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Mûstské divadlo R˘mafiov pfiipravilo na závûr sezóny (18. 12.) besedu s cesto-
vatelem, fotografem a autorem nûkolika publikací Jifiím Kolbabou, kter˘ projel
kfiíÏem kráÏem v‰echny svûtadíly a jehoÏ hlas posluchaãi znají nejen z rozhlaso-
vé stanice Impuls, ale také z besed, jeÏ pofiádá napfiíã republikou.
Veãerní beseda a diashow pod názvem Objevuj svût témûfi vyprodala sál

Mûstského divadla. V dopoledních hodinách pfiedstavil znám˘ cestova-

tel svût v obraze ÏákÛm a studentÛm r˘mafiovsk˘ch ‰kol a v ãase mezi

jednotliv˘mi besedami se procházel po Jeseníkách a jejich nejvy‰‰ím

vrcholu Pradûdu s nezbytn˘m

fotografick˘m vybavením, aby

pofiídil dal‰í snímky. Na veãerní

besedû okomentoval svÛj záÏi-

tek slovy: „Jeseníky jsou velmi
krásné a fotogenické, máte zde
úÏasnou pfiírodu, které je tfieba
si váÏit. Nafotil jsem spoustu za-
jímav˘ch snímkÛ a rád se sem
budu vracet.“
Náv‰tûvníci diashow zamífiili

s Jifiím Kolbabou do v‰ech kou-

tÛ Zemû a v témûfi tfiíhodinové

besedû pomyslnû nav‰tívili

v‰echny kontinenty. Vyprávûní

dokreslovaly fascinující foto-

grafie promítané na velké plát-

no. Jejich prostfiednictvím bylo moÏné spatfiit Island, Nov˘ Zéland, le-

dovou Antarktidu nebo horkou Austrálii, v jednu chvíli stanul divák nad

propastí amerického Grand Canyonu a vzápûtí se procházel pralesem

poblíÏ domorod˘ch kmenÛ ãi projíÏdûl africkou savanou v tûsné blíz-

kosti nejvût‰ích ‰elem na‰í planety nebo se kochal nádhern˘m v˘cho-

dem slunce na Tahiti. V závûru besedy mûl Jifií Kolbaba pro diváky pfii-

pravenu soutûÏ, za správné odpovûdi získali kalendáfi na rok 2019 s je-

ho fotografiemi.

„Rozlehlost, barevnost, tvarová rÛznorodost a geologické struktury pla-
nety mû stále více fascinují. Nemohu se nasytit. Nezávisl˘m pobíháním
po pou‰tích, lesích, horách ãi mûstech matiãky Zemû si dosytosti plním
klukovské sny. Nerozluãnou partnerkou na cestách se mnû stala moje
kamera. Spolu se ãasnû ráno budíme, pfies den mrzneme nebo se potí-
me a pozdû v noci neklidnû usínáme. Dojati z toho, co jsme vidûli, a na-
pjati z toho, co jsme pfiehlédli. Tûch fascinujících míst je tolik, Ïe je ani
za cel˘ Ïivot nespatfiíme. Nevadí. Hlavnû, Ïe mÛÏeme. Na‰li jsme cíl
a smysl Ïivota,“ fiíká na své webové stránce Jifií Kolbaba, kter˘ se uÏ po

minulém víkendu (5.–6. ledna) vracel z milovaného Islandu, kter˘ nav-

‰tûvuje pravidelnû.

Cestovatel se v roli druhého prÛvodce kaÏd˘ rok úãastní nûkolika za-

hraniãních cest pofiádan˘ch cestovními kanceláfiemi. ÚãastníkÛm nabí-

zí zajímavé informace o globálním cestování a fotografování. Rozkr˘vá

mechanismy kompoziãní tvorby ve fotografii a pomáhá zájemcÛm do-

kumentovat jejich pobyt. Tyto akce jsou velmi populární a za poslední

roky se jich zúãastnilo nûkolik stovek lidí. BliÏ‰í informace o besedách

a dal‰ích cestovatelsk˘ch zámûrech Jifiího Kolbaby lze najít na adrese

www.theworld.cz. JiKo

Plním si své klukovské sny

© Jifií Kolbaba

Foto: JiKo
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VáÏení spoluobãané, 

do nového roku Vám pfiejeme pevné zdraví, mnoho ‰tûstí a rodinné
pohody. AÈ se Vám v nastávajícím roce splní v‰echny pracovní 

i osobní plány a pfiání tak, abyste na jeho konci mohli konstatovat,
Ïe rok 2019 byl pro Vás i Va‰e nejbliÏ‰í ‰Èastn˘ a úspû‰n˘. 

