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Zastupitelé zvolili starostu, 
místostarostku a radu mûsta

Jindfiich ·treit v˘stavou v muzeu 
vzpomíná

KATR pofiídil nové harvestory 
a vyváÏeãky do nejtûÏ‰ích terénÛ

Kraj ocenil nadané stfiedo‰koláky, 
byl mezi nimi i r˘mafiovsk˘ student

V Bfiidliãné probûhly oslavy 100. v˘roãí
vzniku âSR

ročník XX.
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Je tu podzim v celé své barevné klaunské nádhefie. Vla‰tovky si sbalily

kufry a jsou v Egyptû. Dé‰È, lezavo, melancholie a dlouhé veãery nemu-

sí b˘t nûãím, ãeho bychom se báli a utíkali do tepl˘ch jiÏních krajin. Ono

vlastnû neexistuje ‰patné poãasí. To jen lidé rozli‰ují pfiíjemné a nevlíd-

né.

Svût je barevnûj‰í (a i na‰e spoleãnost zaãíná b˘t barevnûj‰í). Ty barvy

jsou nám vzácnûj‰í, bylo horké léto a my pomalu zapomnûli, Ïe listy

a tráva byly kdysi jarnû zelené. Teì se lepí na paty.

Zkracuje se den, i na tom je hodnû pozitivního. Jsme unavení z grilova-

ãek, veãírkÛ, hluku po desáté, opil˘ch ãi spoleãensky unaven˘ch spolu-

obãanÛ a omladiny. UÏijeme si domova a tepl˘ch ponoÏek.

V televizi uÏ je zase nûjak˘ program, do zblbnutí jsme hledûli na sto let

staré reprízy a filmy z roku raz dva. Pánové, velká úhlopfiíãka, chladné

pivo, pohodln˘ gauã. Tak jako z jídelního lístku si vybereme z televizní-

ho programu.

Sklízíme v‰echno, co je zdravé a dobré. Jablka, hru‰ky, hrozny, d˘nû, 

ofiechy. ·vestky chutnají dobfie – i v pozdûj‰ích mûsících uÏ kapalné. To

je medicína, skoro jako ãesnek, cibule a kfien.

Obleãení? Koneãnû nemusím maskovat svoje ‰peky, zachumlám se do

svetru a teplého kabátu, ‰ála a rukavice se taky hodí. Zakryju tak snadno

svoje nadbytky, i kdyÏ vypadám jako ragbista v plné zbroji. Pomalu jsem

pfies léto zapomnûla, co mÛj ‰atník skr˘vá a Ïe v nûm fiádí vetfielec zmen-

‰ující kousky mého obleãení.

Ohnû, svûtlo, svíãka, lucerniãka, krb – Ïiv˘ ãist˘ oheÀ. V tom je cosi po-

svátného.

Svátky a slavnosti? Století na‰í republiky, vzpomínky na na‰e zesnulé,

nostalgické, ale hfiejivé. A taky vinobraní, burãákobraní, slivovicobraní...

leccosbraní.

Máte chuÈ k jídlu? Zaãneme dobr˘m ãajem s medem a sladk˘m peãivem,

pizzou a burgerem nebo grilovan˘m kufietem. Zaãíná taky ãas zabíjaãek.

Dejte si, co máte rádi a co potû‰í va‰e chuÈové pohárky. Zkuste nûjak˘

neobvykl˘, cizí recept.

Dé‰È. Kapky pleskají na parapet, na stfií‰ky, na okna. Pfiíroda potfiebuje

dé‰È, dává Ïivot Ïivotu a mnû dobrou náladu. Tfieba ji dá i vám. A vzduch

je tak skvûle ãist˘, asi ho budeme balit a vyváÏet. Nebo zavafiovat!

Hudba patfií k dlouh˘m veãerÛm, vyberte si svoje oblíbené skladby, na

chvíli zapomenete na v‰echny trable. Nestalo se? Jsou zde knihy, ne-

mluví, ale vy jim rozu-

míte, hladí vás po du‰i.

Poohlédnûte se po lev-

nûj‰ích letenkách, nav-

‰tivte galerii, divadlo,

zajdûte k pfiátelÛm, ne-

zapomeÀte na své ko-

níãky, udûlejte si pofiá-

dek ve fotografiích

a dopisech, vûnujte se

sv˘m nejbliÏ‰ím, dû-

tem, partnerovi...

P. S.: Víte, co je ãerná

hodinka?

Ale Martina s husou

znáte. Si

Pár slov... o ledaãem na jeseÀ V tomto ãísle najdete
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Foto na titulní stranû:

Lucie Lehká – Z Velkého kotle

FEMIHEALTH, s. r. o., MUDr. Lada Peterková
Gynekologicko-porodnická ambulance

ordinuje v Litovli

Budova polikliniky, první patro, Kollárova 664/1, Litovel, tel: 585 341 671

ORDINAâNÍ A PROVOZNÍ HODINY

PONDùLÍ: 8:00–12:00 13:00–15:00 âTVRTEK: 7:30–12:00 13:00–15:30

ÚTER :̄ 10:00–12:00 13:00–18:00 PÁTEK: 7:30–12:00 (MUDr. Jarmila Fousová)

ST¤EDA: 7:30–12:00 13:00–15:00

Zdravotní sestra: Jifiina Horníková

Zdravotnictví

Ilustr. foto, zdroj pxhere.com
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Ve ãtvrtek 1. listopadu se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu konalo 
ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova pro volební období
2018–2022.
Zahájení ustavujícího zasedání se ujal podle zákona o obcích nejstar-

‰í ãlen zastupitelstva Mgr. Václav Orlík. Zaznûla státní hymna a poté

vedoucí odboru vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov Zdenûk Kudlák reka-

pituloval v˘sledky komunálních voleb, sdûlil poãty mandátÛ jednot-

liv˘ch stran, hnutí a sdruÏení a pfiedstavil nové zastupitele.

Zastupitel Mgr. Bronislav KoÀafiík (SPD) pfieãetl slib zastupitelÛ

a následnû v‰ichni ãlenové zastupitelstva sloÏili u pfiedsednického

stolu do rukou Mgr. Václava Orlíka slib podle zákona o obcích.

Postupnû byly odhlasovány návrhy na volební a návrhovou komisi

a také na poãet dvou uvolnûn˘ch zastupitelÛ – starostu a místostaro-

stu. Hlasováním pak bylo rozhodnuto v‰emi jedenadvaceti hlasy, Ïe

volba starosty, místostarosty a ãlenÛ rady mûsta probûhne tajn˘m

hlasováním a Ïe rada mûsta zÛstane sedmiãlenná.

V tajném hlasování byl starostou mûsta zvolen jednatel Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov Ing. Ludûk ·imko (PRO Zdraví a Sport). Hlasovalo

pro nûj ãtrnáct zastupitelÛ, ‰est hlasÛ dostal Ing. Jaroslav Kala

(âSSD) a jeden zastupitel se hlasování zdrÏel. Do funkce místostaro-

stky zastupitelé zvolili fieditelku Bytermu R˘mafiov Ing. Lenku

Vavfiiãkovou (SNK Evrop‰tí demokraté) stejn˘m poãtem hlasÛ jako

v pfiípadû starosty.

Tajné hlasování pokraãovalo volbou zb˘vajících pûti ãlenÛ rady mûs-

ta. Zvoleni byli Ing. Tomá‰

Köhler (Sportovci), Mgr. Bro-

nislav KoÀafiík (SPD), MUDr.

Bohumil Servus (KDU-âSL),

Mgr. Marcela StaÀková (KDU-

âSL) a Ladislav Îilka (KSâM).

V radû mûsta zasednou poprvé

dvû Ïeny.

Starosta Ludûk ·imko v závûru

jednání podûkoval volebním

komisím za jejich práci, dále

v‰em voliãÛm, ktefií mu dali

hlas, a díky vyslovil i b˘valé-

mu starostovi Ing. Petru

Kloudovi, kter˘ ve funkci pÛ-

sobil ‰estnáct let, a Mgr.

Marcele StaÀkové, jeÏ praco-

vala bûhem minulého volební-

ho období v pozici místostaro-

stky. 

Zastupitelé zvolili starostu, místostarostku a radu mûsta

Mûsto R˘mafiov má nového starostu, stal se jím dosavadní jednatel Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov Ing. Ludûk ·imko, kter˘ získal ãtrnáct hlasÛ

ãlenÛ zastupitelstva. Jeho zástupkyní byla zvolena dosavadní fieditelka Bytermu R˘mafiov Ing. Lenka Vavfiiãková.

Ludûk ·imko kandidoval v komunálních volbách za hnutí PRO Sport a Zdraví, Lenka Vavfiiãková za SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ 

– Evropské demokraty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva vefiejnost s velk˘m zájmem oãekávala boj o kfieslo nejv˘‰e postaveného mu-

Ïe radnice. Ludûk ·imko jej svedl se zastupitelem Jaroslavem Kalou, kter˘ kandidoval za âSSD a od zastupitelÛ obdrÏel ‰est hlasÛ. Stejn˘m

pomûrem hlasÛ zvolili zastupitelé místostarostku Lenku Vavfiiãkovou. 

Ludûk ·imko se narodil v R˘mafiovû. Vystudoval Stfiední prÛmyslo-

vou ‰kolu v Bruntále, odkud ode‰el na fakultu strojní V·B-TU

v Ostravû. Po úspû‰ném absolvování vysoké ‰koly nastoupil na

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov. Dal‰í ãtyfii roky pracoval jako procesní in-

Ïen˘r na stfiedisku taÏení drátu ve spoleãnosti OSRAM Bruntál.

Odtud jiÏ smûfiovaly jeho kroky na místo jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov, kde pracoval aÏ dosud.

Ing. Ludûk ·imko je Ïenat˘, má dvû dûti a jeho koníãky jsou pfiede-

v‰ím sport – fotbal, hokej, tenis, jízda na kole, ale i ãetba, a v po-

slední dobû také práce trenéra fotbalové mládeÏe.

Zeptali jsme se nového starosty a místostarostky

Ing. Ludûk ·imko PRO ZS starosta

Ing. Lenka Vavfiiãková SNK ED místostarostka

Mgr. Bronislav KoÀafiík SPD radní

Ing. Tomá‰ Köhler SPORTOVCI radní

MUDr. Bohumil Servus KDU-âSL radní

Mgr. Marcela StaÀková, DiS. KDU-âSL radní

Ladislav Îilka KSâM radní

Mgr. Vlastimil Baran SNK ED zastupitel

JUDr. Jan Cuták ANO 2011 zastupitel

Ing. ·tûpán Chárník âSSD zastupitel

Mgr. Jaroslava Jurãová ANO 2011 zastupitelka

Ing. Jaroslav Kala âSSD zastupitel

Mgr. Václav Orlík PRO ZS zastupitel

Vítûzslav ·opík ODS zastupitel

Jifií ·tanglica KDU-âSL zastupitel

Mgr. Jifií Taufer, Ph.D. SNK ED zastupitel

Alena Tome‰ková PRO ZS zastupitelka

Bc. RÛÏena Zapletalová âSSD zastupitelka

Ing. Petr Ziegler ANO 2011 zastupitel

Ing. Josef ÎiÏka âSSD zastupitel

Bc. Lenka Îmolíková ODS zastupitelka

âlenové rady mûsta a zastupitelé

Aktuálnû z mûsta

O ustavující zasedání zastupitelstva mûla vefiejnost velk˘ zájem

Nov˘ starosta Ludûk ·imko dûkuje
b˘valému starostovi Petru Kloudo-
vi a místostarostce Marcele StaÀ-
kové za práci v jejich funkcích

Zastupitelstvo schválilo termín druhého zasedání zastupitelstva na 22. listopadu v 17 hodin v sále Stfiediska volného ãasu na
OkruÏní ulici v R˘mafiovû. Na programu jednání bude schválení jednacího fiádu zastupitelstva mûsta, návrh na zfiízení finanãního

a kontrolního v˘boru vãetnû volby jejich pfiedsedÛ a ãlenÛ, pracovní návrh rozpoãtu mûsta na rok 2019, schválení poskytnutí odmûn

neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva mûsta a bod rÛzné. JiKo
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Podûkování obãanÛm
Hnutí PRO Zdraví a Sport dûkuje v‰em obãanÛm, ktefií se zúãastnili voleb a podpofiili na‰e hnutí. Je‰tû jednou dûkujeme.

Lenka Vavfiiãková se narodila v R˘mafiovû. Vystudovala Stfiední ekono-

mickou ‰kolu v Opavû, odkud ode‰la studovat obor ekonomika státu do

Vy‰kova. Po úspû‰ném absolvování vysoké ‰koly nastoupila do Kovohutí

Bfiidliãná, a. s. (nynûj‰ího Al Investu Bfiidliãná, a. s.). Odtud jiÏ zamífiila

na místo fieditelky Bytermu R˘mafiov, kde pracovala aÏ dosud.

Ing. Lenka Vavfiiãková je vdaná, má jedno dítû a jejími koníãky jsou

zahrada, turistika, rekreaãní volejbal a tenis. Nejvíce si cení ãasu

stráveného s rodinou a pfiáteli.

Jaké jste mûl pocity, kdyÏ jste získal podporu vût‰iny ãlenÛ zastupi-
telstva, ktefií rozhodli o tom, Ïe se stanete prvním muÏem na radni-
ci v R˘mafiovû?
Pocity jsem mûl smí‰ené, na jedné stranû ãlovûk cítí obrovskou ra-

dost z dosaÏeného v˘sledku, ale na druhou stranu zase velkou zod-

povûdnost vÛãi obãanÛm, zastupitelÛm a v‰em, ktefií mû v tomto kro-

ku podporovali.

Místo starosty máte teoreticky
jisté jen na jedno volební ob-
dobí, to znamená maximálnû
na dobu ãtyfi let. Bylo tûÏké se
rozhodnout, zda opustit stálé
místo jednatele spoleãnosti
Mûstské sluÏby? 
Tohle v mém rozhodování ne-

hrálo Ïádnou roli, byla to v˘-

zva, která se nedala odmítnout.

Nejsem ten typ ãlovûka, kter˘

sedí na jednom místû nûkolik

let, jen z toho dÛvodu, Ïe je

v práci spokojen˘. Práce

v Mûstsk˘ch sluÏbách mû ba-

vila i naplÀovala, ale jak uÏ

jsem se zmínil, tohle byla v˘zva, která se neodmítá.

MÛÏete rámcovû naznaãit své první kroky ve funkci starosty a nej-
bliÏ‰í plány do budoucna?
Myslím si, Ïe nejdÛleÏitûj‰í bude se sÏít s touto rolí, poznat trochu lépe

chod úfiadu a mûsta vÛbec. Poté budou teprve následovat první kroky

a následnû rozhodnutí. Jaké budou, je‰tû v souãasné dobû nedokáÏu fiíct.

Oãekáváte podporu ze strany b˘valého starosty Ing. Petra Kloudy?
Funkce starosty je velmi nároãná a rada od zku‰eného pfiijde asi
vÏdycky vhod.
Myslím, Ïe s podporou poãítat mÛÏu. Ing. Klouda strávil na místû

starosty neuvûfiiteln˘ch ‰estnáct let a pro nováãka, kter˘m jsem dnes

já, mÛÏou b˘t jeho názory, pfiipomínky, rady urãitû pomocí a v˘ho-

dou. Je pravda, Ïe jsme kaÏd˘ trochu jin˘ a ne vÏdy mÛÏeme mít na

stejnou vûc stejn˘ názor.

Máte v plánu napfiíklad nav˘‰it poãet mûstsk˘ch stráÏníkÛ? A obec-
nû, budete se fiídit pfiáním obãanÛ na konstruktivní a zásadní fie‰e-
ní problematiky na‰eho mûsta?
Otázka mûstské policie urãitû pfiijde na fiadu velice brzy. Ohlasy

ve mûstû jsou rÛzné, jedni fiíkají zru‰it, jiní zase nav˘‰it poãet

a zv˘‰it tak bezpeãnost mûsta. Ale není to jen otázka mûstské po-

licie, ale i práce policie státní a jejich vzájemné spolupráce.

Urãitû budu v blízké budoucnosti mluvit s obûma sloÏkami a na

základû jednání si udûlám obrázek, kter˘ pak pfiednesu sv˘m ko-

aliãním partnerÛm. Samozfiejmû se budeme snaÏit naslouchat ob-

ãanÛm a fie‰it problematiky tak, aby byli v‰ichni co nejvíce spo-

kojeni. 

I kdyÏ jste ve funkci teprve velmi krátkou dobu, mÛÏete se zmínit,
jaké kroky jste jiÏ podnikl ãi jaká dÛleÏitá jednání uÏ na radnici pro-
bûhla? Budete provádût na radnici nûjaké personální zmûny? A po-
kud ano, kter˘ch oblastí se budou t˘kat?
Zatím Ïádná dÛleÏitá jednání neprobûhla. Spoleãnû s místostarostkou

Ing. Lenkou Vavfiiãkovou jsme se seznámili se v‰emi zamûstnanci 

úfiadu a popfiáli si dobrou vzájemnou spolupráci. Myslím, Ïe je pfiíli‰

brzy na to dûlat nûjaké personální zmûny. Nejdfiív si musíme udûlat

ucelenou pfiedstavu o fungování jednotliv˘ch odborÛ a zamûstnancÛ

v nich pracujících. Pokud by nûco takového v budoucnu mûlo pro-

bûhnout, urãitû to bude po dÛkladné anal˘ze.

