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Jak a koho budeme volit

Herci divadla Palace pfiijeli s komedií 
Miluju tû, ale...

Pfiipomínáme si: Záfií 1938 
v R˘mafiovû

Zástupci mûsta pfiivítali novû narozené 
obãánky

Úãastníci ‰tafet zdolali 100 km 
pro republiku

ročník XX.
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D fi e v a fi s k é ,  l e s n i c k é

V pátek se na hfii‰ti SK Jiskra R˘mafiov odehrál fotbalov˘ turnaj 
na‰ich hráãÛ se zástupci partnersk˘ch mûst

Hlavní program probíhal ve Flemmichovû zahradû – dfievorubecká
show Eurojack

Stylové vystoupení sokolníkÛ Falconia

Pfiehlídka nejmodernûj‰í lesní techniky Katru Stará Ves

Lesy âR pro dûti pfiipravily poznávací kvíz

Po cel˘ den jim hrálo loutkové divadlo jednoho herce Mohly se projet na koni...

Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny zaãaly v sobotu tradiãnû 
vystoupením trubaãÛ na námûstí
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a myslivecké dny 2018

...vyzkou‰et lanovou dráhu a lukostfielbu v koutku SVâ... ..nebo si nûco vyrobit ve stáncích M· R˘mafiov

Hudební program odstartovala folková hvûzda Tomá‰ Koãko
a Orchestr

Revivalová kapela Pangea s písnûmi nesmrteln˘ch Beatles

Lidovou hudbu i tance z v˘chodního Slovenska pfiedvedl ostravsk˘
soubor Fogá‰

Dûji‰tû leto‰ních lesnick˘ch dnÛ s atrakcemi, jarmarkem, soutûÏemi
a koncerty pfiilákalo rekordní mnoÏství náv‰tûvníkÛ

Nejvíc jich pfii‰lo na koncert Ewy Farné, odhadem pfies dva tisíce

Pro vytrvalé byla je‰tû pfiipravena napínavá trialová exhibice, ohÀo-
vá show a koncert rockové kapely The Pant + Livin 

ZN, fota: ZN, JiKo a Jaroslav Krobot
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Revitalizace Mudlového potoka Fota: archiv odboru reg. rozvoje MûÚ R˘mafiov

Nová budova Tepla R˘mafiov Autobusové nádraÏí R˘mafiov

Zahrada v pfiírodním stylu, M· Jelínkova Lesní hfibitov, rozptylová louãka

Dûtské hfii‰tû na sídli‰ti DukelskáAutobusové zastávky

V˘znamné investice mûsta 2014–2018
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Oprava správní budovy hfibitova Sportovi‰tû Z· 1. máje

Parkovi‰tû na námûstí SvobodyRekonstrukce budovy b˘valé SSO· Prima v rámci energetick˘ch úspor

Stavební úpravy budov na Radniãní ulici 1, 3, 5, 7 a revitalizace 
ulice Radniãní a Hrádku Cyklostezka Janovice

Vodní nádrÏ HarrachovRevitalizace Jungmanovy ulice
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·ikulové I., 9.–13. 7.

Horolezeck˘ tábor na Rab‰tejnû

Fun and fitness week, 23.–27. 7. Fota: archiv SVâ R˘mafiov

Taneãní léto, 16.–20. 7.

Pfiímûstské tábory Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
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Outdoorov˘ tábor VI., 30. 7. – 3. 8.

Tábor ·ikulové II., 13.–17. 8.Cesta kolem mûsta I., 6.–10. 8.

Keramicko-v˘tvarné sympozium, 27.–31. 8.

Cesta kolem mûsta II., 20.–24. 8.
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19. roãník Trofeo Niké Jeseníky 2018 zavítal do RyÏovi‰tû

Z okolních obcí a mûst
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Obãané RyÏovi‰tû zvolili nejkrásnûj‰ím veteránem tento model vozidla

·estinásobn˘ vítûz Rallye Dakar
Karel Loprais se starostkou 
RyÏovi‰tû Evou La‰ákovou
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Vítání dûtí 

Zprava: Tereza Hansliánová, Barbora ZeÈáková, Vanda Musilová, Michal Volek, Marie Filipãíková, Tomá‰ Jaromír Langr, Juraj ·ajben

Zprava: Ondfiej Kulich, SoÀa Pinterová, Amélie Schwarzová, Beata Lara Omastová, Sára Málková, Martin Kfienek

T̆ m komise pro spoleãenské záleÏitosti, kter˘ pfiipravuje vítání dûtí. Nûktefií po desítkách let definitivnû konãí. Za obûtavost, vstfiícnost, úsmûv
a milá slova jim patfií veliké díky. Zadní fiada zleva: BoÏena Jureãková, Irena Polidarová, Jifií Vystrãil, Jifií Koneãn˘, Petr Klouda, Anna Va‰íãková
a Jarmila Labounková; spodní fiada zleva: Olga âajanová, BoÏena Filipová, Marcela StaÀková, AneÏka Továrková a Kvûtoslava Sicová
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100 kilometrÛ pro republiku, tak se jmenoval ‰tafetov˘ závod, kter˘ vyhlá-
silo Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov. Sto kilometrÛ symbolizo-
valo sté v˘roãí vzniku samostatného âeskoslovenska v roce 1918.
Pfied dvûma lety uspofiádalo gymnázium ke kulatému v˘roãí ‰koly

podobnou bûÏeckou ‰tafetu, která mûfiila 70 kilometrÛ. Ta leto‰ní bû-

Ïecko-cyklistická se konala v sobotu 15. záfií ve Flemmichovû zahra-

dû a zúãastnilo se jí celkem ‰est ‰tafet o prÛmûrném poãtu dvanácti

úãastníkÛ rÛzného vûku a pohlaví. Úkolem kaÏdé ‰tafety bylo absol-

vovat na pfiipravené trati 50 km bûhu a 50 km jízdy na kole. BûÏelo

se na kilometrovém okruhu, cyklisté zdolávali dvoukilometrov˘ 

okruh. Start závodu ‰tafet byl hromadn˘ a zaãalo se bûhem. KaÏd˘ 

úãastník ‰tafety musel absolvovat minimálnû jeden okruh, souvisle

mohl bûÏet maximálnû pût okruhÛ, na kole maximálnû dva a poté

musel pfiedat ‰tafetov˘ kolík.

První pfiíãku obsadila ‰tafeta se záhadn˘m názvem Y sO eZ (Why so

easy, v pfiekladu Proã tak lehce) sloÏená ze studentÛ, druhou pfiíãku

obsadili r˘mafiov‰tí Desetibojafii a tfietí místo vybojovali vytrénovaní

BûÏci z Rya. Na ãtvrtém místû skonãila ‰tafeta Îelvy Turbo, páté

místo získala ‰tafeta Gympl Family a ‰esté ‰tafeta Rodinn˘ v˘let –

CH3, kterou tvofiili pfieváÏnû rodiãe s dûtmi.

První tfii ‰tafety si odnesly dárkové balíãky. V tomto pfiípadû ov‰em

ne‰lo o pofiadí, dÛleÏitûj‰í bylo to, Ïe v‰ichni úãastníci naplnili heslo:

Není dÛleÏité vyhrát, ale zúãastnit se, podpofiili dobrou akci a vyko-

nali nûco prospû‰ného pro své zdraví. JiKo

·tafety absolvovaly sto kilometrÛ pro republiku
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Volby do zastupitelstva mûsta se konají ve dvou dnech, v pátek 
5. fiíjna 2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. fiíjna 2018 od 8:00
do 14:00.

Voliãem je obãan mûsta za pfiedpokladu, Ïe jde o státního obãana

âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku nejmé-

nû 18 let a je v den voleb v této obci pfiihlá‰en k trvalému pobytu.

Voliãem je také státní obãan jiného státu, kter˘ alespoÀ druh˘ den vo-

leb dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb v této obci pfiihlá‰en

k trvalému pobytu a jemuÏ právo volit pfiiznává mezinárodní úmluva,

kterou je âeská republika vázána a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce

mezinárodních smluv. V souãasné dobû je takovou mezinárodní

smlouvou Smlouva o pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii. 

Volební místnost

Ve volebních místnostech bude na viditelném místû vyvû‰en hlasovací

lístek oznaãen˘ nápisem „VZOR“. Dále bude vyvû‰eno prohlá‰ení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocnûnce o odvolání
kandidáta, pokud bylo doruãeno do 48 hodin pfied zahájením voleb.
Pfii zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro takové-
ho kandidáta nepfiihlíÏí. Dále mÛÏe b˘t vyvû‰ena informace o tisko-

v˘ch chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. 

Hlasování

Prokázání totoÏnosti a státního obãanství 
Voliã po pfiíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební ko-

misi svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky platn˘m ob-

ãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním pasem âeské republiky.

Jde-li o cizince, prokáÏe po pfiíchodu do volební místnosti okrskové

volební komisi státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou oprávnûni

volit na území âeské republiky, prÛkazem o povolení pobytu.

NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní obãanství âeské repub-
liky, popfiípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãan je oprávnûn
hlasovat na území âeské republiky, potfiebn˘mi doklady, nebude
mu hlasování umoÏnûno.
Po záznamu do v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ nebo jeho dodatku

obdrÏí voliã od okrskové volební komise prázdnou (‰edou) úfiední 

obálku opatfienou úfiedním razítkem. 

Voliãe, kter˘ není zapsán ve v˘pise ze stálého seznamu voliãÛ, a kte-

r˘ prokáÏe své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební

komise dopí‰e do v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ dodateãnû 

a umoÏní mu hlasování.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva mûsta je vyti‰tûn obou-
strannû.
V záhlaví je uveden název mûsta a poãet zastupitelÛ mûsta, kter˘ je

volen. Kandidáti kaÏdé volební strany jsou uvedeni na spoleãném

hlasovacím lístku v pofiadí urãeném volební stranou, a to v samostat-

n˘ch sloupcích umístûn˘ch vedle sebe. Hlasovací lístek je na konci

textu opatfien otiskem razítka Mûstského úfiadu R˘mafiov, kter˘ je pro

volby do zastupitelstev obcí úfiadem registraãním. Hlasovací lístky

budou distribuovány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb (2. fiíjna

2018). V pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození nebo ztrátû hlasovacího líst-

ku, obdrÏí voliã na poÏádání ve volební místnosti od okrskové vo-

lební komise nov˘ hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova je

tûchto devût volebních stran, kter˘m bylo vylosováno následující pofiadí:

1. Politická strana – Komunistická strana âech a Moravy 
2. Politické hnutí – PRO sport a zdraví 
3. Politická strana – SNK Evrop‰tí demokraté
4. Politické hnutí – Svoboda a pfiímá demokracie – Tomio Oka-

mura (SPD)
5. Politická strana – KfiesÈanská a demokratická strana – âesko-

slovenská strana lidová
6. Politická strana – âeská strana sociálnû demokratická
7. Politické hnutí – SPORTOVCI 
8. Politická strana – Obãanská demokratická strana
9. Politické hnutí – ANO 2011

Úprava hlasovacího lístku
Po obdrÏení hlasovacího lístku mÛÏe kaÏd˘ voliã provést úpravu líst-

ku buì doma, nebo pfii obdrÏení úfiední obálky od okrskové volební

komise v prostoru pro úpravu hlasovacích lístkÛ. Úpravu mÛÏete pro-

vést následujícími zpÛsoby:

1. oznaãit x nebo + ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pfied názvem vo-

lební strany pouze volební stranu. Tím je dán hlas v‰em 21 kandi-

dátÛm této volební strany v pofiadí dle hlasovacího lístku;

nebo

2. oznaãit x nebo + v obdélníãcích pfied jmény kandidátÛ toho kan-

didáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nej-

v˘‰e v‰ak do poãtu 21 kandidátÛ. Pokud by bylo oznaãeno tím-
to zpÛsobem více kandidátÛ neÏ 21, je takov˘ hlasovací lístek
neplatn˘;
nebo

3. mÛÏete oba pfiedchozí zpÛsoby kombinovat, a to tak, Ïe lze ozna-

ãit x nebo + ãtvereãek jedné volební strany a dále v obdélníãcích

pfied jménem kandidátÛ, pro které hlasujete, v libovoln˘ch samo-

statn˘ch volebních stranách. V tomto pfiípadû je dán hlas jednotli-
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Foto na titulní stranû: 

Leto‰ní 19. roãník Trofeo Niké Jeseníky zavítal i do RyÏovi‰tû

V tomto ãísle najdete
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Peãovatelská sluÏba Diakonie âCE, stfiediska v R˘mafiovû str. 31

Pfiipomínáme si
Záfií 1938  ...................................................................... str. 37

Z historie
R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci

V. Renesanãní kachle r˘mafiovského kachláfie (2)  ....... str. 39

Zajímavosti z pfiírody
Ovocnické rozhledy  ..................................................... str. 41

Sport
Na dvû stû padesát turistÛ vyrazilo pû‰ky i na kole ..str.

Ski klub uÏ bûhá, zatím na suchu  ................................ str. 42

VOLBY 2018
INFORMACE O ZPÒSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH 

do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova 
ve dnech 5. a 6. fiíjna 2018

Téma vydání
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v˘m kandidátÛm samostatnû oznaãen˘m a z oznaãené volební

strany je dán hlas podle pofiadí na hlasovacím lístku pouze tolika

kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu 21 zastupitelÛ. Pokud by byla
tímto zpÛsobem volena více neÏ jedna volební strana nebo ví-
ce kandidátÛ, neÏ je ãlenÛ zastupitelstva – 21, je takto oznaãe-
n˘ hlas neplatn˘.

Hlasovací lístek je dále neplatn˘:
- pokud voliã neoznaãí na hlasovacím lístku ani volební stranu,

ani Ïádného kandidáta,
- pokud hlasovací lístek nevloÏí do úfiadní obálky opatfiené 

úfiedním razítkem,
- pokud jej voliã pfietrhne a vloÏí do úfiední obálky,
- pokud voliã vloÏí do úfiední obálky více hlasovacích lístkÛ,
- oznaãí-li voliã ãtvereãek pfied volební stranou nebo obdélníãek

pfied jménem kandidáta jin˘m zpÛsobem neÏ x nebo +.

ZpÛsob hlasování
Po opu‰tûní prostoru pro úpravu hlasovacích lístkÛ hlasuje voliã tak, Ïe 

úfiední obálku s upraven˘m hlasovacím lístkem vloÏí pfied okrskovou vo-

lební komisí do volební schránky. Pokud se voliã neodebere do prosto-
ru pro úpravu hlasovacích lístkÛ, nebude mu hlasování umoÏnûno.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné. S voliãem,

kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo ne-

mÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlaso-

vacích lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební

komise, a hlasovací lístek za nûho upravit a vloÏit do úfiední obálky,

popfiípadû i úfiední obálku vloÏit do volební schránky.

Voliã mÛÏe ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ poÏádat
mûstsk˘ úfiad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Toto hlasování mÛÏe
voliã provést v územním obvodu okrskové volební komise, pro
kter˘ byla komise zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková volební
komise vy‰le k voliãi dva své ãleny s pfienosnou volební schrán-
kou, úfiední obálkou a náhradním hlasovacím lístkem.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov vyhlásí v˘sledky voleb do zastupitelstva

mûsta a zastupitelstev obcí, jichÏ je registraãním úfiadem, zvefiejnû-

ním zápisÛ o v˘sledcích voleb na úfiední desce ihned po jejich od-

souhlasení a podepsání zástupci âSÚ a registraãního úfiadu.

Podle § 29 odst. 1 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

o z n a m u j i

1. Volby do zastupitelstva mûsta se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 5. fiíjna 2018 od 14:00 do 22:00
dne 6. fiíjna 2018 od 8:00 do 14:00

2. Místem konání voleb do zastupitelstva mûsta je:

3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.

4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost a obãanství âeské republiky.

5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové vo-

lební komise.

6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise hla-

sování neumoÏní.

7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb.

V R˘mafiovû dne 20. záfií 2018 Ing. Petr Klouda, starosta mûsta, v. r.

OZNÁMENÍ

o dni a místû konání voleb do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova 
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Pfied ãtyfimi lety souãasní zastupitelé je‰tû nevûdûli, zda je obãané zvolí v komunálních volbách. âtyfii roky utekly jako voda a za dva t˘dny

(5. a 6. fiíjna) ãekají R˘mafiov nové komunální volby. Období, kdy více neÏ jindy pfiedstavitelé mûsta „skládají úãty“ obãanÛm, ktefií dostá-

vají do rukou volební moc. Jsou to volby, které urãí, kdo bude obãany zastupovat a zároveÀ rozhodovat o rozpoãtu mûsta a Ïivotû jeho oby-

vatel. Souãasn˘m zastupitelÛm jejich mandát komunálními volbami skonãí. Nûktefií z nich se v‰ak budou o pfiízeÀ voliãÛ ucházet znovu. Zda

se stávajícím zastupitelÛm pfiedvolební sliby dafiilo plnit, v ãem byli prospû‰ní obãanÛm a mûstu, na to jsme se zeptali kaÏdého osobnû. Na

své odpovûdi mûli zastupitelé t˘denní lhÛtu. Redakci pfii‰ly odpovûdi od osmnácti z jednadvaceti zastupitelÛ. Jména zastupitelÛ a jejich od-

povûdi jsou fiazeny abecednû, u kaÏdého zastupitele je uvedena statistika jeho úãasti na jednáních orgánÛ mûsta k 15. 9. 2018. JiKo

1. Co z va‰ich zámûrÛ se v tomto volebním období podafiilo realizovat? V ãem si myslíte, Ïe jste byl(a) pro obãany mûsta prospû‰n˘/á?
2. Co bylo z va‰eho pohledu pfii práci v zastupitelstvu nejtûÏ‰í? Budete se v leto‰ních komunálních volbách opût ucházet o ãlenství v za-
stupitelstvu? (Ano – proã? / Ne – proã?)
3. Domníváte se, Ïe je R˘mafiov ideálním místem k plnohodnotnému Ïivotu, nebo se dá je‰tû mnohé zlep‰ovat? Pokud ano, co?

Lenka Baborovská
Slib ãlena Zastupitelstva mûsta R˘mafiova sloÏila 4. 2. 2016, z 16 za-

sedání zastupitelstva mûsta se zúãastnila celkem 8 (úãast 50,00 %).

1. MÛj zámûr nebyl konkrétní, ale obecn˘, a to pfiedev‰ím podpora

kultury ve mûstû, a mám dobr˘ pocit, Ïe v tomto jsem rozhodnû pro-

spû‰ná byla. Za nejvût‰í úspûch v této oblasti povaÏuji „nezbourání“

budovy kina a její souãasné vyuÏití Mûstsk˘m divadlem R˘mafiov

a zachování subjektivity Mûstského muzea R˘mafiov. 

2. NejtûÏ‰í je správnû se rozhodnout, zváÏit v‰echny pfiínosy a dopa-

dy rozhodnutí zastupitelstva. A ano, v leto‰ních volbách jsem opût na

kandidátce âSSD jako nezávisl˘ kandidát. 

3. R˘mafiov je malebné mûsto obklopené nádhernou pfiírodou

a dle mého je naprosto ideálním místem k plnohodnotnému Ïivo-

tu. Máme zde v‰e, co k Ïivotu potfiebujeme, a to, co tu není, za

tím prostû musíme docestovat, ale tak je to i v‰ude jinde.

Samozfiejmû pofiád je co zlep‰ovat a vÏdycky bude, a to asi ve

v‰ech oblastech.

Vlastimil Baran
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 24 (úãast

96,00 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnil celkem 104 (úãast 95,41 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnil cel-

kem 22 (úãast 95,65 %).

Z 12 jednání komise vnitfiních vûcí se zúãastnil celkem 10 (úãast

83,33 %).

Z 25 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-

hÛ se zúãastnil celkem 20 (úãast 80,00 %).

Z 10 jednání komise dopravy a silniãního hospodáfiství se zúãastnil

celkem 7 (úãast 70,00 %).