Novoroãní pfiání starosty a místostarostky R˘mafiova

Ing. Ludûk ·imko
starosta   

Ing. Lenka Vavfiiãková
místostarostka

Ve ãtvrtek 13. prosince se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo tfietí fiádné zasedání zastupitelstva mûsta. Na pro-

gramu jednání byl rozpoãet mûsta na rok 2019, plán zasedání rady

a zastupitelstva na rok 2019, majetkové záleÏitosti a bod rÛzné.

Starosta Ludûk ·imko v úvodu jednání popfiál zastupitelÛm Jaroslavû

Jurãové, Josefu ÎiÏkovi a ·tûpánu Chárníkovi k jejich jubileím.

Datum Hlavní body programu
7. 2. PfiedbûÏná zpráva o hospodafiení mûsta za rok 2018

25. 4. Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2018 (vãetnû hospodafiení pfiís-

pûvkov˘ch organizací)

Zpráva o hospodafiení spoleãností Mûstské sluÏby, Teplo,

Spojené lesy, s. r. o., a p. o. Byterm za rok 2018

Projednání situace ve VaK, a. s., Bruntál

Vûcn˘ rámec akcí (programové prohlá‰ení) na období

2018–2022

27. 6. Zpráva o ãinnosti pfiíspûvkov˘ch organizací ve mûstû

Aktuální zpráva o hospodafiení mûsta, rozpoãtová opatfiení

Zpráva o ãinnosti kontrolního a finanãního v˘boru za 1. polo-

letí 2019

19. 9. Zpráva o hospodafiení mûsta k 31. 8. 2019, rozpoãtová opatfiení

I. návrh rozpoãtu pro rok 2020

21. 11. II. návrh rozpoãtu mûsta pro rok 2020

19. 12. Rozpoãet mûsta na rok 2020 + aktuální zpráva o hospodafiení

mûsta, rozpoãtová opatfiení

Stav plnûní vûcného rámce akcí (programového prohlá‰ení)

Plán zasedání RM a ZM na rok 2020

Zpráva o ãinnosti kontrolního a finanãního v˘boru za 2. polo-

letí 2019

Plán práce kontrolního a finanãního v˘boru na rok 2020

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé na návrh rady mûsta schválili ocenit Ing. Miloslava

Marka titulem ZaslouÏil˘ obãan mûsta R˘mafiova. Ten se udûluje ob-

ãanÛm Ïijícím v R˘mafiovû, ktefií se v˘znamnû zaslouÏili o rozvoj

mûsta v rÛzn˘ch oblastech, u pfiíleÏitosti jejich Ïivotního jubilea.

Ing. Miloslav Marek se narodil 13. prosince 1938 v Kounovû (okres

Rychnov nad KnûÏnou). Do R˘mafiova se natrvalo pfiestûhoval v roce

1963. Dlouhé roky pracoval jako geolog

v Geologickém prÛzkumu, poté vedl Mûstsk˘ 

úfiad R˘mafiov jako tajemník. Jeho celoÏivotním

velk˘m koníãkem je fotografování. V̆ znamnou

mûrou pfiispûl k propagaci a rozvoji regionu

R˘mafiovska – pro r˘mafiovskou nemocnici zpra-

coval publikaci k jejímu v˘roãí, pro MAS R˘ma-

fiovsko pfiipravil publikaci o geologii regionu, pro

mûsto R˘mafiov pak reprezentativní fotografické

knihy Kaple V Lipkách a Stopy víry v krajinû
R˘mafiovska. Podílel se na vydání mnoha dal‰ích

propagaãních materiálÛ mûsta a regionu, dlouhá

léta pfiispíval do R˘mafiovského horizontu a pra-

coval v jeho redakãní radû. 

