + osobní pfiíplatek 

(aÏ 2 500 Kã) po uplynutí tfiímûsíãní zku‰ební doby.

Benefity:
- 1 t˘den dovolené navíc,

- pfiíspûvek na obûdy,

- pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní,

- pfiíspûvek na kulturní a sportovní aktivity,

- vzdûlávání v oboru.

V pfiípadû Va‰eho zájmu za‰lete strukturovan˘ Ïivotopis s pfiehledem

prÛbûhu zamûstnání elektronickou po‰tou na adresu: varja.mrazko-
va@sagapo.cz.
Nástup moÏn˘ ihned nebo dle dohody. 

BliÏ‰í informace na tel. 554 211 061.

Sagapo, pfiíspûvková organizace,
pfiijme do hlavního pracovního pomûru

pracovníka/pracovnici v sociálních sluÏbách
pro Chránûné bydlení v R˘mafiovû

Podpora aktivit a programÛ v rámci sociálního zaãleÀování 

v oblasti bydlení a sluÏeb pro ohroÏené dûti, rodiny 

a dal‰í potfiebné ve vybran˘ch regionech MSK

Operaãní program Zamûstnanost

Registraãní ãíslo: CZ.03.2.60./0.0/0.0/16_064/0006462
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MAS R˘mafiovsko, o. p. s., vyhlásilo v˘zvu z Operaãního programu

Zamûstnanost zamûfienou na prorodinná opatfiení, na podporu vzdû-

lávání – rekvalifikací v regionu a na dal‰í profesní

vzdûlávání – podporu zamûstnanosti.

Pro koho je urãena?
V̆ zva Prorodinná opatfiení je urãena pro v‰echny,

kdo by chtûli realizovat neinvestiãní projekt na realizaci pfiímûst-

sk˘ch táborÛ, na podporu zafiízení zaji‰Èujících hlídání dûtí nav‰tûvu-

jících 1.–5. tfiídu Z·, na zaji‰tûní dopravy do ‰kol, pfiímûstského tá-

bora ãi dûtské skupiny.

Dal‰í dvû v˘zvy jsou urãeny na projekty, které se zamûfiují na reali-

zaci ãinností souvisejících s vyhledáváním zamûstnání pro osobu,

která se o práci uchází, poradenskou a informaãní ãinnost v oblasti

pracovních pfiíleÏitostí, rekvalifikace a dal‰í profesní vzdûlávání, na

podporu vytváfiení nov˘ch pracovních míst nebo flexibilních forem

práce na území MAS R˘mafiovsko, o. p. s. 

·kolení pro moÏné Ïadatele se bude konat 7. 3. 2018 v kanceláfii

MAS – prorodinná opatfiení v 9:00, opatfiení v oblasti podpory vzdû-

lávání, rekvalifikací, tvorby a zprostfiedkování pracovních míst

v 10:30.

Kdo mÛÏe Ïádat?
Obce a mûsta, dobrovolné svazky obcí, organizace zfiizované obcemi ne-

bo krajem, pfiíspûvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ob-

chodní korporace (obchodní spoleãnosti a druÏstva), OSVâ, poradenské

a vzdûlávací instituce, profesní a podnikatelská sdruÏe-

ní, sociální partnefii, ‰koly a ‰kolská zafiízení.

Jaká je míra dotace? 
V̆ ‰e dotace se odvíjí od druhu pfiíjemce, a to 

od 85 % do 100 %. Obecnû na plnou v˘‰i dotace dosáhnou ‰koly, ne-

ziskové organizace, hospodáfiské komory, svazy, asociace, církve,

spolky, o. p. s., ústavy, nadace apod. Dotaci ve v˘‰i 95 % obce a je-

jich svazky, pfiíspûvkové organizace obcí a kraje (vyjma ‰kolsk˘ch

zafiízení). Dotace ve v˘‰i 85 % je urãena pro obchodní spoleãnosti,

státní podniky, druÏstva, OSVâ, profesní komory.

Jaká je délka realizace projektu: 
Projekt mÛÏe b˘t maximálnû tfiílet˘.

Kde najdete dal‰í informace o v˘zvû?
http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy/opz. Na tomto

odkazu je vytvofiena oblast Operaãní program Zamûstnanost, kde

jsou umístûny v‰echny vyhlá‰ené v˘zvy.

BliÏ‰í informace vám samozfiejmû poskytneme i v kanceláfii MAS
na námûstí Míru 2 v R˘mafiovû, na e-mailu: pohanelova.niko-
la@rymarovsko.cz nebo na telefonu: 554 254 308. 

Ing. Nikola Pohanûlová, MAS R˘mafiovsko

Informace o vyhlá‰ené v˘zvû Místní akãní skupiny R˘mafiovsko, o. p. s.

V úter˘ 6. února nav‰tívili ãlenové pfiírodovûdného krouÏku SK ASK âR

Bfiidliãná katedru botaniky Pfiírodovûdecké fakulty UP Olomouc. Doc.

RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D., pro nû pfiipravila pfiedná‰ku o plísních.

Îáci si vyzkou‰eli i práci v laboratofii, napfi. naoãkovat agar plísní z nivy,

infikovat rostlinku lociky padlím nebo zjistit, jak dobfie si umyli ruce, te-

dy jaké bakterie jim zÛstaly na prstech po umytí vodou a poté desinfekcí.

DobrodruÏná expedice do tajÛ mikrobiologie trvala celé tfii hodiny

a u dûtí na‰la pozitivní odezvu. „Líbil se mi pfiístup k nám, ÏákÛm Z·.
Také odpovûdi na v‰echny otázky. Hodnû jsme se toho nauãili o plísních
a bakteriích. Doufám, Ïe to nebyla poslední náv‰tûva katedry botaniky,“

shrnula jedna z Ïaãek.

Téma plísní nebylo vybráno náhod-

nû. V rámci pfiírodovûdného krouÏ-

ku jsme si letos jako jeden z bada-

telsk˘ch projektÛ do soutûÏe Vûda
je zábava zvolili právû toto téma.

V pátek 9. února ãleny pfiírodovûd-

n˘ch krouÏkÛ pfii Z· Bfiidliãná nav-

‰tívil dal‰í odborník, vedoucí sprá-

vy CHKO Jeseníky a uznávan˘ or-

nitolog Mgr. Petr ·aj. Také jemu

dûkujeme, Ïe si na nás udûlal ãas.

Ornitolog ÏákÛm vyprávûl o soko-

lu stûhovavém a jeho hnízdûní

v Jeseníkách, o dal‰ích opefiencích

a rovnûÏ o vydfie, s níÏ se mÛÏeme potkat i u nás, v povodí Moravice.

Petr ·aj dûtem ukázal také snímky z fotopastí. Pfii besedû se star‰ími Ïá-

ky zopakoval informace o CHKO Jeseníky, vãetnû základních pravidel

chování na jeho území. Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, Z· Bfiidliãná

Mladí pfiírodovûdci se setkali s odborníky

Z okolních obcí a mûst

SVâ R˘mafiov
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V leto‰ním roce si pfiipomínáme kulatá v˘roãí fiady v˘znamn˘ch 

událostí, které ovlivnily ãeské dûjiny 20. století. Letos v únoru uply-

ne 70 let od okamÏiku, kdy se moci v âeskoslovensku na dal‰ích ãty-

fiicet let chopili komunisté, ktefií zemi napevno svázali s v˘chodním

blokem pod vedením Sovûtského svazu. 

Hlavními aktéry onûch únorov˘ch dnÛ byly politické strany zastou-

pené v Národní frontû. V ãesk˘ch zemích pÛsobily strany komunis-

tická, lidová, národnû socialistická a sociálnû demokratická, na

Slovensku pak strana demokratická a svoji vlastní partaj mûli také

sloven‰tí komunisté. Politické spektrum doplÀovala dvû malá usku-

pení na Slovensku – Strana svobody a Strana práce, jejichÏ vliv byl

ale velmi mal˘. 

Na R˘mafiovsku to mûly politické strany velmi obtíÏné. Pfied druhou

svûtovou válkou zde fungovaly pouze strany nûmecké. âeské strany

musely s pfiíchodem nov˘ch usedlíkÛ své organizace ve mûstû 

i okrese budovat na zeleném drnu. Podle prvního ãeského kronikáfie

Franti‰ka Vychodila vytvofiili stranickou organizaci nejdfiíve sociální

demokraté, následovaní komunisty a národními socialisty. Pfiesné da-

tum kronikáfi nezaznamenal, stalo se tak pr˘ ihned po pfiíchodu Rudé

armády a prvních ãesk˘ch novousedlíkÛ. AÏ 17. fiíjna 1945 se usta-

novila také r˘mafiovská organizace âeskoslovenské strany lidové

a i její zástupci se zapojili do správy mûsta. 