V souãasné dobû zpracováváte rozpoãet pro rok 2019, coÏ bude 
ostatnû i jeden z bodÛ pfií‰tího jednání zastupitelstva. Bude se v roz-
poãtu ‰krtat? Jaké jsou pro vás priority? Bude se rozpoãet fiídit i na-
dále pfiipraven˘mi projekty v rámci Integrovaného dokumentu mûs-
ta, nebo dojde k nûjak˘m zmûnám?
Zaãátek roku urãitû probûhne ve stávajících kolejích a budeme po-

kraãovat v rozpracovan˘ch projektech, je rozjeto plno jmenovit˘ch

akcí, jako jsou chodník v Ondfiejovû, v˘stavba zázemí pro jednotku

sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, pfiíprava pozemkÛ pro rodinné domy

v Edrovicích, pfiestavba b˘valého soudu na knihovnu a SVâ, a to

jsem vyjmenoval jen ty nejdÛleÏitûj‰í a finanãnû nejnároãnûj‰í akce.

Dal‰í akce a priority budou mezi dal‰ími body, které budeme v rám-

ci na‰í koalice fie‰it.

Dûkuji vám, pane starosto, za rozhovor. JiKo

rozhovor se starostou Ing. Luìkem ·imko

Jste po va‰í pfiedchÛdkyni, místostarostce Mgr. Marcele StaÀkové,
historicky druhou Ïenou, která usedla do kfiesla zástupce starosty.
I kdyÏ se pfied volbami do zastupitelstva ‰u‰kalo va‰e jméno ve

spojitosti s touto funkcí, na-
padlo vás, Ïe va‰e zvolení mÛ-
Ïe b˘t za pár dnÛ realitou?
Jak jste vnímala své zvolení
do této funkce a co od ní oãe-
káváte?
Asi t˘den pfied ustavujícím za-

sedáním zastupitelstva byla

mezi ‰esti stranami podepsána

koaliãní smlouva dvanácti zvo-

len˘ch zastupitelÛ, ze které vy-

pl˘valo, Ïe bych post místosta-

rosty mûla zastávat já. Své

zvolení pfiijímám s pokorou

a s oãekáváním zajímavé a pro-

spû‰né práce.

Co mohou oãekávat obãané od va‰eho pÛsobení ve funkci místo-
starostky? Co jim mÛÏete nabídnout? 
Ve funkci fieditelky pfiíspûvkové organizace Byterm jsem spoleãnû

s mal˘m t˘mem kolegÛ spravovala majetek mûsta za témûfi miliardu

korun. Poznala jsem, jak se tento majetek obnovuje a zvelebuje, po-

znala jsem velice dobfie problematiku financování, dotaãní politiky,

úvûrování a dal‰ích aspektÛ spojen˘ch s majetkem mûsta. Myslím, Ïe

v té minulé i této nové funkci dokáÏu do vedení mûsta a do fie‰ení je-

ho problémÛ vnést ekonomick˘ pohled, kter˘ mi u mnoha zastupite-

lÛ, ale pfiedev‰ím obãanÛ mûsta ãasto schází. Pro mû je pohled eko-

noma rozhodující, samozfiejmû ale akceptuji i jiné názory a argu-

menty.

Zeptám se vás na stejnou otázku jako starosty: Funkci místostaro-
stky máte teoreticky jistou jen na jedno volební období, to znamená
maximálnû na dobu ãtyfi let. Bylo tûÏké rozhodování, zda opustit
stálé místo fieditelky Bytermu R˘mafiov? 
„Doãasnost“ pozice místostarosty pfii mém rozhodování, zda funkci

pfiijmout, nebo ne, nehrála Ïádnou roli. V dne‰ní dobû nemá nikdo

Ïádnou práci jistou aÏ do dÛchodu. Je to pro mû ale v˘zva. Poznám

rozhovor s místostarostkou Ing. Lenkou Vavfiiãkovou
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svoji minulou práci z jiné rozhodovací úrovnû a poznám také spous-

tu nov˘ch vûcí, které mû jistû obohatí a posunou vpfied. Vûfiím, Ïe mû

tato práce bude naplÀovat a zároveÀ, Ïe jí mám sama co pfiinést.

Budete mít na starost bytovou politiku mûsta, coÏ je velmi blízké od-
vûtví tomu, co jste dûlala nûkolik let. Dále budete spravovat ‰kolství
a kulturu, a to by uÏ mohl b˘t pro vás úkol tûÏ‰í. Jakou máte pfied-
stavu o této práci? Budete chtít nûco mûnit k lep‰ímu, a pokud ano,
tak kde a co?
Na tvorbû a realizaci bytové politiky mûsta jsem se sv˘m pÛsobením

na Bytermu podílela uÏ patnáct let a velmi dobfie ji ovládám. Jistou

znalost problematiky ‰kolství a kultury, zdravotnictví a sociálních vû-

cí samozfiejmû mám, jinak bych si tuto agendu nevzala do své gesce.

Budu spolupracovat s pfiíslu‰n˘mi odbory krajského úfiadu a zdravot-

ních poji‰Èoven. M˘m pfiáním je naplnit programové prohlá‰ení na‰í

koalice, které budeme je‰tû spoleãnû dopracovávat a zpracovávat.

Budete ãerpat poznatky pro svou práci i od zku‰enûj‰ích kolegÛ, na-
pfiíklad od b˘valé místostarostky Marcely StaÀkové?
Ano, ráda vyuÏiji zku‰enosti kolegÛ i b˘valé místostarostky a samo-

zfiejmû úfiedníkÛ z pfiíslu‰n˘ch odborÛ a informací ze ‰kolení.

V‰echen Ïivot mûsta a jeho obãanÛ se neustále vyvíjí a mûní, dne‰ní

informace rychle stárnou a musíme znát aktuální situaci, legislativu

a moÏnosti pomoci obcím. 

I kdyÏ jste v dobû na‰eho rozhovoru ve funkci teprve t˘den, mûla
jste uÏ nûjaká dÛleÏitûj‰í jednání, a pokud ano, ãeho se t˘kala? 
Jednání, která jsem dosud absolvovala, byla zatím spí‰e informativ-

ního nebo seznamovacího charakteru. Za velmi dÛleÏitou povaÏuji

plánovanou úãast na XXI. celostátní finanãní konferenci Svazu mûst

a obcí, na které se jistû dozvíme více informací napfi. k v˘voji legis-

lativy, daÀov˘ch pfiíjmÛ, plánování rozpoãtu.

Pfied nov˘m starostou stojí v souãasnosti prioritní úkol pfiipravit po-
dobu rozpoãtu mûsta pro pfií‰tí jednání zastupitelstva. Jak˘ priorit-
ní úkol fie‰íte v souãasné dobû vy?
Pfiíprava rozpoãtu nás teì zamûstnává oba. Zpracování tohoto klíão-

vého dokumentu mûsta nemÛÏeme podcenit. Kromû toho pracujeme

spoleãnû na pfiípravû prvního zasedání rady mûsta. Mimo to nás

ov‰em v nejbliÏ‰í dobû ãeká i zpracování nového programového pro-

hlá‰ení, nov˘ plán investic a celkové koncepce rozvoje mûsta ve

v‰ech jeho základních problémech. Chci pfiispût k urychlení digitali-

zace samosprávy a propagaci nûkter˘ch prvkÛ smart city, aby se na-

‰e mûsto stalo i v tûchto vûcech moderním.

Dûkuji vám za rozhovor a za redakci pfieji hodnû úspûchÛ v nové
práci. JiKo

Podûkování voliãÛm
Dovolte mi podûkovat voliãÛm za jejich úãast ve volbách a za hlasy, které dali na‰emu sdruÏení. Udûlám v‰e pro to, abych naplnila jejich 

oãekávání. Ing. Lenka Vavfiiãková

V̆ sledky komunálních voleb, o kter˘ch jsme informovali v RH

19/2018, pfiinesly velké zmûny ve sloÏení zastupitelstva mûsta. V za-

stupitelstvu zasedlo osm nov˘ch ãlenÛ. V‰echny zastupitele jsme po-

Ïádali o odpovûdi na tfii otázky:

1. Jaké jsou va‰e pfiedstavy o práci v zastupitelstvu mûsta, 
jaké jsou va‰e priority a ãím konkrétnû chcete b˘t obãanÛm pro-
spû‰ní?

2. V jaké komisi ãi v˘boru budete nebo chcete pracovat?

3. Co bude podle va‰eho názoru na práci v zastupitelstvu nejtûÏ‰í?

(Vyjádfiení zastupitelÛ jsou sefiazena abecednû, do uzávûrky zaslalo
své odpovûdi jedenáct zastupitelÛ. Odpovûdi ostatních zastupitelÛ
pfiineseme v RH 23/2018.)

Vlastimil Baran
1. Vzhledem k mému opakujícímu se mandátu zastupitele jsou mé

pfiedstavy oãekávatelné – anal˘zy jednotliv˘ch skuteãností nebo pro-

blémÛ, komunikace, kompromisy pfii hledání fie‰ení. Mojí prioritou

zÛstává ‰kolství, prospû‰n˘ snad budu pozitivním pfiístupem, zájmem

o prosperitu R˘mafiova, názorem na vûc.

2. Pfiedpokládám, Ïe budu ve ‰kolské, hospodáfiské a kulturní komisi. 

3. TûÏko odhadnout, co bude nejtûÏ‰í. Pokud budeme v‰ichni zastu-

pitelé konstruktivní pfii hledání optimálních fie‰ení, tak by nic nemû-

lo b˘t tûÏké nebo nezvládnutelné.

·tûpán Chárník
1. Z dÛvodu v˘sledku ustavujícího zastupitelstva, kde bylo rozhod-

nuto zastupiteli o budoucí koalici a opozici, bude na‰e strana v opo-

zici. Má práce v zastupitelstvu bude pokud moÏno pfieváÏnû o spolu-

práci na projektech, které obãanÛm zpfiíjemní Ïivot a díky nimÏ na‰e

mûsto bude konkurenceschopné vÛãi jin˘m mûstÛm, tak aby odsud

lidé neodcházeli. Chci prosazovat ná‰ program. Vím, Ïe to pro opo-

ziãního zastupitele nebude snadné.

2. Finanãní v˘bor, kontrolní v˘bor, hospodáfiská komise.

3. Navazuji na bod 1, kde jsem se zmínil o prosazování programu. To

shledávám za nejtûÏ‰í práci v zastupitelstvu, ale pevnû vûfiím, Ïe s ko-

alicí v nûkter˘ch bodech programu najdeme prÛseãík a podafií se je

realizovat.

Jaroslav Kala
1. Zku‰enosti z práce v zastupitelstvu jiÏ nûjaké mám. Mezi mé pri-

ority patfií samozfiejmû naplnûní na‰eho volebního programu, kter˘

jsme obãanÛm pfiedstavili v rámci volební kampanû. Osobnû bych se

chtûl detailnû zamûfiit na dopravní infrastrukturu ve mûstû, revitaliza-

ci sídli‰È, rozvoj mûsta, dotáhnout zastfie‰ení a modernizaci zimního

stadionu, vybudování cyklostezky a chodníku pfies Edrovice k jano-

vickému zámku, zavedení senior taxi. Budu podporovat volnoãasové

aktivity mládeÏe.

2. Pokraãovat bych chtûl v komisích, ve kter˘ch jsem pracoval jiÏ

v minulém volebním období. Jsou to komise Ïivotního prostfiedí a re-

gionálního rozvoje, komise vnitfiních vûcí a komise dopravy a silniã-

ního hospodáfiství.

3. NejtûÏ‰í pro opoziãního zastupitele je vÏdy najít shodu a podporu

pro návrh, kter˘ pfiedkládá.

Bronislav KoÀafiík
1. JelikoÏ je to uÏ mé tfietí volební období, je moje pfiedstava o práci

v zastupitelstvu mûsta celkem jasná. V první fiadû bych chtûl prosadit

maximum bodÛ z na‰eho volebního programu. To je moje priorita

a proto mû také obãané R˘mafiova volili. Dále budu podporovat

v‰echny dobré my‰lenky a nápady, které povedou ke zvelebení na‰e-

ho mûsta a zlep‰ení kvality Ïivota v nûm. Jsem otevfien˘ názorÛm ob-

ãanÛ, které pak dále prezentuji v komisích.

2. Budu pracovat v komisích, ve kter˘ch jsem pÛsobil i v pfiedchozím

volebním období. V bytové komisi se schvaluje prodluÏování nájem-

ních smluv a pfiidûlování mûstsk˘ch bytÛ. Dále budu pracovat v ko-

misi Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje, kde se fie‰í pronájmy

a prodeje nemovitostí, realizace nov˘ch projektÛ a kácení stromÛ.

A jako uãitel budu samozfiejmû i ãlenem komise pro v˘chovu, vzdû-

lávání a sport.

3. Nevím, co na to odpovûdût. Práci v zastupitelstvu beru jako sluÏ-

bu obãanÛm na‰eho mûsta. Byl bych rád, kdybychom nefie‰ili, kdo je

v koalici a kdo v opozici, ale ve‰keré úsilí smûfiovali ke spoleãnému

postupu a reáln˘m v˘sledkÛm na‰í zastupitelské práce. Vûfiím, Ïe se

nám to podafií a na konci tohoto volebního období bude za námi vi-

dût kus práce pro na‰e mûsto.

Václav Orlík
1. Pevnû vûfiím, Ïe se mé pfiedstavy nebudou pfiíli‰ li‰it od minul˘ch

ãtyfi let, kdy jsem pracoval v Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova, a Ïe bu-

Pfiedstavujeme ãleny nového zastupitelstva

-21-2018  14.11.2018 13:49  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2018

7

deme minimálnû stejnû úspû‰ní pfii fiízení a zvelebování na‰eho mûs-

ta. Svou prioritu vidím v podpofie sportovních a zájmov˘ch organi-

zací mûsta R˘mafiova. Práci zastupitele budu vykonávat nejlépe, jak

dovedu. Tím snad budu obãanÛm mûsta dostateãnû prospû‰n˘.

2. Poãítám s úãastí ve ‰kolské komisi a komisi Ïivotního prostfiedí tak

jako v minulém volebním období. Zajímám se o bezpeãnost na‰eho

mûsta, proto se zapojím i do komise vnitfiních vûcí.

3. NejtûÏ‰ím mÛÏe b˘t nalézat kompromisy pfii hledání tûch správ-

n˘ch fie‰ení. Jsem v‰ak optimistou a vûfiím, Ïe se nám spoleãná prá-

ce bude dafiit.

Jifií Taufer
1. V zastupitelstvu budu pÛsobit druhé volební období. To je‰tû není

pfiíli‰ dlouho, pfiedstavu o fungování práce zastupitele ale uÏ samo-

zfiejmû mám. Upfiímnû – pro mû to znamená sbírání neoceniteln˘ch

Ïivotních zku‰eností, z nichÏ nûkteré znamenají korigování m˘ch

pfiede‰l˘ch nesprávn˘ch pfiedstav a postojÛ. Jsem uãitel, fieditel ‰ko-

ly, vyÏaduji po druh˘ch, aby se rozvíjeli, a nemám tím pádem pro-

blém uãit nov˘m vûcem ani sám sebe. Podobnou reflexi bych dopo-

ruãil i tûm, ktefií z pohodlí domova, ukrytí za digitální anonymitu, ko-

mentují dûní ve mûstû pfies sociální sítû, ‰ífií evidentnû fale‰né zprá-

vy, aniÏ by pouÏili selsk˘ rozum, nic neudûlají, ale nebrání jim to vû-

dût pfiesnû, co mají dûlat druzí.

Cítím se b˘t odborníkem na ‰kolství, kulturu a mezinárodní vztahy.

Rád bych to, co umím, pfiedal R˘mafiovu právû v tûchto oblastech.

Podle mého soudu je r˘mafiovské ‰kolství na vysoké úrovni nehledû

na to, o jakém typu ‰koly hovofiíme, a nabízí r˘mafiovsk˘m ÏákÛm

a studentÛm v˘teãné moÏnosti pro start do jejich profesního i osob-

ního Ïivota. To ale neznamená, Ïe se ve ‰kolách nedá nûco vylep‰it,

podpofiit, rozvinout. Jako konkrétní pfiíklad by mohla poslouÏit moje

my‰lenka rekonstruovat budovu b˘valé soukromé ‰koly Prima pro 

úãely základní umûlecké ‰koly a tuto ‰kolu tam pfiestûhovat. Oblast

mezinárodních vztahÛ si podle mého soudu urãitû zaslouÏí

v R˘mafiovû v˘raznû podpofiit, máme tu mnoho moÏností k rozvoji

a skvûl˘m aktivitám.

2. Rád bych se úãastnil práce v komisích ‰kolské a pro kulturu, ce-

stovní ruch a mezinárodní vztahy.

3. TûÏko fiíct. V tuto chvíli odhaduji, Ïe nejtûÏ‰í bude nauãit se vûcné

debatû dobré pro mûsto a hlavnû opro‰tûné od osobních ambicí, zá-

jmÛ a animozit. Ale tfieba se m˘lím a tûÏkosti se najdou jinde. Nikdo

ale nefiekl, Ïe práce v zastupitelstvu je lehká, já s tím poãítám a na

práci se tû‰ím. Pfieji sobû, sv˘m kolegÛm zastupitelÛm, nové paní mí-

stostarostce i novému panu starostovi mnoho úspûchÛ, zdraví 

a uspokojení z dobfie vykonané práce pro na‰e mûsto, které mám rád

a rád v nûm Ïiju.