Vyznamenání, jehoÏ souãástí je i finanãní dar,

pfievzal Miloslav Marek pfii pfiíleÏitosti svého Ïi-

votního jubilea z rukou starosty Luìka ·imko

a místostarostky Lenky Vavfiiãkové na mimofiád-

ném zasedání rady mûsta 20. prosince 2018. 

JiKo

Ing. Miloslav Marek obdrÏel titul ZaslouÏilého obãana

Plán zasedání zastupitelstva na rok 2018

Aktuálnû z mûsta
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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

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

na pozici sociální pracovník úseku sociálnûprávní ochrany dûtí odboru sociálních vûcí

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. bfiezna 2019, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 11. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., 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 minimálnû vy‰‰í odborné v souladu s § 110 odst. 4 zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, v oborech vzdûlání zamûfien˘ch na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálnûprávní ãin-

nost, charitní a sociální ãinnost nebo vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v bakaláfiském nebo magisterském studijním pro-

gramu zamûfieném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péãi nebo speciální pedagogiku, 

• znalost pfiíslu‰n˘ch zákonn˘ch norem (rámcová znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, velmi

dobrá znalost zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnûprávní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, znalost zákona ã. 292/2013Sb.,

o zvlá‰tních fiízeních soudních, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
Zaji‰tûní v˘konu pfienesené pÛsobnosti svûfiené obecním úfiadÛm a obecním úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností na úseku sociálnû-

právní ochrany dûtí podle zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnûprávní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to napfi.:

• vyhodnocování situace dítûte a jeho rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítûte, 

• v˘kon funkce kolizního opatrovníka, 

• realizace opatfiení na ochranu dûtí, 

• zaji‰Èování poradenské ãinnosti ve stanoveném rozsahu, 

• sledování ústavní a ochranné v˘chovy, 

• plnûní stanoven˘ch úkolÛ v rámci péãe o dûti vyÏadující zv˘‰enou pozornost,

• vedení evidence a spisové dokumentace klientÛ, záznamy o náv‰tûvách v rodinû a o ‰etfieních.

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, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadav-

kÛ tohoto v˘bûrového fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující 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

4. 2. 2019

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 4. 2. 2019
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. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru

sociálních vûcí Mûstského úfiadu R˘mafiov Bc. Iveta Podzemná, tel.: 554 254 222. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov
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Mûsto dokonãilo projekt nazvan˘ „Teleskopická tribuna do SVâ R˘mafiov“,
kter˘ fie‰il zaji‰tûní multifunkãního charakteru velkého sálu Stfiediska volné-
ho ãasu realizací v˘suvného hledi‰tû.
Pfiedmûtem dodávky byla teleskopická tribuna osazená celoãalounû-

n˘mi sedaãkami se sklopn˘mi sedáky a podruãkami v celkovém po-

ãtu 170 míst k sezení. Konstrukce je tvofiena z jednotliv˘ch podest po-

depfien˘ch vzpûrami ze svisl˘ch nosníkÛ, které se pfii sloÏení zasou-

vají do sebe, a díky tomu je moÏné celou konstrukci schovat pod bal-

kón sálu. Svislé nosníky jsou osazeny vodorovn˘mi nosníky s pojez-

dy. Podesty jsou vyrobeny z ocelov˘ch profilÛ, pochozí plochy z OSB

desek, které jsou pokryty zátûÏov˘m kobercem s pfiíslu‰n˘m certifi-

kátem. Teleskopická elevace hledi‰tû byla navrÏena na základû static-

kého v˘poãtu a dle poÏadavkÛ na bezpeãnost vypl˘vajících z âSN EN

13200-5. Konstrukce elevace nevyÏaduje Ïádné vodicí profily v pod-

laze sálu a v pfiípadû potfieby je moÏné vysunout jen ãást hledi‰tû. 