PosuÀme se nyní do roku 1948. Stalin chtûl ze zemí osvobozen˘ch

Rudou armádou vytvofiit blok satelitních státÛ veden˘ch komunisty,

které by obklopovaly západní hranici Sovûtského svazu.

V Rumunsku jiÏ v té dobû abdikoval král Michal I., car byl svrÏen

i v Bulharsku, Tito pevnû vládl v Jugoslávii a v˘raznou pfievahu nad

opozicí získávali také komunisté v Polsku a Maìarsku. Pouze

v âeskoslovensku bûÏel proces sovûtizace pomaleji, neÏ si Stalin

pfiál. Ve v‰ech zemích si komunisté dávali záleÏet, aby obsadili silo-

vá ministerstva – obranu a vnitro. Ministrem obrany v první vládû

Klementa Gottwalda se stal generál Ludvík Svoboda, hrdina ãesko-

slovenského v˘chodního odboje, sympatizující s Gottwaldem. Vnitro

fiídil komunistick˘ ministr Václav Nosek a právû kvÛli nûmu celá 

únorová krize vypukla.

Drama zaãalo ve chvíli, kdy ministr vnitra odvolal v Praze nûkolik

obvodních velitelÛ SNB a na jejich místa dosadil komunistÛm loajál-

ní osoby. Ministfii v‰ech demokratick˘ch stran se proti tomuto kroku

ohradili a vláda, komunistÛm navzdory, pfiijala v pátek 13. února 

usnesení, kter˘m Noskovi zakázala v podobné ãinnosti pokraãovat.

Na následující vládní schÛzi, v úter˘ 17. února, mûla vláda na návrh

národnûsocialistického ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny pro-

jednávat podezfiení ze zneuÏívání SNB komunistickou stranou, coÏ

ale premiér Gottwald odmítl (Nosek na jednání pfiítomen nebyl).

Zástupci tfií stran, národní socialisté, lidovci a sloven‰tí demokraté,

Klementu Gottwaldovi oznámili, Ïe v pfiípadû neplnûní vládního 

usnesení ze 13. února jsou jejich ministfii pfiipraveni podat ve vládû

demisi. Zámûrem tfií stran byl pád celé vlády, k ãemuÏ potfiebovali

nadpoloviãní vût‰inu z 26ãlenného kabinetu. Zmínûné tfii strany ale

daly dohromady pouze dvanáct ministrÛ. Poãítali jednak s podporou

bezpartijního Jana Masaryka a také s demisemi sociálnûdemokratic-

k˘ch ministrÛ. Naproti tomu komunisté pfiedãasné volby odmítali.

Patrnû se obávali oslabení sv˘ch pozic, neboÈ podle prÛzkumÛ jejich

obliba ve spoleãnosti klesala. Gottwald a jeho lidé tak poãítali s re-

konstrukcí vládního kabinetu.

Jako klíãová se nakonec ukázala sociální demokracie, s jejíÏ podpo-

rou poãítaly oba znesváfiené tábory. Uvnitfi âSSD se rozhofiel tuh˘

boj mezi prokomunistick˘m kfiídlem veden˘m ZdeÀkem

Fierlingerem a tzv. pravicov˘m kfiídlem, v jehoÏ ãele stál Václav

Majer a které chtûlo demisi ministrÛ podpofiit. Mezi nimi lavíroval

Bohumil Lau‰man, pfiedseda sociálních demokratÛ, jenÏ v‰echny

strany vyz˘val ke smíru.

Na dal‰í schÛzi vlády, která se konala ve ãtvrtek 20. února, dorazili

pouze komunisté a sociální demokraté. Ministfii za tfii zbylé strany

oznámili, Ïe podají demisi, a o svém plánu informovali také Jana

Masaryka. Stejnû jako sociální demokraté se ani Masaryk k jejich

v˘zvû nepfiipojil. Národní socialisté, lidovci i sloven‰tí demokraté za-

ãali tahat za krat‰í konec a spoléhali na Edvarda Bene‰e.

A právû 20. února zaãali krizi pociÈovat také obyvatelé R˘mafiova.

V tento den vyzval Klement Gottwald k vytvofiení Lidov˘ch milicí

a tzv. místních akãních v˘borÛ Národní fronty. Lidové milice, tak jak

je známe hlavnû z Prahy, ve mûstû nevznikly, pfiesto ale komunisté

vytvofiili ze sv˘ch ãlenÛ ozbrojené hlídky, které ve mûstû dohlíÏely

na pofiádek a hlídaly v˘znamné budovy. V ãele místního akãního v˘-

boru v R˘mafiovû stanul Franti‰ek Pikna, r˘mafiovskému okresnímu

akãnímu v˘boru pfiedsedal fieditel gymnázia dr. Va‰ek. 

Na 22. února byl naplánován sjezd závodních rad, na kterém byl

R˘mafiov zastoupen pfieváÏnû komunisty, napfiíklad Jaroslavem

Crhonkem ãi zamûstnanci podniku Brokát. Do Prahy na nûj jel i ná-

rodní socialista Franti‰ek Vychodil. Sjezd, konan˘ v PrÛmyslovém

paláci, vût‰inovû podpofiil Klementa Gottwalda a pfiijal rezoluci, kte-

rou komunisté následnû mohli tlaãit na prezidenta Bene‰e. Sjezd tak-

téÏ vyhlásil na úter˘ 24. února dvouapÛlhodinovou generální stávku. 

Pfied plánovan˘m konáním generální stávky komunisté nezaháleli

a vyvíjeli horeãnatou aktivitu, v prvé fiadû nátlak na Edvarda Bene‰e,

aby pfiijal demisi ministrÛ tfií stran. Souãasnû se v‰ak snaÏili pfiimût

sociální demokraty k vládní spolupráci, coÏ ale Bohumil Lau‰man

odmítl. Jak Bene‰, tak sociální demokraté si pfiáli pokraãování vlády

celé Národní fronty. 

Klíãov˘m dnem byl 24. únor. Plánovaná generální stávka se usku-

teãnila. Podle retrospektivního kronikáfiského záznamu z roku 1978

Únor 1948

Pfiipomínáme si

Pfiedseda vlády a pozdûj‰í prezident Klement Gottwald na fotografii
z února 1948, po jeho levici Antonín Zápotock˘.

Ozbrojení pfiíslu‰níci Lidov˘ch milicí v Praze bûhem únorov˘ch udá-
lostí. Za situace, kdy mûli komunisté pod kontrolou policii, armádu
a pfiíslu‰níky LM, bylo pro demokratické politiky i prezidenta Bene‰e
obtíÏné stavût se na odpor.
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se v R˘mafiovû nena‰el nikdo, kdo by akci sabotoval. Hlavní událos-

ti se ale konaly v Praze. Bezpeãnost zat˘kala ãleny národnû socialis-

tické strany, milice zase obsadily sídlo sociální demokracie

v Lidovém domû. Tímto krokem bylo zlomeno protikomunistické

kfiídlo v âSSD a strana smûfiovala do vládní spolupráce s KSâ. 

Následujícího dne se k demisi koneãnû pfiidali také dva sociální de-

mokraté, Václav Majer a Franti‰ek Tyme‰, ale bylo jiÏ pozdû.

Prezident Bene‰ pfiijal návrhy Klementa Gottwalda na rekonstrukci

své vlády. Zfiejmû konal protiústavnû, ponûvadÏ s Majerem

a Tyme‰em získali demokraté potfiebnou vût‰inu, nutnou pro rozpu‰-

tûní Národní fronty a vyhlá‰ení pfiedãasn˘ch voleb. Klement

Gottwald ale prezidentovi navrhl, Ïe svoji vládu zrekonstruuje spo-

leãnû s lidmi ze tfií stran, jejichÏ ministfii demisi podali. ·lo v‰ak o ko-

laboranty a prokomunisticky sm˘‰lející politiky. Pfiíkladem je exko-

munikovan˘ knûz Jaroslav Plojhar, ãlen strany lidové. 