Alena Tome‰ková
1. Urãitû budu pokraãovat v práci, kterou jsem zapoãala v minulém

volebním období. Prosazovat a podporovat sportovní kluby a oddíly,

které pracují s dûtmi a mládeÏí – bez rozdílu. V mém zájmu je také

podpofiit talenty v oblasti kultury a sportu.

2. Budu nadále pracovat jako ãlenka v komisi kultury, cestovního ru-

chu a mezinárodních vztahÛ a dále pak v komisi pro v˘chovu, vzdû-

lání a sport.

3. Seznámit se peãlivû s materiály, které budu mít k dispozici, a umût

se dohodnout s ostatními ãleny zastupitelstva.

RÛÏena Zapletalová
1. Do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova vstupuji politicky nezku‰ená,

ale pfiesvûdãená o moÏnosti zmûnit v‰eobecn˘ postoj ke kultufie (ne-

dostatek finanãních prostfiedkÛ, pohled vefiejnosti na muzeum, postoj

‰kolství ke vzdûlávání prostfiednictvím muzeí a ostatních organizací,

koordinace a spolupráce kulturních organizací, podpora cestovního

ruchu). Samozfiejmû se budu snaÏit naslouchat obãanÛm, ktefií mají

rÛznorodé problémy v na‰em mûstû, a pfiedpokládám, Ïe se je 

s ostatními zastupiteli pokusíme vyfie‰it.

2. Vzhledem ke sv˘m zku‰enostem, profesi a snaze zmûnit v˘‰e zmí-

nûné priority jsem se zodpovûdnû rozhodla pracovat v komisi pro

kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, v komisi Ïivotního pro-

stfiedí a regionálního rozvoje, v komisi pro v˘chovu, vzdûlávání

a sport. Budu také pÛsobit v kontrolním v˘boru.

3. NejtûÏ‰í na práci zastupitele bude najít spoleãnou cestu, uspokojit

potfieby obãanÛ, pfiijímat kompromisy a rozhodovat podle svého nej-

lep‰ího svûdomí a vûdomí.

Petr Ziegler
1. Pfiedstava je jasná – co nejvíce lidem usnadnit Ïivot. Tfieba kdyÏ

pfiijdeme na úfiad za pût minut tfii a úfiednice nám fiekne, Ïe uÏ má vy-

pnut˘ poãítaã, nebo tfieba kdyÏ nûkdo po úfiadû pÛl roku nahání vyjá-

dfiení k Ïádosti o pozemek. A takov˘ch „tfieba“ z bûÏného Ïivota má-

me – a nemyslím tím jen zastupitele – více.

2. Nejde o to, kde bych chtûl pracovat já. ANO chce do komisí dosa-

dit lidi, ktefií dané problematice rozumí, byÈ nejsou ãleny zastupitel-

stva. Zatím z probíhajících jednání máme pocit, Ïe se na tom shod-

neme i v ‰ir‰ím spektru zastupitelÛ. Pak uÏ jde jen o to, ufiídit dobfie

sestaven˘ t˘m.

3. Odstranit neshody mezi vládnoucí koalicí a opozicí, které tady by-

ly v minul˘ch volebních obdobích nesmyslnû prohlubovány. Dûda mi

jednou pfii jednom z mnoh˘ch vyprávûní o svém Ïivotû ve sv˘ch de-

vadesáti letech fiekl: „NezáleÏí na tom, jestli jsi âech nebo Nûmec,
záleÏí na tom, jak˘ jsi ãlovûk.“ ZaÏil za války odsun âechÛ a pak od-

sun NûmcÛ, odtud âech versus Nûmec. Pevnû vûfiím, Ïe ve v‰ech

stranách, které v R˘mafiovû jsou, mohou b˘t poctiví, upfiímní, praco-

vití a neúplatní lidé.

Ladislav Îilka
1. Chci vûfiit, Ïe ustavující schÛzí zastupitelstva skonãilo politikafiení

a v‰ichni zastupitelé budou spoleãnû pracovat pro dobro obãanÛ na-

‰eho mûsta. Tomu nasvûdãuje i jednání lídrÛ v‰ech zvolen˘ch stran

a uskupení, které se t˘ká obsazování v˘borÛ a jednotliv˘ch komisí.

Na dal‰ím jednání budeme sjednocovat volební programy a stanovo-

vat priority prospû‰né mûstu. Mou prioritou je zaji‰tûní dostupné

zdravotní péãe ve v‰ech oborech a v˘stavba domu pro seniory.

2. Byl jsem zvolen za ãlena rady a k tomu bych rád pracoval v kon-

trolním v˘boru, v dopravní komisi a kulturní komisi.

3. NejtûÏ‰í snad bude sjednocení v‰ech zvolen˘ch zastupitelÛ tak,

aby ze v‰ech volebních programÛ byly vybrány priority prospû‰né

obãanÛm, a následnû zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ k jejich reali-

zaci.

Lenka Îmolíková
1. Pfiedstava, co budu v zastupitelstvu dûlat, je jasná, pracovat v ko-

misích, které si vyberu, studovat potfiebné materiály pfiedloÏené ra-

dou mûsta, zúãastÀovat se zastupitelstev mûsta a reprezentovat mûs-

to jako zastupitelka mûsta R˘mafiova a fieditelka knihovny.

Pfii své práci fieditelky knihovny jsem v pracovním kontaktu se za-

stupiteli napfiíã cel˘m politick˘m spektrem jiÏ léta. Pravidelnû jsem

se zúãastÀovala zasedání zastupitelstva mûsta, kde jsem, pokud byla

potfieba, zasahovala do diskuse, hlavnû co se t˘ãe kultury, rozpoãtu

a knihovny. V této pozici jsem ov‰em nemûla pfiíli‰ moÏnost ovlivnit

jednání ani rozhodnutí zastupitelÛ. Proto jsem kandidovala jiÏ v mi-

nulém období, kdy mûla b˘t mou prioritou nová bezbariérová kni-

hovna. V minulém volebním období zaãala rekonstrukce budovy

soudu na ulici J. Sedláka, kde bude v 1. NP i knihovna. Jako fieditel-

ka organizace jsem byla postavena pfied hotovou vûc a bohuÏel do‰lo

k tomu, Ïe se budeme stûhovat do prostor, které jsou o 200 m2 men-

‰í, a moc moÏností nûco zásadnû ovlivnit nebylo.

Moje priority v práci zastupitele? Jeden z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ na

zaãátku práce v zastupitelstvu bude pfiesvûdãit zastupitele, aby se na

J. Sedláka vybudovala moderní knihovna. Proto je potfieba udûlat nû-

kolik stavebních úprav a zmûn, které jsou dÛleÏité, aby vznikla úãel-

ná, pûkná, bezbariérová knihovna, která bude odpovídat v‰em stan-

dardÛm moderní knihovny.

2. Co se t˘ká mé dal‰í práce, je to urãitû oblast kultury, vzdûlávání

a sportu. Prioritou je kulturní komise, komise pro v˘chovu a vzdûlá-

vání a hospodáfiská komise. 

3. Otázka, co bude na práci v zastupitelstvu nejtûÏ‰í? MÛj názor je,

Ïe by zastupitelé mûli pracovat pro obãany mûsta, ne pro hnutí ãi stra-
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nu. Zodpovídáme se lidem, ktefií zde bydlí. Proto bych se ráda s ko-

legou z ODS zasadila o to, aby vize celého zastupitelstva pro rozvoj

a budoucnost mûsta byla dlouhodobá a ne jen od jednûch voleb ke

druh˘m. Aby se vytvofiily co nejlep‰í podmínky pro v‰echny obãany

a zaãala ta nejlep‰í doba pro nás v‰echny, kdo jsme tu zapustili kofie-

ny, a aby se na‰e dûti do R˘mafiova rády vracely.

Jednadvacet zastupitelÛ pro volební období 2018–2022 

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

R a d a  m û s t a  R ˘ m a fi o v a
v y h l a ‰ u j e

v˘bûrové fiízení na funkci

jednatele spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Místo v˘konu práce: Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Palackého 1178/11 

795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Stanovené poÏadavky:
• vzdûlání vysoko‰kolské technického nebo ekonomického

smûru,

• velmi dobrá znalost R˘mafiova a okolních obcí,

• zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

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

• datum a místo narození,

• státní pfiíslu‰nost, 

• místo trvalého pobytu,

• ãíslo obãanského prÛkazu,

• datum a podpis,

• e-mail,

• telefonní ãíslo.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 

• originál v˘pisu z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 

3 mûsíce, 

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

• souhlas se zpracováním osobních údajÛ.

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 19. prosince 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. prosince 2018

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

kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno píse-

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

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

nû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno

a dostupné ke staÏení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz.

Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními

údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchaze-

ãÛm.

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

rosta, tel.: 554 254 130.

Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.
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Koaliãní smlouva zastupitelÛ:

hnutí PRO Zdraví a Sport
politické strany SNK Evrop‰tí demokraté

politické strany KDU-âSL
hnutí SPORTOVCI

politické strany KSâM 
a hnutí Svoboda a pfiímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

zvolen˘ch do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova pro volební období 2018–2022

Koaliãní smlouva
Zastupitelé hnutí/politické strany PRO Zdraví a Sport, SNK Evrop‰tí demokraté, KDU-âSL, SPORTOVCI, KSâM a Svoboda a pfiímá
demokracie – Tomio Okamura (SPD), zvolení do Zastupitelstva mûsta (dále „ZM“) R˘mafiova ve volbách konan˘ch ve dnech 
5. a 6. 10. 2018, ve snaze prosazovat spoleãné zájmy pro rozvoj mûsta R˘mafiova a jeho obãanÛ uzavírají tuto koaliãní smlou-
vu.

PREAMBULE

V˘‰e uvedená hnutí/politické strany zastoupené v Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova se rozhodly spojit své úsilí a odpovûdnost
s cílem navázat na pozitivní v˘sledky uplynulého volebního období a spoleãnû usilovat o co nejlep‰í podmínky pro dal‰í rozvoj
mûsta R˘mafiova a o co nejlep‰í podmínky pro Ïivot obãanÛ na‰eho mûsta tak, aby ve mûstû zÛstávali mladí a vzdûlaní lidé,
a vytvofiit z na‰eho kraje nejlep‰í místo pro Ïivot v‰ech jeho obyvatel. Koaliãní strany chtûjí ve spolupráci se v‰emi obãany mûs-
ta R˘mafiova naplÀovat jak svÛj, tak i spoleãn˘ program ku prospûchu tohoto regionu. Koaliãní strany jsou si vûdomy, Ïe bez
dÛvûry obãanÛ mûsta, bez pozitivního zapojení zájmov˘ch spolkÛ, sportovních oddílÛ, odborÛ, podnikatelsk˘ch organizací i dal-
‰ích nepolitick˘ch uskupení takového cíle dosáhnout nelze. 

âlánek I.
Pfiedmût a úãel smlouvy

Zastupitelé za hnutí/politickou stranu PRO Zdraví a Sport, SNK Evrop‰tí demokraté, KDU-âSL, SPORTOVCI, KSâM a Svoboda
a pfiímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (dále „smluvní strany“) mezi sebou uzavírají pro volební období 2018 aÏ 2022 ko-
aliãní smlouvu pro v‰echny orgány mûsta R˘mafiova, jím zfiízené a fiízené organizace a organizace tfietích stran, ve kter˘ch má
mûsto R˘mafiov své zastoupení.
Cílem koaliãní spolupráce je spoleãné prosazení v‰ech programov˘ch zámûrÛ obsaÏen˘ch v Programovém prohlá‰ení a pfievze-
tí plné odpovûdnosti za správu ve mûstû R˘mafiovû.
Pfiedmûtem této koaliãní smlouvy je:
a) Stanovení programov˘ch priorit, které vypl˘vají z programu jednotliv˘ch politick˘ch stran.
b) Jasné a bezv˘hradné vyjádfiení spoleãného zájmu smluvních stran na jejich prosazení.
c) Stanovení principÛ koaliãní spolupráce, vãetnû dohody o ustanovení a sloÏení orgánÛ mûsta R˘mafiova.

âlánek II.
Programové prohlá‰ení

Smluvní strany se zavazují vytvofiit programové prohlá‰ení do 31. 1. 2019. Programové prohlá‰ení bude po schválení smluvní-
mi stranami pfiipojeno k této smlouvû, a stane se tak souãástí této smlouvy (do programového prohlá‰ení budou zapracovány
body ze stávajícího integrovaného dokumentu).

âlánek III.
Programové priority

Koalice povaÏuje za své hlavní priority:
1. Hospodárnost a rozpoãtovou kázeÀ.
2. Transparentní hospodafiení s majetkem mûsta R˘mafiova.
3. Podporu vyuÏití existujících prÛmyslov˘ch zón a tvorby nov˘ch pracovních míst.
4. Podporu prevence i represe v oblasti ochrany obãanÛ a jejich majetku.
5. Zpracování „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních sluÏeb ve mûstû R˘mafiovû na období 2018–2022“. 
6. Transparentnost vefiejn˘ch zakázek v souladu se zákonem o zadávání vefiejn˘ch zakázek.
7. Podporu v˘chovnû-vzdûlávacích institucí.
8. Péãi o místní ãásti R˘mafiova a Ïivotní prostfiedí jako celek.
9. Podporu kultury a péãe o kulturní památky.
10. Fungující efektivní síÈ sociálních sluÏeb.
11. Podporu sportu pro v‰echny a pfiípravy sportovních talentÛ, vãetnû zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ. 
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12. Rekonstrukci nevyhovujících komunikací ve vlastnictví mûsta R˘mafiova, v˘stavbu chodníkÛ a bezpeãnostních opatfiení.
13. Dostavbu sítû cyklostezek na základû generelu cyklostezek do místních ãástí a (nad)regionální sítû cyklostezek.
14. Regeneraci bytov˘ch a nebytov˘ch domÛ, v˘kupy a dostavby nebo likvidaci vybydlen˘ch domÛ. Pfiedcházení vzniku vylou-

ãen˘ch lokalit. Budování sítí pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ.
15. Podporu mal˘m a stfiedním podnikatelÛm v získávání finanãních prostfiedkÛ z EU k rozvoji jejich podnikání.
Rozpracování politick˘ch priorit bude obsaÏeno v Programovém prohlá‰ení.

âlánek IV.
SloÏení orgánÛ Rady mûsta R˘mafiova

1. Smluvní strany se dohodly, Ïe ze sedmi ãlenÛ Rady mûsta R˘mafiova pro volební období 2018–2022 bude starosta (uvol-
nûn˘), místostarosta (uvolnûn˘) a pût ãlenÛ Rady mûsta R˘mafiova.

2. Pfii volbû ãlenÛ Rady mûsta R˘mafiova obsadí jednotlivé smluvní strany tyto posty:
- Starosta: zástupce hnutí PRO Zdraví a Sport Ing. Ludûk ·imko.
- Místostarosta: zástupce SNK Evrop‰tí demokraté Ing. Lenka Vavfiiãková.
- Radní: zástupci KDU-âSL Mgr. Marcela StaÀková a MUDr. Bohumil Servus, 

zástupce hnutí SPORTOVCI Ing. Tomá‰ Köhler, 
zástupce KSâM Ladislav Îilka a
zástupce hnutí Svoboda a pfiímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 
Mgr. Bronislav KoÀafiík.

3. Smluvní strany se dohodly, Ïe místostarosta bude mít následující kompetence: cestovní ruch, ‰kolství, sport, zájmová ãin-
nost, kultura vã. organizací v oblasti kultury a mezinárodních vztahÛ, bytová agenda, sociální vûci, zdravotnictví.
Ostatní nevyjmenované oblasti budou v kompetenci starosty mûsta.

4. Smluvní strany se dohodly na následujícím obsazení pracovních orgánÛ RM: 
a) hospodáfiská komise – zástupce hnutí SPORTOVCI Ing. Tomá‰ Köhler,
b) komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje – zástupce KDU-âSL MUDr. Bohumil Servus,
c) komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport – zástupce SNK Evrop‰tí demokraté Mgr. Vlastimil Baran,
d) komise vnitfiních vûcí – zástupce hnutí PRO Zdraví a Sport Mgr. Václav Orlík,
e) komise sociálních vûcí a zdravotnictví – zástupce KDU-âSL Mgr. Marcela StaÀková,
f) komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahÛ – zástupce SNK Evrop‰tí demokraté Mgr. Jifií Taufer, Ph.D.,
g) komise bytová – zástupce hnutí Svoboda a pfiímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) Mgr. Bronislav KoÀafiík,
h) komise pro obãanské záleÏitosti – zástupce KDU-âSL Mgr. Marcela StaÀková,
i) komise dopravy a silniãního hospodáfiství – zástupce KSâM Ladislav Îilka,
j) kontrolní v˘bor bude obsazen po projednání se v‰emi zastupiteli,
k) finanãní v˘bor bude obsazen po projednání se v‰emi zastupiteli.

âlánek V.
Koaliãní spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, Ïe na ustanovujícím Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova budou spoleãnû závaznû postupovat v du-
chu ãlánkÛ I.–V. této koaliãní smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji ãinnost po celou dobu trvání této smlouvy a budou pfii prosazování
Programového prohlá‰ení Rady mûsta R˘mafiova postupovat v radû i zastupitelstvu jednotnû. Zavazují se spolupracovat na
pfiípravû v‰ech usnesení, rozhodnutí ãi opatfiení zásadní povahy, která budou pfiedem konzultovat pfied kaÏd˘m jednáním
rady a zastupitelstva.