V̆ bûrové fiízení na dodávku tribuny vyhrála spoleãnost Sekvoia, s. r. o.,

IâO: 46997512, se sídlem ·tefánikova 699, 905 01 Senica, s nabíd-

kovou cenou 2 855 600 korun (vã. DPH).

Doufáme, Ïe tato investice zpfiíjemní nejen na‰im obãanÛm kulturní

Ïivot ve mûstû.

Fota a text: Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Stfiedisko volného ãasu má nové v˘suvné hledi‰tû

Klub ãesk˘ch turistÛ nabídl mûstu R˘mafiovu spolupráci na pofiádání
Mezinárodního zimního srazu turistÛ, kter˘ se bude konat na zaãátku února
2020 v R˘mafiovû.
Starosta mûsta Ing. Ludûk ·imko pfievzal z rukou Otakara Boury,

pfiedsedy lyÏafiské sekce KâT, a Ing. Bfietislava Boháãe, pfiedsedy ob-

lastní sekce Moravskoslezské oblasti KâT, symbolickou putovní ‰ta-

fetu. Za rok se v R˘mafiovû na ãtyfii dny sejde nûkolik stovek turistÛ

z âeské republiky, Slovenska a Polska, aby se aktivnû seznámili s je-

senick˘mi bûÏeck˘mi trasami a s pfiírodním a kulturním bohatstvím

na‰eho regionu. Na pofiádání akce se kromû Moravskoslezské oblas-

ti KâT, místního sdruÏení KâT a mûsta R˘mafiova bude podílet také

spoleãnost Turistické známky, s. r. o. O prÛbûhu pfiíprav akce bude-

me vefiejnost prÛbûÏnû informovat. Zdroj: webové stránky mûsta

R˘mafiov bude pofiádat v˘znamnou zimní turistickou akci

KdyÏ se odebereme na místo, kam i císafi pán musí pû‰ky, staãí na-

konec zatáhnout za provázek nebo stisknout tlaãítko a máme po „sta-

rostech“. Bereme to za samozfiejmou vûc, a pokud by to fungovalo,

jak je uvedeno v˘‰e, bylo by v‰e v nejlep‰ím pofiádku. 

BohuÏel spousta lidí má WC, umyvadlo nebo kuchyÀsk˘ dfiez za dru-

h˘ odpadní ko‰ v domácnosti. Kde starosti jednûch konãí, druh˘m za-

Co nikdy nesplachujte do umyvadla a záchodu

SníÏen˘ prÛtok kanalizace z vût‰ího bytového domu, v pozadí souãas-
n˘ obyvatel (potkan) Odpadní potrubí ucpané tukem
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ãínají. âlovûk kolikrát nevûfií sv˘m oãím, co se dá v kanalizaci a od-

padech najít za poklady a jak se tam vÛbec mohly dostat… Pfiepravka

na zeleninu, fotbalov˘ míã, kus znaãky Zákaz vjezdu, kyblík od bar-

vy nebo malty, obleãení v‰ech velikostí a barev, dfievûné desky, Ïe-

lezné pruty, plastové láhve a dal‰í. 

Jistû, jako dítû jsem dírou v kanalizaãním poklopu taky ãasto nahlí-

Ïel na tekoucí vodu tam dole a mûl radost z toho, jak se klacíky, co

„náhodou“ spadly dolÛ, zasekly o boky potrubí a krásnû se na nich

v‰e zachytávalo. Po ãase na místo pfiijel fekální vÛz, chlapi nadávali

jako ‰paãci, ale co naplat, dolÛ jít museli.

Ale zpátky do souãasnosti. Nejvût‰ím problémem pfii provozování

kanalizace jsou právû nezodpovûdní uÏivatelé, ktefií do ní vypou‰tûjí

nepovolené látky ãi vhazují rÛzné pfiedmûty. UÏivatelé páchají uve-

dené chyby ãasto z nevûdomosti, ale hlavnû z pohodlnosti.

Neuvûdomují si, Ïe ucpaná kanalizace dovede velmi znepfiíjemnit Ïi-

vot jim i sousedÛm.