Co se 25. února dûlo v R˘mafiovû? V budovû kina bylo uspofiádáno

setkání, na nûÏ dorazili zástupci v‰ech okresních podnikÛ. Slovo si

vzal zmínûn˘ fieditel gymnázia dr. Va‰ek, kter˘ promluvil o v˘znamu

dûní posledních dnÛ. Následnû bylo v kinû pfiijato usnesení, jímÏ

„pracující r˘mafiovského okresu vyjádfiili podporu Klementu
Gottwaldovi v jeho snaze o rekonstrukci vlády“. Rezoluci podepsali

kromû komunistÛ i ãlenové dal‰ích stran NF pÛsobících v R˘mafiovû.

Po tomto pfievratu komunisté provedli „oãistu“ ve v‰ech stranách, je-

jichÏ ministfii podali demisi. âistky probíhaly i v podnicích a na úfia-

dech. Tisíce lidí musely opustit zamûstnání nebo byli pfiefiazeni na

hor‰í pozice. Tuto tzv. národní oãistu vedly zpoãátku akãní v˘bory

NF. Partaje museli opustit tzv. reakãní ãlenové a do jejich ãela byli

dosazeni komunistÛm loajální lidé. Následovala vlna emigrací, pro-

pou‰tûní z funkcí a perzekucí.

Také na R˘mafiovsku si únorov˘ pfievrat vybral své obûti. Jednou

z nich byl národní socialista Franti‰ek Vychodil, kter˘ musel opustit

svoji pozici v místním národním v˘boru, stejnû jako dal‰í ãlen âSNS

Zdenûk Dr‰Èák nebo lidovec Jan Trãka. ·est osob se muselo z r˘ma-

fiovského okresu vystûhovat. V tehdej‰í terminologii byli dotyãní

„vyakãnûni z okresu“. ·lo napfiíklad o pfiedsedu okresního v˘boru

âSNS Vlãka, kterého komunisté po razii na okresním sekretariátu

strany obvinili z odcizení po‰ty urãené pro KSâ. VlãkÛv pfiíbûh je

o to tragiãtûj‰í, Ïe ani po pfiestûhování na Zlínsko nena‰el klidu.

Zklamán zmûnou pomûrÛ a pfiemûnou na totalitní stát spáchal o nû-

kolik let pozdûji sebevraÏdu. 

Aãkoliv komunistÛm staãilo, aby byly rebelující strany „obrozeny“,

v R˘mafiovû tento proces nenastal. Pfiedsednictva místních lidovcÛ

i národních socialistÛ se rozhodla o rozpu‰tûní mûstsk˘ch i okresních

organizací, pfiiãemÏ jejich ãlenÛm byl nabídnut vstup do KSâ.

Nûjak˘ ãas tak ve mûstû fungovali vedle komunistÛ jen sociální de-

mokraté. Ti v‰ak svoji ãinnost ukonãili 25. ãervna 1948, kdy byla

âSSD slouãena s KSâ. Stejn˘ osud potkal i slovenskou KSS.

Po únorov˘ch událostech zmûnili národní socialisté, ktefií byli ochot-

ni spolupracovat s komunisty, název partaje na âeskoslovenskou

stranu socialistickou. Ta v R˘mafiovû zaãala opût fungovat aÏ v pro-

sinci 1949, ov‰em její ãlenstvo nikdy nenabylo vût‰ího poãtu.

Franti‰ek Vychodil, kter˘ mohl alespoÀ zÛstat na základní ‰kole a ta-

ké smûl b˘t i nadále r˘mafiovsk˘m kronikáfiem, se na národní v˘bor

dostal opût v roce 1960. Byl pfiitom jedin˘m radním, kter˘ nebyl ãle-

nem KSâ! Lidovci se v R˘mafiovû opût ustanovili aÏ v roce 1968

v dobû uvolnûní pomûrÛ tzv. PraÏského jara. Je v‰ak tfieba mít na pa-

mûti, Ïe jedinou úlohou dal‰ích partají bylo navození pocitu plurali-

ty politick˘ch stran. Ve skuteãnosti byly peãlivû sledovány StB

a kontrolovány KSâ v rámci Národní fronty.

V R˘mafiovû tedy únorov˘ pfievrat probûhl relativnû v poklidu.

Místní obyvatelé zde teprve zapou‰tûli kofieny poté, co ãeskosloven-

ská vláda potfiebovala zalidnit pohraniãí po odsunut˘ch Nûmcích. Do

pohraniãních oblastí vût‰inou pfiicházeli lidé, ktefií touÏili po novém

zaãátku ãi zlep‰ení své Ïivotní situace. A komunisté, jejichÏ hesla

v onûch ãasech mífiila ve velkém i na tyto novousedlíky, z toho tûÏi-

li. A aãkoliv tfii ãeské nekomunistické strany mûly na R˘mafiovsku 

urãitou podporu, fieãí ãísel voleb z roku 1946 mezi 10–15 % kaÏdá,

jejich ãlenové ani podporovatelé nebyli ochotni riskovat tváfií v tváfi

Lidov˘m milicím a akãním v˘borÛm NF, a k v˘raznûj‰ímu projevu

nesouhlasu tedy vÛbec nedo‰lo. 

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Zdroje: Kronika mûsta R˘mafiova I. (1945–1955); Kronika mûsta
R˘mafiova VI. (1975–1979); Veber, Václav: Osudové únorové dny.
Praha 2008; fota: archiv Mûstského muzea R˘mafiov.)

Nové pomûry po únoru 1948 znamenaly konec pro mnoho organiza-
cí, v˘jimkou nebyl ani Sokol, kter˘ byl zaãlenûn do systému jednotné
tûlov˘chovy. Na fotografii r˘mafiov‰tí sokolové na posledním
V‰esokolském sletu v Praze v ãervnu 1948. Dal‰í slety se konaly aÏ
po obnovení organizace v lednu 1990.

V komunistickém âeskoslovensku byly únorové události pravidelnû
pfiipomínány, hlavnû v 50. letech a za normalizace v 70. letech.
Konala se obãanská shromáÏdûní, ‰koly pofiádaly vystoupení s úno-
rovou tematikou. Na fotografii pfiedseda mûstského v˘boru KSâ
Bednáfi pfii projevu k pfiíleÏitosti 30. v˘roãí v roce 1978.

Udûlování medailí, vyznamenání a pochval u pfiíleÏitosti pfiipomínek v˘-
znamn˘ch dnÛ bylo nedílnou souãástí oslav, únor 1948 nevyjímaje. Zde
jsou v roce 1978 udûlovány pochvaly nûkter˘m obyvatelÛm R˘mafiova.

-04-2018  21.12.2017 14:28  Stránka 23



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2018

24

Chceme-li zmapovat ve‰keré sochafiské realizace ve vefiejném prosto-

ru R˘mafiova vzniklé v ãasovém údobí 1946 aÏ 2017, nemÛÏeme igno-

rovat zvlá‰tní druh prací, které stojí na pomezí kamenosochafiství a ty-

pografie (tedy písma). Jsou jimi pamûtní desky, jeÏ jsou vût‰inou

skromnou a jednoduchou náhradou pomníkÛ a stejnû jako pomníky 

upomínají na (svou dobou stanovené) v˘znamné události ãi osobnosti.

VÏdy jsou spojeny s písmem a ãasto také s reliéfním zpodobením por-

trétu, události ãi symbolu. Období nejvût‰ího rozkvûtu osazování pa-

mûtních desek zaÏilo právû 20. století. R˘mafiov mûl a stále je‰tû má

nûkolik kusÛ pamûtních desek, které v‰ak ve vût‰inû pfiípadÛ nemÛÏe-

me nazvat právoplatn˘mi umûleck˘mi díly.

Je logické, Ïe po druhé svûtové válce docházelo k osazování pomníkÛ

a pamûtních desek souvisejících s koncem války. Od roku 1948, ono-

ho „vítûzného“ února, pak vznikaly pomníky a pamûtní desky, jejichÏ

funkcí bylo pfiedev‰ím upevnit novou diktátorskou politiku a slouÏit ja-

ko stfiedobody komunistick˘ch oslav a svátkÛ.