3. Smluvní strany se dohodly, Ïe pfied kaÏd˘m zasedáním zastupitelstva povedou koaliãní jednání s cílem navzájem se infor-
movat o stanoviscích k jednotliv˘m bodÛm programu. Jednání svolává starosta, a to nejpozdûji dva dny pfied konáním ZM.

4. Kterákoliv ze smluvních stran mÛÏe poÏádat o svolání mimofiádného koaliãního jednání. Ostatní smluvní strany jsou po-
vinny takov˘ návrh akceptovat.

5. Smluvní strany se zavazují, Ïe po dobu platnosti smlouvy nebudou uzavírat koalici s jin˘mi subjekty.
6. Smluvní strany se zavazují, Ïe po dobu platnosti smlouvy nevyvolají ani nepodpofií na zasedání zastupitelstva hlasování

o personálních zmûnách v RM, s v˘jimkou pfiípadÛ zneuÏití pravomocí vefiejného ãinitele, poru‰ení principÛ tzv. péãe fiád-
ného hospodafiení nebo jiného poru‰ení zákona konkrétní osobou.

âlánek VI.
Principy spolupráce s ostatními volebními stranami

1. Smluvní strany povaÏují pÛsobení volebních stran, které nejsou souãástí koalice, za legitimní a nedílnou souãást úãasti na
demokratické správû mûsta.

2. Smluvní strany vytvofií podmínky pro kontrolní ãinnost opoziãních stran, nabídnou jim vedení v˘borÛ zastupitelstva mûsta
(kontrolního a finanãního v˘boru).

3. Opoziãním stranám bude rovnûÏ nabídnuto zastoupení ve v‰ech odborn˘ch komisích.

âlánek VII.
Smírãí jednání, ukonãení smlouvy

1. Pro pfiípad, Ïe by se nûkterá ze smluvních stran cítila b˘t jinou stranou po‰kozována jednáním, které je v rozporu s duchem
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této smlouvy, nebo neuplatÀováním principÛ, na nichÏ je tato smlouva zaloÏena, nebo cítila potfiebu projednat nûkterá zá-
sadní rozhodnutí s dal‰í stranou, je oprávnûna poÏádat smluvní strany o projednání dané záleÏitosti. 

2. Smluvní strany se zavazují v‰echny pfiípadné spory nejdfiíve fie‰it dohadovacím ãi smírãím fiízením smluvních stran.
3. O projednání sporu musí strana poÏádat ostatní smluvní strany elektronickou písemnou formou. Ostatní smluvní strany

jsou povinny se do sedmi dnÛ od doruãení Ïádosti s Ïadatelem sejít ve vzájemnû sjednaném termínu a spor projednat.
4. Smírãí jednání povedou v‰ichni ãlenové v‰ech smluvních stran nebo v pfiípadû víceãlenného zastoupení smluvní strany je-

jí jeden zástupce.
5. O rozhodnutí ve smírãím jednání bude vÏdy sepsán zápis, kter˘ ovûfií za kaÏdou stranu jeden její zástupce.
6. V prÛbûhu smírãího jednání nesmí b˘t ostatními smluvními stranami záleÏitost, která je pfiedmûtem smírãího jednání, pfied-

loÏena ãi projednávána v orgánech mûsta.
7. V‰echny smluvní strany se zavazují, Ïe vynaloÏí maximální úsilí k pfieklenutí rozporÛ. Pokud jednání nepovedou k dohodû

a fie‰ení sporu, má právo kterákoliv smluvní strana koaliãní smlouvu vypovûdût.

âlánek VIII.
Závûreãná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, Ïe tato smlouva bude zvefiejnûna, a prohla‰ují, Ïe neexistuje Ïádná nevefiejná ãást této koaliã-
ní smlouvy.

2. Smluvní strany budou po celé volební období uplatÀovat politiku otevfienosti vÛãi sdûlovacím prostfiedkÛm a v‰em obãa-
nÛm R˘mafiova a pfiilehl˘ch obcí.

3. Ve‰keré zmûny této smlouvy, dodatky nebo dohoda o ukonãení této koaliãní smlouvy mohou b˘t uãinûny pouze písemnû,
formou vefiejn˘ch ãíslovan˘ch dodatkÛ.

4. Tato smlouva nab˘vá platnosti a úãinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná po celé volební období
Zastupitelstva mûsta R˘mafiova, respektive do doby konání pfií‰tích voleb do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova.

5. Jako doklad souhlasu se znûním této koaliãní smlouvy a vÛle vytvofiit koalici a b˘t touto smlouvou osobnû vázáni pfiipoju-
jí zastupitelé zvolení za hnutí/politickou stranu PRO Zdraví a Sport, SNK Evrop‰tí demokraté, KDU-âSL, SPORTOVCI, KSâM
a Svoboda a pfiímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) své podpisy.

Za hnutí PRO Zdraví a Sport: V R˘mafiovû dne 26. 10. 2018
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na pozici referenta odboru regionálního rozvoje

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

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰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 územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: min. stfiední stavebního smûru s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon); popfi. min. stfiední technic-

kého smûru s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon), s min. praxí 1 rok v investiãní v˘stavbû,
• orientace v zákonû ã. 134/2016 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek, v˘hodou,
• orientace v zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích, v˘hodou,
• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací v˘hodou,
• dobrá znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet),
• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce, odolnost vÛãi stresu,
• 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 odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrové-

ho 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

20. listopadu 2018

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 20. listopadu 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.). 
Poskytnutím osobních údajÛ mûstu R˘mafiovu prostfiednictvím poÏadovan˘ch podkladÛ pro toto v˘bûrové fiízení udûlujete souhlas
mûstu R˘mafiovu dle ãl. 6 odst. 1 písm. a) a ãl. 7 Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochranû fyzick˘ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajÛ a volném pohybu tûchto údajÛ a o zru‰ení Smûrnice 95/46/ES,
se zpracováním va‰ich osobních údajÛ pro úãely v rozsahu potfiebném pro uskuteãnûní v˘bûrového fiízení na pracovní pozici. Udûlen˘
souhlas máte právo kdykoliv odvolat. V takovém pfiípadû se v‰ak jiÏ nadále nemÛÏete úãastnit v˘bûrového fiízení. Po ukonãení v˘-
bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru re-
gionálního 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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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

R a d a  m û s t a  R ˘ m a fi o v a
v y h l a ‰ u j e

v˘bûrové fiízení na funkci

zastupujícího fieditele spoleãnosti BYTERM R¯MA¤OV

Místo v˘konu práce: BYTERM R¯MA¤OV, Palackého 1178/11, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu urãitou jako zástup po dobu uvolnûní stávající fieditelky organizace pro pfiekáÏku

v práci v souvislosti s v˘konem funkce uvolnûného zastupitele

Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek a pfiíplatek za vedení 

Stanovené poÏadavky:

• vzdûlání vysoko‰kolské,

• základní znalost právních pfiedpisÛ v oblasti fungování pfiíspûvkové organizace, 

• zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:

• jméno, pfiíjmení a titul,

• datum a místo narození,

• státní pfiíslu‰nost, 

• místo trvalého pobytu,

• ãíslo obãanského prÛkazu,

• datum a podpis,

• e-mail,

• telefonní ãíslo.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 

• strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 

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

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

• souhlas se zpracováním osobních údajÛ.

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

19. prosince 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. prosince 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. Plné znûní vãetnû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostupné ke sta-

Ïení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT za-

slány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Ludûk ·imko, starosta, tel.: 554 254 130.

Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.
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Projekt Post Bellum, do kterého se pfiihlásili Ïáci Z· R˘mafiov, Jelínkova

1, je vzdûlávacím projektem nadace Pamûti národa, v nûmÏ je v souãas-

né dobû zapojeno asi 3 000 ÏákÛ z 61 ‰kol v celé republice. Jeho smys-

lem je hledat pfiíbûhy a jejich nositele, tedy ty, ktefií je skuteãnû proÏili.

Dosud díky tomu spatfiilo svûtlo svûta 570 pamûtnick˘ch pfiíbûhÛ.

Tento projekt je urãen pro základní ‰koly a odpovídající vûkovou ka-

tegorii vícelet˘ch gymnázií. Úkolem je vyhledávat pamûtníky v˘-

znamn˘ch událostí historie, ve spolupráci s koordinátorem projektu

tyto pamûtníky kontaktovat, dozvûdût se více o jejich pfiíbûhu ve

vztahu k mezním obdobím dûjin (2. svûtové válce, holocaustu, kon-

centraãním táborÛm, únoru 1948 atd.), natoãit jejich Ïivotní vzpo-

mínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vy-

tvofiit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáÏ.

Nejde jen o historii samotnou, hlavní je poukázat na témata demo-

kracie a lidsk˘ch práv tolikrát v historii po‰lapávan˘ch a totalitní-

mi systémy deformovan˘ch. Îádná uãebnice totiÏ nedokáÏe inspi-

rovat a aktivizovat mladého ãlovûka tolik jako skuteãnû vyprávûn˘

pfiíbûh, nepostrádající syrovost bolesti, utrpení a strádání. Syrovost

s tolika otázkami, z nichÏ mnohé nikdy nenalez-

nou klid v odpovûdi, syrovost pravé a odhalené

skuteãnosti. Zvlá‰tû mlad˘m lidem, vyrÛstajícím

dnes mimo jak˘koliv totalitní systém, je nutné

pfiipomínat bolestivé a strastiplné události, které

se odehrály v na‰í nedávné minulosti, v jedineã-

n˘ch pfiíbûzích obyãejnû neobyãejn˘ch lidí, kte-

r˘m je vût‰inou mezi osmdesáti a devadesáti lety.

Nechat promlouvat dávné chvíle, nûkdy radûji

vytûsÀované z jejich mysli. Je souãasnû nezbytné

je vyzpovídat a zaznamenat jejich dosud tajné

vzpomínky, neÏ budou navÏdy ztraceny a defini-

tivnû zapomenuty, aniÏ by mohly b˘t tím zved-

nut˘m ukazováãkem, v˘strahou pfied zapomíná-

ním, v˘strahou pfied zapomenutím.

Nedílnou souãástí projektu je i prohloubení a ob-

novování mezigeneraãních vztahÛ, dnes naru‰ova-

n˘ch spûchem plynoucích dní, dále budování sou-

sedské vzájemnosti, probouzení tolik dÛleÏité hod-

notové v˘chovy a v neposlední fiadû i nutná orien-

tace v novodob˘ch dûjinách. Îáci pak mohou 

uplatnit potfiebné mûkké dovednosti, mezi které

patfií práce v t˘mu, schopnost dokonãit obtíÏn˘ 

Projekt Post Bellum, aneb Hledání pamûtníkÛ
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úkol, umûní kritického my‰lení, rozvoj sebedÛvûry a empatie.

Na závûr bych chtûl vyjádfiit dík v‰em ÏákÛm, ktefií se do projektu za-

pojí a zamûfií ãást sv˘ch sil k práci, která pro nû snad bude nejen

smysluplnou ãinností, ale i vítanou zábavou a zdrojem nov˘ch a ne-

obvykl˘ch záÏitkÛ. Dík patfií i v‰em, kdo jim pomohou ve svém oko-

lí najít ony pamûtníky, ktefií by byli ochotni vrátit se do minulosti 

a otevfiít knihu svého nezapomenutelného pfiíbûhu.

Prosíme v‰echny, kdo nám chtûjí a mohou pomoci s hledáním pa-

mûtníkÛ dávn˘ch dní, aby nás kontaktovali ve v‰ední dny v dobû me-

zi 16. a 18. hodinou – kontaktní osoba: Ivo Janou‰ek, tel.:

776 309 194, e-mail: ijanousek@post.cz. Dûkujeme.

Mgr. Ivo Janou‰ek, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Îáci tfietího roãníku oboru Kuchafi-ãí‰ník Gymnázia a Stfiední odbor-

né ‰koly R˘mafiov v fiíjnu absolvovali stáÏ ve ãtyfihvûzdiãkovém ho-

telu Glamour, s. r. o., na Slovensku. StáÏ se uskuteãnila díky projek-

tu Erasmus+, kter˘ umoÏnil takto nároãnou akci financovat. Îáci mû-

li hrazenu dopravu, stravu, ubytování a získali i kapesné po celou do-

bu projektu.

Cílem stáÏe pro Ïáky na‰í ‰koly bylo získat znalosti a dovednosti

v gastronomické oblasti, ale rovnûÏ zaãlenit se do cizojazyãného ko-

lektivu a plnit tzv. jednotky uãení, které pak slouÏí k hodnocení sa-

motn˘ch ãinností ÏákÛ po dobu pobytu.

V návaznosti na tuto stáÏ budou Ïáci pfiedávat nabyté zku‰enosti na

workshopech pofiádan˘ch ‰kolou a ve Dnech slovenské kuchynû, kte-

ré budou uspofiádány ve ‰kolní jídelnû. V‰echny srdeãnû zveme na

Den otevfien˘ch dvefií Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly, R˘mafiov,

p. o., kter˘ se bude konat 28. listopadu 2018.
Mgr. Martina Ujfalu‰i, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Fota: archiv ‰koly

Kuchafii-ãí‰níci byli na stáÏi na Slovensku

Ve ãtvrtek 18. fiíjna se tfii Ïákynû 2. roãníku oboru Kuchafi-ãí‰ník zú-

ãastnily barmanské soutûÏe Junior Cocktail Competition, ve které po-

mûfiili síly a dovednosti studenti hotelov˘ch a gastronomick˘ch ‰kol.

V pofiadí 17. roãník Jodhpur gin LÁZE≈SK¯ POHÁR 2018 tradiã-

nû pofiádala Hotelová ‰kola Vincenta Priessnitze a Obchodní akade-

mie Jeseník. Odborn˘m garantem byla âeská barmanská asociace

pod vedením Mgr. Kamila Hégra.

SoutûÏící mûli za úkol pfiipravit nápoj, jehoÏ souãástí byl Bohemia

Sekt nealkoholick˘. SoutûÏní klání bylo napínavé a velice zajímavé.

Vedle chuti hodnotila porota také techniku práce ãi vÛni a celkové

provedení nápoje. Na‰e barmanky pfiedstavily vlastní receptury, pfii

pfiípravû nápojÛ pfiedvedly pohotovost a skvûle zvládnutou techniku.

Îákynû Michaela Mali‰ová, Petra Hermanová a Marie Strnadelová se

s pfiipraven˘mi nápoji umístily na velmi pûkném 7., 8. a 9. místû. Ze

soutûÏe si odnesly i mnoho nov˘ch zku‰eností.

Fota a text: Mgr. Nata‰a Skoupilová

Îákynû Gymnázia a SO· R˘mafiov na barmanské soutûÏi v Jeseníku

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Dílo fotografa Jindfiicha ·treita je z velké ãásti spjaté

s R˘mafiovskem, zvlá‰tû s vesnicemi v okolí Sovince, kde autor Ïije

a tvofií. On sám vyjadfiuje svÛj vztah k tomuto kraji i k R˘mafiovu sa-

motnému pravideln˘mi v˘stavami vlastních dûl nebo iniciováním

v˘stav jin˘ch umûlcÛ. Jen letos se s ním mohli R˘mafiované setkat

napfi. pfii v˘stavû na r˘mafiovském gymnáziu, pfii promítání doku-

mentu Na tûlo Libu‰e Rudinské nebo bûhem projekce fotografií s hu-

debním doprovodem Moniky ·treitové na janovickém zámku. Po nû-

kolika letech se ·treit znovu pfiedstavuje také v Galerii Octopus r˘-

mafiovského muzea, a to jubilejní dvacátou v˘stavou, nazvanou pfií-

znaãnû Vzpomínky.

V listopadu jsou galerie r˘mafiovského muzea vûnovány dvûma 

Jindfiich ·treit v˘stavou v muzeu vzpomíná
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osobnostem, které dosáhly – kaÏd˘ po svém – vûhlasu po celém

svûtû. Pran˘fi pfiedstavuje dosud málo známé literární dílo Marie

Kodovské, Octopus zase málo známé fotografie Jindfiicha ·treita.

KaÏdé setkání se snímky tohoto fotografa je jedineãné, tentokrát je

ale je‰tû v˘jimeãnûj‰í tím, Ïe autor pfiedstavuje snímky, které dosud

nikdy vystaveny nebyly a které jej prezentují v docela neãekan˘ch

polohách. Pfiedev‰ím v malém sále najdou náv‰tûvníci fotografie

z raného období, mezi nimi i experimenty, fotogramy nebo krajiny,

coÏ jsou námûty, které se za ryze „‰treitovské“ nepovaÏují. Ve vel-

kém sále jsou instalovány snímky, jejichÏ objektem je ãlovûk, tedy

jiÏ námût typick˘, nicménû fiadu portrétÛ dosud diváci nemûli moÏ-

nost spatfiit. S ohledem na avizované vzpomínání jsou mezi portré-

tovan˘mi kromû jin˘ch blízcí lidé autora, jeho rodiãe, manÏelka ne-

bo bratr. Jsou tu i fascinující snímky z cyklu Romové bez romanti-
ky nebo „politické“ fotografie ze Ïivota vesnice, které autorovi za

totalitního reÏimu „vyslouÏily“ nûkolik mûsícÛ uvûznûní na

Ruzyni.