Jídlo
Vyhazujete zbytky jídla do záchodové mísy? To je veliká chyba.

Stávají se tak lehce dostupnou potravou pro potkany, a to nejsou

zrovna oblíbení mazlíãci. Pevnûj‰í zbytky z kuchynû radûji vyhoìte

do smûsného komunálního odpadu, fiídké nalijte do PET láhve a dej-

te také do popelnice. Snad to nejhor‰í, co z kuchyÀského odpadu mÛ-

Ïete spláchnout, je pouÏit˘ olej a vÛbec tuk. SráÏí se, ulpívá na stû-

nách trubek a vytváfií v odtokové síti tukové kry, které znemoÏÀují

plynul˘ prÛchod odpadních vod. Olej z pánve, tfieba po fiízcích, ne-

chte vsáknout do papírové utûrky a tu pak vyhoìte do smûsného od-

padu. KdyÏ je ho více, napfiíklad z fritovacího hrnce, nalijte ho do 

uzavíratelné plastové nádoby a odneste do popelnice ãi do recyklaã-

ního centra nebo sbûrného dvora. 

Hygienické potfieby
Do záchodu v Ïádném pfiípadû nepatfií dámské vloÏky, dokonce ani ty

nejmen‰í slipové, stejnû jako tampony, dále pouÏité kondomy, vato-

vé tyãinky na ãi‰tûní u‰í nebo odliãovací pol‰táfiky! Specialitou nû-

kter˘ch domácností je splachování dûtsk˘ch jednorázov˘ch plen!

Vlhãené ubrousky
Úplnou katastrofou v potrubí jsou vlhãené ubrousky – dûtské, odli-

ãovací i úklidové. Na rozdíl od toaletního papíru jsou obvykle vyro-

beny z netkané celulózy, která se ve vodû nerozpustí a ulpívá v zá-

hybech stokové sítû. KdyÏ se nahromadí, mÛÏe vytvofiit obrovské

pfiekáÏky, které ãasto konãí havárií v podobû ucpání kanalizace, nej-

ãastûji je‰tû ve stoupaãkách domÛ. To samé platí pro separaãní vloÏ-

ky do látkov˘ch plen a ruliãky od spotfiebovaného toaletního papíru. 

Vlasy
Jsou tenké, fieknete si, ty se tam ztratí… Rozhodnû ne! Rozkládají se

pomalu, a pokud se spojí s jin˘m materiálem, pfiedev‰ím tukem, vy-

tvofií chuchvalec, na kter˘ se nabalují dal‰í neãistoty. V̆ sledná hrou-

da opût spolehlivû ucpe stoupaãku v domû a men‰í pfiípojky.

Léky a chemikálie
Do toalety také nepatfií nevypotfiebované nebo pro‰lé léky, kapky ãi

sirupy. Ale pozor! Nemûli byste je vyhazovat ani do smûsného odpa-

du. Je tfieba je odevzdat v lékárnû – jde totiÏ o nebezpeãn˘ odpad.

Stejné pravidlo platí pro zbytky barev (malífisk˘ch, natíracích), lepi-

del, fiedidel, motorov˘ olej ãi chemikálie ze zahrady. NejenÏe prÛto-

kem v kanalizaci mohou spustit nechtûnou chemickou reakci a vy-

tváfiet nebezpeãné plyny, ale mÛÏou také naru‰ovat stûny kanalizace

a následn˘ biochemick˘ proces v ãistírnû odpadních vod.

Do kanalizace stejnû tak nepatfií nedopalky z cigaret, obsah popelní-

kÛ a dal‰í nerozpustné materiály, napfi. písek ãi kamínky vytfiepané

z bot. Velk˘m nebezpeãím pro kanalizaci jsou i stavební materiály,

jako zbytky nátûrÛ a malt (vypláchnout k˘bl a vylít kam jinam neÏ do

kanalizace je hodnû ãastá praxe montérÛ v‰eho druhu), dále dlaÏební

kostky ãi cihly. 

Co se t˘ká v˘skytu hlodavcÛ, deratizaci provádí v R˘mafiovû specia-

lizovaná firma, a to na cca 140 místech, vÏdy minimálnû 2x roãnû.