VÛbec první pamûtní deska v R˘mafiovû zhotovená po roce 1945 byla

odhalena 7. kvûtna 1950, tedy pût let po válce. Umístûna byla ve spod-

ní ãásti radniãní vûÏe a upomínala na padlé vojáky Rudé armády. Pod

kovovou hvûzdou se srpem a kladivem ãteme: HrdinÛm R. A. 4. ukra-
jinské fronty / generála Jeremenka 167. div. / 520. pluku za osvoboze-
ní / R¯MA¤OVA dne 8. V. 1945. / S.B.S. R˘mafiov 8. V. 1950. Deska,

kterou nechal zhotovit Svaz bojovníkÛ za svobodu, visela na radnici

zhruba ãtyfiicet let – po sametové revoluci byla sÀata, chvíli leÏela 

uschována na radnici a na zaãátku 90. let minulého století byla reinsta-

lována na pomník v parku pfied Z· Jelínkova 1. 

Pomník rudoarmûjcÛ byl v parku pfied b˘valou Jednotou (dfiíve okre-

sním národním v˘borem) slavnostnû odhalen 17. ãervna 1951 a stal se

klíãov˘m místem pro kladení vûncÛ u pfiíleÏitosti oslav komunistic-

k˘ch událostí a státních svátkÛ. (Právû zde byla v roce 1952 poprvé vy-

slovena v˘zva k uspofiádání sbírky na zhotovení pomníku J. V. Stalina.)

Pomník rudoarmûjcÛ byl zhotoven za 80 000 Kãs, které poskytl okres.

Architekturu pomníku z „kvádrÛ r˘mafiovsk˘ch opu‰tûn˘ch [rozumûj

pÛvodnû nûmeck˘ch] náhrobkÛ“ provedl místní kamenosochafi

Franti‰ek Kfiapa. Autorem návrhu a pískovcového reliéfu se zobraze-

ním „sovûtského bojovníka Velké vlastenecké války“, tedy vojáka se

zbraní a kyticí, je slovensk˘ akademick˘ sochafi Karol Dúbravsk˘ 

(*5. 11. 1913, Îelezná Breznice – †1990, Banská Bystrica), v kronice

stojí „z Olomouce“. Dúbravsk˘ se v‰ak narodil na Slovensku, kam se

po studiích na praÏské AVU (u profesorÛ ·paniela a Wagnera) v roce

1952 vrátil. Pfiedtím v‰ak stihl vytvofiit r˘mafiovsk˘ reliéf, a to právû

v krátkém mezidobí svého pÛsobení v Olomouci. Dúbravsk˘ navrhl

pomník symetricky na hlavní osu, kterou v‰ak v˘raznû naru‰ila pamût-

ní deska, jeÏ se pozdûji stala jeho souãástí (viz v˘‰e).

Druhá pamûtní deska námi zkoumaného období visí na budovû posta-

vené v roce 1938 pro Ïáky ãeské men‰inové ‰koly v R˘mafiovû (dnes

sídlo stfiediska Diakonie âCE na tfiídû HrdinÛ), která v‰ak kvÛli zábo-

ru pohraniãí slouÏit

jako ‰kola vÛbec ne-

zaãala; teprve od ro-

ku 1949 v ní fungo-

vala matefiská ‰kola

(více v RH 22/2017).

Na jednoduché des-

ce z tmavého tû‰ínitu

je vytesáno: NA PA-
MùË / FERDINAN-
DA BARTÁKA / PRV-
NÍHO âESKÉHO
UâITELE V R¯MA-
¤OVù / UMUâE-
NÉHO NACISTY 
V MAUTHAUSENU
V ROCE 1942 //
V ROCE 1937/38
BYLA POD JEHO
VEDENÍM / SVÉ-
POMOCÍ VYBUDO-
VÁNA TATO ·KOL-
NÍ BUDOVA. Deska

zde byla instalová-

na 7. kvûtna 1965 

v rámci velk˘ch oslav

20. v˘roãí osvobození, tedy konce války. Oslavy probíhaly od 28. dub-

na do 10. kvûtna a mimo nûkolik projevÛ zástupcÛ mûsta zahrnovaly

napfiíklad stavûní májky, májové oslavy, dûtskou soutûÏ „Zná‰ své

mûsto?“, v˘stavu „20 let R˘mafiova“, vydání jubilejní broÏury o mûs-

tû, divadelní pfiedstavení Matka Karla âapka v podání ochotníkÛ

Mahenu, men‰í Závod míru Krnov – Bruntál – R˘mafiov a závûreãn˘

koncert bulharsk˘ch pûvcÛ ze státního divadla v Sofii. Souãástí oslav

bylo také slavnostní odhalení pamûtní desky Ferdinanda Bartáka s pro-

jevem uãitele Franti‰ka Vychodila a za pfiítomnosti vdovy RÛÏeny

Bartákové z Prostûjova. Deska na svém místû visí dodnes. 

Dal‰í pfiípad osazení desky nikoliv ve vztahu k politick˘m událostem,

n˘brÏ k osobnosti, tentokrát svûtovû uznávaného vynálezce, pfiedsta-

vuje pamûtní deska a kruhov˘ reliéfní portrét Karla Schinzela 

(*20. 12. 1886, Edrovice – †23. 11. 1951, VídeÀ), v˘znamného objevi-

tele v oblasti barevné fotografie a zvukového filmu. Deska sloÏená ze

dvou ãástí visí na budovû dne‰ní hospody U Hrozna v Edrovicích 

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
2. Pamûtní desky upomínající i fal‰ující

Genius loci

Radnice s pamûtní deskou osvobození v dolní
ãásti vûÏe, 1969, foto: Jaroslav Nûmec, archiv
R˘mafiovského horizontu

Oslavy 60. v˘roãí V¤SR v R˘mafiovû u pomníku rudoarmûjcÛ, 1977,
foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov Souãasn˘ stav pomníku rudoarmûjcÛ, 2017, foto: Michal Vyhlídal
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a informuje, Ïe: V TOMTO DOMù SE 20. XII. 1886 NARODIL / DR.
ING. KAREL SCHINZEL / OBJEVITEL BAREVNÉ FOTOGRAFIE.
O osazení desky se zasadil r˘mafiovsk˘ uãitel a fotograf Jaroslav

Nûmec, kter˘ pro ãeské prostfiedí Schinzela objevil, shromaÏìoval

o nûm historické materiály a publikoval nûkolik prací o jeho Ïivotû

a díle. S pomocí vedoucího fotografického oddûlení Slezského muzea

v Opavû Arno‰ta Pustky inicioval umístûní pamûtní desky Karla

Schinzela na rodném domû, k ãemuÏ podle jeho poznámek (dochova-

n˘ch v archivu muzea) do‰lo v ãervnu 1969.

Zvlá‰tní je, Ïe o této události neinformuje mûstská kronika; pfiesné da-

tum osazení ani prÛbûh odhalení nebyly zatím zji‰tûny. Co se v‰ak ví

pfiesnû, je, Ïe deska byla postupnû zniãena vandaly, ktefií nejdfiíve ura-

zili vystupující písmo a poté ji ukradli. V roce 1994 budovu hostince

koupil Lubomír Dfievo, kter˘ se ve spolupráci s Mûstsk˘m úfiadem

R˘mafiov zasadil o její obnovu. PÛvodnû vystupující písmo bylo na-

hrazeno písmem vysekan˘m a zv˘raznûn˘m bíl˘m nátûrem. Autorem

kruhového tonda je akademick˘ sochafi Franti‰ek Îemliãka 

(*24. 2. 1892, Benátky u Jimramova – †19. 7. 1971, Opava), jenÏ stu-

doval na praÏské UMPRUM u v˘znamn˘ch sochafiÛ J. V. Myslbeka

a Jana ·tursy. Bûhem váleãn˘ch let pracoval ve filmov˘ch ateliérech

na Barrandovû a pro nedostatek zakázek ãasto pomáhal jin˘m socha-

fiÛm na jejich dílech. Ke konci svého Ïivota pfiesídlil do Opavy. A prá-

vû do autorova pozdního díla mÛÏeme zafiadit edrovickou pamûtní des-

ku Karla Schinzela, jehoÏ zpodobení v tfiíãtvrteãním profilu je tradiãní,

kvalitní a pomûrnû vûrohodné.

V roce 1973 byla na ulici 1. máje

otevfiena „nová moderní matefiská
‰kola“, jak je dále zdÛraznûno

v kronice, „moderní a vkusnû vy-
bavená“. Provoz pûtitfiídní ‰koly

pro 120 dûtí byl zahájen u pfiíleÏi-

tosti oslav 25. v˘roãí únorového

puãe, z toho dÛvodu nesla název

M· Vítûzného února. Pfii této pfiíle-

Ïitosti byla na levé stranû ãelní fa-

sády osazena pamûtní deska ze sy-

enitu s nápisem: ZÁVODNÍ MA-
TE¤SKÁ ·KOLA / VÍTùZNÉHO
ÚNORA / OTEV¤ENA NA PO-
âEST 25. V¯ROâÍ ÚNOROVÉ-
HO VÍTùZSTVÍ / N. P. HEDVA,
ZÁVOD R¯MA¤OV. Deska je od

sejmutí na zaãátku 90. let uloÏena

v r˘mafiovském muzeu.