1. Podílel jsem se na realizaci zámûrÛ obsaÏen˘ch v integrovaném

dokumentu mûsta. Za ãtyfii roky posledního volebního období se to-

ho v R˘mafiovû opût hodnû posunulo k lep‰ímu. Autobusové nádraÏí,

rekonstrukce mnoha ulic, hfii‰tû ‰kolky i sportovi‰tû ‰koly, rekon-

strukce ‰kolní jídelny a mnoho dal‰ího. Prospû‰n˘ jsem v tomto smû-

ru doufám byl sv˘m konstruktivním pfiístupem.

Mou doménou byla zejména práce ve ‰kolské komisi. Mohl jsem tak-

to pfiímo podpofiit a ovlivnit oblast, kterou pokládám pro Ïivot ve

mûstû za velmi dÛleÏitou.

2. V rodinû, ve ‰kole s dûtmi i s kolegy si zakládám na slu‰ném jed-

nání. V posledním volebním období bylo nejtûÏ‰í se smífiit s faktem,

Ïe pár kolegÛ zastupitelÛ z fiad opozice svou politickou ambici po-

stavilo nad slu‰nost.

Do leto‰ních voleb pÛjdu s pfiáním v práci zastupitele pokraãovat.

Velmi si cením práce, kterou v R˘mafiovû za ‰estnáct let svého pÛso-

bení ve funkci starosty Petr Klouda udûlal. V rámci na‰eho volební-

ho seskupení SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ budeme chtít na jeho

práci navázat.

3. Jsem r˘mafiovsk˘ rodák a patriot. Mám rád pfiírodu v okolí na‰eho

mûsta, jsem pfiesvûdãen, Ïe i v oblasti bydlení, ‰kolství, sportu a kul-

tury nabízí R˘mafiov pfiíleÏitosti pro plnohodnotn˘ Ïivot. A návody na

zlep‰ení jsou vÏdycky. MÛÏete je najít ve volebním letáku SdruÏení

nezávisl˘ch kandidátÛ.

Marek Bocián
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 19 (úãast

76,00 %).

Z 16 jednání finanãního v˘boru se zúãastnil celkem 4 (úãast 25,00 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 18 (úãast 47,37 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnil cel-

kem 12 (úãast 52,17 %).

1. Otázku otoãím a spí‰ odpovím, co se nepodafiilo realizovat.

Myslím si, Ïe kaÏdá kritika je zdravá a mÛÏe posunout spoustu vûcí

vpfied. Pochválit se umíme v‰ichni. V̆ sledek je viditeln˘ a za to pat-

fií dík v‰em, kdo se na nûm podíleli. Pravda je, Ïe spoustu vûcí ‰lo 

udûlat lépe. Neoddiskutovateln˘m faktem ale zÛstává, Ïe se nepoda-

fiilo realizovat investici do zastfie‰ení zimního stadionu, která se sli-

buje uÏ nûkolik let. PachuÈ zÛstává kolem demolice kina a dûtského

oddûlení v areálu b˘valé nemocnice. Jen doufám, Ïe ti komunální po-

litici, ktefií je‰tû nedávno hlasovali pro demolici kina a urputnû ji ob-

hajovali na zastupitelstvech, nebudou na populistické vlnû opût pfied

volbami slibovat obãanÛm ve volebních programech sv˘ch uskupení

jeho rekonstrukci, protoÏe ta jiÏ dávno zaãala. Osobnû povaÏuji za

nejvût‰í úspûch právû záchranu této budovy pro dal‰í generace diva-

delníkÛ a divadelních spolkÛ, ale i nás obãanÛ.

To, zda jsem byl prospû‰n˘, by mûli zhodnotit spí‰e obãané u voleb, a to

nejen u mé osoby, ale u v‰ech souãasn˘ch zastupitelÛ, ktefií se v leto‰-

ních volbách rozhodli znovu kandidovat. Prospû‰nost vykonávaného

mandátu zastupitele obecnû vidím v kaÏdodenní práci zastupitele v te-

rénu a pfiedev‰ím v komunikaci s obãany. Za zásadní povaÏuji pomoc

na‰im obãanÛm v pfiípadû, Ïe se na mû obrátí s fie‰ením konkrétního

problému. Do zastupitelstva by mûli b˘t zvoleni lidé, ktefií chtûjí posu-

nout na‰e mûsto dál a nehledají jen vlastní prospûch ve svém mandátu.

2. Upfiímnû? NejtûÏ‰í bylo proráÏet bloky pfiedem dohodnut˘ch fie‰e-

ní ze strany souãasné koalice. NejtûÏ‰í bylo hledání uliãky kompro-

misu, která byla témûfi vÏdy slepá. Do zastupitelstva kandidovat bu-

du jako lídr kandidátky za sociální demokracii, protoÏe jsem pfie-

svûdãen, Ïe je v na‰em mûstû je‰tû pofiád co zlep‰ovat. 

3. R˘mafiov je krásné podhorské mûsteãko s bohatou historií, je sou-

ãástí drsné, ale krásné pfiírody JeseníkÛ, je to mûsto, ve kterém jsem se

narodil a vyrÛstal, kde mám rodinu, kamarády a pfiátele a díky tomu je

pro mû ideálním místem pro Ïivot, ov‰em je spousta vûcí, které se mu-

sí uãinit, aby se zlep‰ila kvalita Ïivota obãanÛ v‰ech generací. Byl bych

‰patn˘ zastupitel, kdybych nevidûl potíÏe lidí kolem sebe. 

Vyberu z celého spektra problémÛ jen jednu oblast a jednu konkrétní

vûc, které povaÏuji za velmi dÛleÏité. V̆ raznû a dlouhodobû podce-

Àovanou oblastí je zdravotnictví, které dostalo v R˘mafiovû odsunem

nemocnice do Bruntálu pofiádnû na frak. Zdravotnictví v na‰em mûs-

tû by mûlo mít nejvy‰‰í prioritu, zatím mi pfiipadá, Ïe je odsunováno

na druhou kolej. Zaãít by se mûlo u nedostatku lékafiÛ od dûtsk˘ch

pfies zubafie aÏ po odborníky z jin˘ch lékafisk˘ch oborÛ. Nechci, aby

to vyznûlo jako fráze, proto nabízím urãit˘ návrh v podobû akãního

plánu zdravotnictví na R˘mafiovsku. Dlouhodobou a neudrÏitelnou

situaci spojenou s nespokojeností obãanÛ vidím s umístûním tavírny

hliníku na Opavské ulici. V obou pfiípadech musíme sednout ke spo-

leãnému stolu a neutû‰ené situace fie‰it.

V duchu v˘‰e napsaného pfieji v‰em hodnû zdraví a ‰Èastnou ruku pfii

v˘bûru uskupení a kandidátÛ v komunálních volbách. 

Zastupitelé bilancují konãící volební období

-17-2018  19.9.2018 16:07  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2018

18

Vojtûch Hrdina
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 23 (úãast

92,00 %).

Ze 40 jednání kontrolního v˘boru se zúãastnil celkem 39 (úãast 97,50 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnil celkem 31 (úãast 86,11 %).

Na otázky redakce neodpovûdûl.

Ing. Petr Klouda
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 25 (úãast 100 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnil celkem 105 (úãast 96,33 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 30 (úãast 78,95 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se zú-

ãastnil celkem 26 (úãast 72,22 %).

Z 12 jednání komise vnitfiních vûcí se zúãastnil celkem 11 (úãast 91,67 %).

V pfií‰tím ãísle pfiineseme rozhovor s louãícím se starostou.

Tomá‰ Köhler
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 24 (úãast

96,00 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnil celkem 104 (úãast 95,41 %).

Z 16 jednání finanãního v˘boru se zúãastnil celkem 11 (úãast 68,75 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 37 (úãast 97,37 %).

1. Obdobnû jako v jin˘ch ãinnostech je i pÛsobení v zastupitelstvu,

radû, komisích a v˘borech pfiedev‰ím o t˘mové práci, ne primárnû

o osobních zámûrech a ambicích.

Celkovû lze konãící volební období dle mého názoru hodnotit klad-

nû, mûsto investovalo do svého majetku témûfi 300 mil. korun, pfie-

dev‰ím do rekonstrukcí a oprav komunikací, zateplování bytov˘ch

i nebytov˘ch domÛ. Témûfi v‰echny plánované investiãní akce byly

realizovány, v˘jimku tvofiilo nûkolik nerealizovan˘ch plánovan˘ch

cyklostezek, ty se budou provádût v následujícím období. Mûsto za-

jistilo financování a rozvoj v‰ech kapitol rozpoãtu – ‰kolství, kultu-

ry, sportu, sluÏeb apod., a to bez vyuÏití cizích zdrojÛ.

2. Pro mû osobnû, po mnohaleté práci v zastupitelstvu, je nejtûÏ‰í dis-

ciplínou stále b˘t stejnû aktivní, stále naplno pracovat, diskutovat,

pfiiná‰et nové pfiístupy, nalézat kompromisy a zodpovûdnû rozhodo-

vat. Tzn. také bránit se pouze rutinní práci, b˘t schopen stále naslou-

chat a vnímat zpûtnou vazbu.

V leto‰ních volbách budu opût kandidovat. Lze oãekávat personální

zmûny ve vedení mûsta, nové tváfie, nové nápady, pfiístupy a novou 

energii. Lze pfiedpokládat, Ïe se bude pracovat na nové strategii, jak

dál pokraãovat v rozvoji R˘mafiovska. TvÛrãí oãekávání budoucího

období je tím aspektem, kter˘ rozhodl o tom, Ïe bych i v novém za-

stupitelstvu rád pokraãoval.

3. Na‰e mûsto se za nûkolik posledních volebních období v˘raznû

promûnilo a zmûnilo svou tváfi. Neznamená to, Ïe uÏ není co zlep‰o-

vat. Naopak, domnívám se, Ïe jedna etapa rozvoje mûsta (opravy, re-

konstrukce, revitalizace, zateplování) uÏ konãí, v dal‰í etapû by mûs-

to mûlo projít dal‰í zásadní zmûnou, která zase v˘znamnû posune Ïi-

votní podmínky i atraktivitu na‰eho mûsta.

Velkou pfiíleÏitostí je rekonstrukce janovického zámku, realizace ge-

nerelu cyklistické dopravy a dal‰í nové zámûry v oblasti volnoãaso-

v˘ch aktivit pro v‰echny vûkové kategorie i v oblasti péãe o seniory.

Bronislav KoÀafiík
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 23 (úãast

92,00 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnil celkem 106 (úãast 97,25 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnil celkem 33 (úãast 91,67 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnil cel-

kem 18 (úãast 78,26 %).

Z 36 jednání bytové komise se zúãastnil celkem 36 (úãast 100 %).

Z 10 jednání komise dopravy a silniãního hospodáfiství se zúãastnil

celkem 8 (úãast 80,00 %).

1. V zastupitelstvu jsem pracoval jiÏ druhé volební období, byl jsem

i ãlenem Rady mûsta R˘mafiova. Navázal jsem na své pfiedchozí pÛ-

sobení a pokraãoval zejména prací v komisích zfiízen˘ch Radou mûs-

ta R˘mafiova. Právû tam se fie‰í v‰echny problémy, které tíÏí na‰e ob-

ãany, a ty jsou pak následnû schvalovány v radû, resp. v zastupitel-

stvu. TudíÏ na otázku: „âím jsem byl pro obãany mûsta prospû‰n˘?“

odpovídám: „Zejména prací v komisích.“

Pfiedsedal jsem bytové komisi, kde se fie‰í problematika pfiidûlování

mûstsk˘ch bytÛ a prodluÏování nájemních smluv. Jako uãitel jsem lo-

gicky ãlenem ‰kolské komise, která má na starosti v˘chovnû-vzdûlá-

vací instituce ve mûstû (M·, Z·, SVâ) a také pfierozdûlování finanã-

ních prostfiedkÛ na podporu sportu a sportovních oddílÛ. Jako ãlen

komise pro Ïivotní prostfiedí a regionální rozvoj jsem mohl spoluroz-

hodovat napfi. o kácení stromÛ ve mûstû a vyjadfiovat se ke v‰em vût-

‰ím investiãním akcím, jako byla rekonstrukce Hornomûstské ulice,

opravy chodníkÛ a komunikací, obnova a budování vodních nádrÏí

(Harrachov, rybníãek na OkruÏní ulici aj.), nové autobusové nádraÏí

nebo tfieba rekonstrukce ·kolního námûstí. Za velk˘ úspûch povaÏu-

ji rozhodnutí nás radních realizovat poslední dvû zmínûné akce bez

jistoty pfiiznání dotace. I pfies jistou míru rizika se nám podafiilo po-

sléze získat 100% plnûní, takÏe mûsto R˘mafiov to ve finále nestálo

ani korunu.

Navázal jsem i na svou pfiedchozí iniciativu z minulého volebního

období, a díky tomu máme i v na‰em mûstû jiÏ platn˘ zákaz podo-

mního prodeje.

2. Asi nejtûÏ‰í pfii práci v zastupitelstvu je dle mého názoru moÏnost

prosadit dobré nápady a pfiipomínky spoluobãanÛ jako jednotlivec.

Pro kaÏdou zmûnu je potfieba souhlas nadpoloviãní vût‰iny zastupite-

lÛ, tedy 11 hlasÛ. Jako zastupitel sice máte tu moÏnost vystoupit

a prezentovat svÛj názor, ale pro jeho schválení musíte mít pfii hlaso-

vání onu nadpoloviãní vût‰inu.

V leto‰ních komunálních volbách se budu opût ucházet o pfiízeÀ

a hlasy voliãÛ, protoÏe bych rád pokraãoval v práci pro mûsto, po-

taÏmo pro obãany. Práce zastupitele i radního mû bavila a dá se fiíci

i naplÀovala. Proto bych se i nadále rád aktivnû podílel na rozvoji na-

‰eho mûsta a budování zejména infrastruktury pro lep‰í Ïivot

v R˘mafiovû.

3. Dle mého názoru R˘mafiov takov˘m místem rozhodnû je. Ale je

zde je‰tû spousta vûcí, které by bylo potfieba zmûnit nebo na nich 

alespoÀ zaãít pracovat. AÈ se jiÏ bavíme o tvorbû nov˘ch pracovních

míst a s ní spojen˘ch pobídkách pro podnikatele, nebo tfieba budová-

ní nov˘ch sportovi‰È a dûtsk˘ch hfii‰È pro dûti a mládeÏ. Dále budu

rozhodnû podporovat vût‰í angaÏovanost mûsta pfii pofiádání rÛzn˘ch

kulturních akcí, abychom nemuseli za lidovou zábavou vyjíÏdût jen

do okolních obcí.

SoÀa Kováfiíková
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnila celkem 22 (úãast

88,00 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnila celkem 29 (úãast 80,56 %).

Z 36 jednání bytové komise se zúãastnila celkem 34 (úãast 94,44 %).

Z 10 jednání komise dopravy a silniãního hospodáfiství se zúãastnila

celkem 6 (úãast 60,00 %).

1. V tomto volebním období jsem pÛsobila ve tfiech komisích.

Bytové, Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje a v komisi do-

pravní. Celé volební období ‰lo o t˘movou práci ãlenÛ zastupitelstva.

Podafiilo se nám vybudovat nové autobusové nádraÏí, zvelebit vefiej-

ná prostranství v˘sadbou zelenû a nainstalováním vût‰ího poãtu lavi-

ãek do parkÛ. Podpofiili jsme vybudování sportovi‰È a dûtsk˘ch kout-

kÛ pro zájmové a volnoãasové aktivity. Podafiilo se nám opravit

·kolní námûstí, komunikace a chodníky. V této iniciativû chceme

i nadále pokraãovat.

2. V tomto volebním období byla práce v zastupitelstvu tvÛrãí

a smysluplná. Nedocházelo ke zbyteãn˘m stfietÛm a konfliktním si-

tuacím. V‰e se fie‰ilo racionálnû a pohotovû. Velkou zásluhu na tom

mûla rada mûsta a pfiedev‰ím starosta a místostarostka mûsta.

V leto‰ních komunálních volbách 5.–6. 10. 2018 budu kandidovat za
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SNK evropské demokraty a budu se snaÏit pokraãovat v nedokonãe-

n˘ch zámûrech smûfiujících ke zv˘‰ení zamûstnanosti v regionu,

zlep‰ení dopravní infrastruktury, roz‰ífiení a zkvalitnûní zdravotní pé-

ãe hlavnû pro na‰e seniory.

3. R˘mafiov je krásné mûsto, hlavnû se zde v posledních letech hod-

nû opravilo a zvelebilo. Máme nádherné námûstí, opravené budovy

‰kol i institucí, hodnû zelenû a parkÛ. Zdálo by se tedy, Ïe není co mû-

nit? Myslím si v‰ak, Ïe je stále co zlep‰ovat. Pfiimlouvám se hlavnû

za fungující zdravotnictví, ‰kolství, dopravu a sluÏby ve mûstû.

Jaroslav Kala
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 22 (úãast

88,00 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnil celkem 26 (úãast 72,22 %).

Z 12 jednání komise vnitfiních vûcí se zúãastnil celkem 8 (úãast 66,67 %).

Z 10 jednání komise dopravy a silniãního hospodáfiství se zúãastnil

celkem 10 (úãast 100 %).

1. Jsem rád, Ïe se realizovala v˘stavba nového autobusového nádra-

Ïí s parkovi‰tûm pfied SVâ. Dále se mezi mnou podporovan˘mi zá-

mûry realizovala akce ·kolní námûstí, rekonstrukce a opravy ãásti

místních komunikací a chodníkÛ vãetnû nûkolika parkovi‰È, vybudo-

vání nûkolika dûtsk˘ch hfii‰È. Podpofiil jsem fiadu volnoãasov˘ch 

aktivit, hlavnû mládeÏe.

V ãem jsem byl pro obãany prospû‰n˘, musí obãané posoudit sami.

Myslím si, Ïe pro R˘mafiov a okolí jsem nûjakou práci odvedl, a i na-

dále se jako krajsk˘ zastupitel snaÏím na‰emu regionu pomáhat.

2. Z pozice opoziãního zastupitele se tûÏko prosazuje volební pro-

gram. V leto‰ním roce kandiduji, abych mohl prosazovat ná‰ volební

program, kter˘ jsme v minulém volebním období nemohli realizovat,

napfi. senior taxi, zastfie‰ení zimního stadionu.

3. Ideální mûsto neznám, ale R˘mafiov má moÏnost se pfiiblíÏit 

k plnohodnotnému mûstu. V‰e bude záleÏet na skladbû zastupitelÛ

a jejich ochotû se domluvit na programu. Zlep‰ovat se dá napfi. zdra-

votnictví, sociální sluÏby, doprava a spoleãensk˘ Ïivot.

Václav Orlík
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 23 (úãast

92,00 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnil celkem 35 (úãast 97,22 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnil cel-

kem 19 (úãast 82,61 %).

1. Realizace zámûrÛ je ãtyfilet˘m dílem zastupitelÛ a pracovníkÛ mûs-

ta. Za poslední volební období jsme v‰ichni mohli sledovat, co se ve

mûstû vybudovalo a zrekonstruovalo. Moji práci v komisích a v za-

stupitelstvu nechÈ posoudí jiní.

2. NejtûÏ‰í je v práci zastupitelstva najít shodu mezi zastupiteli.

Rozhodl jsem se kandidovat v leto‰ních volbách. Chtûl bych se sv˘m

hlasem zastupitele podílet na rozvoji R˘mafiova ke spokojenosti na-

‰ich obãanÛ.

3. R˘mafiov se zmûnil v pûkné a dobfie fungující mûsto, ve kterém se

mÛÏeme blíÏit k plnohodnotnému Ïivotu. Zlep‰ovat je moÏno vÏdy.

Co zlep‰it? Dostupnost zdravotní péãe, vytvofiit více pracovních pfií-

leÏitostí. Oba tyto problémy jsou obtíÏnû fie‰itelné.

Boris Pavlásek
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 18 (úãast 72,00 %).