Za kaÏdou fotografií je pfiíbûh, kter˘ bez ohledu na dobu vzniku

(60.–70. léta) promlouvá i dnes. Jak bûhem vernisáÏe konstatoval

sám fotograf, jeho snímky jsou svého druhu kronikou tohoto kraje,

do nûjÏ se mnohokrát vepsalo utrpení a násilí. A v jehoÏ devastované

tváfii Jindfiich ·treit dokázal nalézat fascinující krásu.

V̆ stavu Vzpomínky Jindfiicha ·treita mohou náv‰tûvníci muzea vidût

aÏ do 2. prosince. ZN, fota: Michal Vyhlídal

Listopad je v r˘mafiovské knihovnû komiksov˘. Pfiíbûhy vyprávûné pomocí
obrázkÛ, které milují dûti i dospûlí, si mohou náv‰tûvníci po cel˘ mûsíc pro-
hlédnout na v˘stavû v galerii U Stromu poznání. Nûkolik ‰ÈastlivcÛ si ale moh-
lo pfiímo vyzkou‰et i to, jak se komiks dûlá.
Pokud bûhem listopadu zajdete do knihovny, nevynechejte malou ko-

miksovou v˘stavu Spolkla mû knihovna v galerii U Stromu poznání.

Vychází ze stejnojmenné kníÏky Kláry Smolíkové s ilustracemi

Vojtûcha ·edy. Spoleãnû provázejí ãtenáfie historií knihoven, a to for-

mou ryze moderní – komiksovou. Komiks dávno není jen zábavn˘m

ãtením pro náctileté, je i dobr˘m pomocníkem pro pfiiblíÏení „nudné“

historie nej‰ir‰ímu publiku. Klára Smolíková komiks s úspûchem vy-

uÏívá k pfiedstavení nejen ãesk˘ch dûjin tûm nejmen‰ím (HusÛv dÛm,

Husité nebo Jak se staví mûsto). Tentokrát ãtenáfie s pomocí ilustrací

Vojtûcha ·edy provádí tisíciletou historií knihoven i knih ve v‰ech

podobách od egyptsk˘ch domÛ svitkÛ pfies slavnou A‰‰urbanipalovu

knihovnu v Ninive nebo velkou knihovnu v Alexandrii aÏ ke stfiedo-

Komiks v knihovnû, knihovna v komiksu
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vûk˘m knihovnám klá‰terním, bibliotéce pafiíÏské Sorbonny ãi kni-

hovnû britského královského muzea. Kdo se zaãte do vystaven˘ch

komiksov˘ch stránek nebo pfiímo do kníÏky Spolkla mû knihovna,

dozví se i to, jak, ãím a na co se v minulosti psalo, kdo vynalezl pa-

pír nebo knihtisk.

V úter˘ 6. listopadu byl hostem r˘mafiovské knihovny dal‰í komik-

sov˘ tvÛrce, scenárista Daniel Vydra, kter˘ na vytváfiení obrázkov˘ch

pfiíbûhÛ nejãastûji spolupracuje se svou manÏelkou, ilustrátorkou

Markétou Vydrovou. Pro dûti ze základní ‰koly ve Staré Vsi pfiipra-

vil workshop, bûhem nûjÏ se dozvûdûly a rovnou si i vyzkou‰ely, jak

se komiks dûlá. A protoÏe mezi ti‰tûn˘m komiksem a jeho rozpohy-

bováním (nejãastûji ve filmu) je jen krok, zkusily si svÛj vlastní ko-

miks i zahrát. ZN

StaÀte se kur˘rem tajné zprávy 
– místem doruãení je knihovna

Na vzniku samostatné republiky mûli pfied sto lety svÛj podíl i skau-

ti. Právû oni fungovali jako dÛleÏité spojky a doruãovatelé vzkazÛ

a tajn˘ch zpráv. Zásilky rozná‰eli v‰ude, kam bylo potfieba.

Jejich dobrodruÏnou úlohu pfiipomíná soutûÏ âeské televize Déãko

Skautská po‰ta. Zapojit se do ní mÛÏe kdokoliv ve vûku do 15 let.

Staãí postupovat podle pokynÛ na webu skautskaposta.cz. Zde si sou-

tûÏící stáhne dopis a donese ho na nejbliÏ‰í kontaktní místo. Tím je

v R˘mafiovû mûstská knihovna. V̆ mûnou za doruãen˘ dopis obdrÏí

soutûÏní kníÏku s tfiinácti otázkami a po jejich zodpovûzení se dopra-

cuje k soutûÏnímu heslu, které je klíãem k v˘hfie. Pofiadatel Skautské

po‰ty má pro v˘herce pfiichystáno pfies pût set cen.

BliÏ‰í informace najdete na zmínûném webu a na stránkách âT

Déãko decko.ceskatelevize.cz/skautska-posta. ZN
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Poslední poby-

tou sluÏbou, kte-

rou Diakonie

âCE – stfiedis-

ko v R˘mafiovû poskytuje, je sluÏba Domova se zvlá‰tním reÏimem.

Ta je (stejnû jako pfiedchozí dvû pfiedstavené pobytové sluÏby) po-

skytována v budovû Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

Sociální sluÏba Domova se zvlá‰tním reÏimem je realizována od ro-

ku 2005 a nyní poskytuje sluÏby 11 uÏivatelÛm (to je také maximál-

ní moÏná kapacita).

Domov se zvlá‰tním reÏimem je urãen seniorÛm ve vûku od 65 let,

ktefií potfiebují poskytnout zázemí a celoroãní pobyt, péãi a podporu

v kaÏdodenních ãinnostech. SluÏba je pfiizpÛsobena specifick˘m po-

tfiebám osob s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence,

které mají v dÛsledku tûchto onemocnûní sníÏenou sobûstaãnost a ne-

mohou svou sociální situaci fie‰it vlastními silami v pfiirozeném pro-

stfiedí. V̆ jimeãnû mÛÏe b˘t sluÏba poskytována také mlad‰ím lidem

ve vûku od 50 let, ktefií mají sníÏenou sobûstaãnost v dÛsledku one-

mocnûní Alzheimerovou chorobou ãi jinou formou demence a jejichÏ

situace vyÏaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvlá‰tním reÏimem pomáhá lidem pfii zaji‰tûní bydlení 

– vãetnû úklidu, praní, Ïehlení a drobn˘ch oprav loÏního a osobního

prádla a o‰acení. SluÏba se snaÏí vytvofiit uÏivatelÛm takové prostfie-

dí, které jim bude co nejvíce pfiipomínat domov, proto si uÏivatelé do-

vybavují svÛj pokoj vlastním nábytkem ãi dal‰ími pfiedmûty, jako

jsou fotografie, obrazy, kvûtiny apod. UÏivatelé sluÏeb Domova se

zvlá‰tním reÏimem mohou bydlet ve dvoulÛÏkov˘ch ãi vícelÛÏko-

v˘ch pokojích. Stejnû jako pfiedchozí dvû pobytové sluÏby i Domov

se zvlá‰tním reÏimem zaji‰Èuje uÏivatelÛm sluÏeb celodenní stravu,

která je pfiizpÛsobena jejich potfiebám a zdravotnímu stavu.

Domov se zvlá‰tním reÏimem poskytuje uÏivatelÛm sluÏeb pomoc

a podporu pfii zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe o svou osobu (oblékání

a svlékání, pfiesun z lÛÏka, podání jídla a pití, orientace aj.), pfii 

osobní hygienû (vãetnû pomoci pfii pouÏití toalety), péãi o vlasy

a nehty. Také poskytuje uÏivatelÛm sluÏeb pomoc v oblasti zpro-

stfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím (doprovod na úfia-

dy, k lékafii aj.) a rovnûÏ sociálnû-terapeutické a aktivizaãní ãinnosti.

V neposlední fiadû napomáháme uÏivatelÛm sluÏeb v oblasti uplatÀo-

vání práv, jejich zájmÛ a s vyfiízením osobních záleÏitostí.

Domov se zvlá‰tním reÏimem se snaÏí pomáhat a podporovat takov˘m

zpÛsobem, aby byla zachována samostatnost uÏivatele co nejdéle a v co

nejvy‰‰í mífie, dle jeho schopností. Své sluÏby se snaÏí poskytovat ze-

jména pfiístupem orientovan˘m na ãlovûka, i proto je míra pomoci

a podpory kaÏdému z uÏivatelÛ poskytována dle jeho konkrétních po-

tfieb. UÏivatelÛm jsou také v prÛbûhu roku nabízeny rÛzné spoleãenské

akce, kter˘ch se mohou dle svého rozhodnutí úãastnit. TaktéÏ je jim na-

bízena moÏnost zaji‰tûní duchovní podpory, pokud o ni projeví zájem.

SluÏba Domova se zvlá‰tním reÏimem se poskytuje nepfietrÏitû 

– 24 hodin, 7 dní v t˘dnu. Pokud Vás tato sluÏba zaujala a pfiáli bys-

te se o ní dozvûdût více informací, pak mÛÏete volat manaÏerce

Domova se zvlá‰tním reÏimem paní Renátû Br‰Èákové na tel. ãísle
554 230 503.

Domov se zvlá‰tním reÏimem Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Mezi sluÏby po-

skytované Dia-

konií âCE –

s t fi e d i s k e m

v R˘mafiovû patfií neodmyslitelnû také Sociálnû terapeutická dílna

Bufiinka, fiazená mezi sluÏby sociální prevence. Jde o formu ambulant-

ní sluÏby, která poskytuje pomoc a podporu osobám se sníÏenou sobû-

staãností, jeÏ nejsou v dÛsledku svého postiÏení umístitelné na otevfie-

ném ãi chránûném trhu práce. 

Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû provozuje sluÏbu sociálnû te-

rapeutické dílny od ledna 2010. Do té doby zaji‰Èovala ve‰keré akti-

vity pro osoby s mentálním ãi kombinovan˘m postiÏením Spoleãnost

pro podporu lidí s mentálním postiÏením, se kterou Sociálnû terape-

utická dílna úzce spolupracuje.

SluÏba je poskytována osobám s mentálním ãi kombinovan˘m han-

dicapem ve vûku od 16 do 64 let. Sociálnû terapeutická dílna se sna-

Ïí podporovat uÏivatele sluÏeb v co nejsamostatnûj‰ím Ïivotû v bûÏ-

ném sociálním prostfiedí a také vytváfiet individualizovanou podporu

pfii rozvoji pracovních, sociálních, motorick˘ch a dal‰ích schopností,

které by mohly zv˘‰it ‰anci uÏivatele sluÏeb uplatnit se na volném 

trhu práce. Dále nabízí uÏivatelÛm pfiijatelné smysluplné ãinnosti

a v neposlední fiadû usiluje o rozvoj a udrÏení získan˘ch dovedností,

schopností ãi znalostí.

Úãelem sociálnû terapeutické dílny je také pravidelná podpora a zdo-

konalování pracovních návykÛ a dovedností uÏivatelÛ prostfiednic-

tvím sociálnû pracovní terapie. Ta probíhá napfiíklad formou práce

v dílnách – ko‰íkáfiské, stolafiské, ruãních prací, tkací aj. V̆ robky

z dílen je moÏné zakoupit a pfiispût tak na nákup dal‰ího materiálu.

UÏivatelÛm sluÏeb jsou v rámci terapie rovnûÏ nabízeny denní akti-

vity, které vedou k jejich osobnostnímu rozvoji, napfi. hudební a v˘-

tvarné ãinnosti, muzikoterapie, dramaterapie ãi rÛzná relaxaãní cvi-

ãení. Nesmíme opomenout nácvik sebeobsluÏn˘ch ãinností, kter˘mi

dílna pfiispívá k rozvoji a udrÏení získan˘ch dovedností.

Sociálnû terapeutickou dílnu najdete v budovû SVâ R˘mafiov na

OkruÏní ulici, k dal‰ím místÛm pÛsobnosti patfií dílny na Lidické uli-

ci a od roku 2012 také Kavárna – obãerstvení Bufiinka na Sokolovské

ulici. Ta uÏivatelÛm sluÏby umoÏÀuje pravidelnû vytváfiet reáln˘ kon-

takt se spoleãensk˘m a pracovním prostfiedím a zároveÀ nabízí oby-

vatelÛm R˘mafiova a okolí moÏnost ocenit snahu a pracovitost uÏiva-

telÛ, ktefií je zde s pomocí pracovníkÛ – terapeutÛ obslouÏí. Pomoc

a podpora v jednotliv˘ch oblastech, které sociálnû terapeutická dílna

poskytuje, je sestavována u kaÏdého uÏivatele individuálnû, dle jeho

potfieb a pfiípadn˘ch specifik.

SluÏba sociálnû terapeutické dílny je poskytována bez úhrady, pouze

v pfiípadû, Ïe uÏivatelé sluÏeb dle svého individuálního poÏadavku

potfiebují a chtûjí pomoc a podporu pfii zaji‰tûní stravy (obûdÛ), hra-

dí si stravu ze sv˘ch pfiíjmÛ dle ceníku externího dodavatele.

Sociálnû terapeutická dílna poskytuje sluÏby od pondûlí do pátku,

v dobû od 7 do 15 hodin. 

Pro více informací mÛÏete kontaktovat sociální pracovnici této sluÏ-

by Zuzanu Matochovou na tel. ãísle 725 667 185 nebo vedoucí so-

ciálnû terapeutické dílny Nelu Habanovou na tel. ãísle 732 750 024.

Sociálnû terapeutická dílna Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby
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I kdyÏ ãlovûk usíná v zoufalství, probouzí se do nadûje,

Ïe svût bude jin˘. Karel IV.
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

16. 11.  Mezinárodní den tolerance – od roku 1995 (UNE-
SCO) a 1996 (OSN) 

17. 11.  Státní svátek âR – Den boje za svobodu a demokra-
cii, v˘roãí perzekuce ãeského studentstva v roce
1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989 

19. 11. 1828 zemfi. Franz Schubert, rakousk˘ skladatel a klavírista

(nar. 31. 1. 1797) – 190. v˘roãí úmrtí 

19. 11. 1928 nar. Emila Medková, fotografka (zemfi. 19. 9. 1985) 

– 90. v˘roãí narození 

19. 11. 1978 zemfi. Giorgio de Chirico, italsk˘ malífi (nar. 10. 7. 1888)

– 40. v˘roãí úmrtí

20. 11. 1858 nar. Franti‰ek Topiã, nakladatel a knihkupec (zemfi. 

29. 3. 1941) – 160. v˘roãí narození

25. 11.  Mezinárodní den boje proti násilí na Ïenách – v˘ro-
ãí zavraÏdûní tfií dominikánsk˘ch sester – bojovnic
za práva Ïen, od roku 2000 (OSN) 

27. 11. 1918 zemfi. Bohumil Kubi‰ta, v˘tvarník a teoretik v˘tvarné-

ho umûní (nar. 21. 8. 1884) – 100. v˘roãí úmrtí 

28. 11. 1908 nar. Claude Lévi-Strauss, francouzsk˘ etnolog a spiso-

vatel (zemfi. 30. 10. 2009) – 110. v˘roãí narození 

29. 11. 1378 zemfi. Karel IV., císafi fiímsk˘ a král ãesk˘ (nar. 

14. 5. 1316) – 640. v˘roãí úmrtí

29. 11. 1688 zemfi. Bohuslav Balbín, spisovatel a historik (nar. 

3. 12. 1621) – 330. v˘roãí úmrtí

30. 11.  Mezinárodní den boje proti konzumnímu zpÛsobu
Ïivota – Den nenakupování (poslední pátek v listo-
padu) – od roku 1992

1. 12.  Svûtov˘ den boje proti AIDS – vyhlá‰en WHO v ro-
ce 1988 

1. 12. 1968  zemfi. Hugo Haas, herec, reÏisér a scenárista (nar. 

19. 2. 1901) – 50. v˘roãí úmrtí 

2. 12. 1918  zemfi. Edmond Rostand, francouzsk˘ spisovatel (nar.

1. 4. 1868) – 100. v˘roãí úmrtí 

3. 12.  Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch – od roku
1993 (OSN) 

6. 12. 1978  zemfi. Jarmila Kurandová, hereãka (nar. 30. 1. 1890) 

– 40. v˘roãí úmrtí 

10. 12.  Den lidsk˘ch práv – v˘roãí pfiijetí V‰eobecné dekla-
race lidsk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN
v roce 1948, slaví se od roku 1950

11. 12. 1918 nar. Alexandr SolÏenicyn, rusk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 3. 8. 2008) – 100. v˘roãí narození

Stfiedisko volného ãasu

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Bálková – R˘mafiov  ................................................... 80 let
Jifiina Podaná – R˘mafiov  ..................................................... 80 let
Danu‰e Hrubanová – R˘mafiov  ............................................ 80 let
Franti‰ek Urbaník – R˘mafiov  ............................................. 80 let
Marie PÛdová – R˘mafiov  .................................................... 84 let
Anna Li‰ková – R˘mafiov  .................................................... 85 let
Anna Váro‰ová – R˘mafiov  .................................................. 87 let

Rozlouãili jsme se
Petr Skoumal – Malá Morávka  .......................................... 1954 
Stanislav ·i‰ka – Horní Mûsto  .......................................... 1958 
RÛÏena Janská – R˘mafiov  ................................................. 1937
Hana Marková – Dolní Moravice  ...................................... 1929 
Libu‰e Kulová – R˘mafiov  ................................................. 1943
Josef Zámeãník – Horní Mûsto  ......................................... 1938 
Anna Ferenãíková – Horní Mûsto  ..................................... 1933 
Karel Fic – R˘mafiov  ......................................................... 1950
Terezie Drábková – Jamartice  ........................................... 1952 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Jazzclub
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Zlodûj palet
Bûhem fiíjna se na Nerudovû ulici v Bfiidliãné rekonstruoval chodník.