Kuriózní pamûtní desku z roku

1976 míjejí náv‰tûvníci v prostoru

pfiízemní galerie Pran˘fi r˘mafiovského muzea. Îe si jí oko náv‰tûvní-

kovo nev‰ímá, se nemÛÏeme divit, ponûvadÏ leÏí na zemi, pietnû pfii-

krytá kobercem a uÏiteãnû slouÏí jako nízk˘ sokl pro ml˘nské kameny

z 19. století. Pokud bychom kameny a koberec odstranili, mohli by-

chom si pfieãíst za‰l˘m zlat˘m písmem vysázen˘ nápis: V TOMTO
DOMù BYLA V ROCE 1923 / ZALOÎENA ORGANIZACE / KOMU-
NISTICKÉ STRANY / âESKOSLOVENSKA / INSTALOVÁNO 
K 55. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ KSâ. Jako autor jednoduché desky s nápi-

sem je uveden J. Dvorsk˘.

Slavnostní odhalení probûhlo 

23. listopadu 1976 odpoledne.

Desku z liberecké Ïuly kronikáfi

popsal jako „trvalou památku sta-
teãného boje hrstky nejuvûdomû-
lej‰ích dûlníkÛ, ktefií vidûli dále
neÏ ostatní a chtûli pfiispût i k do-
saÏení vy‰‰ích cílÛ“. Aktu se údaj-

nû zúãastnilo asi 70 lidí a mimo

komunistické úfiedníky byl pfiíto-

men také fieditel muzea V. I. Leni-

na v Praze Pavel Hron. PÛvodnû

tato deska visela na domû b˘valé-

ho hostince U Cihelny pfii v˘jezdu

z mûsta do Jamartic, kde se pr˘

ona „hrstka nejuvûdomûlej‰ích“

revolucionáfiÛ scházela. Îe by

v‰ak na tomto místû vznikla KSâ,

si nikdo nepamatoval, proto byl

najat historik, jenÏ dostal za úkol

vybádat co nejvíce informací, kte-

ré by zaloÏení strany na tomto

místû potvrdily. Úspû‰n˘ nebyl, v˘sledek svého v˘zkumu tedy do-

provodil slovem „údajnû“. Ani to v‰ak nezabránilo zhotovení a osa-

zení drahé desky na dÛm, kter˘ za normalizace slouÏil mimo jiné ja-

ko pracovi‰tû Geologického prÛzkumu (více v RH 22/2017). Dne 

13. února 1992 bylo rozhodnuto desku odstranit, protoÏe „jde o his-
toricky nedoloÏenou událost, nepotvrzenou domnûnku“, jak stojí

v kronice, a byla pfiesunuta do muzea. 

PozÛstatky památníku s nápisem PAMÁTNÉ MÍSTO / V¯ZNAMNÉ /
STÁVKY TEXTILNÍCH DùLNÍKÒ / KTERÁ NA TOMTO MÍSTù /
U B¯VALÉ FIRMY / B¤Í SCHIELÒ / VYPUKLA 31. 1. 1930 se nyní

nachází taktéÏ ve sbírkách r˘mafiovského muzea. Jde v‰ak o pouhé tor-

zo sloÏené z 25 bronzov˘ch písmen a litiny ve tvaru dvou stylizova-

n˘ch sepnut˘ch rukou. Dva a pÛl metru vysok˘ památník z mramoru

stával pfied budovou b˘valé jídelny areálu textilní fabriky Hedva na

Opavské ulici od roku 1986 do zaãátku 90. let, kdy byl rozebrán. Za

hlavního autora podoby pomníku je oznaãen V. Jindfiich, pravdûpo-

dobnû v˘tvarník, malífi a grafik Vladivoj Jindfiich (*4. 3. 1950, Jevíãko

– †1. 9. 2001, Krnov). Jako spoluautor je uveden sochafi, medailér a he-

raldik Mikulá‰ Rutkovsk˘ (*12. 6. 1940, Tvrdo‰ovice u Nov˘ch

ZámkÛ – †19. 12. 2010, Krnov) a strohé architektonické fie‰ení mûl na

starosti architekt Vlastimil Zillich, kter˘ stejnû jako jeho dva kolegové

pÛsobil v Krnovû. Pomník pro národní podnik Hedva objednal

Mûstsk˘ národní v˘bor R˘mafiov, a to za ãástku 55 000 Kãs. 

Odhalení pamûtní desky Franti‰ka Bartáka, 1965, foto: archiv
Mûstského muzea R˘mafiov

M· Vítûzného února na ulici 1. máje (pÛvodní podoba budovy s des-
kou vlevo), otevfiení dûtského hfii‰tû, 1977, foto: archiv Mûstského
muzea R˘mafiov

PÛvodní podoba pamûtní desky Karla Schinzela v Edrovicích, po ro-
ce 1969, foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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Po roce 1989 byly nûkteré pamûtní desky odstranûny, nûkteré zÛsta-

ly viset ãi byly pfiemístûny, nové vznikly v R˘mafiovû pouze dvû.

Jako první byla v roce 1993 pro pfiední fasádu budovy fary zhotove-

na deska na památku knûze ThDr. Franti‰ka VaÀáka. Jednoduchou

desku ze ‰típatelné bfiidlice s nápisem OD R. 1951 DO R. 1989 / ZDE
ÎIL A PÒSOBIL / MONSIGNORE / THDR. FRANTI·EK VA≈ÁK /
ARCIBISKUP OLOMOUCK ,̄ / METROPOLITA MORAVSK ,̄ /
âESTN¯ OBâAN R¯MA¤OVSK¯ objednalo mûsto R˘mafiov, které

spoleãnû s Domem kultury a ¤ímsko-katolick˘m farním úfiadem

v R˘mafiovû pfiipravilo také vzpomínkov˘ podveãer na poãest oblí-

beného knûze, jenÏ zesnul na podzim 1991. Po odhalení desky 20. fiíj-

na 1993 následovala bohosluÏba, vystoupení Smí‰eného pûveckého

souboru a Bruntálsk˘ch ÏakérÛ a dále varhanní koncert v kostele sv.

archandûla Michaela.

Druhá realizace pfiedstavuje pamûtní desku svûtovû uznávaného neu-

rologa Otto Marburga, která byla 24. záfií 2015 slavnostnû odhalena na

fasádû vûdcova rodného domu na námûstí Míru, ve kterém sídlí lékár-

na Avion. Nese nápis: V TOMTO DOMù SE NARODIL / 
25. 5. 1874 / PROF. OTTO MARBURG / V¯ZNAMN¯ SVùTOV¯ NEU-
ROLOG / OBJEVITEL AKUTNÍ FORMY / ROZTROU·ENÉ SKLERÓ-
ZY / ZEM¤EL 13. 6. 1948 V NEW YORKU. Pfiipomenutí kolegy

Sigmunda Freuda a v˘znamného pfiedstavitele nepoãetné r˘mafiovské

Ïidovské komunity inicioval (po mnoha konzultacích s Národním pa-

mátkov˘m ústavem a historiky) majitel domu Mgr. Marek Hampel. Ten

také nechal velmi citlivû a pouãenû podle star˘ch fotografií zrekonstru-

ovat ãelní stranu domu a zfiídil v nûm malou expozici o Marburgovi

a historii budovy. âin v na‰em mûstû velice vzácn˘.

Autorem bronzové desky je malífi a sochafi Jifií Sibinsk˘ (*1947)

z Václavovic. Sibinského sochafiské realizace mÛÏeme najít

v Kopfiivnici ãi ve Fr˘dku-Místku, kde mimo ka‰nu a plastiku na za-

niklém hfibitovû vytvofiil také pamûtní desku malífiky Eli‰ky

Servátkové. Stejnû jako tato deska i ta r˘mafiovská upomíná pouze tex-

tem, nikoli portrétem. CoÏ je do jisté míry ‰koda, pfiesto je v˘sledek pi-

etní, vkusn˘ a promy‰len˘. Sibinsk˘ totiÏ Marburgovu identitu vloÏil

do nûkolika symbolÛ: Davidova

hvûzda odkazuje k Ïidovské

pfiíslu‰nosti rodiny MarburgÛ,

vûtviãka s tfiemi lipov˘mi listy

zase ke vzniku âeskoslovenské

republiky, jejíÏ souãástí se Ïi-

dovsko-nûmecká rodina auto-

maticky stala, a zásadní politic-

ké zvraty (rozpad Rakouska-

Uherska, vznik první republiky,

nástup nacismu) symbolizuje

horní a dolní dramatické vykro-

jení desky. Tyto tfii prvky byly

podmínkou zadavatele a sochafi

si s nimi dokázal poradit.