Díky tomuto opatfiení patfiíme k ménû zasaÏen˘m mûstÛm a obcím

a populaci hlodavcÛ se dafií udrÏovat v relativnû snesitelném poãtu. 

Pro pfiedstavu, v R˘mafiovû se nachází cca 42 km spla‰kové a 13 km

de‰Èové kanalizaãní sítû.

Roãnû se z kanalizace vytáhne nûkolik desítek tun materiálu, kter˘

v ní nemá co dûlat. âistírnou odpadních vod proteãe za stejné obdo-

bí kolem 1 200 000 m3 odpadní vody a na skládku je odvezeno 

700 tun vylisovaného kalu.

Fota a text: Pavel Ujfalu‰i
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Kusy hader a zbytky vlhãen˘ch ubrouskÛ v sání ãerpadla Kanalizaãní potrubí zanesené tuky

Ve ãtvrtek 13. prosince 2018 se konalo 10. za-
sedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Na programu jednání bylo 130 bodÛ. 
NejdÛleÏitûj‰ím materiálem byl rozpoãet

kraje na rok 2019, kter˘ byl schválen jako

schodkov˘. Pfiíjmy kraje by mûly dosáhnout

9,445 mld. korun, v˘daje 10,285 mld. ko-

run. Rozdíl 0,84 mld. korun by mûly pokr˘t

rezervy z roku 2018 a také úvûr urãen˘ na

pfiedfinancování akcí, jeÏ budou spolufinan-

covány z Evropské unie. Kraj bude hospodafiit zhruba s 27 mld. korun

dotací od státu z Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

a z Ministerstva práce a sociálních vûcí. Oproti roku 2018 je rozpoãet

na pfiíjmové stranû o 15 % vy‰‰í a na stranû v˘dajÛ o 10 % vy‰‰í.

Moravskoslezsk˘ kraj má na rok 2019 naplánováno proinvestovat 

400 milionÛ korun. V na‰em okrese jde o spolufinancování oprav sil-

nic Sádek – Osoblaha – hranice s Polskem, Hefimanovice – hranice

Olomouckého kraje a Staré Hefimínovy – Horní Bene‰ov. V‰echny tfii

akce splÀovaly podmínky financování z EU. Na souvislé opravy silnic

II. a III. tfiíd je v rozpoãtu vyãlenûno 50 milionÛ korun. Rozjednána je

Slovo krajského zastupitele
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otázka financování oprav silnic v dÛsledku intenzivnûj‰í dopravy spo-

jené se zv˘‰enou tûÏbou po kÛrovcové kalamitû v bruntálském okrese.

Pro ná‰ region byla schválena úãelová dotace obci Malá Morávka na

nákup strojové techniky (ãtyfikolky s pfiíslu‰enstvím) na údrÏbu ly-

Ïafisk˘ch bûÏeck˘ch tratí ve v˘‰i 500 tisíc korun. Obec upravuje

v rámci Jesenické magistrály dvanáct lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras

v celkové délce 88 km. Dále byl schválen dotaãní titul na boj s kÛ-

rovcem ve v˘‰i 9 milionÛ korun. Tento dotaãní titul platí pouze pro

vlastníky lesÛ na území Moravskoslezského kraje.

VáÏení ãtenáfii R˘mafiovského horizontu, pfieji Vám do roku 2019

hodnû zdraví, ‰tûstí a splnûn˘ch pfiání.

Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel (âSSD)

Pfiedvánoãní ãas je vhodn˘ nejen k ohlédnutí za úspûchy uplynulého

roku, ale také k tomu, abychom si vzpomnûli na ty, ke kter˘m nebyl

Ïivot zrovna pfiátelsk˘. Mám velkou radost, Ïe pomocnou ruku poda-

li i Ïáci Z· R˘mafiov a Ïe se v prÛbûhu prosince na ‰kole uskuteãni-

lo nûkolik akcí v tomto duchu.