Neznám˘ pachatel ze stavby odcizil dfievûné euro palety, prÛbûÏnû 

ukládané po sloÏení materiálu. Zmizelo celkem 180 palet za více neÏ

67 tisíc korun.

Ujel od nehody
Dopravní policisté fie‰í nehodu, která se stala na ulici Julia

Sedláka v R˘mafiovû mezi 29. a 30. fiíjnem. Neznám˘ fiidiã

sv˘m vozem narazil do boku zaparkovaného volkswagenu

a ujel. ·koda na zaparkovaném vozidle ãiní 30 tisíc korun.

Pokutu od policistÛ dostala i fiidiãka po‰kozeného volkswage-

nu, protoÏe pfii parkování na místní komunikaci neponechala

voln˘ alespoÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3 metry pro

kaÏd˘ smûr jízdy.

Policisté Ïádají pfiípadné svûdky, ktefií by mohli pomoci ke zji‰tûní

neznámého fiidiãe a vozidla, aby je kontaktovali na tel. ãísle 

974 731 251 nebo na mailu br.di@pcr.cz.

V opilosti napadal matku a bratra
Policisté zasahovali 7. listopadu v obci na R˘mafiovsku u rodinné-

ho konfliktu. 40let˘ muÏ pod vlivem alkoholu fyzicky napadl svou

matku a bratra a snaÏil se dostat do jejich domu. Policisté ho za

pouÏití donucovacích prostfiedkÛ zajistili a podrobili dechové

zkou‰ce. Se zji‰tûn˘mi 2,5 promile alkoholu jej odvezli na záchyt-

nou stanici v Opavû. Je podezfiel˘ z pfiestupku proti obãanskému

souÏití.

Vloupání do restaurace
Mezi 6. a 7. listopadem se neznám˘ pachatel vloupal do hotelu v Malé

Morávce. Po‰kodil dvefie do restaurace a odcizil ãí‰nick˘ flek s hotovos-

tí 4 tisíce korun a cigarety. Celková ‰koda ãiní bezmála 15 tisíc korun. 

Práci neudûlal, zálohu utratil
Policejní komisafi z oddûlení hospodáfiské kriminality zahájil trestní

stíhání 28letého muÏe z Brna kvÛli podvodu. Obvinûn˘ se mûl vydá-

vat za smluvního partnera firmy, která provádí pokládku kamenného

koberce, a od konce bfiezna do ãervna leto‰ního roku mûl od dvou po-

‰kozen˘ch z R˘mafiovska a z okresu Ustí nad Orlicí pfiijmout zálohu

20 tisíc korun na sjednanou práci. Zákazníci se kamenného koberce

nedoãkali a nedostali zpût ani zálohu. Podvodn˘ fiemeslník pfieru‰il

kontakt. MuÏ, kter˘ se pot˘ká nejménû s osmi exekuãními fiízeními,

pouÏil pfiijaté peníze pro vlastní potfiebu. Za podvod mu hrozí aÏ

dvoulet˘ trest, zákaz ãinnosti nebo propadnutí vûci.

ZbraÀ mûl nelegálnû
Podezfiení z pfieãinu nedovoleného ozbrojování si vyslechl 25let˘

muÏ, kter˘ letos v ãervenci pfii hádce poloÏil na bar v r˘mafiovské res-

tauraci dvû plynové pistole a nÛÏ. Pfiivolaní policisté zbranû zajistili

a poslali k odbornému vyjádfiení. Bylo zji‰tûno, Ïe jedna z plynov˘ch

pistolí je nelegálnû upravená na stfielnou. Mladík pfiitom není drÏite-

lem zbrojního prÛkazu. Podezfiel˘ policistÛm doznal, Ïe si zbraÀ 

upravil sám doma. Za to mu hrozí trest vûzení aÏ na dva roky.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR, odd. tisku a prevence Bruntál
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Dal‰í zajímavá akce je za námi. V záfií 2018 jsme spustili staronov˘

projekt Místní akãní plán II – Rozvoj vzdûlávání na území

R˘mafiovska. Díky pfiedchozímu stejnojmennému projektu jsme se

mohli pustit smûle do práce a zaãít realizovat to, co jsme si v minu-

lém období naplánovali.

Díky iniciativû pedagogÛ a zamûstnancÛ odboru sociálních vûcí se

povedlo uspofiádat setkání, jehoÏ cílem bylo navázat spolupráci mezi

‰kolami a sociálními pracovníky. Náplní prvního setkání byla disku-

ze nad spoleãn˘mi problémy matefisk˘ch ‰kol, které se dostávají do

kontaktu s ohroÏen˘m dítûtem a jeho nefunkãní nebo sociálnû zne-

v˘hodnûnou rodinou. Smyslem bylo pfiedat si zku‰enosti s fie‰ením

tûchto situací a poradit vedoucím pracovníkÛm, kdy, kam a na koho

se mohou obracet nebo jak tûmto situacím pfiedcházet.

Cel˘m semináfiem provázela Iveta Podzemná, vedoucí odboru soci-

álních vûcí MûÚ R˘mafiov. Spolu s ní pfiijali pozvání Ivana ReÏná, jeÏ

se zab˘vá náhradní rodinnou péãí (pûstounstvím, osvojením), Alena

MaÀurová, která fie‰í opatrovnictví v na‰em obvodu, a sociální pra-

covník Pavel Jadrn˘.

V rámci prezentace shrnula Iveta Podzemná dÛleÏitou legislativu

a terminologii, která je s dan˘m tématem svázaná. Podstatná ãást pro-

gramu byla ov‰em vûnována pfiíkladÛm z bûÏné praxe a ze Ïivota

‰kolek. Nejãastûji se pfiítomní dotazovali k tématÛm rozvodu rodiãÛ

a s tím spojen˘ch práv dítûte, pfiestupu dûtí do jiné matefiské ‰koly,

nadmûrné, i kdyÏ omluvené absence dítûte pfied‰kolního vûku, vy-

zvedávání dítûte podnapil˘m rodiãem, neplacení stravy apod.

Pracovníci Orgánu sociálnû-právní ochrany dûtí (OSPOD) se snaÏili

pfiítomn˘m vysvûtlit na konkrétních pfiíkladech své moÏnosti, kom-

petence a prostfiedky, kter˘mi mohou pomoci. Snahou bylo také na-

lézt fie‰ení pro fieditele ‰kolského zafiízení, kter˘ je povinen se tûmito

pfiípady zab˘vat. Zamûstnanci ‰kol i ‰kolek jsou ãasto vystaveni ne-

pfiíjemn˘m situacím, mnohokrát pfied zraky dûtí.

Diskuze se také dotkla tématu pûstounské péãe. Ivana ReÏná popsa-

la, co pûstounská péãe obná‰í a jaké nároky jsou kladeny na potenci-

ální pûstouny. Vysvûtlila rozdíly v jednotliv˘ch formách náhradní ro-

dinné péãe a upozornila na aktuální nedostatek registrovan˘ch dlou-

hodob˘ch pûstounsk˘ch rodin na R˘mafiovsku.

Závûrem se pfiítomní domluvili na pfiibliÏném termínu dal‰ího setká-

ní (jaro 2019), tentokrát se zamûfiením na základní ‰koly. Pfiizváni bu-

dou opût zamûstnanci odboru sociálních vûcí a na vyÏádání pfiítom-

n˘ch také kurátor OSPOD a zástupce Policie âR, kter˘ se danou pro-

blematikou v rámci regionu zab˘vá.

Za realizaãní t˘m projektu MAS R˘mafiovsko Ing. Ivana Luke‰ová

Uãitelé z matefisk˘ch ‰kol a sociální pracovníci 
debatovali o ohroÏen˘ch dûtech i o pûstounství

Organizace a spolky

Podûkování sponzorÛm
Rybáfisk˘ krouÏek mládeÏe z R˘mafiova a Bfiidliãné pfii MO âRS

R˘mafiov dûkuje v‰em sponzorÛm, ktefií se podílejí na chodu krouÏku

finanãnû nebo dary, jmenovitû MO âRS R˘mafiov, MûÚ R˘mafiov,

Rybáfiství Tylov, prodejnû rybáfisk˘ch potfieb R˘mafiov, prodejnû

Rybáfisk˘ ráj Bruntál, firmû Poseidon Komárno, p. Alfrédu Heinischovi,

p. Janu Batlovi, Penzionu Mary a spoustû rodiãÛ, ktefií se starají o ob-

ãerstvení na‰ich mlad˘ch kolegÛ. Velice dûkujeme i za dûti. 

Jaromír âech, Petr Mácka a Jaromír Kreãmer, vedoucí krouÏku

Stránské, z. s.
pofiádá

VÁNOâNÍ ZDOBENÍ
1. prosince od 10 do 17 hodin
v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském

Pfiijìte si uÏít spoleãného tvofiení v tradiãních prostorách 

Nedûlní ‰koly fiemesel!

V sobotu 1. prosince pro vás máme nachystánu spoustu zajímavé

inspirace a pfiírodního materiálu.

Vyrobit si mÛÏete adventní vûnce, dekorace, ozdoby a svícny. 

Nebude chybût nûco dobrého na zub pro malé i velké. 

Také je pfiipravena prohlídka farmy.

Dal‰í informace a rezervace: 

krenkovavladimira@seznam.cz

Tû‰íme se na Vás!

www.stranske.websnadno.cz
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11. 10. – 2. 12.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Marie Kodovská 

– Zakfiikovaná básnífika

22. 10. – 30. 11.  MûÚ Bfiidliãná
V̆ stava: Okno do minulosti

26. 10. – 23. 11. SVâ R˘mafiov
V̆ stava: Miloslav Marek 

– Sochy svat˘ch v krajinû R˘mafiovska

5.–28. 11.  M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Klára Smolíková, Vojtûch ·eda 

– Spolkla mû knihovna

8. 11. – 2. 12.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Jindfiich ·treit – Vzpomínky

18. 11. 10:00 kostel Re‰ov, PouÈ

18. 11. 19:00 MD R˘mafiov
Koncert: Janek Ledeck˘

19.–25. 11.  Stará Ves, ‰kola, Adventní tvofiení

24. 11. 15:00 M. muzeum R˘mafiov
Beseda: Radek Ocelák – Reemigranti

26. 11. 20:00 Jazzclub SVâ
Koncert: Live Foyn Friis Quintet

27. 11. 19:00 SVâ R˘mafiov
Divadlo: Kdes to byl/a v noci?

30. 11.  16:00 nám. Míru R˘mafiov
Zahájení adventu

30. 11.  OÚ Stará Ves
Stavûní vánoãního stromu

1. 12. 10:00 Nedûlní ‰kola Stránské
Vánoãní zdobení

1. 12.  Dolní Moravice, Vánoãní jarmark

1. 12.  KD Stará Ves, Mikulá‰ská besídka

1. 12. 15:00 KZ Velká ·táhle
Posezení s Mikulá‰em, andûlem a ãerty

1.–2. 12.  Pradûdova galerie Jifiíkov
Vánoãní nasvícení betlémÛ

1.–2. 12.  Pradûdova galerie Jifiíkov
S ãerty nejsou Ïádné Ïerty

2. 12.  Vyhlídková vûÏ Nová Ves, Advent

2. 12.  Z· Stará Ves
Advent u altánu, punãování

6. 12. 17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Hraãky

6. 12. 17:00 M. knihovna R˘mafiov
Beseda: Tomá‰ ·tûpán 

– Singapur, Malajsie, Vietnam

8. 12. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava s kfitem knihy:

Franz Brixel a jeho Horská kronika

8. 12.  Malá ·táhle, Mikulá‰ská besídka

9. 12.  Vyhlídková vûÏ Nová Ves, Advent

14. 12. 19:00 MD R˘mafiov
Divadlo: ·est taneãních hodin

v ‰esti t˘dnech

16. 12.  Vyhlídková vûÏ Nová Ves, Advent

Pfiehled kulturních akcí – listopad/prosinec 2018

Leto‰ní soutûÏ R˘mafiovského horizontu pod názvem Historie uÏiteã-
n˘ch pomocníkÛ se ch˘lí k závûru. Úkolem soutûÏících je uhádnout

historické pfiedmûty, uvefiejnûné od RH 08 do 23/2018 (kromû RH

22/2018 – historick˘ speciál), vybrané ze sbírek Mûstského muzea

R˘mafiov, které slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke kaÏdo-

denní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nûkterého

fiemeslníka. Cílem soutûÏe bylo urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se

pouÏíval, pfiípadnû ze kterého období pochází. 

ProtoÏe soutûÏ nebyla snadná a poznávat historické pfiedmûty jen

z fotografií byl v mnoha pfiípadech úkol nelehk˘, ve spolupráci re-

dakce s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov bude ve dnech 8. prosince
2018 – 27. ledna 2019 v prostorách muzea instalována expozice
soutûÏních pfiedmûtÛ, aby mûli na‰i ãtenáfii moÏnost zhlédnout

pfiedmûty v reálné podobû. 

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

z fotografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 11. led-

na 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ – Pozor! Pfiedmûty budou vystaveny

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 14

Jméno a pfiíjmení
.......................................................................................................

Adresa

.......................................................................................................

Telefon

.......................................................................................................

Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Z okolních obcí a mûst

Obec Stará Ves
Dlouhá 287/32, Stará Ves, 793 43

STAROSTKA OBCE STARÁ VES VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb.

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

na pozici 

administrativní pracovník

Místo v˘konu práce: Obec Stará Ves

Platová tfiída: 7. aÏ 8. platová tfiída + osobní pfiíplatek

PoÏadavky:

• vzdûlání – minimálnû stfiedo‰kolské ekonomického smûru zakon-

ãené maturitní zkou‰kou,

• dobrá znalost práce na PC (programy Microsoft Office, internet),

• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, komunikaãní schopnosti,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

V˘bûr z pfiedpokládaného rozsahu pracovní ãinnosti:

• v˘bûr a evidence poplatkÛ,

• evidence agendy hfibitovnictví,

• správa kulturního domu,

• správa obecních bytÛ.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:

• osobnû na podatelnû obecního úfiadu Stará Ves nebo

• po‰tou na adresu Obec Stará Ves, Dlouhá 287/32, Stará Ves, 793 43

s datem odeslání nejpozdûji 23. listopadu 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 23. listopadu 2018

Úplné znûní oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení je uvefiejnûno

na úfiední desce obce Stará Ves: http://www.staraves.eu/jupgrade/in-

dex.php/uredni-deska-2.

Ing. Bc. Hana Byrtusová, starostka obce Stará Ves

Obec Stará Ves
Dlouhá 287/32, Stará Ves, 793 43

STAROSTKA OBCE STARÁ VES VYDÁVÁ
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb.

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
na pozici 

úãetní obce, rozpoãtáfi, administrativní pracovník

Místo v˘konu práce: Obec Stará Ves
Platová tfiída: 10. aÏ 12. platová tfiída + osobní pfiíplatek
PoÏadavky:
• vzdûlání – minimálnû stfiedo‰kolské ekonomického smûru zakon-

ãené maturitní zkou‰kou,
• velmi dobrá znalost podvojného úãetnictví, úãetnictví obcí a pfiís-

pûvkov˘ch organizací,
• orientace v platn˘ch právních pfiedpisech, tj. v zákonû o úãetnictví,

zák. o obcích, zák. o finanãní kontrole, o rozpoãtov˘ch pravidlech
územních rozpoãtÛ, daÀovém fiádu,

• dobrá znalost práce na PC (programy Microsoft Office, internet),
• znalost úãetního systému KEO v˘hodou,
• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní

schopnosti, komunikaãní schopnosti,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

V˘bûr z pfiedpokládaného rozsahu pracovní ãinnosti:
• komplexní vedení úãetnictví obce,
• vedení mzdové a personální agendy obce,
• komplexní vedení rozpoãtu obce,
• vedení agendy evidence obyvatel, vidimace, legalizace,
• obsluha pracovi‰tû Czech Point.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû obecního úfiadu Stará Ves nebo
• po‰tou na adresu Obec Stará Ves, Dlouhá 287/32, Stará Ves, 793 43

s datem odeslání nejpozdûji 23. listopadu 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 23. listopadu 2018

Úplné znûní oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení je uvefiejnûno
na úfiední desce obce Stará Ves: http://www.staraves.eu/jupgrade/in-
dex.php/uredni-deska-2.

Ing. Bc. Hana Byrtusová, starostka obce Stará Ves

·umperská knihovna pofiádá kaÏdoroãnû cyklus v˘tvarn˘ch a literár-

ních soutûÏí pro dûti a studenty. Leto‰ní téma bylo vûnováno osobnos-

ti Jifiího Brdeãky a jeho nezapomenuteln˘m filmÛm. Dûti kreslily pla-

káty nebo ilustrace, coÏ ov‰em znamenalo podívat se na nûkter˘ film

a vymyslet nûco netradiãního, neom‰elého a jedineãného. Námût pro

literární práci byl rovnûÏ zajímav˘. Vycházel z citátu: „Nejen sÛl je nad

zlato aneb nûkdy zdánlivá maliãkost mÛÏe mít pro nûkoho cenu zlata.“

V̆ tvarné práce Ïáãci pfiipravovali s uãitelkou Kamilou Pánkovou

a slohová díla s nimi konzultovala uãitelka Veronika Mikulenková.