KéÏ by takov˘ch poãinÛ vznik-

lo ve mûstû více. Doãká se osa-

zení své pamûtní desky malífika

a básnífika Marie Kodovská, 

uãitel a kronikáfi Franti‰ek Vy-

chodil, uãitel a fotograf Jaroslav

Nûmec ãi pfiedváleãné osobnos-

ti, jako napfi. textilní podnikatel

Otto Flemmich nebo autofii po-

slední kvalitní architektury mûs-

ta první poloviny 20. století Ru-

dolf Schubert a Franz Placht?

Vzpomínáte-li si na vytvofiení

a odhalení v˘‰e zmínûn˘ch dûl

ãi vlastníte-li dobové fotografie

s nimi, pfiineste nám je prosím

ukázat do r˘mafiovského muzea.

Pfií‰tû se podíváme na pomník, kter˘ R˘mafiov‰tí postavili 

J. V. Stalinovi. 

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Poznámky Jaroslava Nûmce, D/807, archiv Mûstského muzea
R˘mafiov; Archiv Díla, archiv Muzea umûní Olomouc; Kronika mûsta
R˘mafiova z let 1950, 1951, 1965, 1973, 1976, 1986; Zdenka
Pfiikrylová. R˘mafiovské hospody za první republiky. R˘mafiovsk˘ hori-
zont 24/2012, s. 10–12; Pfiíbûhy r˘mafiovsk˘ch domÛ. RH 22/2017, 
s. 17–19 a 25–26; Alena Malá – Zby‰ek Mal˘ (eds.). Slovník ãesk˘ch
a slovensk˘ch umûlcÛ 1950–1998, II. D–G, Ostrava 1998; Alena Malá
– Zby‰ek Mal˘ (eds.). Slovník ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ
1950–1998, IV. Ch–J, Ostrava 1999; Alena Malá – Zby‰ek Mal˘ (eds.).
Slovník ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ 1950–1998, XIII. Ro–Se,
Ostrava 2004; Alena Malá – Zby‰ek Mal˘ (eds.). Slovník ãesk˘ch a slo-
vensk˘ch umûlcÛ 1950–1998, XXI. W–Î, Ostrava 2010; www.obrazy-

zkroniky.cz/clan-
k y / v a c l a v o v i c e
—-osobnosti/malir-
a-vytvarnik—-jiri-si-
b i n s k y - . h t m l ;  
www.jimramov.cz/
index.php?option
= c o m _ c o n t e n t
& v i e w = a r t i c l e
&id=354:emlika-
frantiek-akademic-
ky-socha&catid=37:
osobnosti&Itemid=74.
Rozhovor s Lubomí-
rem Dfievem, Mgr.
Janem Jeni‰tou, Ph.D.,
Mgr. Markem Ham-
pelem, Mgr. Jifiím
Karlem, Ing. Milosla-
vem Markem, Bc. Leo-
nou Pleskou a Ladis-
lavem Îilkou.)

Pamûtní deska Franti‰ka VaÀáka na budovû fary, 2017
foto: Michal Vyhlídal

Pamûtní deska Otto Marburga na lékárnû Avion,
2015, foto: archiv R˘mafiovského horizontu

Pamûtní deska k zaloÏení KSâ v R˘mafiovû z roku 1976, foto: Michal
Vyhlídal

Pamûtní deska v areálu Hedvy,
1986, foto: archiv Mûstského mu-
zea R˘mafiov
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Leto‰ní zima byla a je prapodivná. Pfievládaly dny, kdy se vÛbec „ne-

rozednilo“. Teplé poãasí se stfiídalo se studenou frontou, vichfiice by-

ly ãastûj‰í neÏ slunné dny, kdyÏ uÏ napadl sníh, tak ho bylo nûco má-

lo nad kotníky a za pár dní zase roztál, ani únor nijak nevyboãil, jen

ty vichfiice ukonãily nepfiedvídatelnou nadvládu nad krajinou. V ob-

cích v niÏ‰ích polohách leÏela celodenní ‰edivá, vlezlá mlha. Prostû

poãasí, které nás asi bude otravovat v zimním období a v pfií‰tích le-

tech ãastûji. Pfiesto myslivci a pfiátelé pfiírody pomáhali zvûfii toto ne-

vlídné období pfieÏít a odmûnou jim za to bylo pozorování jinak di-

voké a velice ostraÏité zvûfie z neskuteãné blízkosti.

Psal jsem zde v Horizontu vloni, jak a ãím se dá v dobû strádání zvûfi

pfiikrmovat, a znovu se ve zpravodajství objevila informace, ba do-

konce Ïádost, aby obãané nepfiedkládali zvûfii peãivo, pr˘ po jeho po-

zfiení hyne. Sám jsem se s tím za dlouhá léta myslivecké praxe ne-

setkal. Odnepamûti kdyÏ doma pfieb˘valo peãivo, jako je chléb, ro-

hlík, veka, usu‰ilo se a pak se dávalo v zimû zvûfii na pfiilep‰enou, do-

konce i chovatelé koní such˘m chlebem zpestfiují jejich krmné dáv-

ky. Jde jen o to, aby peãivo bylo suché, rozkrájené na rozumné kous-

ky, bez rÛzn˘ch lidem chutnajících pfiísad, jako je marmeláda, tvaroh,

povidla a podobnû, a neobsahovalo plíseÀ. 

Kam takové krmivo zvûfii pfiedloÏit? Buì víte o blízkém krmelci, zá-

sypu, jeslích pro zvûfi s kor˘tkem, a kdyÏ ne, urãitû se znáte s nûkte-

r˘m nimrodem, kter˘ vám poradí. Mám kolem sebe mnoho pravo-

datn˘ch myslivcÛ, ktefií si nedovedou pfiedstavit, Ïe by ke krmelci

v zimním období ne‰li aspoÀ dva-

krát do t˘dne, a kdyÏ to zima vy-

Ïaduje, i víckrát. Dá to hodnû za-

brat. Nûktefií vlastní terénní auto,

pfiesto je mnoho míst, kam se 

autem pfiijet nedá. Vût‰ina navíc ta-

kovou moÏnost nemá a musí krmi-

vo nosit na zádech v batohu. Za

dlouhá léta v myslivosti jsou ale

myslivci na takové „ útrapy“ zvyklí,

dûlají to s radostí, láskou a pokorou.

Nedávno jsem mûl moÏnost nav-

‰tívit skvûlého, pravodatného

myslivce v útulné chaloupce pod

lesem, v malebné podhorské ves-

niãce Podlesí s domky roztrou‰e-

n˘mi kolem potoka. Jako by se tam Ïivot zastavil. Hodnû mi to pfii-

pomnûlo mé mládí u nás doma. Za chalupou les, louky, na nich zají-

ci, koroptviãky a srnãí bylo vidût z vik˘fie chalupy. Dnes je chalupa

obestavená nov˘mi domy, za chalupou jsou pastviny a les jiÏ není

skoro Ïádn˘, louky a meze zdevastované od krav. Zato u kamaráda

myslivce Tondy to je opravdu jako za star˘ch ãasÛ a právû tam se

zvûfi pfiedvádí s u‰lechtilostí a noblesní krásou. MÛÏe ji pozorovat

pfiímo z okna anebo z verandiãky svého útulného stavení, neru‰enû

vsazeného do krajiny.

Jednoho dne jsme vyjeli s kamarádem, fotografem pfiírody Martinem

k Toníãkovi, jak se kdysi fiíkávalo, na soudruÏskou náv‰tûvu. V brz-

kém ránu po pfiíjezdu jiÏ Tonda odhazoval ãerstvû napadan˘ sníh, kr-

mil konû, nezapomnûl samozfiejmû na svého oddaného pejska Lovka

a hlavnû na zvûfi z protûj‰ího lesa. Sebral kyblíky s obilím, lopatku

a vykroãil. Zhruba ãtyfiicet metrÛ od stavení lopatkou vyhrábl sníh

z kor˘tek, zasypal krmení, zaklepal lopatkou na kor˘tko a to byla po-

dívaná, srnãí bûÏelo z lesa jako na povel, jako ochoãená zvífiata v zoo,

kdybych to nevidûl, nevûfiil bych.