Z 16 jednání finanãního v˘boru se zúãastnil celkem 5 (úãast 31,25 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 22 (úãast 57,89 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnil celkem 14 (úãast 38,89 %).

1. Z hlediska opoziãního politika je tûÏké na tuto otázku odpovûdût.

Pfiipomínky a námûty souãasná vládnoucí koalice nikdy nevysly‰ela.

Je ‰koda, Ïe mezi koalicí a opozicí, i v tak malém mûstû, je tak hlu-

bok˘ pfiíkop. Jsem pfiesvûdãen, Ïe to nebylo vinou opozice.

Co se podafiilo, co ménû, hodnotím ve vztahu k volebnímu programu

strany, za kterou jsem kandidoval. Urãitû se povedla rekonstrukce 

autobusového nádraÏí a ·kolního námûstí. Pozitivnû hodnotím také 

opravy komunikací a chodníkÛ, v˘hradu mám v‰ak k tempu jejich re-

alizace.

A co se nepodafiilo? Zrekonstruovat Husovu ulici a tím dokonãit 

opravu celého stfiedu mûsta jako vizitky pro obãany a náv‰tûvníky.

Dále se nepodafiilo vybudovat infrastrukturu pro nové rodinné domy

v Edrovicích s ohledem na zájem mlad˘ch lidí o v˘stavbu.

Nepodafiilo se ani vybudovat cyklostezku v Edrovicích, kde stávající

komunikace pro velké mnoÏství chodcÛ není jiÏ bezpeãná. RovnûÏ se

nepodafiila rekonstrukce zimního stadionu vãetnû zastfie‰ení ledové

plochy jako dal‰ího taháku pro sportovní vyÏití na‰ich obãanÛ a ná-

v‰tûvníkÛ mûsta.

Je ‰koda, Ïe se ani jedna z tûchto akcí nerealizovala. Místo toho tu má-

me nûkteré megalomanské projekty, které se stejn˘m efektem mohly

stát jistû mnohem ménû a u‰etfiené prostfiedky mohly b˘t pouÏity jinde.

Zmíním zahradu ‰kolky na Jelínkovû ulici za více jak 3 miliony korun

a rekonstrukci jídelny základní ‰koly za více jak 15 milionÛ.

2. Viz pfiede‰lou odpovûì. Vadilo mi koaliãní pfiehlíÏení rozumn˘ch

pfiipomínek opozice. Kandidovat budu za âSSD a chtûl bych se po-

dílet na realizaci jejího programu.

3. ProtoÏe zde Ïiji skoro cel˘ Ïivot, jsem pfiesvûdãen, Ïe v kombina-

ci s obãasn˘m cestováním proÏívám v R˘mafiovû plnohodnotn˘ Ïi-

vot. A co se dá zlep‰ovat, to se ãtenáfi dozví z na‰í volební vize na ná-

sledující období.

Bohumil Servus
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 25 (úãast 100 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnil celkem 100 (úãast 91,74 %).

Z 16 jednání finanãního v˘boru se zúãastnil celkem 14 (úãast 87,50 %).

Ze 40 jednání kontrolního v˘boru se zúãastnil celkem 31 (úãast 77,50 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 27 (úãast 71,05 %).

Z 12 jednání komise vnitfiních vûcí se zúãastnil celkem 12 (úãast 100 %).

1. Podafiilo se uskuteãnit velkou ãást jak volebního programu, tak in-

tegrovaného dokumentu rozvoje mûsta – autobusové nádraÏí, opravy

silnic, ‰kolní jídelny, to jen ty nejvût‰í úkoly. Pfiitom udrÏet vyrovna-

n˘ a pfiebytkov˘ rozpoãet.

Nejvût‰ím pfiínosem byla dûlná spolupráce pfii pfiípravû a realizaci 

úkolÛ, schopnost naslouchat spoluobãanÛm a snaÏit se jim pomoci.

2. Hledat cestu k dohodû tam, kdy o ni protistrana neusilovala. ¤ádnû

se pfiipravovat na jednání a úãastnit se jich je samozfiejmost, která je

nûkter˘m na obtíÏ, pfiitom je jasn˘m úkolem vûnovat této práci svÛj

ãas. Souãasnû slibovat pravdomluvnost, naslouchání lidem a ãestné

jednání mohou jen ti, ktefií nevûdí, Ïe toto je jejich neodmyslitelnou

povinností. 

Voleb se úãastním jako kandidát za KDU–âSL, protoÏe je toho je‰tû

mnoho na práci a za léta, kdy zde Ïiji a pracuji, mi na‰e mûsto pfii-

rostlo k srdci.

3. Je‰tû je zde mnoho co zlep‰it. Dostupnost sluÏeb, lékafiské zabez-

peãení, revitalizace bytÛ, hledat prostfiedky pro podporu sportu, kul-

tury a obecnû zájmov˘ch aktivit, podpora podnikání tak, aby nám ne-

odcházeli mladí lidé. Péãi o seniory povaÏujeme za samozfiejmost,

protoÏe jejich poãet roste a stále více jsou odkázáni na pomoc dru-

h˘ch, a je na‰ím úkolem na tom pracovat.

Marcela StaÀková
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnila celkem 24 (úãast 96,00 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnila celkem 101 (úãast 92,66 %).

Z 18 jednání komise sociálních vûcí a zdravotnictví se zúãastnila cel-

kem 15 (úãast 83,33 %).

Z 25 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-

hÛ se zúãastnila celkem 23 (úãast 92,00 %).

Z 36 jednání bytové komise se zúãastnila celkem 28 (úãast 77,78 %).

1. * Úpravy ·kolního námûstí

* Rekonstrukce autobusového nádraÏí a parkovi‰tû pfied SVâ

* Dûtské hfii‰tû Dukelská
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* Vznik zahrady v pfiírodním stylu M· Revoluãní – Hurá zpátky  

k pfiírodû

* Zahrada v pfiírodním stylu M· Jelínkova – Klíã k pfiírodû

* Rekonstrukce v˘vafiovny M· na ulici 1. máje 970/11 v R˘-

mafiovû

2. Vzhledem k faktu, Ïe jsem v Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova jiÏ

ãtvrté volební období, takÏe mám jiÏ s komunální politikou zku‰e-

nost, nemohu fiíct, Ïe bych se pot˘kala s nûjak˘mi velk˘mi nesnáze-

mi. V leto‰ních komunálních volbách se budu opût ucházet o ãlenství

v zastupitelstvu a doufám, Ïe mû voliãi podpofií. Chci nadále pokra-

ãovat v realizaci investic zahrnut˘ch v integrovaném dokumentu.

Chceme dosáhnout maximálního rozvoje mûsta i jeho zodpovûdného

a kvalitního fiízení. Na‰ím cílem je R˘mafiov jako domov, jako mûs-

to, kde se Ïije dobfie.

3. Mám za to, Ïe R˘mafiov je v mnoha smûrech ideálním místem 

k plnohodnotnému Ïivotu, ale jistû je zde i prostor ke zlep‰ování.

Máme krásnou krajinu a ãisté ovzdu‰í, a jak s oblibou fiíká mÛj syn,

má‰ zde spoustu znám˘ch, ktefií ti rádi pomohou, kdyÏ potfiebuje‰. 

Pokud se nám podafií naplnit ná‰ jiÏ schválen˘ integrovan˘ dokument

(zvefiejnûn˘ na webov˘ch stránkách mûsta), bude R˘mafiov opravdu

mûstem, kde se Ïije dobfie.

Ludûk ·imko
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 23 (úãast

92,00 %).

Ze 109 schÛzí rady mûsta se zúãastnil celkem 99 (úãast 90,83 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 34 (úãast 89,47 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnil cel-

kem 19 (úãast 82,61 %).

Z 10 jednání komise dopravy a silniãního hospodáfiství se zúãastnil

celkem 9 (úãast 90 %).

1. Nejde jednoznaãnû fiíct, a to mluvím za celé na‰e hnutí Pro Sport

a Zdraví, Ïe bych vybral jeden nebo dva projekty, které se nám podafii-

lo realizovat. Jsem rád za v‰echny uskuteãnûné projekty, aÈ uÏ to byly

rekonstrukce cest, v˘stavby hfii‰È, rekonstrukce ãistírny odpadních vod,

vybudování pfiekladi‰tû komunálních odpadÛ v odpadovém centru, re-

konstrukce jídelny a plno dal‰ích akcí, které zvelebily na‰e mûsto a pfii-

spûly k tomu, aby byl Ïivot v na‰em mûstû pohodlnûj‰í, pûknûj‰í a pfií-

jemnûj‰í. Samozfiejmû to není práce jenom na‰eho hnutí, ale i v‰ech za-

stupitelÛ, pracovníkÛ mûsta, projektantÛ a dal‰ích lidí. Tû‰í mû, Ïe se

nám v tomto volebním období tolik projektÛ podafiilo spoleãnû realizo-

vat, a chtûl bych v‰em tûmto lidem podûkovat za jejich práci a úsilí.

2. NejtûÏ‰í podle mû bylo najít shodu mezi jednotliv˘mi zastupiteli.

KaÏd˘ z nás má v hlavû rÛzné projekty, akce a zámûry a prosadit tu

svou my‰lenku je nûkdy nad lidské síly. Ale myslím, Ïe jsme v tom-

to zastupitelstvu vÏdy na‰li spoleãnou cestu, tak abychom mûsto po-

souvali ze v‰ech pohledÛ dál.

V leto‰ních komunálních volbách kandidovat budu. A proã?

Popravdû se nûkdy ptám sám sebe. I kdyÏ to práce není vÛbec lehká,

tak nakonec vÏdycky pfieváÏí pomyslnou misku vah plusy, které roz-

hodnou o kandidování. A kdyÏ se zamyslím a poohlédnu 4 roky za

sebe, tak si myslím, Ïe za zastupitelstvem v letech 2015–2018 je kus

poctivû odvedené práce.

3. Co je dneska ideální plnohodnotn˘ Ïivot? Z mého pohledu ideální se

druhému tak vÛbec jevit nemusí. Jin˘ je pohled mladého ãlovûka a ji-

n˘ ãlovûka v dÛchodu. KaÏdopádnû si myslím, Ïe kdo chce v na‰em

mûstû plnohodnotn˘ Ïivot Ïít, tak si tu cestu k ideálnosti najde. 

Zlep‰ovat je vÏdycky co, ale asi nikdy nedojdeme ke stavu úplné ide-

álnosti, tak abychom byli ideální pro kaÏdého. Ale co se t˘ãe na‰eho

mûsta, urãitû kromû nastaveného trendu modernizace, zvelebování, vy-

bavování,… mi chybí lépe dostupná zdravotní péãe ve v‰ech oborech.

Ale to je trend v‰ech men‰ích mûst a obcí a mám obavy, Ïe se tento

problém bude stále více prohlubovat a najít svûtlo na konci tohoto tu-

nelu, i pfiesto, Ïe se budeme snaÏit hledat fie‰ení, bude velice obtíÏné.

Na závûr bych fiekl, Ïe pokud se na‰e hnutí dostane do zastupitelstva

v nadcházejících volbách, tak se bude snaÏit udûlat maximum pro to,

abychom se k tomu, Ïe bude R˘mafiov ideálním místem k plnohod-

notnému Ïivotu, pokud moÏná co nejvíce pfiiblíÏili.

Ferdinand ·opík
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 10 (úãast

40,00 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 2 (úãast 5,26 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se

Ïádného nezúãastnil (úãast 0 %).

Na otázky redakce neodpovûdûl.

Vítûzslav ·opík
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 20 (úãast

80,00 %).

Z 16 jednání finanãního v˘boru se zúãastnil celkem 12 (úãast 75,00 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 6 (úãast 15,79 %).

1. V tomto volebním období probûhlo mnoho investic pro zlep‰ení Ïi-

vota místních obyvatel, hlavnû pro dûti a mládeÏ. Na v‰echny investi-

ce byly vyuÏity dotaãní tituly nebo spoluúãasti zainteresovan˘ch firem. 

2. NejtûÏ‰í bylo prosazovat názory, o kter˘ch jsem pfiesvûdãen, Ïe

jsou správné. Ne vÏdy se to v‰ak podafiilo. V nadcházejících komu-

nálních volbách se budu opût ucházet o ãlenství v zastupitelstvu.

Práce v zastupitelstvu a v komisích je velmi zajímavá, otevfiela mi ji-

n˘ pohled na fungování mûsta. Vûfiím, Ïe má práce v zastupitelstvu

nebyla zbyteãná, ale toto musí zhodnotit pouze obyvatelé R˘mafiova.

3. V R˘mafiovû se dá urãitû plnohodnotnû Ïít, záleÏí v‰ak na tom, kdo

má jak nastavenou Ïivotní úroveÀ, napfi. vzdûlávání, kultura, sport,

volnoãasové aktivity. Zlep‰ovat se dá vÏdy a v‰ude...

Jifií Taufer
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 18 (úãast

72,00 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnil cel-

kem 18 (úãast 78,26 %).

Z 25 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-

hÛ se zúãastnil celkem 20 (úãast 80,00 %).

1. Toto volební období bylo pro mû první, v zastupitelstvu jsem byl

nováãkem. Upfiímnû, snaÏil jsem se pfiedev‰ím si na svou novou Ïi-

votní roli zvyknout a zaãít se v ní orientovat. Pfiesto si myslím, Ïe jsem

snad nûãemu pomohl. Za pfiíklad by snad mohl slouÏit Spolek pfiátel

ZU· a pfiedev‰ím Hudební a v˘tvarná akademie umûní pro seniory.

Dále jsem sv˘m skromn˘m dílem pfiispûl k oÏivení mezinárodních ak-

tivit mûsta a snad i díky tomu se znovu rozjela ãinnost Spolku pro me-

zinárodní spolupráci, coÏ povaÏuji pro mûsto za velmi prospû‰né.

2. Ano, o ãlenství v zastupitelstvu se budu u voliãÛ opût ucházet.

Domnívám se, Ïe to, co umím, mÛÏe b˘t mûstu i obãanÛm samotn˘m

ku prospûchu, budu-li mít moÏnost v‰e mûstu pfiedat. Cítím se b˘t od-

borníkem na vzdûlávání, na mezinárodní aktivity a jsem, doufejme,

schopn˘ i urãitého Ïivotního nadhledu, takÏe jsem zpÛsobil˘ se s pfií-

padn˘mi kolegy zastupiteli domlouvat bez ohledu na politickou pfií-

slu‰nost – pro mû je skuteãnû dÛleÏitûj‰í faktická debata nad kon-

krétními úkoly a faktické schopnosti konkrétních lidí neÏ to, jestli se

máme rádi nebo jestli jsme ãi nejsme ze spfiátelené kandidátky. Se

sv˘mi zku‰enostmi téÏ jist˘m zpÛsobem dokáÏu korigovat i kulturu

debat v zastupitelstvu a v komisích – v tomto volebním období jsme

byli svûdky toho, jak moc pfii práci v zastupitelstvu vadí, kdyÏ nûko-

mu tato dovednost schází.

3. Já jsem jedním z tûch, ktefií jsou k podobnému komentáfii skuteã-

nû povolaní. V R˘mafiovû Ïiju uÏ skoro tfiicet let, jsem tu doma, mám

to tu moc rád. Ale pÛvodnû jsem odjinud – z krásn˘ch Pardubic.

Musím pfiiznat, Ïe kdyÏ jsem poprvé jako mladík vkroãil do

R˘mafiova, byl jsem upfiímnû zdû‰en˘. V‰echno bylo ‰pinavé, roz-

bourané, byl tu nepofiádek, kter˘ snad nikdo ani nevnímal. Naprosto

mû ‰okovala socha masového vraha Stalina, jeÏ neru‰enû stála vedle

dne‰ního SVâ je‰tû dlouho po revoluci. I lidé se mi zdáli nûjací za-

smu‰ilí a uzavfiení. Dnes je ale opravdu v‰echno jinak. Postupem ãa-

su se R˘mafiov zlep‰il tak, Ïe tomu, jak to tu vypadalo pfied tfiiceti le-

ty, dnes stûÏí budeme vûfiit. Krásné námûstí, autobusové nádraÏí, za-

hrada Hedvy, fasády domÛ, sluÏby, ‰koly, v‰e vypadá a je dostupné
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tak, Ïe mnû, dûcku uvyklému na mûstské pohodlí a servis, tady vÛ-

bec nic nechybí. A nejenom to. Lidé mi teì pfiijdou otevfiení, spoko-

jení, málokomu nûco chybí. Oproti velkému mûstu máme navíc my

R˘mafiované velkou v˘hodu – mÛÏeme si uÏívat bûÏn˘ mûstsk˘ ser-

vis, ale k tomu na‰e mûsto vypadá krásnû a je situované do dechbe-

roucí pfiírody. 

To ale samozfiejmû neznamená, Ïe bychom uÏ nemûli co budovat a co

zlep‰ovat – dostupnost bydlení, péãe o seniory, dopravní infrastruk-

tura, dostupnost vzdûlávání od matefiského pfies umûlecké po základ-

ní a stfiední, péãe o bezpeãnost, oprava komunikací, zamûstnanost…

PfiíkladÛ se najde jistû hodnû. Nicménû pfiedpokládám a vûfiím, Ïe

i pfií‰tí zastupitelstvo bude právû na tûchto základech stát a intenziv-

nû pracovat a Ïe R˘mafiov bude je‰tû krásnûj‰í a spokojenûj‰í.

Alena Tome‰ková
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnila celkem 21 (úãast 84 %).

Z 23 jednání komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport se zúãastnila

celkem 20 (úãast 86,96 %).

Z 25 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-

hÛ se zúãastnila celkem 23 (úãast 92,00 %).

1. Do politiky jsme nastoupila jako úpln˘ nováãek za hnutí Sport

a Zdraví. Nemohu mluvit sama za sebe, ale za v‰echny kolegy zastu-

pitele, ktefií se podíleli na v˘znamn˘ch projektech, jako vybudování

dûtsk˘ch hfii‰È, opravy chodníkÛ, rekonstrukce ‰kolní jídelny, rekon-

strukce autobusového nádraÏí a spousta dal‰ích projektÛ.

Víte, je tûÏké zhodnotit svou práci a fiíct: „Byla jsi dobrá.“ To musí 

udûlat jiní. SnaÏila jsem se nezklamat obãany, ktefií mi dali svÛj hlas.

2. Asi najít spoleãnou fieã. Jak se fiíká: 100 lidí, 100 rÛzn˘ch názorÛ.

Ale vÏdy jsme se dokázali domluvit, protoÏe nám ‰lo o stejnou vûc.

Rozhodla jsem se znovu kandidovat. SvÛj kfiest mám za sebou, a pro-

to bych se chtûla znovu spolu s dal‰ími podílet na nov˘ch projektech,

které budou pfiínosem pro na‰e obãany i mûsto samotné.

3. Toto je místo, kde jsem se narodila, mám zde svou rodinu i pfiáte-

le. Miluji tento kraj a jsem ‰Èastná, Ïe mohu Ïít na tomto místû

a v tomto století. Îivot zde má svou hodnotu, ale zlep‰ovat se dá stá-

le. Urãitû mi chybí kvalitní lékafiská péãe, a to ve v‰ech oborech. To

je opravdu velk˘ problém.

Lenka Vavfiiãková
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnila celkem 25 (úãast 100 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnila celkem 37 (úãast

97,37 %).

Z 36 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje se 

zúãastnila celkem 33 (úãast 91,67 %).

Z 18 jednání komise sociálních vûcí a zdravotnictví se zúãastnila cel-

kem 17 (úãast 94,44 %).

Z 36 jednání bytové komise se zúãastnila celkem 36 (úãast 100 %).

1. Na‰e sdruÏení SNK–ED realizovalo spoleãnû se sv˘mi koaliãními

partnery podstatnou ãást svého volebního programu – opravu

·kolního námûstí, nové autobusové nádraÏí, opravu Hornomûstské 

ulice, opravu domÛ Radniãní 1, 3, 5 a 7 vã. odváÏného fie‰ení pasáÏe.