SnaÏili jsme se zapojit úplnû v‰echny dûti. V̆ sledky byly krásné

a potû‰ující. Ve v˘tvarn˘ch kategoriích ceny pfievzali Barbora

Plchová za 1. místo, Tereza Cetkovská za 2. místo a Felix Pánek zís-

kal bronz. Velkou ra-

dost nám udûlal Já-

chym Beránek, proto-

Ïe jeho povídka poro-

tu zaujala a byla ovûn-

ãena bronzovou stu-

hou. O ãem Jáchym

psal? Solí nad zlato je

pro nûj jeho rodina,

která se o nûho v dobû

váÏné nemoci obûtavû

starala a pomohla mu

znovu se uzdravit.

Jáchyme, gratuluje-

me! 

Foto a text: 
Eva StaÀková 

Z· a M· Stará Ves

Úspûchy starovesk˘ch dûtí v soutûÏi
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Sté jubileum vzniku samostatného âeskoslovenska se oslavovalo

i v mûstû Bfiidliãné, fiadu akcí iniciovala místní základní ‰kola. Pfied

ãasem bylo na internetov˘ch stránkách Z· Bfiidliãná avizováno za-

dání historicko-dûjepisné soutûÏe ‰ikovn˘ch ÏákÛ. Od zaãátku ‰kol-

ního roku také vznikaly v hodinách v˘tvarné v˘chovy tematické prá-

ce k stoletému v˘roãí âSR a k „osmiãkov˘m“ událostem na‰í zemû.

âást tûchto prací byla vystavena od 22. fiíjna v budovû Mûstského 

úfiadu Bfiidliãná. Zbyl˘mi pracemi byla vyzdobena celá na‰e ‰kola,

a to i v rámci celostátní akce âesk˘ den s ãesk˘mi vlajkami. K 28. fiíj-

nu viselo ve ‰kolních budovách 272 vlajek a vlajeãek.

Ve ãtvrtek 25. fiíjna probûhl pfied Z· slavnostní akt „Sázení památné

lípy“, stromu, kter˘ je symbolem na‰í zemû, za úãasti vedení mûsta

Bfiidliãné. Zaznûla státní hymna a oblíbená píseÀ T. G. Masaryka Ach
synku, synku. Akt byl velmi dÛstojn˘ a dojemn˘. Jeho souãástí bylo

sestavení takzvané „Ïivé vlajky“ z ÏákÛ i uãitelÛ na‰í ‰koly. KaÏd˘

mûl za úkol pfiijít v tento den obleãen˘ v barvách státní vlajky. Také

byla oficiálnû otevfiena „retro tfiída“, v níÏ je moÏné zhlédnout dobo-

vé pfiedmûty a v˘bavu ‰kol napfiíã uplynul˘mi léty. Tfiída bude slou-

Ïit k dûjepisn˘m úãelÛm.

Oslavy 100. v˘roãí vzniku âSR v Bfiidliãné

MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140

e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává 

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

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

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení 
na pozici referenta/referentky stavebního úfiadu, silniãního správního úfiadu, Ïivotního prostfiedí 

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 12. 2018 nebo dohodou

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády ã. 341/2017

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

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

Dal‰í poÏadavky:
• kvalifikaãní poÏadavky dle § 13a zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona,

• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení – v zákonû ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

fiádu (stavebním zákonû), a jeho provádûcích pfiedpisech, zákonû ã. 500/2004 Sb., správním fiádu, a zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji do 22. 11. 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 22. listopadu 2018 do 14 hodin

Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.
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Obãané Tvrdkova i turisté se jiÏ del‰í dobu pot˘kali s nevyhovujícím

stavem pfiíjezdové komunikace, která je spojnicí mezi hlavní silnicí

a Tvrdkovskou pfiehradou. Cesta umoÏÀuje pfiístup k soukrom˘m po-

zemkÛm, zároveÀ je vyuÏívána zamûstnanci Spojen˘ch lesÛ a v ne-

poslední fiadû slouÏí turistÛm, ktefií se díky ní dostanou k pfiehradû

i hojnû nav‰tûvovan˘m Re‰ovsk˘m vodopádÛm. 

Na konci roku 2017 obec Tvrdkov vyuÏila vyhlá‰eného dotaãního

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského

kraje 2018. Podala Ïádost s názvem: Rekonstrukce úãelové komuni-

kace Tvrdkov, v rámci níÏ Ïádala o dotaci 400 tisíc korun. Îádost 

uspûla a byla zafiazena mezi podpofiené projekty. Na jafie 2018 pro-

bûhlo fiádné v˘bûrové fiízení a v ãervnu 2018 mohla zaãít vítûzná sta-

vební firma JR STaKR, s. r. o., se samotnou rekonstrukcí. 

V srpnu 2018 firma stavební práce dokonãila. Celkové náklady pro-

jektu ãinily 1 297 582 korun, z toho 897 582 korun hradila obec

Tvrdkov z vlastního rozpoãtu, zbylou ãástku 400 000 korun pokryla

dotace Moravskoslezského kraje. Díky tomu se mohou v‰ichni tû‰it

z funkãní cesty, která bude pohodlnû dostupná po cel˘ rok, bez vyje-

t˘ch kolejí, prohlubní a v˘molÛ zatopen˘ch de‰Èovou vodou.

Dûkujeme za podporu Moravskoslezskému kraji a dále v‰em, ktefií se

na projektu podíleli. Pfiejeme obci hodnû ‰tûstí pfii dal‰ích dotaãních

i mimodotaãních ãinnostech.

Ing. Ivana Luke‰ová
SdruÏení obcí R˘mafiovska – Centrum spoleãn˘ch sluÏeb

Moravskoslezsk˘ kraj pomáhá

TaktéÏ je tfieba zmínit spolupráci s Mûstskou knihovnou v Bfiidliãné,

kde byly organizovány historické lekce pro na‰e Ïáky. Pfiímo ve ‰ko-

le probûhlo pásmo pfiedná‰ek Stoleté kofieny. A po svém pfiispûly 

k oslavám i kuchafiky ‰kolní jídelny. JelikoÏ svátek vzniku

âeskoslovenska pfiipadl v kalendáfii na nedûli, pfiipravily na pátek tra-

diãní ãeskoslovenské menu a obsluhovaly v dobov˘ch zástûrách.

V tûchto dnech probíhá uzávûrka pfiíspûvkÛ na‰ich ÏákÛ do vyhlá‰e-

né historické soutûÏe. Následnû budou práce ohodnoceny porotou

a pfii slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhne vefiejná prezentace

prací samotn˘mi Ïáky. Termín s pozvánkou bude vãas oznámen. Tím

na‰e ‰kola dÛstojnû zavr‰í oslavy sta let vzniku dnes jiÏ neexistující-

ho âeskoslovenska.

Mgr. et Mgr. Miroslav Hanu‰
Fota: archiv Z· Bfiidliãná

Servis sluÏeb

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.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

Úter˘ 14:00–20:00

Stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

âtvrtek 14:00–20:00

Pátek 14:00–20:00

Sobota 9:00–20:00

Nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.

Je to jiÏ víc neÏ rok, co vy‰el první díl Ovocnick˘ch rozhledÛ. Seriál

se dosud vûnoval pfiedstavení pfieváÏnû historick˘ch odrÛd hlavních

ovocn˘ch druhÛ. Vymezení na odrÛdy historické a odrÛdy moderní ãi

novovûké je v‰ak ponûkud o‰emetné. âesk˘ pomolog Tetera povaÏu-

je za historické odrÛdy v‰echny, které dosahují stáfií nûkolika desítek

let od svého vzniku nebo roz‰ífiení. Ale napfi. v˘znamn˘ nûmeck˘ po-

molog Hans-Thomas Bosch rozeznává kategorie tfii: 1) odrÛdy histo-

rické (vznikly pfied rokem 1870), 2) klasické (vznikly v letech

1870–1950) a 3) moderní (vznikly po roce 1950).

V souãasné dobû zaÏívají staré odrÛdy jistou renesanci. Nûkdy v‰ak

za rozhodnutím, zda pûstovat odrÛdu historickou, ãi naopak moder-

ní, stojí fiada povûr. „Staromilci“ naz˘vají napfi. nové odrÛdy „pfie-

‰lechtûn˘mi“, nároãn˘mi na polohu a trpícími mrazem i chorobami.

OdrÛdy historické povaÏují za naprosto odolné mrazu i chorobám,

dlouhovûké a nevyÏadující Ïádnou péãi. Na druhou stranu stoupenci

odrÛd moderních ty staré povaÏují za nechutné, plodící malé „brako-

vité“ plody. Ani jedna strana nemá úplnû pravdu. Jak mezi odrÛdami

historick˘mi, tak mezi moderními nalezneme odrÛdy velmi nároãné

na agrotechnickou péãi, kvalitu stanovi‰tû, sumu roãních teplot, ná-

chylné na hlavní choroby, ale stejnû tak známe odrÛdy (staré i nové)

velmi nenároãné, plodící chutné ovoce, odolné chorobám, dostateãnû

mrazuvzdorné. Ba dokonce fiada moderních odrÛd jabloní ãi hru‰ní

pfiedãí mnohé historické kupfi. v odolnosti vÛãi strupovitosti. Proto

bych se rád v dal‰ích dílech Ovocnick˘ch rozhledÛ vûnoval i odrÛ-

dám moderním. 

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody
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Jesenická krajina prodûlala za posledních 100 let obrovské zmûny

a ztratila svÛj typick˘ ráz. Zkusme jí ho spoleãnû vrátit v˘sadbou ja-

derniãky moravské, jefiábu sladkoplodého ãi mnoh˘ch dal‰ích – mo-

derních i historick˘ch odrÛd. Nejen k sobû na zahradu, ale i ven, na

meze, okraje polí… AÈ se mÛÏeme tû‰it z krásy jejich kvûtÛ, plodÛ

a barevn˘ch listÛ nejen my, ale i na‰e dûti, ãi divoká zvûfi. Rok 2018

se k tomu náramnû hodí.

19) Rubín
PÛvod: StfiíÏovice, registrován v roce 1983 jako kfiíÏenec odrÛd

Golden Delicious a Lord Lambourne. 

Strom: roste velmi bujnû, vytváfií kulovité koruny s dlouh˘m dfie-

vem.

Plodnost: stfiednû pozdní, dobrá, pravidelná.

PoÏadavky: hodí se i do vy‰‰ích poloh, kde se krásnû vybarvuje,

plody se dají déle skladovat.

Plod: velk˘, kulovitého tvaru, zelenoÏlut˘, pozdûji Ïlut˘, pfiekryt˘

ãerven˘m Ïíháním, slupka je tenká, hladká a lesklá, duÏnina naÏlout-

lá, sladká, jemné konzistence, stfiednû ‰Èavnatá a aromatická. Sklízí se

koncem záfií, ve sklepû vydrÏí do února.

·patné vlastnosti: plody nasazuje na koncích vûtví – vyÏaduje letní

zakrácení nov˘ch v˘honÛ do konce ãervna a v pfiedjafií jiÏ pouze prÛ-

klest. Ve vlhk˘ch letech mÛÏe trpût strupovitostí.

Dobré vlastnosti: mimofiádná chuÈ, obliba v âR, netrpí padlím, vítûz

fiady degustací a soutûÏí. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Tetera, V. a kol. Ovoce Bíl˘ch Karpat. âSOP Veselí nad
Moravou: ZO âSOP Veselí nad Moravou, 2006. 310 s.
Foto: www.ovocezlutava.cz/jablka)

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto.

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 8. 11. 2018. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏá-
dan˘ch pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Redakce: Mgr. Jifií

Koneãn ,̆ Mgr. Zdenka Pfiikrylová. Redakãní rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Ing. Lenka

Vavfiiãková. Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz,

http://svcrymarov.cz/horizont.php. Vy‰lo dne: 16. 11. 2018. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 6. 12. 2018. Dal‰í ãíslo
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Pofiízené stroje jsou pfií-

mo vyrábûné do nejtûÏ-

‰ích terénÛ. Konstrukce

strojÛ umoÏÀuje kácení

a pfiibliÏování dfieva

i v prudk˘ch svazích.

U harvestorÛ je zvedací

a odnímateln˘ naviják

se 450 m lana umístûn

v zadní ãásti. U vyváÏeãek je naviják umístûn pod hydraulickou ru-

kou, která je naklápûcí pro snaz‰í práci ve svazích. ·ífie strojÛ do 

3 metrÛ umoÏÀuje velmi dobr˘ pohyb v lesním porostu bez nutnosti

roz‰ifiování cest. Stroje jsou vybaveny unikátním systémem pohonu,

kter˘ automaticky synchronizuje pojezd stroje s navijákem. TaÏná sí-

la navijáku se vyuÏívá dle potfieby stroje od 2,5 do 16 tun. Díky to-

mu nevznikají velké koleje ve svazích, neporu‰uje se kofienov˘

systém a pÛdní kryt. Fota a text: Petr ëulík
zástupce vedoucí stfiediska lesní v˘roby pro harvestory

KATR pofiídil nové harvestory a vyváÏeãky do nejtûÏ‰ích terénÛ

Prostor pro firmy a podnikatele

Svahová vyváÏecí souprava HSM 208 F14 Steilhang Svahov˘ harvestor HSM 405 H3 8wd Steilhang

placená inzerce
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Zbytky dal‰í hrnãífiské dílny leÏí na pravém bfiehu zhruba 80 metrÛ

od kachlárny dál proti toku Podolského potoka, nedaleko pfied boã-

ním potÛãkem. Stfiepi‰tû se objevilo v hloubce 2 metrÛ a zaãíná témûfi

na úrovni dne‰ního dna toku. 

Druhá odpadová jáma obsahuje pfiedev‰ím bûÏné, nenároãné, mnoh-

dy tlustostûnné uÏitkové nádoby reÏné (talífie, mísy, dÏbány, hrnce

a malé hrnky). âást souboru pfiedstavují fragmenty nejv˘‰e polité 

uvnitfi jednobarevnou hnûdou, ménû ãasto zelenou polevou ãi mírnû

zaÏloutlou transparentní glazurou. 

Men‰í mnoÏství pfiedstavují fragmenty polotovarÛ hnûdého malované-

ho zboÏí pfied glazováním s jiÏ dokonãenou kukaãkovou malbou v bar-

vách jasnû zelené, tmavû hnûdé a bílé. Pouze zelená se jeví jako svûtle

okrová. Po pokrytí nádoby stfiedovûkou olovnatou polevou se v‰ak mû-

ní bíl˘ dekor v podmalbû ve svûtle Ïlut˘, zelená a hnûdá (soustfiedné pá-

sy) jsou zv˘raznûny. VÏdy jde o dobfie pálenou tenkostûnnou keramiku. 

Nûkteré v˘zdobné prvky pfiipomínají nálezy exkluzivního zboÏí hrn-

ãírny pÛsobící souãasnû na Hrádku. Znovu se objevily jednodu‰‰í

trojcípé „krajky“, dubové listy,

rozviliny, soustfiedné linky a je-

jich svazky ãi girlandy, tedy oblí-

ben˘ místní dobov˘ dekor. Jiné

potvrzují originalitu hrnãífie, pfií-

padnû pfiebírání cizích vzorÛ.

¤ada v˘zdobn˘ch prvkÛ v‰ak

chybí, napfi. zvûrné motivy, kfiíÏe

ap. ZpÛsob malby svûdãí na roz-

díl od hrnãífie z Hrádku o jiné

a nespornû ménû obratné ruce,

ale i o nepfiíli‰ elegantním ãi prost‰ím vkusu. U v˘zdobn˘ch prvkÛ

ov‰em nelze vylouãit módní v˘voj. Hrnãífi stylizuje kvûty s okvûtní-

mi lístky, maluje chrpu i pfiesnûji neidentifikovateln˘ ãtyfi- aÏ osmi-

lístkov˘ kvût, závitnici, rozvilinu, listy, nejv˘‰e jen silnû stylizované

granátové jablko, lidov˘ hrnãífisk˘ motiv, kter˘ pfieÏil dodnes. Velmi

ãast˘mi prvky jsou „ptaãí stopa“, „psí skok“ (pfieru‰ovaná vlnovka),

ale téÏ horizontální linie obrácen˘ch S nebo B, teãek ãi krouÏkÛ.

Neobvykl˘m dekorem jsou krátké úseãky kladené ve sloupeãcích

svisle nebo vodorovnû a nûkteré plochy jsou ‰ikmo mfiíÏkovány.

Hnûdé malované zboÏí se obvykle rozbilo jiÏ ve fázi pfied glazová-

ním, kdyÏ byla hnûdá plocha teprve pokryta vy‰‰í pastózní malbou,

kterou hrnãífi tvofiil ústím „kukaãky“, hlinûné nádobky naplnûné mír-

nû zfiedûnou hustou prá‰kovou barvou, tj. vodou smíchanou se zele-

nou hlinkou s pfiímûsí kysliãníku mûdi (CuO), hnûdou s oxidem Ïe-

leza (Fe2O3), bílou s oxidem zinku (ZnO). Modrá na bílém zboÏí

vznikla pfiímûsí kysliãníku kobaltu (Co3O4) V‰echny uvedené kysliã-

níky jsou na R˘mafiovsku dostupné. 