ÚÏasn˘ pfiíklad souÏití ãlovûka

s pfiírodou. Tonda jiÏ dávno nosí

na sv˘ch bedrech osm˘ kfiíÏek,

a i kdyÏ je stále ãipern˘, do kopcÛ

v hlubokém snûhu mu to pfiece jen

moc nejde, a tak krmí zvûfi pfied

chaloupkou. Kdyby chtûl, snad by

si ji i pohladil. KaÏd˘ den zvûfii pfii-

lep‰uje nûãím dobr˘m, obilím, vo-

Àav˘m senem, such˘m peãivem,

obãas i duÏinou. Jsou dny, kdy se

pr˘ u chaloupky pod lesem sejde aÏ

osmnáct kusÛ srnãího, pro ãlovûka

neznalého nepfiedstavitelné dobro-

druÏství a úÏasná podívaná. 

Nemohl jsem se sv˘m kamarádem fotografem zahálet, pfiíleÏitostí k foto-

grafování bylo mnoho a bylo zapotfiebí jich vyuÏít. S Martinem jsme si

vybrali posty a zahájili jsme fotografick˘ workshop, jak se patfií. Na kar-

ty se hrnuly rÛzné zábûry, chvílemi jsem nebyl schopen vybrat rozumn˘

snímek, srnãí nepostálo, stfiídalo se u krmení, odbíhalo, aby se vzápûtí vrá-

tilo, neskuteãn˘ záÏitek! Pfiipadal jsem si jako v obofie. Svûtlo nám moc

nepfiálo, ale po pfiedbûÏném zhlédnutí fotografií na displeji jsem byl veli-

ce spokojen˘, záÏitkem nav˘sost. Po skonãení „workshopu“ jsme byli po-

zváni na kávu a ãaj. Po druÏné besedû, podání rukou na rozlouãenou a sr-

Zima a srnãí zvûfi

Zajímavosti z pfiírody
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deãném pozvání k dal‰í náv‰tûvû konãíme nev‰ední dopoledne se srnãí

zvûfií. Tondovu „zoologickou zahradu“ jsme nav‰tívili je‰tû párkrát i s kr-

mením, jak pro konû, tak pro zvûfi. VÏdy bylo co pozorovat. 

Doma v Bfiidliãné mám také nûkolik v˘born˘ch kamarádÛ, a nejen

myslivcÛ, kter˘m je starost o zvûfi v zimním období samozfiejmostí.

Jedním z nich je Pavel. Je jiÏ pár let v dÛchodu, bydlí u obecního le-

sa a mimo krmelcÛ, které má na starosti, je‰tû pfiikrmuje kousek od

domku. Odmûnou mu je pozorování zvûfie z okna stavení nebo pfiímo

ze zahrádky pod lesem.

Zvûfi se za péãi v zimû dokáÏe odmûnit. Je mi jasné, Ïe lidé z mûst

se k takové moÏnosti stûÏí dostanou, ale s pomocí pfiátel ãi zná-

m˘ch z venkova si lze najít místo k pfiikrmování, i místní skuteã-

ní myslivci rádi poradí, a kdyÏ se budeme chovat ti‰e, respektovat

zákony pfiírody, urãitû se nám odvdûãí úÏasnou podívanou a neo-

byãejn˘m záÏitkem. Prospûje to v‰em, jak zvûfii obohacením kr-

miva v zimním ãase, tak ãlovûku odreagováním se od napjatého

honu za nûãím, mnohdy stejnû nedosaÏiteln˘m. 

Fota a text: Václav Va‰íãek

Hru‰eÀ domácí pfiedstavuje po jefiábu domácím (Sorbus domestica),

neboli oskeru‰i, ovocn˘ druh doÏívající se u nás nejvíce let. V âR lze

nalézt polokulturní jedince i pfies 300 let staré – napfi. tzv. Kunûtickou

hru‰eÀ. Obecnû jde o druh stfiednû aÏ více nároãn˘ na podmínky pro-

stfiedí. Îádá si pÛdy propustné, polohy nejlépe slunné a záhfievné.

Proto jsou i svahy sopek âeského stfiedohofií hlavní pûstitelskou ob-

lastí hru‰ní. Na R˘mafiovsku se hru‰nû vyskytují roztrou‰enû po ce-

lém území – od oblastí v˘born˘ch pro pûstování, jako je Ruda ãi

Roudno, aÏ po oblasti ménû vhodné, napfi. Horní Moravici nebo

Starou Ves. Mnohdy jde o mohutné jedince pestrého odrÛdového slo-

Ïení po pÛvodním nûmeckém obyvatelstvu. Z bûÏnûj‰ích se zde vy-

skytuje napfi. Charneuská, Konference (Ruda), ·pinka (Roudno), ze

vzácn˘ch, lokálního typu napfi. Hniliãky (KfiíÏov, Tûchanov,

Roudno), Krvavky (Ruda, Roudno), Bergamotky (Paseka) nebo bo-

huÏel i bezejmenné.

Nároky hru‰nû na prostfiedí se je‰tû zv˘razÀují u odrÛd podzimních

a zejména zimních. Zimní odrÛdy bez dlouhé sezóny a teplého pod-

zimu zdaleka nedosáhnou sv˘ch chuÈov˘ch kvalit a zÛstanou hrubé

aÏ fiepné chuti. Do na‰ich podhorsk˘ch poloh je potfieba vybírat z od-

rÛd letních a ranûj‰ích podzimních.

Typickou letní odrÛdou hru‰Àov˘ch alejí âech je Solanka. Tato zna-

menitá ãeská odrÛda se v dobách své nejvût‰í slávy vyváÏela do

Nûmecka (zejména do Berlína), seversk˘ch zemí, ale i do Anglie.

Dnes si ji bohuÏel v obchodû nekoupíte. Vytlaãily ji letní hru‰nû

z Belgie, Itálie ãi ¤ecka, kde dozrávají i o nûkolik t˘dnÛ dfiíve a trh

si jich tak více cení. ZároveÀ jí „zlomil vaz“ odsun nûmeckého oby-

vatelstva ze Stfiedohofií a nejspí‰e bujn˘ rÛst. KvÛli nûmu klesají hek-

tarové v˘nosy a roste potfieba práce na údrÏbû sadu. Na‰tûstí se po-

malu vrací do ovocn˘ch ‰kolek a snad i na na‰e zahrady.

8) Solanka (Slánská máslovka, Solaner Birne)
PÛvod: Solany na Libo-

chovicku.

Strom: roste mimofiádnû

bujnû, tvofií mohutné

vznosné koruny.

Plodnost: dostavuje se

pozdû, zpravidla po se-

dmi letech, potom je v‰ak

pravidelná a hojná.

PoÏadavky: dafií se jí té-

mûfi ve v‰ech polohách,

i vy‰‰ích.

Plod: stfiednû velk˘, aÏ

150 g, variabilního tvaru,

nejãastûji protáhle kuÏe-

lovit˘, hladk˘. Slupka pfii

dozrání citrónovû zelená,

narÛÏovûle pruhovaná.

DuÏnina bûlavá, jemná

a ‰Èavnatá. ChuÈ v˘borná,

sladká, jemnû navinulá.

·patné vlastnosti: pozdní plodnost, bujn˘ rÛst.

Dobré vlastnosti: mrazuodolnost, skromnost v nárocích, v˘teãná

chuÈ, bohatá plodnost. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: âerník, V. a kol. Malá pomologie II – Hru‰ky. SZN, 1961, 
s. 116; Koch, V. a kol. Hru‰ky. Academia, 1967, s. 100; 
foto: www.zapomenuteodrudy.cz/wp-content/uploads/2012/06/
Solanka3.jpg)

Ovocnické rozhledy

Turnaje seniorÛ nad 40 let pofiádaného OSLH Bruntál 10. února na 

umûlé ledové plo‰e v R˘mafiovû se zúãastnily t˘my HC Ostrava-

Poruba, HC Opava, TJ Horní Bene‰ov a HK Krnov. R˘mafiovsk˘ t˘m

na poslední chvíli odstoupil. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.