V‰echny tyto projekty v˘znamnû pfiispûly k rozvoji mûsta, R˘mafiov

je urãitû pfiíjemnûj‰í a malebnûj‰í místo k Ïivotu. MÛj osobní pfiínos

vidím v tom, Ïe jsem se aktivnû podílela na tvorbû projektÛ a pfiede-

v‰ím jsem zároveÀ jako fieditelka Bytermu pokraãovala v zateplová-

ní bytov˘ch i nebytov˘ch domÛ. To opût kladnû ovlivnilo vzhled

mûsta a pfiedev‰ím u‰etfiilo náklady na vytápûní na‰im nájemníkÛm.

2. NejtûÏ‰í je bezesporu pfiesvûdãit obãany o nutnosti realizace nepo-

pulárních krokÛ. Ve vztahu ke kolegÛm zastupitelÛm je to pak nut-

nost najít spoleãn˘ kompromis nebo pfiijmout rozhodnutí, jehoÏ pfií-

nos pro mûsto a jeho obãany se projeví aÏ s odstupem let – v˘kupy

pozemkÛ a nemovitostí, vloÏení vodovodní sítû do VaK atd. 

Ano, kandiduji za stranu SNK – Evrop‰tí demokraté. Ráda bych po-

kraãovala v zapoãaté práci.

3. Mûsto se v posledním období v mnoha smûrech v˘raznû promûni-

lo k lep‰ímu. Pfii posuzování kvality svého vlastního Ïivota ve mûstû

musím samozfiejmû brát v úvahu, Ïe Ïiji v malém podhorském mûs-

teãku, které má svá specifika, finanãní moÏnosti a potenciál obyva-

tel. Já si Ïivot jinde neÏ v R˘mafiovû dokáÏu jen stûÏí pfiedstavit.

PovaÏuji ho za plnohodnotn˘. VÏdy je ale co zlep‰ovat. Osobnû bych

zaãala tím, co mÛÏe ovlivnit kaÏd˘ z nás, a to jsou mezilidské vzta-

hy, ohleduplnost a tolerance.

Ladislav Îilka
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 23 (úãast

92,00 %).

Ze 40 jednání kontrolního v˘boru se zúãastnil celkem 40 (úãast 100 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 35 (úãast 92,11 %).

Z 18 jednání komise sociálních vûcí a zdravotnictví se zúãastnil cel-

kem 15 (úãast 83,33 %).

Z 25 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-

hÛ se zúãastnil celkem 23 (úãast 92,00 %).

1. Na‰e zámûry vycházely z integrovaného dokumentu mûsta.

Konkrétnû ‰lo o dokonãení dûtského hfii‰tû za Dukelskou 6 a dokon-

ãení úpravy zelenû. Tyto akce jsou hotové. Dále se nám podafiilo jed-

náním s âD zachránit nádraÏní budovu, o jejíÏ dal‰í opravû se jedná,

v roce 2019 bude pokraãovat. O problémech mûsta jsem vÏdy hovo-

fiil s obãany a jejich námûty jsem pfiená‰el do jednotliv˘ch komisí

a jejich prostfiednictvím do rady.

2. Z mého pohledu je nejtûÏ‰í sjednotit zájmy obãanÛ s finanãními

moÏnostmi mûsta, zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ a dotací.

Kandidovat budu, chci nadále pomáhat pfii realizaci námûtÛ a pfiipo-

mínek obãanÛ.

3. Domnívám se, Ïe R˘mafiov je plnohodnotn˘m místem pro Ïivot.

Pfiesto v‰ak je celá fiada problémÛ, které je nutno fie‰it. V první fiadû

jde o zaji‰tûní dostateãného poãtu odborn˘ch lékafiÛ (oãních, zub-

ních, dûtsk˘ch atd.). Vybudování domova pro seniory. ¤e‰ení vefiej-

ného WC v centru mûsta. Vybudování dÛstojné smuteãní sínû.

Josef ÎiÏka
Z 25 zasedání zastupitelstva mûsta se zúãastnil celkem 16 (úãast

64,00 %).

Z 38 jednání hospodáfiské komise se zúãastnil celkem 23 (úãast 60,53 %).

Z 25 jednání komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje (ãle-

nem komise byl od 1. 2. 2016) se zúãastnil celkem 14 (úãast 56,00 %).

1. Z opoziãních lavic se jen velmi tûÏko prosazovaly nûkteré my‰-

lenky a podnûty. Pfiesto se nûkolik zámûrÛ z na‰eho volebního pro-

gramu podafiilo uskuteãnit. Za nejv˘znamnûj‰í povaÏuji to, Ïe se sou-

stavnou kontrolou a tlakem podafiilo sníÏit dluh na nájemném za ne-

bytové prostory, a to i pfies snahu nûkteré nájemce zv˘hodÀovat.

2. NejtûÏ‰í byla komunikace s koalicí, která mûla pfiedem dohodnut˘

v˘sledek hlasování bez ohledu na závaÏnost na‰ich pfiipomínek. V le-

to‰ních volbách se opût ucházím o ãlenství v zastupitelstvu. Budu-li

zvolen, budu kromû volebního programu âSSD prosazovat vy‰‰í kul-

turu dialogu pfii jednání zastupitelstva a jeho komisí.

3. V R˘mafiovû Ïiju 45 let a v na‰em mûstû se mi líbí. V pfií‰tím ob-

dobí bych chtûl kromû jiného prosazovat vytváfiení podmínek pro

kvalitní Ïivot seniorÛ.

Foto: Danu‰e Kotrlová
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Aktuálnû z mûsta

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 pozici referenta odboru regionálního rozvoje – technika investic

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Termín nástupu: 1. listopadu 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády ã. 564/2006

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 
+ osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních sa-

mosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Jiné poÏadavky:
• stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) stavebního smûru s min. praxí 2 roky v investiãní

v˘stavbû, popfi. ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo magisterském studijním oboru stavebního nebo technické-
ho smûru nebo vy‰‰í odborné vzdûlání stavebního nebo technického smûru (zákon ã. 111/1998 Sb., zákon o vysok˘ch ‰kolách)
s min. praxí 1 rok v investiãní v˘stavbû,

• znalost rozpoãtování investiãních akcí, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v zákonû ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,
• odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ,
• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.
Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní zabezpeãení investiãních akcí mûsta, zastupování investora zejména pfied dotãen˘mi orgány státní správy, zaji‰tûní pro-

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

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.
K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,
• 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

10. fiíjna 2018
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. fiíjna 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. Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru regio-
nálního rozvoje Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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I. etapa – místní ãásti Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské.

II. etapa – R˘mafiov: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova,

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

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

Harrachov, Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní, Dukelská,

Úvoz, tfiída HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipová, OkruÏní, NádraÏní, Na

Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. kvûtna 

a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenovan˘ch ulic.

III. etapa – R˘mafiov: nám. Svobody, ulice K. âapka, Divadelní,

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

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

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

Lidická, Vûtrná a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vy-

jmenovan˘ch ulic.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-

ãlánky, zbytky fiedidel, barev, lepidel a rozpou‰tûdel, motorové oleje,

absorpãní ãinidla a jiné filtraãní materiály, olejové filtry, záfiivky,

chladicí zafiízení obsahující freony, fotochemikálie.

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

ze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komunál-

ní odpad, pfiedev‰ím vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré koberce, li-

nolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je pfiedají 
osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., ktefií
mobilní svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebudou ode-
bírány, tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie a odpadovém
centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-

cyklaãním dvofie a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad do

popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici: po–pá 13:00–17:00
Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna: po–pá 6:00–16:30

so 8:00–13:00

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Pokud se fyzická osoba dopustí pfiestupku proti vefiejnému po-
fiádku podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona ã. 251/2016 Sb., o nûkte-
r˘ch pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, hrozí jí pokuta
aÏ 50 000 Kã.

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

I. etapa – 6. fiíjna 2018 od 8:00
II. etapa – 13. fiíjna 2018 od 8:00
III. etapa – 20. fiíjna 2018 od 8:00

Na 9. jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 13. záfií bylo pro-

jednáno celkem 87 bodÛ. Hejtman Ivo Vondrák zastupitele seznámil

s ãinností rady od 8. zasedání zastupitelstva.

DÛleÏit˘m bodem jednání byly úpravy, plnûní a ãerpání rozpoãtu

Moravskoslezského kraje na rok 2018

k datu 31. 7. 2018. Zastupitelstvo svû-

fiilo radû provádûní rozpoãtov˘ch 

opatfiení, kter˘mi se zv˘‰í financování

a v˘daje rozpoãtu kraje na rok 2018

o akce realizované z pfiebytku hospo-

dafiení z roku 2017 vãetnû schvalová-

ní a provádûní úprav závazn˘ch uka-

zatelÛ pfiíspûvkov˘m organizacím

kraje. Schválen˘ rozpoãet pfiíjmÛ na

rok 2018 ãinil 8 237 127 tis. korun.

V srpnu v rámci rozpoãtov˘ch opatfie-

ní do‰lo k navy‰ování závazn˘ch uka-

zatelÛ, v rozpoãtu pfiíjmÛ o cca

14 658 654 tis. korun na 22 895 781 tis. korun a v rozpoãtu v˘dajÛ

o 16 783 137 tis. korun na 26 135 635 tis. korun.

Rada kraje provedla 391 opatfiení v rozpoãtu v celkové v˘‰i 30 617 434 tis.

korun. Mezi nejv˘znamnûj‰í patfií neinvestiãní dotace Ministerstva ‰kol-

ství a tûlov˘chovy na mzdy v celkové v˘‰i 12 644 927 tis. korun a dotace

Ministerstva práce a sociálních vûcí k nav˘‰ení podpory poskytování soci-

álních sluÏeb o 1 717 521 tis. korun. K posílení v˘dajové ãásti rozpoãtu byl

vyuÏit zÛstatek financí z rozpoãtu roku 2017 ve v˘‰i 1 965 915 tis. korun.

Zastupitelstvo vzalo úpravy rozpoãtu a ãerpání v˘dajÛ na vûdomí.

V rámci Programu na podporu financování v˘dajÛ souvisejících s po-

skytováním sociálních sluÏeb byly zastupitelstvem schváleny finanãní

prostfiedky k zabezpeãení fungování systému sociálních sluÏeb, které by-

ly schváleny ve Stfiednûdobém plánu rozvoje sociálních sluÏeb

v Moravskoslezském kraji na roky 2015–2020. Na R˘mafiovsku byly do-

tace schváleny Diakonii âCE, stfiedisku R˘mafiov, na t˘denní stacionáfie

99 tis. korun, domovy pro seniory 326 tis. korun a domovy se zvlá‰tním

reÏimem 156 tis. korun.

Dále zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí úãelové dotace z rozpoãtu

Moravskoslezského kraje na tzv. „kotlíkové dotace“. LhÛta pro podává-

ní Ïádostí je do 31. 12. 2018 nebo do podání 10 tisíc Ïádostí. Nyní je po-

dáno cca 9 700 Ïádostí. Îádosti, které nebude moÏno vyfie‰it, budou dá-

ny do zásobníku a postupnû fie‰eny. Podporovan˘mi nov˘mi zdroji jsou

kombinovan˘ kotel na uhlí a biomasu – automatick˘, kotel na biomasu

automat i ruãní pfiikládání, plynov˘ kondenzaãní kotel a tepelné ãerpad-

lo. Celková v˘‰e dotace ãiní 200 tis. korun.

Zastupitelstvo schválilo dofinancování dotaãního programu na podpo-

ru financování akcí s podporou EU, a to z 17 493,5 tis. korun na

19 045,5 tis. korun. Rada kraje nav˘‰ila finanãní prostfiedky do tohoto

programu o 8 mil. korun, nyní je tedy alokováno celkem 48 mil. korun.

Program je zamûfien na podporu zámûrÛ mal˘ch obcí a svazkÛ obcí do

5 tisíc obyvatel. Jde o úãelové investiãní dotace na spolufinancování

vlastního podílu pfiíjemce dotace v rámci operaãních programÛ EU.

Minimální v˘‰e dotace je 100 tis. korun a maximální 1 mil. korun.

Procentuální v˘‰e dotace z rozpoãtu MSK ãiní maximálnû 80 % vlast-

ního podílu pfiíjemce.

Na dotaãní program „Úprava lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras v Moravsko-

slezském kraji sezóna 2018/2019“ byly v rozpoãtu kraje schváleny pro-

stfiedky ve v˘‰i 1 529 tis. korun. Program by mûl podporou úpravy bû-

Ïeck˘ch tras zv˘‰it nabídku volnoãasov˘ch aktivit a zatraktivnit turis-

mus v kraji. Zastupitelstvo rozhodlo dofinancovat tento dotaãní program

z rozpoãtu kraje na rok 2019 ve v˘‰i 1 089 tis. korun. V na‰í oblasti ob-

drÏí dotace Horní Mûsto (136 700 korun), Malá Morávka (283 300 ko-

run), Tvrdkov (53 800 korun) a Lomnice (66 000 korun). Celkem byly

schváleny Ïádosti v objemu 2 178 700 korun.

Námûstek hejtmana Jakub Unucka informoval zastupitelstvo o stavu v˘-

bûrov˘ch fiízení na autobusové dopravce v kraji. Na R˘mafiovsku bude za-

ji‰Èovat dopravu firma Transdev Morava, s. r. o. Provoz zahájí 9. prosin-

ce 2018. Dále podal informace k silnici I/11 Ostrava – prodlouÏená Rudná

v úseku 14,48–14,90 km. Úsek cca 400 m je zatíÏen vûcn˘m bfiemenem

práva chÛze a jízdy a je ve vlastnictví stavebníka. Nyní probíhá hodnoce-

ní doplnûn˘ch podkladÛ ve vazbû na novelu zákona ã. 416/2009. Vûfiím,

Ïe se podafií dojít k dohodû a zprovoznûní ãtyfiproudé silnice I/11 aÏ na

Rudnou. Tím by se urychlila doprava z Opavy do Ostravy, odlehãilo by

se Porubû a hlavnû obãanÛm Ïijícím v této lokalitû.

Ing. Jaroslav Kala
krajsk˘ zastupitel

Slovo krajského zastupitele
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·kolství

V prÛbûhu minulého víkendu policisté v okrese fie‰ili jedenáct dopravních

nehod se ‰kodou pfies 1,5 mil. korun, z toho ãtyfii nehody na R˘mafiovsku.

V pátek 14. záfií odpoledne se srazila auta u Jamartic. 46let˘ fiidiã octavie

se pfii pfiedjíÏdûní dvou vozidel nedokázal vãas zafiadit do své jízdní polo-

viny a bokem narazil do pfiedjíÏdûného vozidla Hyundai, které po stfietu

vyjelo do pfiíkopu. Následnû do‰lo ke stfietu ‰kodovky s protijedoucím 

peugeotem, pfii nûmÏ byla octavie odmr‰tûna do ohradníku. Pfii nehodû 

utrpûli dva fiidiãi zranûní, které si vyÏádalo o‰etfiení v nemocnici.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 173 tisíc korun. 

PfiibliÏnû ve stejném ãase bourala mezi Malou ·táhlí a R˘mafiovem 43le-

tá fiidiãka v opelu. V zatáãce dostala smyk na mokré vozovce a narazila

do betonového oplocení. ZpÛsobená ‰koda ãiní 90 tisíc korun, nikdo ne-

byl zranûn.

V nedûli 16. záfií dopoledne zpÛsobila mladá fiidiãka nehodu na kfiiÏovat-

ce ulic Opavské a Revoluãní v R˘mafiovû. Odboãila vlevo, aãkoliv v pro-

tismûru pfiijíÏdûl seat. Honda 25leté fiidiãky po stfietu skonãila v pfiíkopu,

seat je‰tû narazil do stojícího vozidla Ford. ¤idiãka uvedla, Ïe seat jel po-

malu, a tak si myslela, Ïe jí fiidiã umoÏÀuje projetí. ¤idiãka i její spoluje-

doucí utrpûly lehká zranûní. ZpÛsobená ‰koda ãiní 340 tisíc korun. 

TéhoÏ dne v poledne havaroval za Îìársk˘m Potokem 48let˘ motocyk-

lista. Pfii prÛjezdu zatáãkou dostal smyk, spadl na silnici a narazil do smû-

rového sloupku. Pfii nehodû se lehce zranil a byl pfievezen k o‰etfiení do

nemocnice. ZpÛsobená ‰koda ãiní 31 tisíc korun.

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

Víkend pln˘ nehod

Pfierov‰tí kriminalisté pátrají po svûfienci Dûtského domova se

‰kolou Veselíãko, kter˘ má trvalé bydli‰tû v okrese Olomouc.

Mladistv˘ se nevrátil z dovolenky, kterou trávil v Bruntále.

MÛÏe se vyskytovat na Bruntálsku, v lokalitû Moravského

Berouna a jeho okolí. 

Hoch je 157–165 cm vysoké hubené postavy, má hnûdé oãi

i vlasy. V pátrání je od 

23. dubna 2018.

Policie âR Ïádá obãany

o informace k místu poby-

tu a pohybu hledaného od

osob, které s ním pfii‰ly do

styku nebo si ho pov‰imly.

Policii je moÏné kontaktovat

od 7:00 do 15:00 na telefon-

ních ãíslech 974 778 336,

974 778 337, 601 365 551

nebo kdykoliv na celostátní

bezplatné lince 158.

por. Mgr. Milu‰e Zajícová
OTP Pfierov

Îádost o spolupráci 
pfii pátrání po hledané osobû

Sbûr starého papíru
25.–26. 9. 2018

7:00–7:40
15:00–17:00

Místa sbûru: Z·, Jelínkova ul.

Z·, ul. 1. máje

Kvalita sbûrového papíru: noviny, letáky, ãasopisy

knihy bez tuhé vazby

knihy s mûkkou vazbou

pouÏit˘ kanceláfisk˘ papír

tiskopisy, pouÏité se‰ity, 

staré písemky 

balíãky ãi krabice do 10 kg, 

doma zváÏené

Sbûr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové souãásti 

(napfi. kovové zakladaãe v ‰anonech)

role (tzv. dutinky)

Karton bereme jen 26. 9. po 16:00!
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Nejvût‰í lstí ìábla je, kdyÏ sám o sobû prohla‰uje, Ïe

není. Ladislav Fuks

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

21. 9. 1923 nar. Luba Skofiepová, hereãka (zemfi. 23. 12. 2016)

– 95. v˘roãí narození

21. 9. 1913 nar. Vûra Ferbasová, hereãka (zemfi. 4. 8. 1976)

– 105. v˘roãí narození

22. 9. Svûtov˘ den mûst bez aut – od roku 1998
23. 9. 1938 âeskoslovenská vláda vyhlásila v‰eobecnou mobili-

zaci – 80. v˘roãí

23. 9. 1973 zemfi. Pablo Neruda, vl. jm. Ricardo Neftali Reyes

y Basoalto, chilsk˘ básník, nositel Nobelovy ceny (nar.

12. 7. 1904) – 45. v˘roãí úmrtí 

24. 9. 1923 nar. Ladislav Fuks, prozaik (zemfi. 19. 8. 1994) 

– 95. v˘roãí narození 

25. 9. Mezinárodní den nesly‰ících – od roku 1958 
25. 9. 1868 nar. Jaroslav Kvapil, spisovatel a reÏisér (zemfi. 