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci 
VII. R˘mafiovsk˘ v˘robce stolního a kuchyÀského zboÏí 

z 16. a poãátku 17. století

Z historie

Zlomek malovaného hrnku 
(hnûdá mal.)

Dokonale glazovan˘ okraj mísy s „ptaãími stopami“ (hnûdá mal.)Zlomek talífie pfied glazováním
s listy a krajkami (hnûdá mal.
keramika)

Typick˘ renesanãní rendlík 
(rekonstrukce)

Rozbitá nádobka s konvalinkami
a pupeny (bílá malovaná keramika) 

Zlomek rendlíku s uzavírající se
tulejí a vnitfiní glazurou

Rekonstrukce dÏbánku (bílá
mal.) v barvách modré, zelené
a hnûdé 

Zlomky talífiÛ bez a s prÛhlednou
polevou a ãernou glazurou se ze-
len˘m dekorem

Zdobené zlomky malovan˘ch ta-
lífiÛ a misek pfied glazováním
(hnûdá mal.)
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V souboru se v‰ak vyskytly téÏ zlomky hotov˘ch nádob rozbit˘ch

nejspí‰e z neopatrnosti aÏ po úplném dohotovení, tedy jiÏ glazované

transparentní olovnatou polevou. Jen vzácnû najdeme talífie s nezdo-

benou pfieváÏnû hnûdou, ménû hnûdozelenou, zelenou a Ïlutavou

vnitfiní polevou. Patfií k nim téÏ

zlomek rendlíku. Neobvyklé jsou

zlomky nádob pokryté ãernou

glazurou zdobenou zelen˘mi

pásky a teãkami, snad barvou vy-

sokého ohnû, tj. emailem. Gla-

zované malované v˘robky se t˘-

kají s v˘jimkou rendlíkÛ v˘hrad-

nû tenkostûnné stolní keramiky,

tvofií je mísy, talífie, talífiky ãi

misky, dÏbánky, dÏbány ãi hrníã-

ky s ou‰ky. Renesanãní malova-

ná keramika tak dÛraznû ohla‰u-

je konec gotiky a nástup ranû no-

vovûké hrnãiny, která se pfies nû-

Okraje nepolévan˘ch hrníãkÛ a hrncÛ Zlomky uvnitfi zelenû a hnûdû glazovan˘ch hrníãkÛ a reÏné mísy 

Zlomky malovan˘ch okrajÛ talífiÛ pfied glazováním

Zlomky malovan˘ch misek, v˘duÈ a dno malého dÏbánku 
(hnûdá mal.) 

MfiíÏkované dno glazovaného talífie
malované „kukaãkou“ (hnûdá mal.) 

Fragmenty malovan˘ch talífiÛ pfied glazováním (hnûdá mal.) Fragmenty hrnkÛ pfied glazová-
ním (hnûdá ker.) 

ReÏná tlustostûnná kuchyÀská
nádoba zdobená Ïlábky

Zlomky majoliky (?)

-21-2018  14.11.2018 13:51  Stránka 32



která vyboãení vyrábí dodnes, tfiebas jiÏ fiada postupÛ, nov˘ch pomÛ-

cek i strojÛ ãi elektrick˘ch pícek usnadÀuje, ale bohuÏel i uniformu-

je hrnãífiovu tvorbu.

V souboru jsou také zastoupeny zlomky tfií polotovarÛ dÏbánkÛ z ob-

lasti bílé malované keramiky pfied poléváním. Zdobí je modr˘, hnû-

d˘ a zelen˘ dekor. V̆ zdoba pfiitom vyluãuje, Ïe by ‰lo o v˘robky hrn-

ãífie z Hrádku, kter˘ se vûnoval v˘hradnû bílému malovanému zboÏí.

Lze tedy konstatovat, Ïe v˘robním programem na‰eho hrnãífie bylo

na rozdíl od exkluzivit Hrádku bûÏnûj‰í uÏitkové a hnûdé zboÏí a hrn-

ãífi si moÏná jen sporadicky „zahfie‰il“ kvalitnûj‰ím bíl˘m glazova-

n˘m v˘robkem.

Druhou vût‰í polovinu nálezÛ tvofií prosté reÏné (neglazované) a ãas-

tûji tûÏ‰í tlustostûnné kuchyÀské zboÏí pfieváÏnû nezdobené, nejv˘‰e

je hrnãífi opatfiil pod hrdlem Ïlábky, jindy jedinou uzouãkou r˘hou ne-

bo jejich svazky po dvou aÏ ãtyfiech. Barvy otíravého povrchu pfied-

stavují ‰kálu odstínÛ od okru po cihlovou ãerveÀ. Pouze ve dvou pfií-

padech objevíme dvû malované vodorovné ãervené linky, tedy kera-

miku, kterou do na‰eho prostfiedí pfiinesli nûmeãtí kolonisté jiÏ ve dru-

hé polovinû 13. století. Jejich hmota uÏ je ov‰em mnohem dokonalej-

‰í a jemnûj‰í. âervenû malovaná keramika pfieÏila aÏ do 19. století.

V uvedené skupinû dominují hrnce v‰ech velikostí na vafiení masa,

polévek, ka‰í a dal‰ích jídel. Naprosto pfievládají okraje pfiehrnuté

a pfiiti‰tûné, lze v‰ak nalézt nûco ovalen˘ch, kyjovit˘ch ãi u dÏbánÛ

i cylindrick˘ch. Také pokliãky nejen ztratily na v˘sadnosti a slouÏily

jiÏ v˘hradnû k zakr˘vání hrncÛ. Místo pûknû tvarovan˘ch uchopova-

cích stfiedovûk˘ch knoflíkÛ se u poklic objevují nepravidelné, ãistû 

úãelové „ko‰Èálové stopky“ k manipulaci s nimi. Jen v˘jimeãnû je

svrchu zdobí soustfiedné r˘hy. Nechybí ani masivní mísy slouÏící v˘-

hradnû k vafiení a dfiíve i k servírování pokrmÛ ãeledi. Habitus nádob

se nijak zvlá‰È neli‰í od pozdnû gotické keramiky, jak se vyvinula jiÏ

na konci 15. století.

Pfies rÛzné inovace tkví reÏné zboÏí je‰tû ve stfiedovûku a postupem

doby témûfi vymizelo z domácností aÏ v prÛbûhu 19. století. Jeho ne-

v˘hodou bylo prolínání tekutin, jeÏ bylo ve stfiedovûku pfiedností.

V‰imnûme si ale, Ïe se uÏ dlouho uÏívala vnitfiní poleva, jeÏ naopak

úniku tekutin bránila. Problémem byla i znaãná váha. Pozdûji se ve

stfiední ãi západní a jiÏní ãásti Evropy stala neglazovaná keramika

kromû kvûtináãÛ

spí‰e jen umûlec-

k˘m ãi umûlecko-

fiemesln˘m vyjá-

dfiením, jak je tomu

dodnes. Glazova-

ná i neglazovaná

keramika se jiÏ 

v 16. století vyrá-

bûla v˘hradnû na

rychloobrátkovém

hrnãífiském kruhu

a v˘roba dosáhla

vysoké fiemeslné

dokonalosti.

Problémem byla

dlouhá léta absence

tzv. postmedieval-

ní (postfiedovûké)

archeologie. Hrnãina se obvykle zkoumala do konce 15. století a pak

nastalo badatelské vakuum aÏ od roku 1750, kdy se lidové keramiky

ujímají etnografové. Rozvoj jedné z nejmlad‰ích archeologick˘ch

disciplín u nás zaãal ve vût‰í mífie aÏ od 80. let dvacátého století a je-

jí v˘znam vzrostl pfiedev‰ím v devadesát˘ch letech, kdy do‰lo k ve-

likému stavebnímu boomu a znásobilo se mnoÏství zásahÛ do star-

‰ích kulturních vrstev. Obdobná keramika jako v R˘mafiovû se ve

stejném stadiu v˘roby na‰la ve velkém mnoÏství v Bruntálu pfii stav-

bû obchodního domu Horal spolu se zbytky hrnãírny, jeÏ dodávala

bruntálsk˘m mû‰ÈanÛm hlinûné zboÏí v rozmezí 14.–17. století. 

Dodejme je‰tû, Ïe renesance je opût dobou krásné keramiky také u nás

a plnû si zaslouÏí na‰i pozornost stejnû jako doklady stfiedovûku.

Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Spurn˘, Franti‰ek. Dûjiny R˘mafiovska. Díl III. Od poloviny 16. sto-
letí do Bílé hory. Ostrava, 1961; PetráÀ, Josef a kol. Dûjiny hmotné
kultury I (1). Praha, 1995; Surgent, Josef. Mapa janovického panství.
Janovice, 1747; Schmidt, M. L. E. Veduta mûsta z roku 1693 – kolo-
rovaná kresba tvofií titulní list r˘mafiovské farní matriky zemfiel˘ch.)
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Uvnitfi hnûdû glazované hrnky s renesanãními
vypíchan˘mi vlnovkami a klikatkami

Ceny mají nejúspû‰nûj‰ím ÏákÛm
a t˘mÛm stfiedních ‰kol podûko-
vat a také je motivovat do bu-
doucna. Vedení kraje uÏ 17. ro-
kem stfiedo‰koláky odmûÀuje za
úspûchy v krajsk˘ch, celostátních a mezinárodních kolech soutûÏí, ale i za dal‰í
mimofiádné aktivity v uplynulém ‰kolním roce.
„Talentovaní a nadaní mladí lidé jsou tûmi, ktefií budou zanedlouho for-
movat ná‰ region. Je tfieba, aby k Moravskoslezskému kraji cítili sounále-
Ïitost a chtûli b˘t jeho souãástí. Ocenûní, která jsme dnes tûmto stfiedo-
‰kolákÛm pfiedali, mohou tento vztah posílit. Je bohuÏel ne‰Èastn˘m tren-
dem, Ïe ti nejlep‰í mají tendenci od nás utíkat do hlavního mûsta nebo do
zahraniãí. Snad se nám to podafií zastavit,“ uvedl námûstek hejtmana kra-

je pro ‰kolství a sport Stanislav Folwarczny, kter˘ 7. listopadu ocenûní

stfiedo‰kolákÛm pfiedával.

Pro podûkování a ceny si pfiijeli nadaní mladí lidé ze v‰ech ãástí kraje.

Z R˘mafiova, Opavy, Karviné, Fr˘dku-Místku, Tfiince, âeského Tû‰ína,

Ostravy nebo Nového Jiãína. 

„Bylo neobyãejnû povzbuzující setkat se u nás na krajském úfiadû s nej-
nadûjnûj‰ími stfiedo‰koláky z regionu. Dosáhli mimofiádn˘ch úspûchÛ
v pestré ‰kále pfiírodovûdn˘ch, technick˘ch a humanitních oborÛ, ale ta-
ké v sektoru sluÏeb, fiemesel a ekonomiky. V̆ jimeãní byli také ve sportov-
ních a umûleck˘ch ãinnostech nebo se v˘znamnû zapojili do aktivit v ob-
lasti spoleãenské odpovûdnosti,“ fiekl Stanislav Folwarczny a dodal, Ïe

mezi ocenûn˘mi byli i drÏitelé celostátního ocenûní âeské ruãiãky a me-

dailisté z prestiÏních mezinárodních olympiád v matematice a fyzice.

Marek Palys z Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov obdrÏel oce-

nûní za 1. místa v okresním a krajském kole Dûjepisné olympiády, 

za 10. místo v celostátním kole Dûjepisné olympiády, dále za praxi ve

Vlastivûdném muzeu Jesenicka, pomoc s organizací v˘stav a workshopÛ

i za pfiedchozí úspûchy v dûjepisn˘ch soutûÏích.

V‰ichni ocenûní získali dárky, certifikáty, kvûtiny i poukázky na nákup

zboÏí pro voln˘ ãas. „Letos poprvé získali nadaní Ïáci také plastiky, kte-
ré vznikly v dílnách Stfiední umûlecké ‰koly v Ostravû a jejichÏ design na-
vrhoval Ïák této ‰koly Petr Mareãek, dal‰í mimofiádn˘ talent z na‰eho re-
gionu,“ uzavfiel námûstek Stanislav Folwarczny.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje (doplnûno, zkráceno), foto: archiv MSK

Nadaní stfiedo‰koláci dostali ocenûní, mezi nimi r˘mafiovsk˘ student

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Student Gymnázia a SO· R˘mafiov Marek Palys pfiebírá ocenûní za
úspûchy dosaÏené v krajsk˘ch i celostátních soutûÏích
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Dne 25. fiíjna ministr obrany Lubomír Metnar v Domû armády Praha

ocenil nejlep‰í armádní sportovce a trenéry. Na setkání bylo pozváno

65 sportovcÛ a 40 trenérÛ z Armádního sportovního centra Dukla, kte-

fií v leto‰ní sezónû získali celkem 107 medailí z olympiády, mistrovství

svûta ãi Evropy, z toho témûfi polovinu zlat˘ch, coÏ je nejvy‰‰í poãet

v historii. Mezi ocenûn˘mi sportovci byl i Matûj Rampula, sportovní

stfielec z r˘mafiovského gymnázia, kter˘ je od leto‰ního roku ãlenem

ASC Dukla a zafiadil se tak mezi profesionální armádní sportovce.

Hlavními hvûzdami dne byli Ester Ledecká, Eva Samková, Ondfiej

Synek, Martin Fuksa nebo Pavel Maslák. Matûj získal ocenûní za

bronzovou medaili z mistrovství svûta v soutûÏi druÏstev v disciplí-

nû Standardní pistole 3x20. Ministr mu podûkoval i za dal‰í v˘sled-

ky leto‰ní sezóny, mezi nûÏ patfiilo vítûzství ve svûtovém poháru ju-

niorÛ v disciplínû Rychlopalná pistole, 4. místo z mistrovství svûta

v soutûÏi druÏstev opût v rychlopalné pistoli, tfii tituly mistra âR

v kategorii juniorÛ, tfii tituly mistra âR v soutûÏi druÏstev a dva ju-

niorské rekordy âR.

Dûkovn˘ dopis a vûcn˘ dar pfiedávala námûstkynû ministra obrany

Katefiina SuchoÀová. Michal Rampula, foto: Ivana Roháãková

Matûj Rampula mezi ocenûn˘mi 
armádními sportovci

V sobotu 27. fiíjna se v tûlocviãnû Gymnázia a SO· R˘mafiov uskuteãnilo 5. kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech. Celkem se zúãastni-

lo rekordních 31 dûtí z R˘mafiova, Bfiidliãné a Bruntálu. Dûti byly rozdûleny do kategorií dle v˘konnosti. Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na

pût kol, na dva sety do 15 bodÛ.

Umístûní v kategoriích:
Zaãáteãníci: 1. místo Tomá‰ Vy-

chodil, 2. místo Robert Casciani,

3. místo Hana Winklerová

Dívky Hard: 1. místo Anna Chla-

chulová, 2. místo Adéla Adám-

ková, 3. místo Lucie Kalábová

Ho‰i Hard: 1. místo Jan Hanu‰,

2. místo Luká‰ Bátla, 3. místo

Tadeá‰ Procházka

Dívky Easy: 1. místo AlÏbûta

Benková, 2. místo Hana Konia-

rzová, 3. místo AneÏka Poláková

Ho‰i Easy: 1. místo Jan Vino-

hradník, 2. místo Jakub Ludvar, 3. místo Jan Hradil

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû Amin,

spol. s r. o., za chutné koláãky R˘mafiovské pekárnû, s. r. o. Foto a text: Michal Kaláb

5. kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech

V sobotu 27. fiíjna se po skonãení dûtské ligy odehrálo 4. kolo Ryo li-

gy dospûl˘ch ve ãtyfihfie. Zúãastnilo se ho devût párÛ. Hrálo se systé-

mem kaÏd˘ s kaÏd˘m, zápas na dva vítûzné sety do 21 bodÛ.

Medailová umístûní 4. kola:
1. místo: Radim Hanu‰, Stanislav Veãefia

2. místo: Miloslav Vopafiil, Zdenûk ·emet

3. místo: Radek ·a‰inka, Ludûk Casciani

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Michal Kaláb

4. kolo badmintonové 
Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie

Sport
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Soukromá fiádková inzerce
Nabízím pronájem bytu v rodinném domû ve mûstû Bfiidliãná. Byt

se nachází v horním patfie domu. Byt je ãásteãnû vybaven. Skládá se

z koupelny s vanou a WC, z kuchynû s kuchyÀskou linkou (elektric-

ká trouba, lednice), z ob˘vacího pokoje, kter˘ je vybaven sedací 

soupravou, ob˘vací stûnou, TV. V bytû je dále k dispozici nezafiízen˘

pokoj a chodba. Cenu za nájemné, vãetnû energií, sdûlím po bliÏ‰í

domluvû. Byt je ihned voln˘ k nastûhování. V pfiípadû zájmu mû kon-

taktujte – 724 392 681.

JAK VYJDE
Dal‰í  fiádné ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 14. 12. 2018

Uzávûrka pro fiádné vydání 

je ve ãtvrtek 6. 12. 2018

do 12 hodin

Tû‰ íme se  na  va‰e  pfi í spûvky !

23/2018

30. 11. 2018 vyjde celobarevné
historické vydání  RH 22/2018

SOUKROMÁ
¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!
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