V˘sledky jednotliv˘ch zápasÛ:
HK Krnov – HC Opava  1 : 1, nájezdy 1 : 2

HC Ostrava-Poruba – TJ H. Bene‰ov  1 : 1, nájezdy 1 : 0

TJ H. Bene‰ov – HC Opava  3 : 3, nájezdy 0 : 3

HC Ostrava-Poruba – HK Krnov  2 : 1

HK Krnov – TJ H. Bene‰ov  6 : 2

HC Opava – HC Ostrava-Poruba  4 : 2

Koneãná tabulka:
1. HC Opava  3  2  1  0  10 –  6  5

2. HK Krnov  3  1  2  0  8 –  5  4

3. HC Ostrava-Poruba  3  1  2  0  5 –  8  4

4. TJ H. Bene‰ov  3  0  2  1  6 – 10  2

Nejlep‰ím stfielcem turnaje byl Jaroslav Drápal (TJ H. Bene‰ov) se

ãtyfimi góly, nejlep‰ím gólmanem Eduard Lary‰ (HK Krnov).

Turnaj probûhl ve velmi dobré atmosféfie, hrálo se slu‰nû a bylo na co

koukat. V‰em sponzorÛm turnaje patfií podûkování pofiadatelÛ. 

Fota a text: Martin Ftáãek

Hokejov˘ turnaj seniorÛ

Sport

-04-2018  21.12.2017 14:28  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2018

29

Olympiáda dûtí a mládeÏe se koná ve spolupráci krajÛ âeské re-

publiky a âeského olympijského v˘boru jiÏ od roku 2003. Dûtskou

olympiádou pro‰lo pfies dvacet tisíc mlad˘ch sportovcÛ i nûktefií re-

prezentanti âeské republiky, napfi. Michal Bfiezina (krasobruslení),

Ester Ledecká (snowboarding) nebo Michaela Hrubá (skok do v˘‰-

ky). Biatlonistka Gabriela Koukalová, která se na dûtskou olympi-

ádu nekvalifikovala, dodnes mluví o tom, „Ïe byla první pod ãarou
za Libereck˘ kraj a na‰tvalo ji, Ïe se nemohla zúãastnit,“ vzpomí-

ná Jifií Kejval, pfiedseda âeského olympijského v˘boru. Letos to vy-

‰lo organizátorÛm ideálnû. Na republikovou olympiádu dûtí a mlá-

deÏe navázala zimní olympiáda, na kterou odcestovali do JiÏní

Koreje nejlep‰í sportovci svûta.

V nedûli 28. ledna uvítala pardubická Tipsport aréna pfii zahajova-

cím ceremoniálu kromû jin˘ch i mladé sportovce z R˘mafiova,

Dolní Lomné a MostÛ u Jablunkova. R˘mafiovsk˘ t˘m ve sloÏení

Marek Sázel, Klára Slováková, Renáta Andr˘sková, Tomá‰ Sedláfi

a Ondfiej Baslar reprezentoval nejen svÛj oddíl a mûsto, ale cel˘

Moravskoslezsk˘ kraj v bûÏeckém lyÏování. Po slavnostním zahá-

jení, nástupu jednotliv˘ch krajsk˘ch v˘prav, sloÏení olympijského

slibu, vyvû‰ení vlajky a zapálení olympijského ohnû se sportovci

rozjeli na sportovi‰tû po celém Pardubickém kraji (Dolní Morava –

akrobatické lyÏování a snowboard, Buková Hora – alpské disciplí-

ny, âeská Tfiebová a ChoceÀ – hokej, Litomy‰l – rychlobruslení

a krasobruslení). BûÏecké lyÏování a biatlon hostil po ãtyfii dny 

areál ·edivsk˘ lom KB Letohrad. A jak˘ch v˘sledkÛ dosáhli na

2km a 3km trati „na‰i“? Tady jsou ty nejlep‰í:

Klára Slováková 3 km volnû 6. místo, Renáta Andr˘sková 3 km

volnû 7. místo, Ondfiej Baslar 3 km volnû 9. místo a Tomá‰ Sedláfi

3 km volnû 13. místo. S nejistotou v‰ichni pfiítomní ãekali na po-

slední závodní den – ãtvrtek, kdy vydatnû pr‰elo a ze zbytkÛ snûhu

zÛstala jen bílá stopa, vinoucí se tmav˘m lesíkem. Nakonec ale od-

startovala poslední disciplína, mix ‰tafet klasickou technikou 

(3 chlapci + 3 dívky) na 6x 1 km. Ze dvanácté startovní pozice se

‰tafeta Moravskoslezského kraje ve sloÏení Tomá‰ Sedláfi, Ondfiej

Baslar, Damian Kantor, Renáta Andr˘sková, Nina Piechaczek

a Klára Slováková dokázala probojovat o ãtyfii místa dopfiedu a do-

jela jako osmá. V˘sledky, za které se ná‰ oddíl Ski klub RD

R˘mafiov opravdu nemusí stydût. Gratulujeme mlad˘m lyÏafiÛm

i trenérÛm ke skvûl˘m v˘konÛm. Více na www.odm.olympic.cz. 

Fota: archiv Ski klubu RD R˘mafiov, Renata Baslarová

Olympiáda dûtí a mládeÏe

Jen t˘den po návratu z Her VIII. zimní olympiády dûtí a mládeÏe odjel

oddíl bûÏeckého lyÏování Ski klub RD R˘mafiov vãetnû tûch nejmlad‰ích

do Ostravy na tfietí City Cross Sprint. V Dolní oblasti Vítkovic coby bû-

Ïecké trati se zázemím v multifunkãní hale Gong se odehrálo v sobotu 

10. února mezinárodní sportovní klání s doprovodn˘m programem. Pro

nepfiízeÀ poãasí bohuÏel nemohl (ke zklamání v‰ech) pfiiletût Martin

·onka, akrobatick˘ pilot Red Bull Air Race, ov‰em autogramiádu Luká‰e

Bauera a Martina Koukala si mnoho zúãastnûn˘ch nenechalo ujít.

Na traÈ v zajímavém a pro na‰e bûÏkafie nezvyklém prostfiedí se postavila

silná sestava z R˘mafiova. Anna Fryblíková, Kry‰tof Vystrãil, Jakub

Barusel, Matyá‰ Gerhard, Filip Kreãmer, ·imon Kroutil, Petra

Zahradníková, Jakub Vystrãil, Veronika RoÏÀáková, Matûj Fryblík,

Franti‰ek Barusel, Vendula AmbroÏová, Marek Sázel, Amálie

Vinohradníková, Eduard Casciani, Klára Slováková, Franti‰ek Sázel,

Tereza Kreãmerová, Tomá‰ Sedláfi, Ondfiej Baslar, Jakub Fryblík a Renáta

Andr˘sková byli nejpoãetnûj‰í skupinou prezentovan˘ch sportovcÛ jed-

noho klubu. V‰echny by klub bez pomoci rodiãÛ do Ostravy dopravit ne-

dokázal, proto dûkujeme v‰em, ktefií pomohli dûti postavit na startovní ãá-

ru. Stálo to za to.

V̆ sledky Leo express sprintu:

Anna Fryblíková, Kry‰tof Vystrãil, Filip Kreãmer, Marek Sázel, Klára

Slováková, Tomá‰ Sedláfi – 1. místo

Matyá‰ Gerhard, Matûj Fryblík, Renáta Andr˘sková, Ondfiej Baslar 

– 2. místo

·imon Kroutil – 3. místo

Jakub Barusel, Petra Zahradníková, Franti‰ek Barusel, Jakub Fryblík 

– 4. místo

Veronika RoÏÀáková, Franti‰ek Sázel – 5. místo

Vendula AmbroÏová, Jakub Vystrãil, Tereza Kreãmerová – 6. místo

Amálie Vinohradníková – 7. místo

Eduard Casciani – 10. místo a zároveÀ vítûz tipovací soutûÏe

Pfied veãerem jsme byli v‰ichni unavení, promrzlí, ale po závûreãném oh-

Àostroji jsme si fiekli: „Tak pfií‰tí rok zase!“ Více info na www.city-

sprint.cz. Fota: archiv Ski klubu RD R˘mafiov, Renata Baslarová

City Cross Sprint Ostrava
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Soukromá fiádková inzerce
• Koupím suchou a ãistou garáÏ v R˘mafiovû. Kontakt na tel.:

606 758 104.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 9. 3. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

1. 3. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

5/2018
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S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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