10. 1. 1950) – 150. v˘roãí narození

26. 9. 1888 nar. Thomas Stearns Eliot, anglick˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 4. 1. 1965) – 130. v˘roãí narození 

26. 9. 1898 nar. George Gershwin, americk˘ skladatel a klavírista

(zemfi. 11. 7. 1937) – 120. v˘roãí narození 

26. 9. 1848 nar. hrabû Václav Kounic, politik a kulturní mecená‰

(zemfi. 14. 10. 1913) – 170. v˘roãí narození 

27. 9. 1983 zemfi. Jifií Malásek, skladatel (nar. 7. 8. 1927) 

– 35. v˘roãí úmrtí 

28. 9. Státní svátek âR – Den ãeské státnosti, v˘roãí za-
vraÏdûní sv. Václava v roce 929 

28. 9. 1803 nar. Prosper Mérimée, francouzsk˘ spisovatel a politik

(zemfi. 23. 9. 1870) – 215. v˘roãí narození

28. 9. 2008 zemfi. Adolf Branald, spisovatel (nar. 4. 10. 1910)

– 10. v˘roãí úmrtí

30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ – slaví se na sv.
Jeron˘ma, patrona pfiekladatelÛ 

30. 9. 1938 âeskoslovenská vláda pfiijala mnichovsk˘ diktát
– 80. v˘roãí

30. 9. 1928 nar. Elie Wiesel, americk˘ spisovatel a filosof, nositel

Nobelovy ceny za mír (zemfi. 2. 7. 2016) – 90. v˘r. nar.

1. 10. Mezinárodní den seniorÛ – slaví se od roku 1998
(OSN)

2. 10. 1933 nar. Karel Hála, zpûvák (zemfi. 6. 7. 2008) – 85. v˘r. nar.

3. 10. 1908 nar. Nelly Gaierová, hereãka a operetní zpûvaãka

(zemfi. 30. 10. 1995) – 110. v˘roãí narození

4. 10. Svûtov˘ den zvífiat – vyhlásilo shromáÏdûní ekologÛ
ve Florencii v den svátku sv. Franti‰ka z Assisi, pa-
trona zvífiat

4. 10. 1993 podepsána Evropská dohoda o pfiidruÏení âR
k Evropskému spoleãenství – 25. v˘roãí

Spoleãenská kronika

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

Zdenka Ondrová – R˘mafiov  ............................................... 80 let 

Josef Janó – R˘mafiov  .......................................................... 81 let 

Marie Töllichová – R˘mafiov  ............................................... 81 let 

Miloslava Petfieková – R˘mafiov  ......................................... 82 let 

Zlatica Strouhalová – R˘mafiov  ........................................... 82 let 

Vûra Tome‰ová-Podkujková – R˘mafiov  ............................. 83 let 

Vûra Stuchlíková – R˘mafiov  ............................................... 85 let 

Václav Dutkiewiã – R˘mafiov  .............................................. 85 let 

Pavel Valíãek – Janovice  ..................................................... 90 let 

Jarolím Ftáãek – R˘mafiov  ................................................... 90 let 

Zdenûk âermák – R˘mafiov  ................................................. 90 let 

Rozlouãili jsme se

Radim Ovãáãík – R˘mafiov  ................................................ 1935

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 16. záfií 2018 oslavila paní

Ludmila Chaloupková
svátek Ludmilek a zároveÀ své

92. narozeniny.

Hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti

pfieje dcera Lída s rodinou.

Dne 21. záfií 2018 slaví váÏená paní 

Helenka Marková
80. narozeniny.

Milé a laskavé mamince a babiãce 

pfiejeme pevné zdraví, hodnû teplouãka 

v srdíãku a sluníãka v du‰iãce 

a moc ‰Èastn˘ch a radostn˘ch chvil 

v dal‰ích letech. 

Dcera Helena a zeÈ Lubomír, 
vnuk Viki – Dudina  a vnuk Luba – Îlábek

s manÏelkou Janãou

Vzpomínka
Dne 9. záfií uplynulo pût smutn˘ch let,

co nás navÏdy opustila na‰e zlatá maminka,

paní BoÏena Geroltová.
S láskou a úctou vzpomínají

dcera Ladislava s rodinou, dcera Anna 
s rodinou, syn Bohuslav s rodinou, 

syn Vladimír s rodinou, 
vnouãata, pravnouãata a prapravnouãata.

Kdo jste ji znali, vzpomeÀte si s námi.

Ve stfiedu 19. záfií 2018
jsme si pfiipomnûli 10. smutné v˘roãí dne, 

kdy nás navÏdy opustil

milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek,

pan Ladislav Tyl ze Staré Vsi.
S láskou a úctou vzpomínají

manÏelka,
dcera a syn s rodinami.

Komunální volby, Stará Ves 2018

Pozvánka

Obãané Staré Vsi jsou zváni k vefiejné debatû s kandidáty voleb-

ních stran, ktefií se budou úãastnit komunálních voleb.

Jednotlivé volební strany a jejich kandidáti budou mít moÏnost

pfiedstavit své názory na dal‰í rozvoj na‰í obce a svojí prezentací

tak ovlivnit voliãe.

Debata se uskuteãní ve stfiedu 3. 10. 2018 od 18:00 
v kulturním domû ve Staré Vsi.

Tato pozvánka je souãasnû urãena kandidátÛm z jednotliv˘ch vo-

lebních stran do Zastupitelstva obce Stará Ves.

Pavel Koláfi, obãan Staré Vsi, bez politické pfiíslu‰nosti,
nezávisl˘ na Ïádné volební stranû, a tedy ani na Ïádném z kandidátÛ
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JiÏ potfietí se sály Galerie Octopus zaplnily obrazy r˘mafiovského rodáka,
malífie a grafika Jifiího Meitnera. Po v˘stavách v roce 2011 (kromû galerie
také v r˘mafiovské knihovnû) a v roce 2015 pfiichází letos v záfií s v˘stavou
nesoucí pfiíznaãn˘ název Jubilejní. Autor totiÏ v dubnu oslavil ‰edesátiny.
Jifií Meitner se v roce 1958 narodil v R˘mafiovû, odkud zamífiil do

Krnova studovat pedagogickou ‰kolu se zamûfiením na v˘tvarnictví. Po

absolutoriu se vzdûlával ve v˘tvarné tvorbû soukromû, a to u profesorÛ

praÏské AVU Franti‰ka Jiroudka, kter˘ jej v˘raznû ovlivnil v uÏívání

modré barvy, Jifiího Nováka a Vladimíra Koãára. V osmdesát˘ch letech

Ïil v severních âechách, kde byl ãlenem umûlecké skupiny Kontakt. Po

roce 1989 odjel do nûmeckého Heidelbergu. Zde se Ïivil jako malífi na

volné noze. Zab˘val se pfieváÏnû krajinomalbou a portrétní tvorbou. Po

této zku‰enosti se usadil v Kladrubech na Strakonicku v jiÏních

âechách. Do R˘mafiova se v‰ak pravidelnû vrací. Vystavuje od roku

1978 a právû probíhající pfiehlídka je jeho tfiiaãtyfiicátou. 

V̆ stava pfiedstavuje malby a pastely z let 1994 aÏ 2018. Symbolicky

ji otevírá nejstar‰í vystavené plátno Láska je vûãná z roku 1988 v pfie-

kvapivû monochromních, hnûdav˘ch a modr˘ch tónech. Pak uÏ ná-

sledují oleje a pastely zobrazující typické autorovy motivy, mezi nûÏ

patfií malebná jihoãeská krajina s kapliãkami, zdoben˘mi ‰títy domÛ

a statkÛ mûst a vesnic, jak˘mi jsou Strakonice, âesk˘ Krumlov,

RoÏmberk ãi ·tûchovice. Zastoupena je v‰ak i Jaromûfi ãi Kyjovice.

R˘mafiovské motivy na rozdíl od v˘stavy v roce 2015 chybí. Zato se

náv‰tûvník mÛÏe potû‰it heidelberskou katedrálou, kterou autor vy-

tvofiil pfiímo na místû v roce 1994. Témûfi v‰echny mûstské a vesnic-

ké krajiny zobrazil ostr˘mi, svítiv˘mi barvami, které v kombinacích

Ïlut˘ch, oranÏov˘ch, fialov˘ch a modr˘ch odstínÛ vytváfiejí pÛsobi-

v˘ (aÏ mot˘lí) efekt. Meitner je v technice kresby pastelem daleko

pfiesvûdãivûj‰í a sebevûdomûj‰í neÏ v malbû.

Dal‰ím motivem, kter˘ prostupuje cel˘m autorov˘m dílem, je vûãná

inspirace umûní – Ïena. Tu v podobû aktu autor usazuje do mûstsk˘ch

scenérií, ve kter˘ch pÛsobí jako socha, ale také do krajiny, kde se mû-

ní aÏ v ‰elmu (cyklus Kráska a zvífie). 

Okrajovou záleÏitostí Meitnerovy tvorby jsou grafické práce, které

na v˘stavû zastupuje bohuÏel jen jeden linoryt. Kombinace kontrastu

ãern˘ch a svûtl˘ch ploch s ostrou obrysovou linií by v kontextu více

vystaven˘ch dûl podala jin˘ a zajisté zajímav˘ pohled na autora, pro

nûjÏ je barva zásadním vyjadfiovacím prostfiedkem (jak ostatnû po-

tvrzuje uÏívání kfiiklavû barevn˘ch rámÛ, které dílÛm spí‰e ubírají na

úãinku). 

VernisáÏ zahájil autorÛv pfiítel Richard Lubliner, kter˘ pfied tfiiceti le-

ty uvedl Meitnerovu v˘stavu ve Strakonicích. Práce Jifiího Meitnera

budou v galerii k vidûní do 30. záfií.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Jubilejní v˘stava Jifiího Meitnera

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Od 17. záfií je v Informaãním centru R˘mafiov pfii mûstském muzeu v prodeji druhé ãíslo ãasopisu Jeseníky a Rychlebské hory
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Mûstská knihovna R˘mafiov, Sokolovská 25, R˘mafiov 795 01
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení pozice:

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE 
Termín nástupu: leden 2019

PoÏadavky:
• stfiedo‰kolské nebo vysoko‰kolské vzdûlání v oboru knihovnickém,

pedagogickém nebo humanitním v˘hodou

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

hodou

• lektorské dovednosti

• zku‰enosti s neformální pedagogikou

• orientace v literatufie, pfiehled o kniÏní produkci

• velmi dobrá znalost práce s informacemi a na PC

Dal‰í poÏadované schopnosti, vlastnosti a dovednosti:
• organizaãní schopnosti

• samostatnost, zodpovûdnost, spolehlivost

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

práce

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

kativnost

Pracovní náplÀ: 
• komplexní zaji‰tûní chodu oddûlení, práce s uÏivateli (knihovnické

a informaãní sluÏby) 

• tvorba a realizace besed a informaãních lekcí 

• podíl na akvizici fondu knihovny 

Nabízíme: 
• pracovní pomûr na dobu neurãitou 

• platové zafiazení dle platného mzdového pfiedpisu – 8. platová tfiída

• zajímavou práci s moÏností seberealizace a dal‰ího sebevzdûlávání 

• stravenky, 5 t˘dnÛ dovolené 

Strukturovan˘ Ïivotopis a motivaãní dopis doruãte nejpozdûji do 

1. 11. 2018 osobnû nebo po‰tou na adresu Mûstská knihovna
R˘mafiov, Sokolovská 25, R˘mafiov 795 01 nebo za‰lete na adresu

reditelka@knihovnarymarov.cz s oznaãením V˘bûrové fiízení.
Pfiedpokládan˘ termín nástupu: leden 2019
Vybraní uchazeãi budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zasláním

pfiihlá‰ky úãastník v˘bûrového fiízení poskytuje souhlas s nakládáním

s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení,

ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ. 

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

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

Dal‰í informace:
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Îmolíková, fieditelka, 776 212 766

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:
po–pá 16:00–21:00
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 korun 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. Termíny kavárniãek v roce 2018 (kaÏd˘ lich˘ t˘den

v úter˘): 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Od 16. fiíjna bude kryt˘ bazén opût v provozu!

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Expozice otevfiena:
Úter˘, ãtvrtek, sobota    9:00–12:00    13:00–16:00

Mimo otevírací dobu lze sjednat prohlídku 
na tel. ãísle: 733 429 438
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Setkal/a jste s tím, Ïe vás
partner/ka:
poniÏuje, nadává vám, za-

stra‰uje, brání vám v kontaktu s rodinou ãi pfiáteli, kontroluje nebo

sleduje, vyhroÏuje vám, nedává vám dostatek financí nebo o nû mu-

síte prosit, fyzicky vás napadá, nutí vás k sexu, i kdyÏ odmítáte?

Pokud jste odpovûdûl/a kladnû na nûkterou z uveden˘ch moÏností,

mÛÏe u vás jít o domácí násilí.

Domácím násilím je obecnû rozumûno chování, které u jednoho

z partnerÛ zpÛsobuje strach z druhého, které v souÏití nastavuje pev-

nû dané a nezamûnitelné role osoby ohroÏené a osoby násilné a zpra-

vidla se odehrává nevefiejnû.

Myslíte si, Ïe neexistuje Ïádné fie‰ení? ·patnû spíte a nemÛÏete se sou-

stfiedit? ¤íkáte si, Ïe za násilí mÛÏete sám/sama? Îe kdybyste se víc sna-

Ïil/a, Ïe by se partner mohl zmûnit? Máte pocit, Ïe vám nikdo nepomÛÏe? 

NezÛstávejte v tom sami a kontaktujte sociální pracovnici po-
radny ELPIS.

SluÏby poskytujeme v Bruntále (na ulici Kavalcova 7), v R˘ma-
fiovû (na ulici Julia Sedláka 14) a v Krnovû (na ulici Hlubãická 9),
a to na základû telefonické domluvy, podle moÏností a potfieb kli-
enta. K dispozici je také psycholog poradny. 

Posláním poradny Elpis Bruntál je poskytování odborného sociální-

ho poradenství o moÏnostech a formách pomoci, nezbytné psychické

podpory a individuálního provázení obûtem a svûdkÛm domácího ná-

silí a trestn˘ch ãinÛ spojen˘ch s násilím, t˘ráním a zneuÏíváním.

Prostfiednictvím sociálního pracovníka a psychologa pomáhá stabili-

zovat klienta v bûÏném Ïivotû, provádí ho krizov˘m obdobím a po-

skytuje informace o moÏnostech fie‰ení jeho situace. 

Odborné sociální poradenství je urãeno lidem ve vûku od 18 let.

SluÏby jsou poskytovány bezplatnû a anonymnû.

JSME TADY PRO VÁS!
Kontaktní osoba: Bc. Klára Maková, Tel.: 734 518 846
E-mail: elpis.br@sdk.cz, k.makova@sdk.cz 
Adresa: Kavalcova 7, Bruntál, www.slezskadiakonie.cz

Odborná sociální poradna ELPIS Bruntál

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘-

mafiovû, poskytuje peãovatelskou

sluÏbu jiÏ od roku 1993. Tato

sluÏba je poskytována v r˘mafiovském regionu a od roku 2016 také na

území mûsta Bfiidliãné. V souãasné dobû máme v péãi cca 175 klientÛ.

SluÏba je poskytována lidem od 27 let, ktefií mají sníÏenou schopnost se

postarat o sebe sama z dÛvodu stáfií, nemoci ãi urãité formy postiÏení

a potfiebují pomoc druhé osoby. Tato pomoc je poskytována v jejich pfii-

rozeném sociálním prostfiedí – tj. doma – tak, aby ve svém známém pro-

stfiedí mohli setrvat co moÏná nejdéle.

Na‰e sluÏba lidem pomáhá pfii zaji‰tûní bûÏného chodu domácnosti

(úklid, nákupy, praní a Ïehlení prádla, vyzvednutí lékÛ v lékárnû aj.),

pfii zvládání péãe o vlastní osobu (podávání jídla a pití, pomoc pfii ob-

lékání a svlékání, pfii pohybu po bytû), pfii asistovaném ãi celkovém

zaji‰tûní hygieny, pfii poskytnutí stravy (zaji‰tûní dovozu teplé stravy

vãetnû dietního stravování) a pfii zprostfiedkování kontaktu se spole-

ãensk˘m prostfiedím (doprovod na úfiady, k lékafii atd.). 

KaÏd˘ jednotliv˘ klient má sluÏbu nastavenu na míru tak, aby co nej-

více vycházela vstfiíc jeho konkrétním potfiebám a pomáhala mu jen

tam, kde opravdu potfiebuje. Na‰ím cílem je spolupráce s klientem,

v oblastech, kde není tak velká potfieba pomoci, se snaÏíme podporo-

vat a udrÏovat ãinnosti, které klient zvládne sám. 

Peãovatelská sluÏba pro‰la za 25 let poskytování velk˘m rozvojem

aÏ do souãasné podoby plnû profesionální sluÏby se v‰ím potfiebn˘m

vybavením. Formy pomoci jsou rÛzné – nûkomu staãí zajistit jednou

t˘dnû nákup ãi dvakrát do mûsíce pomoc s úklidem domácnosti, jin˘

zase potfiebuje pouze dopomoc s hygienou. Jsou ale i pfiípady, a není

jich málo, kdy peãující rodina odjíÏdí na dovolenou ãi za prací a po-

Ïádá o pomoc na‰e stfiedisko Diakonie âCE. V takové situaci jsme

schopni zabezpeãit komplexní péãi o ãlovûka, a to v podstatû bûhem

celého dne (peãovatelská sluÏba je poskytována nepfietrÏitû).

Pro více informací mÛÏete kontaktovat sociálního pracovníka této
sluÏby Bc. Lubomíra StaÀka na ãísle 733 500 300 nebo vedoucí
Peãovatelské sluÏby Bc. Marcelu MaÀurovou na ãísle 604 570 210.

Peãovatelská sluÏba Diakonie âCE, stfiediska v R˘mafiovû

9. 6. – 29. 9. zámek Janovice
V̆ stava: David Macháã – Zahrádkáfii

9. 6. – 30. 9. zámek Janovice
V̆ stava: Petr ·imãík – Zákaz vstupu

16. 6. – 30. 9. hrad Sovinec
V̆ stava: K. Gebauer a M. Klouzová – Niubo

4. 8. – 29. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Okupace srpen 1968

17. 8. – 30. 9. hrad Sovinec
V̆ stava: Pavel Vrzala – Austrálie

3. 9. – 3. 10. M. knihovna R˘mafiov, Retroãítárna

8.–30. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Jifií Meitner – Jubilejní v˘stava

22. 9. SVâ R˘mafiov, Prometalfest

22.–23. 9. hrad Sovinec, Balady zbojnické

23. 9. 14:00 zámek Janovice, ukonãení zámecké sezóny 

14:00 – deskové hry

16:00 – Mahen: âertovská pohádka

28. 9. 10:00 kostel ve Skalách, pouÈ

28.–30. 9. hrad Sovinec, Past na medvûda

30. 9. 9:30 kostel sv. arch. Michaela R˘mafiov, pouÈ

6. 10. 14:00 Z· Malá Morávka, oslava 110. v˘roãí Z·

6.–7. 10. hrad Sovinec, Sovinecké hodování

8. 10. 9:45 SVâ R˘mafiov, divadlo: O stateãném kováfii

10. 10. 20:00 Jazzclub SVâ, koncert:

Pavlína Jí‰ová a Petra ·any ·anclová

11. 10. – 2. 12. M. muzeum R˘mafiov, v˘stava:

Marie Kodovská – Zakfiikovaná básnífika

13. 10. Stránské, Ka‰tánkohraní

13.–14. 10. hrad Sovinec, Záhada prokleté truhly

17. 10. 19:00 SVâ R˘mafiov
Divadlo: vé.vé.vé.ãeskoslovensko.cs

Pfiehled kulturních akcí – záfií/fiíjen 2018

Foto: archiv Diakonie âCE
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Na pondûlí 10. záfií pozval management Mûstského divadla R˘mafiov dal‰í za-
jímavé hosty. Tentokrát ‰lo o profesionální herce praÏského divadla Palace,
ktefií pfiijeli do R˘mafiova s komedií Miluju tû, ale... amerického dramatika
Joea DiPietra s hudbou Jimmyho Robertse.
Hudební komedie s pÛvodním názvem I Love You, You’re Perfect,
Now Change (Miluju Tû, jsi prima, ale rychle se zmûÀ) pro ãtyfii her-

ce a tfii muzikanty mûla svûtovou premiéru 1. srpna 1996 v divadle

Westside Theatre v New Yorku, kde se hrála dvanáct let, dosáhla po-

ãtu ‰esti tisíc repríz, stala se tak nejdéle hran˘m muzikálem Off-

Broadway a pfiekonala fiadu místních diváck˘ch rekordÛ. Byla pfielo-

Ïena do ãtrnácti jazykÛ a hrála se ve více neÏ 150 mûstech svûta.

Zásluhou producenta a pfiekladatele Adama Nováka, jenÏ uÏ ãesk˘m

divákÛm pfiinesl muzikály Bídníci, Pomáda, Jekyll a Hyde nebo

Monty PythonÛv Spamalot, se v roce 2003 hra pod názvem Miluju tû,
ale… dostala do Prahy, kde mûla 2. dubna premiéru v Divadle

Blaník. Dal‰í premiéru zaÏila v Divadle Radka Brzobohatého (30. 3.

2006) a v divadle Palace ji v obnovené premiéfie uvedli 15. prosince

2012 v reÏii Antonína Procházky.

Muzikálová komedie nemá pevnou dûjovou linii. Série scének, které

na sebe nenavazují, se toãí kolem partnersk˘ch peripetií, seznamová-

ní, zoufalství stfiedního vûku i spoleãného rodinného souÏití. Dûj

s humorem, ãasto znaãnû ãern˘m, líãí vztah dvou lidí od trapn˘ch

prvních schÛzek pfies budování vztahu, sexuální oãekávání a manÏel-

ské stereotypy aÏ po namlouvání v pokroãilém vûku v krematoriu.

V nûkterém z obrazÛ se zfiejmû mnoh˘ z divákÛ pozná. Traduje se, Ïe

pfii newyorské premiéfie jedna z náv‰tûvnic vykfiikla: „BoÏe, to je
o mnû!“
Zatímco první jednání si satiricky pohrává s problematikou osamû-

Herci divadla Palace zahráli v Mûstském divadle R˘mafiov

Tradiãní událost pro opravdové borce, ktefií se umí ohánût kosou.

Stránské v sobotu 8. záfií opût oÏilo tradicemi. Spoleãnost Stránské, 

z. s., pfiipravilo na tento den soutûÏ v seãení trávy kosou. SoutûÏících by-

lo letos sedm a vlivem suchého a horkého léta to vÛbec nemûli lehké, je-

likoÏ tráva rozhodnû nebyla zelená a ‰Èavnatá. Ceny si mezi sebe rozdû-

lili tito sekáãi: 1. Petr HorÀáãek, 2. David Ko‰tial a 3. Michal Ko‰árek.

ZasoutûÏily si i dûti. Prokousávání borÛvkov˘m koláãem byla ná-

ramná zábava nejen pro nû, ale zejména pro pfiihlíÏející diváky; dal-

‰í soutûÏe následovaly.

Teì uÏ se spoleãnû mÛÏeme tû‰it na dal‰í pfiipravovanou akci, kterou

bude 13. fiíjna Ka‰tánkohraní. 

Fota a text: Vladimíra Kfienková

Ve Stránském soutûÏili sekáãi na Memoriálu Jana Ko‰tiala

Organizace a spolky
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l˘ch svobodn˘ch muÏÛ a Ïen v dne‰ním svûtû, druhé obrací pozor-

nost k Ïivotu v manÏelství. DiPietro dokázal pfievyprávût nepfiíli‰ 

úsmûvné pfiíbûhy s obrovsk˘m vtipem, ironií a nadsázkou. To se na-

konec podafiilo i pfiekladateli Adamu Novákovi.

Je zfiejmé, Ïe se dne‰ní publikum chce bavit. Nejinak tomu bylo

u pondûlního pfiedstavení divadla Palace, které v Mûstském divadle

R˘mafiov nav‰tívily na tfii stovky divákÛ, a podle ohlasÛ z publika 

nad‰ení neznalo hranic. KaÏd˘ ze ãtvefiice hercÛ, jejichÏ postavy zís-

kávají jména aÏ v jednotliv˘ch epizodách, dostává na jevi‰ti zhruba

stejn˘ prostor. A Daniela ·inkorová, Katefiina ·ildová, Roman Vojtek

a Lumír Ol‰ovsk˘ pfiedvedli skuteãn˘ koncert s plejádou hereck˘ch

poloh a v˘razn˘m pfiispûním hudebního doprovodu Petra Vondráãka

na klávesy a Anny Romanovské Fliegerové na housle. Je nutné vy-

zvednout v˘kon Lumíra Ol‰ovského, kter˘ byl skvûl˘ ve v‰ech rolích.

ProtoÏe je celá hra zaloÏena na krátk˘ch v˘stupech a modelov˘ch si-

tuacích, musely b˘t kost˘my vymy‰leny tak, aby vyslaly impuls k di-

vákovi, o jakou postavu jde, a pfiitom aby se herci stihli do 30 sekund

pfievléknout. Jen pro pfiedstavu, herci vystfiídali jedena‰edesát kost˘-

mÛ. Nároãná byla i pfiíprava masek. Ve hfie hrají v‰ichni ãtyfii prota-

gonisté „od kolébky do hrobu“ (v jedné chvíli hrají dûti, v dal‰í pak

starce). Tady maskéfii i kostyméfii odvedli vskutku skvûlou práci. 

Nenároãnému námûtu mohla dramaturgická pfiíprava a reÏie pomoci,

ale v pfiípadû této inscenace se tak bohuÏel nestalo. Komediální situa-

ce by se daly uchopit a rozehrát podstatnû lépe, barvitûji a zajímavûji,

reÏisér Antonín Procházka zÛstal v tomto smûru pfiedstavení mnohé

dluÏen. Hudební sloÏka nabídla jen málo skuteãnû pÛsobiv˘ch pasáÏí.

Îiv˘ hudební doprovod je zajisté dobrou volbou (obzvlá‰È, kdyÏ za

klávesami sedí Petr Vondráãek a v pfiedstavení úãinkuje nejen jako

muzikant), ale v provedení dvou hráãÛ byl doprovod dost úsporn˘

a pûvecká vystoupení tolik nevynikla. Místy lascivní a divácky pod-

bízivé scény nûkdy pfiipomínaly nevkusnou lidovou zábavu nebo tele-

vizní silvestrovské show 80. let a délka tfiíhodinového pfiedstavení ne-

nároãnému námûtu neodpovídala. Nemluvû o místy nesrozumitelné

herecké mluvû pfiená‰ené prostfiednictvím mikroportÛ. Závûrem

ov‰em dluÏno dodat, Ïe muzikálová komedie pÛsobila jako celek vy-

rovnanû a jednotlivé scény nevyboãovaly z profesionality. JiKo

V srpnu leto‰ního roku byla dokonãena II. a IV. etapa opravy povrchu

silnice III/4451 mezi Tvrdkovem a Rudou. Oprava IV. etapy, úseku

v délce 2,3 km, byla provedena recyklací za studena a zahrnovala 

i opravy propustkÛ. Následnû byla poloÏena loÏní a obrusná vrstva.

Náklady na tuto etapu ãinily 10,3 mil. korun. Souvislá oprava II. eta-

py v úseku dlouhém cca 1,3 km byla taktéÏ provádûna recyklací za

studena s poloÏením loÏné vrstvy ACL tlou‰Èky 50 mm a obrusné vrst-

vy ACO tlou‰Èky 40 mm. Rekonstruovány byly dva propustky, úpra-

va nezpevnûn˘ch krajnic vãetnû napojení sjezdÛ k nemovitostem

a bylo provedeno vodorovné dopravní znaãení. Náklady na tuto etapu

ãinily 10,5 mil. korun. Stavba byla financována ze Státního fondu do-

pravní infrastruktury a provedla ji firma M – Silnice, a. s., Pardubice.

V loÀském roce byla realizována I. etapa, zÛstává tedy III. etapa, kte-

rá probûhne v roce 2019. Ta byla v plánu realizace uÏ v roce 2018,

ale vzhledem k tomu, Ïe se v leto‰ním roce stavby soutûÏily za cca

100 % projektovan˘ch cen, zÛstala pod ãarou. V pfiedchozích letech

se stavby bûÏnû soutûÏily za cca 60 aÏ 70 % projektov˘ch cen. Vûfiím,

Ïe v pfií‰tím roce se stavba dokonãí a silnice bude slouÏit motoristÛm

a cyklistÛm pfii náv‰tûvách na‰eho regionu.

Fota a text: Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Dal‰í dvû etapy opravy silnice Tvrdkov – Ruda jsou hotovy

Z okolních obcí a mûst
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Nemûl jsem nikdy ambice stát se starostou, ale kdyÏ první dva kandidáti na

post starosty odstoupili, pfii‰lo na fiadu tzv. „krizové fie‰ení“, nemám totiÏ ve

zvyku couvnout pfied problémy. Chtûli jsme pfiece provést zmûny, chtûli jsme

zmûnit Bfiidliãnou.

Úfiad starosty mi byl pfiedán za 15 minut. „Tady jsou klíãe od kanceláfie, mo-

bil a heslo k poãítaãi.“ ToÈ v‰e. Oãekával bych od svého pfiedchÛdce, kter˘ ve

funkci starosty strávil dvû volební období a jistû za tu dobu naãerpal spoustu

zku‰eností, Ïe se se mnou bude chtít o nû podûlit a poradit mi, na co si dát po-

zor. Nestalo se. A tak hozen do vody zaãal jsem plavat.

Neãekal jsem, Ïe bude úfiad starosty tak nároãn˘ a sloÏit˘. NeÏ jsem se seznámil

se v‰emi zákony, pfiedpisy, vyhlá‰kami a smûrnicemi a zaãal se v nich oriento-

vat, ubûhla hezká fiádka mûsícÛ. Hodnû mi v zaãátcích pomohli starostové ze

SOR (SdruÏení obcí R˘mafiovska), z nichÏ vût‰ina mûla uÏ za sebou dvû i více

volebních období. Velice si jejich pomoci cením. Pfii jedné schÛzce SOR mi by-

lo fieãeno, Ïe je Bfiidliãná v realizaci velk˘ch oprav a investiãních akcí ve velkém

skluzu. „S tím se mûlo zaãít jiÏ pfied lety.“ Na tomto sice tvrdém, ale pravdivém

v˘roku zaãalo vedení mûsta budovat svou filosofii: pfiestat mluvit o tom, co by

se mûlo, a zaãít s okamÏitou realizací. VÏdyÈ o regeneraci panelov˘ch sídli‰È se

mluvilo jiÏ od roku 2011. O havarijním stavu kanalizace ve Vajglovû se vûdûlo

také dlouho. A ve v˘ãtu takov˘ch „co by se mûlo“ bych mohl pokraãovat.

Kde ale zaãít, kdyÏ na stole nebyl ani jeden rozpracovan˘, natoÏ hotov˘ pro-

jekt na realizaci investiãních akcí, popfi. velk˘ch oprav. Zaãali jsme tedy se

schÛzkami se spoluobãany, a myslím si, Ïe to byl dobr˘ poãin. Pfiipomínky

spoluobãanÛ byly zakomponovány do programu Rozvoje mûsta do roku 2020

a mnohé z nich se podafiilo realizovat anebo jsou projektovû pfiipraveny pro

realizaci. Tímto bych chtûl podûkovat v‰em spoluobãanÛm, ktefií se schÛzek

zúãastnili a sv˘mi názory a pfiipomínkami se podíleli na následn˘ch zmûnách.

Uznání zaslouÏí také spoluobãané, ktefií se osobnû ãi písemnû vyjadfiovali

k dûní ve mûstû a dokázali nejen kritizovat, ale i pochválit.

Jedním z velice dÛleÏit˘ch rozhodnutí bylo vyãlenûní finanãních prostfiedkÛ

na projektovou dokumentaci. V letech 2015–2018 jsme pofiídili projektovou

dokumentaci za cca 4 mil. korun. Myslím, Ïe to byl jeden z nejvût‰ích pfiíno-

sÛ nového vedení pro dal‰í v˘voj a zaãátek promûny na‰eho mûsta.

Krátká rekapitulace toho, co se za toto volební období podafiilo realizovat:
Men‰í opravy a investice:
1. Zlep‰ení venkovského prostfiedí – prostranství pfied ZU·, cesta na ul.

·kolní, chodník ke smuteãní síni, chodník pfied ‰kolkou a multifunkãní

hfii‰tû ve Vajglovû – CENA 3 037 000 Kã 

(z toho dotace 2 833 000 Kã)

2. Chodníky k bazénu, podél uãili‰tû, mezi ul. Osvobození a 1. máje, v ul.

Sluneãná, chodníky a prostranství u spoleãenského domu, pfiedláÏdûní chodní-

ku za spoleãensk˘m domem – CENA 3 000 000 Kã

3. Ménû nároãná oprava komunikací v ul. Hfibitovní, ke stfielnici, v ul.

Tovární, Luãní, Na Vyhlídce, NádraÏní, ·kolní pod kostelem, pod bazé-

nem vãetnû parkovi‰tû i u atriákÛ, v ul. Nerudova, OkruÏní, kolem spole-

ãenského domu, ve Vajglovû kolem panelov˘ch domÛ a parkovi‰tû

– CENA 2 800 000 Kã

4. Mûstsk˘ úfiad – rekonstrukce sociálního zafiízení, odstranûní schodi‰tû

pfied budovou (v havarijním stavu) vãetnû vydláÏdûní celého venkovního

prostoru – CENA 550 000 Kã

5. Mûstsk˘ kamerov˘ systém – CENA 877 000 Kã

6. Horská vpusÈ, ul. Na Lánech – CENA 79 000 Kã

7. Oprava poÏární zbrojnice (okna, dvefie, vrata) – CENA 277 000 Kã

8. Kanalizace ul. Fojtství, hfii‰tû – CENA 1 225 000 Kã

9. Pofiízení radarÛ Bfiidliãná, Albrechtice – CENA 160 000 Kã

10. Autobusové ãekárny na ul. Bruntálská – CENA 161 000 Kã

Velké opravy a investice:
1. Kryt˘ bazén

-  Plynová kotelna – CENA 2 000 000 Kã

-  Hydroizolace a bazénová vana – CENA 2 972 000 Kã

-  Oprava stfiechy plus provozní opravy – CENA 1 929 000 Kã

-  Oprava stropu plus podhledy – CENA 1 600 000 Kã

2. Regenerace panelového sídli‰tû – ul. Jesenická I. etapa 

– CENA 7 350 000 Kã

(z toho dotace 3 676 000 Kã)

3. Komunikace ul. Polní – CENA 3 547 000 Kã

4. Komunikace ul. Fojtství – CENA 4 012 000 Kã

5. Komunikace ul. Sokolovská a Dlouhá – CENA 14 131 000 Kã

6. Chodník ul. Nerudova – CENA 5 700 000 Kã

7. Kanalizace Vajglov – CENA 6 119 000 Kã

(z toho dotace 4 168 000 Kã)

Celkem proinvestováno 59 575 000 Kã (z toho dotace 10 677 000 Kã)

Ve spolupráci s MOS, s. r. o.:
1. Oprava spoleãenského domu 

-  V̆ mûna radiátorÛ v sále

-  Oprava sálu

-  V̆ mûna oken v celém spoleãenském domû

-  Zabezpeãení provozu restaurace spoleãenského domu

2. Kotelna na ulici Jesenická – pfiechod z uhlí na plyn

Projekty pfiipravené k realizaci:
1. Regenerace panelového sídli‰tû ul. Jesenická II. etapa

– CENA 12 200 000 Kã

(podána Ïádost o dotaci ve v˘‰i 6 000 000 Kã)

2. Dopravní terminál, pû‰í zóna I. etapa – CENA 15 000 000 Kã

II. etapa – CENA 8 000 000 Kã

3. Chodník ul. R˘mafiovská – CENA 9 000 000 Kã 

(z toho dotace 7 000 000 Kã)

4. Oprava zdravotního stfiediska – CENA 4 000 000 Kã

5. Oprava mûstsk˘ch prodejen v pû‰í zónû – CENA 4 500 000 Kã

6. Oprava komunikace 1. máje – CENA 6 000 000 Kã

Celkem pfiipraveny projekty za 58 700 000 Kã

Myslím si, Ïe se za uplynulé ãtyfii roky udûlal velk˘ kus práce. Bfiidliãná

zaãala mûnit svou podobu. Tyto zmûny by nebylo moÏné provést bez vzá-

jemné spolupráce pracovníkÛ MûÚ a ãlenÛ samosprávy, tj. uvolnûn˘ch

i neuvolnûn˘ch zastupitelÛ. I kdyÏ nûkterá dÛleÏitá rozhodnutí a velké pro-

jekty bylo tfieba obhajovat a pfiesvûdãit zastupitele o jejich správnosti, vÏdy

nakonec zvítûzil zdrav˘ rozum a tato usnesení byla drtivou vût‰inou zastu-

pitelÛ schválena. Chtûl bych podûkovat pracovníkÛm MûÚ, radním a za-

stupitelÛm, Ïe v˘znamnou mûrou pfiispûli k v˘razn˘m promûnám na‰eho

mûsta.

O tom, zda jsou tyto promûny hodnoceny kladnû i obãany, rozhodnou blíÏící

se komunální volby. A tak zÛstane na obãanovi, zda chce mít ve vedení kfiik-

louny a skeptiky, ktefií se pfies své anal˘zy nedostanou k vlastní realizaci pro-

jektu, anebo realisty a praktiky, ktefií za minulé volební období dokázali, Ïe

i za ãtyfii roky se dá udûlat dost práce, realizovat pfieváÏnou ãást námûtÛ ob-

ãanÛ a pokraãovat ve zmûnû Bfiidliãné na vstfiícné a malebné mûsto, do které-

ho se budou rádi vracet nejen náv‰tûvníci, ale pfiedev‰ím jeho obyvatelé.

Miroslav Kladníãek
starosta Bfiidliãné

Bfiidliãná mûní svou tváfi
placená inzerce
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1. Cesta k Mnichovu
PfiestoÏe události, jeÏ si v mûsíci záfií pfiipomínáme, nastaly aÏ v roce

1938, jejich pfiíãiny je tfieba hledat o dvacet let dfiíve. KdyÏ totiÏ v fiíj-

nu 1918 na troskách Rakouska-Uherska vzniklo svobodné

âeskoslovensko, nesetkal se nov˘ stát s radostí v‰ech obyvatel. V po-

hraniãí ob˘vaném Nûmci dokonce vznikly ãtyfii útvary, jejichÏ cílem

bylo pfiipojení nûmeck˘ch regionÛ k Nûmecku ãi Rakousku. Jednou

z tûchto provincií byl Sudetenland v oblasti severní Moravy a Slezska

se správním centrem v Opavû. Sudetenland zahrnoval cel˘ tehdej‰í 

okres R˘mafiov. Tyto provincie musela k novû se tvofiící republice na-

pevno pfiipoutat aÏ ãeskoslovenská armáda. Do roku 1930 bylo ães-

ko-nûmecké souÏití relativnû klidné, coÏ lze doloÏit pomûrnû velkou

popularitou prezidenta Masaryka i mezi nûmeck˘m obyvatelstvem.

Zlom nastal na poãátku 30. let, kdy se svût dostal do velké hospodáfiské

krize. Z evropsk˘ch státÛ bylo nejvíce postiÏeno Nûmecko.

Hospodáfisky jej vyãerpala poráÏka v 1. svûtové válce, muselo platit ob-

rovské reparace, pot˘kalo se s nezamûstnaností a inflací. Krize

R˘mafiovsko znaãnû postihla a cel˘ okres trpûl vysokou nezamûstnano-

stí. Obecnû bylo ãeské, moravské a slezské pohraniãí ob˘vané Nûmci

krizí postiÏené více neÏ vnitrozemí ob˘vané âechy. Pfiíãinu je tfieba hle-

dat v úzkém propojení sudetsk˘ch továren s tûmi na území Nûmecka.

Dokumentujme si krizi na R˘mafiovsku na pfiípadu textilních podni-

kÛ FlemmichÛ a SchielÛ. Témûfi 90% export jejich v˘robních komo-

dit do zahraniãí v dobû krize ustal. SchielÛm krize pfiíli‰ neu‰kodila,

rodina se s ní dokázala vyrovnat a pfieãkat ji vcelku bez problému,

ov‰em za cenu masivního propou‰tûní, které se jen na poãátku krize

dotklo více neÏ 1000 zamûstnancÛ. Flemmich odmítl nechat své dûl-

níky na pospas osudu, a tak je zpoãátku drÏel na jejich místech, byÈ

za cenu sníÏení platÛ a vlastního zadluÏení. Chtûl s nimi sdílet jejich

útrapy. Nakonec se v‰ak ani on nevyhnul propou‰tûní a v roce 1938

zamûstnával jiÏ jen 220 dûlníkÛ.

Krize v Nûmecku byla jednou z hlavních pfiíãin úspûchu strany 

NSDAP vedené Adolfem Hitlerem. Nacisté se na poãátku roku 1933

chopili moci v zemi a mohli zaãít uskuteãÀovat svÛj politick˘ program.

Jedním z jejich bodÛ bylo zaãlenûní v‰ech území ob˘van˘ch Nûmci do

Tfietí fií‰e. V fiíjnu téhoÏ roku byla v âeskoslovensku zaloÏena

Sudetonûmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatsfront –
SDH) vedená Konradem Henleinem. ·lo o hnutí, jehoÏ cílem bylo po-

litické sjednocení v‰ech NûmcÛ na území republiky. Hnutí se snaÏilo

vystupovat státotvornû, pfiesto byla jedním z hlavních poÏadavkÛ auto-

nomie nûmeck˘ch regionÛ. S blíÏícími se volbami se hnutí transfor-

movalo na Sudetonûmeckou stranu (SdP). S tím, jak nacistické

Nûmecko vystrkovalo rÛÏky, stupÀovaly se, pod tlakem nacistick˘ch

protektorÛ, i poÏadavky sudetsk˘ch NûmcÛ. Aãkoliv oficiálnû, kvÛli

hrozbû zákazu ze strany ãesk˘ch úfiadÛ, byla jejich cílem autonomie,

smûfiovali ve skuteãnosti k rozbití âeskoslovenska a pfiipojení k ¤í‰i. 

Zmûnu v náladû sudetsk˘ch NûmcÛ je moÏno ilustrovat volebními v˘-

sledky v okrese R˘mafiov. Pfii volbách do parlamentu v roce 1929 by-

li nejpopulárnûj‰í stranou nûmeãtí sociální demokraté, následovaní

nûmeck˘m svazem zemûdûlcÛ a kfiesÈansk˘mi sociály. Vesmûs ‰lo

o strany státotvorní, loajální k politice Hradu. Nûmecká národnû soci-

alistická strana dûlnická, filiálka NSDAP na území âeskoslovenska,

mûla spoleãnû s dal‰í krajnû pravicovou nûmeckou národní stranou

podporu pouze 6,2 % obyvatel r˘mafiovského okresu. Je tedy patrné,

Ïe Nûmci je‰tû na konci 20. let nepom˘‰leli na rozbití republiky.

O ‰est let pozdûji jiÏ byly v˘sledky opaãné. Sudetonûmecká strana ve

volbách triumfovala. Na R˘mafiovsku získala podporu od 48,2 % vo-

liãÛ. Strany, jejichÏ programem bylo zachování spoleãného státu

s âechy a Slováky, sice byly v tûsné vût‰inû, byly v‰ak názorovû vel-

mi roztfií‰tûné (od komunistÛ a sociálních demokratÛ pfies lidovce

a kfiesÈanské sociály po pravicové agrárníky), coÏ jen SdP nahrávalo.

Navzdory tomu, Ïe henleinovci kandidovali jen v nûmeck˘ch regio-

nech, stali se vítûzem parlamentních voleb v roce 1935, kdyÏ dokáza-

li porazit v‰echny ãeské strany, které pÛsobily na území celé republi-

ky, tedy i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

2. Krizov˘ rok 1938
Postavení âeskoslovenska nebylo dobré ani na poli diplomacie. V ro-

ce 1924 sice mûla âSR podepsánu spojeneckou smlouvu i s Francií,

ta ale neobsahovala úmluvu o vojenské pomoci v pfiípadû napadení,

Záfií 1938

Pfiipomínáme si

Poslední strana Pamûtní knihy mûsta R˘mafiova, zachycující událos-
ti z let 1936–1938, informující o pfiipojení mûsta ke Tfietí fií‰i.
Autorem textu je stfiedo‰kolsk˘ profesor Franz Stowitschek. Na levé
stranû vidíme fotografii vÛdce sudetsk˘ch NûmcÛ Konrada Henleina.
Kronikáfi Stowitschek patfiil k tûm, pro nûÏ rozbití republiky bylo vel-
kou ranou. Spolu s ãesk˘mi R˘mafiovany mûsto poãátkem fiíjna opus-
til a zamífiil do Prostûjova. Gestapo jej ale pfiesto zatklo a drÏelo ve
vûznici na ·pilberku a pozdûji v tábofie Dachau. Válku se ‰tûstím pfie-
Ïil. (Zdroj: ZA Opava)

Pochod mlad˘ch henleinovcÛ s bubny ulicemi R˘mafiova na jafie
1938 (archiv MMR)

Pfiehlídka ãeskoslovensk˘ch vojákÛ na r˘mafiovském námûstí, záfií
1938 (archiv MMR)
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pouze zmínku o spoleãném postupu. Na druhou stranu vláda v Praze

vûfiila v platnost Versailleského systému, jehoÏ hlavními garanty by-

la Velká Británie a Francie, které mûly dohlíÏet na nemûnnost hranic

v Evropû. JenÏe kroky Nûmecka poté, co se Adolf Hitler stal kanclé-

fiem, jasnû ukázaly, Ïe Versailles je jiÏ zapomenuto. Poãátek zbroje-

ní, zvy‰ování poãetních stavÛ nûmecké armády, vojenské obsazení

Por˘ní, zapojení do ‰panûlské obãanské války a v roce 1938 téÏ an-

‰lus Rakouska za pouhého pfiihlíÏení obou západních velmocí vnesly

do uvaÏování pfiedních ãesk˘ch politikÛ znaãnou nejistotu. Jedinou

spojeneckou smlouvu zaruãující republice pomoc v pfiípadû napade-

ní mûla zemû podepsanou od roku 1935 se Sovûtsk˘m svazem, kter˘

se ale zavázal âSR pomoci pouze v pfiípadû, Ïe na pomoc pfiijde

i Francie. V roce 1938 navíc je‰tû âeskoslovensko nemûlo spoleãnou

hranici se SSSR, takÏe Rudá armáda by musela projít pfies Polsko ãi

Rumunsko, k ãemuÏ se obû zemû stavûly odmítavû. 

âeskoslovensko se na válku pfiipravovalo jiÏ od roku 1935. Po vzoru

francouzské Maginotovy linie zaãalo podél hranic s Nûmeckem bu-

dovat systém bunkrÛ a pevností. Na v˘stavbu pfiispívaly vládû

v Praze i jednotlivé okresy a mûsta. Okres R˘mafiov pfiispûl ãástkou

10 000 Kãs, coÏ ale bylo pomûrnû zanedbatelné ve srovnání s jin˘mi

okresy. R˘mafiovskem pfiímo linie opevnûní neprocházela, byla 

umístûna severnûji v okrese Bruntál. 

Dne 24. dubna 1938 pfiedstavil Henlein tzv. karlovarsk˘ program,

v nûmÏ byly formulovány poÏadavky k ãeskoslovenské vládû. Ty by-

ly ale pro praÏskou vládu nepfiijatelné, neboÈ smûfiovaly ke ztrátû po-

hraniãí. O mûsíc pozdûji se konaly komunální volby. V R˘mafiovû

SdP drtivû uspûla, kdyÏ získala hlasy 85 % voliãÛ. Nebylo pochyb

o tom, Ïe r˘mafiov‰tí Nûmci jiÏ pfiesvûdãením patfiili Tfietí fií‰i. V té-

Ïe dobû Hitler nafiídil nûmecké armádû, aby vypracovala plán útoku

na âeskoslovensko. Operace dostala krycí název Fall Grün (Zelen˘
plán), pfiiãemÏ hlavní smûry útoku mífiily na Slezsko a jiÏní Moravu.

Podle plánu se obû ãásti útoãící armády mûly spojit u Olomouce,

ãímÏ by byla zemû rozdûlena na dvû poloviny. Poté mûl následovat

hlavní úder na západní âechy,

PlzeÀ a Prahu, ãímÏ mûla b˘t ães-

koslovenská armáda zniãena.

V rámci pfiíprav se poãítalo i s v˘-

sadkem para‰utistÛ u Bruntálu

(Operace Bruntál – Unternehmen
Freudenthal), tedy za linií ãesko-

slovenského opevnûní, kde mûli

vyvolat zmatek a pomoci útoãící

armádû v pfiekonání pevnostního

pásu. 

Neklidné pohraniãí se vláda sna-

Ïila usmûrnit pomocí vojensk˘ch

posádek. Na R˘mafiovsko dorazi-

la poãátkem záfií 1938 ãást 2. mo-

torizovaného dragounského pluku

z Olomouce pod vedením podplu-

kovníka Líveãka. Poslední mûsíc spoleãného souÏití âechÛ a NûmcÛ

v jednom státû byl ve znamení incidentÛ, provokací a násilností.

Ozbrojení zá‰kodníci (Freikorps) podporovaní ãleny SA a SS pfiepa-

dávali ãetníky, pfiíslu‰níky policie, finanãní stráÏe i armády a napa-

dali budovy, v nichÏ sídlily úfiady. 

Dne 22. záfií 1938 si obyvatelé R˘mafiova v rozhlase vyslechli v˘zvu

k v‰eobecné mobilizaci. Do vojska nastoupilo více neÏ 1 250 000 od-

vedencÛ, 18 roãníkÛ záloh, tedy v‰ichni sluÏby schopní muÏi 

do 40 let vûku vãetnû. Povolávacího rozkazu uposlechla i znaãná ãást

NûmcÛ, pfieváÏnû z fiad antifa‰isticky naladûn˘ch sociálních demo-

kratÛ a komunistÛ. Na druhou stranu mnozí sudet‰tí Nûmci prchli za

hranice, kde se nechali naverbovat do jednotek SA, SS ãi

Wehrmachtu. K jedinému incidentu v R˘mafiovû do‰lo pfii zat˘kání

ãlena SdP dr. Ernsta Jungwirtha, kterého ãs. vojáci zranili bodákem.

Na rozdíl od severnûji poloÏen˘ch okresÛ Bruntál a Krnov ãi okresu

·umperk byli r˘mafiov‰tí Nûmci pomûrnû klidní, aÏ by se dalo fiíci

neãinní. Bylo to snad z dÛvodu vût‰í vzdálenosti od hranic s Tfietí fií-

‰í, ãili podpora ze strany Freikorpsu byla témûfi vylouãena. O zá‰-

kodnickou ãinnost se staral stráÏmistr Wildner z Bedfiichova, kter˘

v záfií 1938 zradil pfiísahu republice a vytvofiil kolem sebe velkou

skupinu ozbrojencÛ, s jejichÏ pomocí provádûl sabotáÏe. 

Koncem záfií 1938 sudetská krize vrcholila. NechuÈ západních spo-

jencÛ âeskoslovenska vstoupit do války pfieváÏila, a tak v noci 

z 29. na 30. záfií probûhla v Mnichovû konference za úãasti pfiedsta-

vitelÛ ãtyfi velmocí. Anglii zastupoval ministersk˘ pfiedseda Neville

Chamberlain, Francii premiér Edouard Daladier, Nûmecko fií‰sk˘

kancléfi Adolf Hitler a Itálii duce Benito Mussolini. Z jednání naopak

byli vylouãeni ãeskosloven‰tí diplomaté, ktefií sice v Mnichovû byli

V noci z 29. na 30. záfií byla podepsána Mnichovská dohoda a jiÏ následujícího dne zaãal Wehrmacht obsazovat pohraniãní okresy. Do
R˘mafiova napochodovali pfiíslu‰níci nûmecké armády 8. fiíjna 1938 za nad‰eného vítání hajlujících obyvatel. Na radnici vlála vlajka s há-
kov˘m kfiíÏem. 

Sudetská pamûtní medaile, pfiesnûji Medaile k upomenutí na 1. fiíjen
1938 (nûm. Die Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938).
Byla udûlována pfiíslu‰níkÛm Wehrmachtu a SS, ktefií se úãastnili ob-
sazování Sudet v fiíjnu 1938. Na zadní ãásti je nápis Ein Volk, ein
Reich, ein Führer (Jeden lid, jedna fií‰e, jeden vÛdce). Pozdûji byla 
udûlena téÏ vojákÛm úãastnícím se záboru zbytku âesk˘ch zemí
v bfieznu 1939. (Archiv MMR)
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pfiítomni, stanoviska ãs. vlády ale tlumoãit nemohli. Z rozhodnutí

mnichovské konference muselo âeskoslovensko pfienechat Nûmecku

v‰echny pohraniãní okresy, v nichÏ nadpoloviãní vût‰inu obyvatel

tvofiili Nûmci. Pokud by PraÏsk˘ hrad ujednání odmítl respektovat,

západní velmoci by Nûmecku ponechaly v pfiípadû vojenského útoku

volnou ruku a republice by na pomoc nepfii‰li.

Vláda v ãele s prezidentem Bene‰em, i pfies protesty ãásti politikÛ

(Kamil Krofta) a hlavnû armády (generálové Syrov˘, Prchala,

Vojcechovsk˘ a LuÏa), v bezv˘chodné situaci mnichovské ultimátum

pfiijala. Otázku, zda jsme se mûli v záfií 1938 bránit, si pokládají té-

mûfi v‰echny pováleãné generace. Je tfieba mít na pamûti, Ïe bez po-

moci velmocí byly ‰ance na úspû‰nou obranu mizivé, navzdory skvû-

le vyzbrojené a vycviãené armádû. âeskoslovensko by v fiíjnu 1938

patrnû ãelilo útoku nejen ze strany Nûmecka. PfiiÏivit se na zoufalé si-

tuaci na‰eho státu chtûlo i Polsko, dûlající si zálusk na Tû‰ínsko,

a rovnûÏ horthyovské Maìarsko, touÏící minimálnû po záboru jiÏní-

ho Slovenska a Podkarpatské Rusi. Bene‰ se rovnûÏ obával, Ïe by vi-

na za rozpoutání pfiípadného evropského konfliktu padla na hlavu

âechoslovákÛ, ktefií nebyli ochotni krizi fie‰it diplomatickou cestou. 

JiÏ následující den, 1. fiíjna 1938, zaãal nûmeck˘ Wehrmacht obsazo-

vat pohraniãí. âeskoslovenská správa zaãala R˘mafiovsko opou‰tût 

5. fiíjna. Bylo vypraveno nûkolik speciálních vlakÛ, které mífiily do

Olomouce a byly obsazovány státními zamûstnanci, ãetníky, vojáky,

ale téÏ nûmeck˘mi sociálními demokraty, komunisty, agrárníky a dal-

‰ími, ktefií prchali pfied nacistick˘m reÏimem. Cesty evakuovan˘ch

konãily nejãastûji na Hané, ale téÏ na Brnûnsku. 

Do R˘mafiova napochodovala nûmecká armáda 8. fiíjna 1938, za nad-

‰eného vítání obãanÛ mûsta. Radnice byla vyzdobena girlandami

z jehliãnanÛ a na vûÏi vlála vlajka s hákov˘m kfiíÏem. Sudet‰tí Nûmci

mûli pocit, Ïe do‰lo k napravení historické kfiivdy z roku 1918, kdy

byli proti své vÛli odtrÏeni od krajanÛ v Nûmecku a Rakousku. Pocit

nad‰ení jim vydrÏel zhruba rok, poté se naplno stfietli s Hitlerov˘mi

plány, které vyústily ve 2. svûtovou válku. Teãku za krizí roku 1938

udûlal prezident Bene‰ 5. fiíjna, kdy abdikoval na pozici prezidenta

a krátce nato emigroval do exilu. 

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Zdroje: texty Mgr. Jifiího Karla; Brügel, J. âe‰i a Nûmci 1918–1938.
Praha, 2006; Horni‰er, I. Sousedství na hranici. Bruntálsko
1938–1946. Bruntál, 2015; John, M. Záfií 1938: Nacistické pfiípravy
na pfiepadení âSR. Bruntál, 1988; Stowitschek, F. Gemeinde-
Gedenkbuch Römerstadt /Pamûtní kniha mûsta R˘mafiova
1936–1938/. Dostupné na www.archives.cz.)

Jiné komorové kachle hrnãífie z Hiláriovy ulice se prezentují rostlin-
n˘mi motivy. Objevují se na nich palmety, pravidelné kvûty, listové

kfiíÏe, hrozny, trojlisty, závitnice ãi úponky. Jen dva z kachlÛ bylo

moÏno kresebnû rekonstruovat celé. První je dut˘ ãtvercov˘ kachel

tvofien˘ ohraniãen˘mi lichobûÏníkovit˘mi plochami, které se svaÏují

ke ãtvercovému dnu s tehdy neobyãejnû oblíbenou planou pûtilistou

rÛÏí.

Dal‰í kachle patfií mezi rÛzné mozaikové (tapetové) typy s rostlinn˘-

mi motivy v kombinaci s geometrick˘mi tvary (kruhy, elipsami, vo-

lutami, stuhov˘mi kosoãtverci). Jsou koncipovány tak, aby se vzá-

jemnû doplÀovaly se shodn˘mi sousedními kachli a vytvofiily jedin˘

souvisl˘ obrazec na vnûj‰í plo-

‰e kamen. Obvykle jde o men‰í

neglazované ãtvercové kachle 

(20 x 19,8 cm apod.), zcela shod-

né s nálezy v janovickém zámku.

Mezi nimi v‰ak vyniká exkluziv-

ní a patrnû nejhezãí v˘robek z r˘-

mafiovské kachlárny. Mozaikov˘

kachel má vût‰í bohatû zdobenou

vyhfiívací stûnu (24,4 x 24,3 cm).

âást tvaru kosoãtverce upadá ke

stfiedu kachle rámovanou pro-

hnutou stuhou s konkávními 

ováln˘mi a kruhov˘mi perlami.

Vnitfiní plochu vyplÀují ãtyfii sty-

lizované hrozny s vinn˘mi listy

a úponky. Uprostfied leÏí nevelk˘ kvût. Rohové partie zaplnily kvûty

tulipánu, jejichÏ lodyhy obtáãí trojit˘ prstenec a konãí trojlistem.

Kachle z prostfiedí janovického zámku i mûsta vÏdy kryje velmi kva-

litní a dobfie dochovaná ãernû Ïíhaná zelená poleva. Jsou zdobnûj‰í

neÏ ostatní a obrazec je vÏdy dokonale oti‰tûn.

Kachel si získal velkou oblibu nejen na zámku, ale i v domácnostech

r˘mafiovsk˘ch mû‰ÈanÛ. Lze jej

nazvat r˘mafiovsk˘m, neboÈ je

jedin˘m znám˘m typem svého

druhu. Zajímavû vypovídá

i o dobû. Na r˘mafiovsk˘ch

kachlích se totiÏ objevuje tulipán

nezvykle brzy, nejpozdûji od po-

ãátku druhé pÛle 16. století, coÏ

je pomûrnû krátk˘ interval od

poznání a obecného roz‰ífiení té-

to okrasné kvûtiny. Soudob˘ bo-

tanik Carolus Clusius (Charles

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci
V. Renesanãní kachle r˘mafiovského kachláfie (2)

Z historie

Rekonstrukce unikátního mozai-
kového kachle z r˘mafiovské
kachlárny

Rekonstrukce fiadového kachle
s pûtilistou rÛÏí

Mozaikov˘ kachel s listov˘m kfií-
Ïem (Hrádek, Janovice)

Rekonstrukce kamen z mozaiko-
v˘ch kachlÛ s perliãkami 
(J. Pajer, 1982) 

Mozaikov˘ kachel s listov˘m kfií-
Ïem a perliãkami (Janovice)

Mozaikov˘ kachel s listov˘m kfií-
Ïem (rekonstrukce)

Detail stylizovaného tulipánu
z mozaikového kachle
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ºEcluse 1526–1609) popsal tulipán roku 1559 ve svém herbáfii a ve

stejné dobû i cury‰sk˘ polyhistor Konrad Gessner (1516–1565). Do

Vídnû údajnû pfiivezl první asijskou kvûtinu roku 1556 císafisk˘ vy-

slanec Vlám Ogier Ghiselin de Busbecq (1522–1592) z Cafiihradu.

Tulipán se objevil ve stfiedov˘chodní Evropû dfiíve i proto, Ïe se ob-

last rozkládala pfii hranici budínského pa‰aliku, ãásti osmanského

impéria. V nedlouh˘ch intervalech nejistého pfiímûfií docházelo k v˘-

mûnû zboÏí a vliv mohly mít také v˘robky s tulipánov˘m dekorem na

bohaté v˘stroji tureck˘ch poselstev, emisarÛ, vojákÛ i agÛ. Tulipán se

nûkdy pokládá za orientální in-

spiraci pro tvar turbanu.

Holandsko se stalo „Zemí tulipá-
nÛ“ od poãátku 17. století, kdy

se v N˘drlantu zaãalo s pûstová-

ním a ‰lechtûním kvûtin ve vel-

kém. Z uÏití tulipánu místním

kachláfiem je zfiejmé, Ïe rene-

sanãní R˘mafiov HoffmannÛ

z Grünbüchlu rozhodnû nebyl

vzdálen˘m, ‰patnû informova-

n˘m provinãním centrem.

Zvlá‰tním tvarem komorov˘ch

kachlÛ jsou exempláfie s nápadnû

ploch˘m (dlaÏdicov˘m) relié-

fem, snad rostlinn˘m. Nelze v‰ak vylouãit, Ïe jde o po‰kození relié-

fu pfii vyjímání v˘robkÛ z kadlubu nebo pfii dal‰í manipulaci. Zvlá‰tû

dekorativní jsou korunní kachle, které zdobily horní ãásti kamen

a nûkdy napodobovaly oblé ‰títy renesanãních domÛ. Patfií k nim ob-

louãkové (lunetové) tvary, akroterie s vypuklou ãi dutou palmetou,

s listovcem (dubov˘m?) a vzácnû i profiezávané. V nalezeném mate-

riálu je pomûrnû vzácn˘ a velmi neobvykl˘ rohov˘ kachel se svislou

fiadou jemn˘ch kvûtÛ (astry, jifiiny?) s lodyhami a jemn˘mi listy.

Spolu s kachli se na‰lo i nûkolik zajímav˘ch stfiepÛ dobové kerami-

ky, zlomky dvou krásn˘ch bíl˘ch dÏbánkÛ malovan˘ch linkami a lis-

ty v barvách modré, zelené a hnûdé (dílna na Hrádku?). Jeden se zda-

fiilo kresebnû rekonstruovat. Zajímavé téÏ byly fragmenty glazované-

ho talífie, stfiepy nádobek s konvalinkami a horní ãást hrneãku s fiada-

mi svisl˘ch koleãek ve stejn˘ch barvách. U posledních dvou jde

o pomûrnû vzácné nálezy majoliky a Ïádná z nádob nejspí‰e nebyla

vyrobena Ïádn˘m z místních kachláfiÛ. Mgr. Jifií Karel
(Loskotová, I. – Menou‰ková, D. – Pavlík, â. – Vitanovsk˘, M. Krása,
která hfieje. U. Hradi‰tû, 2008; PetráÀ, J. a kol. Dûjiny hmotné kul-
tury I (2). Praha, 1985; Pavlík, â. – Vitanovsk˘, M. Encyklopedie
kachlÛ v âechách, na Moravû a ve Slezsku. Praha, 2004; Karel, J.
Renesanãní nález v Janovicích. StM 5. Olomouc, 1997; Karel, J.
Nálezy gotick˘ch a renesanãních kachlÛ v R˘mafiovû, StM 35.
Olomouc, 2013; Karel, J. Renesanãní kachle z hrnãírny na Bartákovû
ulici v R˘mafiovû (3). StM 37. Olomouc, 2014.)

Zlomek arkády s mace‰kou (?),
fragment tordovaného sloupu
arkády 

Soklov˘ kachel se stylizovan˘mi
listy

Korunní kachel s dutou palme-
tou

Korunní kachel s vypuklou a du-
tou palmetou

Brigáda pfii archeologick˘ch vykopávkách
Od 18. 9. 2018 bude provádûn zji‰Èovací archeologick˘ v˘zkum na nádvofií zámku v Janovicích pod vedením pracovníkÛ

Národního památkového ústavu.

Hledáme zájemce o brigádu pfii archeologickém v˘zkumu v zajímavé lokalitû. 
Jde pfiedev‰ím o v˘kopové práce a pfiípadnou pomoc pfii dokumentaci – v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Sazba: 94 Kã/hod.

V pfiípadû zájmu kontaktujte: Jana Brhelová, tel. 734 106 474 
(email: Janabrhelova@seznam.cz)

Balady zbojnické – 22.–23. záfií
LoupeÏnické povídky a ‰ermífiské pfiíbûhy,

které vÏdy nekonãí katovou sekerou

Past na medvûda – 28.–30. záfií
Sokolnické lovy

Pfiílety, v˘cvik a ukázky lovu drav˘ch ptákÛ

Celodenní pfiíbûh o nezdafieném lovu na medvûda

Hradní hodování – 6.–7. fiíjna
Víkendov˘ program pro milovníky dobrého jídla a pití

Degustaãní menu ‰éfkuchafie Karla Ja‰ka

Doprovodn˘ ‰ermífisk˘ a sokolnick˘ program

Veãer ohÀová show

Rezervace na webu a facebooku hradu Sovince

Záhada prokleté truhly – 13.–14. fiíjna
Opojná vÛnû bylinek a svafieného vína

pfii netradiãních ‰ermífisk˘ch prohlídkách hradních sklepÛ

Hofmistrova závûÈ – 27.–28. fiíjna
Slavnostní ukonãení sezóny

PfiipomeÀte si nejúspû‰nûj‰í komedii roku 2018

Akce hradu Sovince

Foto: www.hradsovinec.cz
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Leto‰ní rok je z pohledu pûstitelÛ nejen ovocn˘ch, ale i okrasn˘ch ãi

dal‰ích kultur v mnohém extrémní. Jedním z nejãastûj‰ích jevÛ je ne-

dostatek sráÏek – pûstitel je tak pro uspokojivou kvalitu v˘pûstkÛ nu-

cen rostliny zavlaÏovat. BohuÏel v˘znam závlahy zejména u ovocn˘ch

stromÛ b˘vá ãasto v˘raznû podceÀován. Projeví se to pak nejen na kva-

litû a kvantitû v˘pûstkÛ, ale mnohdy i zdravotním stavu rostlin, stromÛ. 

Nároky na spotfiebu vody se logicky v prÛbûhu roku li‰í. V obdo-

bí intenzivního rÛstu odpafiují vodu v˘raznû velké listové plochy.

Bylo dokázáno, Ïe vzrostl˘ jedinec bfiízy je schopen za letního

sluneãného dne odpafiit aÏ stovky litrÛ vody! Tento odpar totiÏ Ïe-

ne kontinuální tok vody a minerálních látek od kofienÛ smûrem do

koruny. Rostliny v‰ak vydatnû transportují minerální látky i v do-

bû, kdy listy nemají, napfi. v pfiedjafií v podobû tzv. mízy, jejíÏ jí-

mání se vyuÏívá k v˘robû javorového sirupu ãi bfiezové vody. 

Pfii v˘sadbû nové sa-

zenice v podzimním

ãi jarním termínu je

dobré mít na pamûti,

Ïe pfii jejím vyorání

dochází k po‰kození

znaãné ãásti kofienÛ

a tím sníÏení mnoÏ-

ství látek uloÏen˘ch

na zimu. Proto je po-

tfieba ji následnû ne-

jen vydatnû zavlaÏit,

ale zejména po zimû

v˘raznû zastfiihnout

nadzemní ãást a vy-

balancovat pomûr

nadzemní ãásti k re-

dukované ãásti kofie-

nové. 

Nároky ovocn˘ch jedincÛ se li‰í nejen podle druhu „nad zemí“, ale

i „pod zemí“ – tedy druhu podnoÏe. PodnoÏe bujnû rostoucí kofiení

mohutnû, hluboko a netrpí tolik pfiísu‰ky. Naopak podnoÏe kofienící

mûlko jsou náchylné na sucho a je potfieba je více zavlaÏovat. âasto

si pûstitelé kladou otázku, kolik a jak ãasto? VÏdy záleÏí na stáfií je-

dince a konkrétních podmínkách. Na vys˘chav˘ch pÛdách ve svazích

se zavlaÏuje více, v údolních nivách a na jílech ménû nebo vÛbec.

Obecnû v‰ak platí, Ïe zaléváme ménû ãasto, ale velk˘mi dávkami.

Tedy radûji jednou za t˘den 6 konví neÏ kaÏd˘ den konev jednu.

DÛkladná zálivka prolije cel˘ pÛdní profil a nutí tak stromek kofienit

více do hloubky. Ten pak v budoucnu netrpí tolik suchem.

16) Katinka
PÛvod: Nûmecko, 2005, vznikla kfiíÏením odrÛd Borsumská a Ruth

Gerstetter. 

Strom: roste stfiednû bujnû, pozdûji jeho rÛst slábne a vytváfií ‰iroce

pyramidální koruny s pfievisl˘mi vûtvemi. 

Plodnost: velmi brzká, pravidelná a bohatá. Jde o samospra‰nou od-

rÛdu. 

PoÏadavky: nenároãná odrÛda. 

Plod: typu polo‰vestka, men‰í velikosti (26–32 g), ãervenofialov˘

s v˘razn˘m ojínûním, duÏnina je zelenavû Ïlutavá, dosti pevná, ‰Èav-

natá, dobfie odluãitelná od pecky, sladce navinulá, mírnû aromatická,

velmi dobré aÏ v˘borné chuti. Sklízí se na poãátku srpna.

·patné vlastnosti: pfii napadení ‰arkou se mÛÏe sníÏit plodnost (za-

tím není dÛkladnû provûfieno). Pfii pfieplození jsou plody men‰í veli-

kosti. 

Dobré vlastnosti: dobfie sná‰í mrazy, netrpí houbov˘mi chorobami,

nejkvalitnûj‰í raná slivoÀ univerzálního vyuÏití.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: BlaÏek, J. – Kneifl, V. Pûstujeme slivonû. Brázda, 2005, 
s. 51; foto: jirivyslouzil.cz/databaze_ovoce/wp-content/uplo-
ads/2015/11/katinka.jpg)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme opût

zahájili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch
pomocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku bu-

deme uvefiejÀovat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského

muzea R˘mafiov, které slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke

kaÏdodenní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nû-

kterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících bude urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se pouÏí-

val, pfiípadnû ze kterého období pochází. 

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adre-

su redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov

nebo je mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní

kupon ã. 15 s fotografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. pro-

since. Kupóny mÛÏete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou

do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019.

Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním lednovém vydání

R˘mafiovského horizontu 11. ledna 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi

pfieje redakce RH!

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 10
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Polojasné poãasí úãastníkÛm leto‰ního 43. roãníku R˘mafiovské padesátky nad-
míru vyhovovalo. Druhou záfiijovou sobotu (8. 9.) se vydalo na tratû více neÏ 
250 pû‰ích a cykloturistÛ. Start i cíl padesátky byl ve Stfiedisku volného ãasu
R˘mafiov.
Plné ruce práce mûly ãlenky Klubu ãesk˘ch turistÛ pfii zapisování pû‰ích

i cykloturistÛ, kter˘ch se na leto‰ní pochod nebo jízdu na kole vydalo ne-

uvûfiiteln˘ch dvû stû padesát pût. Pfiíjemn˘m pfiekvapením byla hojná 

úãast maminek s koãárky. Trasy pfiipravili Jifiina Mácová (pû‰í)

a Vítûzslav ·opík (cyklo).

Pû‰í turisté mûli na v˘bûr ze ãtyfi tras o délkách 5, 15, 25 a 50 km. Vyrazilo

na nû celkem 113 úãastníkÛ, z toho 35 muÏÛ, 54 Ïen a 24 dûtí. Nejdel‰í,

padesátikilometrovou trasu, která vedla pfies Ondfiejov, kolem

Stráleckého potoka, Hornomûstskou zatáãkou do Nového Pole, janovic-

k˘m lesem k rozcestníkÛm Pod V̆ hledy a Pod Rab‰tejnem, na Skfiítek,

Alfrédku, Jelení, k rozhlednû v Nové Vsi, do Staré Vsi a po ãervené znaã-

ce zpût do SVâ R˘mafiov, absolvovalo pût turistÛ. Na v˘‰lap o délce pû-

tadvacet kilometrÛ si trouflo ãtrnáct turistÛ, patnáct kilometrÛ zvládlo de-

vûtasedmdesát a nejkrat‰í pûtikilometrovou traÈ patnáct turistÛ. 

Celkem 142 cyklistÛ vyjelo na tratû o délkách 63, 36, 19 a 5 kilometrÛ,

z toho bylo 68 muÏÛ, 44 Ïen a 30 dûtí. Nejdel‰í trasa vedla po stezce do

Bfiidliãné, Nové Plánû, k rozcestí nad Lomnicí, na rozcestí Sluneãná, smû-

rem do Dûtfiichova, vojensk˘m prostorem k Maringovû cestû, po stezkách

do Huzové, smûrem do Jifiíkova a KnûÏpole, do Stránského a po stezce

zpût do R˘mafiova. Nejdel‰í traÈ absolvovalo tfiiaãtyfiicet cyklistÛ, 36 kilo-

metrÛ zvládlo ‰estaãtyfiicet úãastníkÛ, 19 kilometrÛ dvaaãtyfiicet a na pû-

tikilometrovou trasu se vydalo jedenáct cyklistÛ.

Nejstar‰ím úãastníkem R˘mafiovské padesátky byl Ladislav Urban

(1935), nejmlad‰í úãastníci byli Tereza Hansliánová (1. 2. 2018) a Ondfiej

Kalich (21. 5. 2018), v‰ichni z R˘mafiova.

Kromû místních se padesátky zúãastnili také turisté z Karlova, Bruntálu,

Bfiidliãné, Tfieme‰né, Václavova, Malé ·táhle, Bohu‰ovic, Ondfiejova,

RyÏovi‰tû, Nového Malína, ale i ze vzdálenûj‰ích obcí a mûst: Bystfiice,

âeského Tû‰ína, Dolan, Pfierova, Brna, Ostravy, Opavy, Branky u Opavy,

Krnova, Klimkovic, Luhaãovic a Lo‰tic.

Akce takového rozsahu, jak˘m je R˘mafiovská padesátka, by se bez spon-

zorského zaji‰tûní neobe‰la. TuristÛm vy‰ly vstfiíc firmy BP design

Ladislava Baslara a R˘mafiovská pekárna, dále pak MUDr. Stanislav

Máca.

Bûhem R˘mafiovské padesátky zároveÀ odstartoval oblíben˘

R˘mafiovsk˘ desetiboj, ve kterém se amatér‰tí sportovní nad‰enci kromû

turistiky utkají v bûhu, stfielbû, kuÏelkách, plavání, bûhu na lyÏích, stolním

tenise, vrhu koulí a skoku dalekém.

JiKo z podkladÛ Zdenky ÎiÏkové, fota: JiKo a Pavlína DoleÏelová

Na dvû stû padesát turistÛ vyrazilo pû‰ky i na kole

Ski klub RD R˘mafiov zahájil podzimní pfiípravu, která pfiedchází hlavní zimní sezónû bûÏeckého ly-
Ïování. Pfiípravu tvofií pfiedev‰ím lesní (pfiespolní) bûh, koleãkové brusle a lyÏe, ale také kolobûÏ-
ka a kolo.
Dûti a mládeÏ ve vûku 6–14 let jsou rozdûleny do vûkov˘ch skupin, na závodech do vû-

kov˘ch kategorií. Kromû tréninku dûti absolvovaly uÏ dva závody v tzv. lesním bûhu na

tratích od 600 m do 5 km dle vûkové kategorie. Tûchto závodÛ se úãastní pfiedev‰ím klu-

by z Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

V Moravském Berounû se z na‰ich závodníkÛ na stupních vítûzÛ umístili Anna

Fryblíková (2. místo), Marek Sázel (1. místo), Klára Slováková (2. místo), Jakub Fryblík

(2. místo) a Tereza Kreãmerová (3. místo), za dospûlé Irena AmbroÏová (2. místo).

V Jeseníku (2. míle J. OdloÏila) se na stupních vítûzÛ umístili Filip Kreãmer (2. místo),

Marek Sázel (1. místo), Franti‰ek Sázel (1. místo), Tereza Kreãmerová (1. místo)

a Ondfiej Baslar (3. místo).

Do dal‰ího tréninku a závodÛ pfiejeme v‰em závodníkÛm hodnû zdaru. Pfiijìte se na nû

podívat na závody v areálu pod hornomûstskou zatáãkou 22. záfií v 10 hodin.
Foto a text: Patrik Kreãmer

Ski klub uÏ bûhá, zatím na suchu

Sport

âlenky KâT pfii zapisování pû‰ích i cykloturistÛ

Prostudovat mapu, doplnit energii a mÛÏe se vyrazit Cykloturisté na trati
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Vstup je moÏn˘ pouze v ãisté sálové obuvi nebo s návleky (bu-
dou k dispozici u vstupu).
Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov ve spolupráci se

Stfieleck˘m klubem Bfiidliãná pofiádá závody ve sportovní stfielbû.

Zveme v‰echny zájemce k náv‰tûvû. ZávodÛ se zúãastní ãlenové

reprezentaãního v˘bûru âR, mezi nimiÏ jsou i domácí stfielci.

Nabízí se tedy velmi zajímav˘ souboj o tituly mistra âR pro rok

2018 v nûkolika kategoriích. Pfiijìte podpofiit domácí stfielce, mezi

nimiÏ jsou mistfii Evropy, nûkolikanásobní drÏitelé titulÛ mistr âR

i národních rekordÛ v tûchto disciplínách. PrÛbûh závodÛ bude

pfiená‰en na velkoplo‰né monitory, mÛÏete tedy prÛbûÏnû sledovat

v˘voj závodu.

Obrazov˘ online pfienos z prÛbûhu závodu mÛÏete sledovat na

mcr2018.cz.

Pátek
12. 10. 2018 17:00–20:00 1.–3. smûna StVzPi 40

20:30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ StVzPi 40

Sobota
13. 10. 2018 8:00 –9:30 1. smûna StVzPi 3x20

9:30 Slavnostní zahájení
10:00–13:00 2.–3. smûna StVzPi 3x20 

13:00 1. smûna RVzPi 2x30 – 1. pol.

13:30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ StVzPi 3x20
14:00 2.–5. smûna RVzPi 2x30 – 1. pol.

16:00 1.–5. smûna RVzPi 2x30 – 2. pol.

19:15 Finále juniofii RVzPi 2x30

20:15 Finále muÏi RVzPi 2x30

20:45 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ RVzPi

Nedûle
14. 10. 2018 8:15 1.–3. smûna SpVzPi 30+30 – PT

13:00 1.–3. smûna SpVzPi 30+30 – OT

16:00 Vyhlá‰ení SpVzPi 30+30

MISTROVSTVÍ âESKÉ REPUBLIKY
ve sportovní stfielbû

Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Standardní vzduchová pistole 3x20 ran

Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Standardní vzduchová pistole 40 ran

Kdy: 12–14. 10. 2018 od 17:00
Kde: Sportovní hala Gymnázia a SO· R˘mafiov

PfiedbûÏn˘ program
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 5. 10. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

27. 9. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

18/2018
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