Na zasedání ‰kolního parlamentu vznikl podnût uspofiádat sbírku pro

dûti v Africe. Îáci tak mohli donést do sbûrného boxu tuÏky, pastel-

ky a dal‰í kreslicí potfieby. Mgr. Ivo Janou‰ek a Mgr. Jan KrekáÀ pfii-

pravili s dûtmi kulturní vystoupení pro Diakonii. A tfiída 6. A vyhlá-

sila sbírku pro koãky z bruntálského útulku. ·esÈáci zapojili do akce

témûfi celou ‰kolu a bûhem jednoho mûsíce shromaÏìovali krmivo,

pamlsky i finanãní dary. Celkem

se jim podafiilo vybrat ãástku

2 171 korun, kterou spolu s osmi

ta‰kami granulí, konzerv a kapsi-

ãek pfiedali osobnû paní Dagmar

Veselé z organizace Koãky

Bruntál, z. s. Náv‰tûvu útulku

jsme spojili s pfiedvánoãním v˘le-

tem do Bruntálu, takÏe si kaÏd˘

pfii‰el na své. 

Fota a text: Mgr. Helena âuková

Dobroãinné akce na Z· R˘mafiov

Îáci Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, se opût zúãastnili okresního finále

v ‰achu. SoutûÏ se konala 7. prosince ve Vrbnû pod Pradûdem a na‰e

‰kola vyslala do boje druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ (1.–5. tfiída) a star‰ích

ÏákÛ (6.–9. tfiída). V doprovodu Martina Slováka dosáhla obû druÏ-

stva v˘born˘ch v˘sledkÛ ve velmi tûÏké konkurenci tfiinácti druÏstev

a ‰kol. Mlad‰í Ïáci Josef Jureãek, Roman SvatoÀ, Milan Ham‰ík

a Patrik Gruss se umístili na 5. místû a star‰í Ïáci Matûj Papaj, Marek

Seitl, Marek ·uba a Tomá‰ ¤outil na 4. místû. Je tfieba pochválit ‰a-

chov˘ oddíl s vedoucími Luká‰em Pavláskem a Martinem Slovákem

za to, jak dobfie pfiipravili ‰achisty na turnaj, a samotné hráãe za v˘-

bornou reprezentaci na‰í ‰koly.

Mgr. Miloslav Slouka

Okresní finále AS·K v ‰achu

V listopadu ‰kolním soutûÏím vládnou kolektivní sporty a jedním

z nejpopulárnûj‰ích je florbal. Základní kvalifikací pro pozdûj‰í kraj-

ská aÏ republiková kola jsou tzv. okrsky. Letos se obvyklé ãtyfii okr-

sky slouãily do dvou, z nichÏ kaÏd˘ byl vypsán pro tfiináct ‰kol, tak-

Ïe do okresního finále mohly postoupit t˘my z prvního i druhého

místa. Bruntálského okrsku se úãastnila druÏstva mlad‰ích i star‰ích

hochÛ zvlá‰È. Star‰í kluci ze Z· Jelínkova 1 (Adam âermák, Jan

Jablonãík, Jifií Palla, Ondfiej Kfienek, Milan Kfiepelka) skonãili tfietí

a dal‰í postup je tentokrát minul. Mlad‰ím hochÛm (Nicolas Kavka,

Václav âernín, Tomá‰ Furik, Jan Zapletal, Marcel Mihál, Roland

Wenzel, Vít Novosád, Tadeá‰ Procházka, Eathan Pospí‰il) se vedlo

o nûco lépe a z druhého místa postoupili do okresního finále

v Krnovû, kde obsadili ãtvrté místo. V‰ichni kluci si florbalu uÏijí

je‰tû mnohem víc; v fiíjnu se rozjel 9. roãník smí‰ené Ïákovské ligy,

kterou po prvních dvou kolech vedou. Pfiejeme jim hodnû zdaru. 

Fota a text: Karel Toman

Okrsková a okresní kola ve florbalu ÏákÛ

·kolství

Mlad‰í Ïáci Star‰í Ïáci
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Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, vyslala 4. prosince ãtyfii druÏstva ÏákÛ do

okresního kola soutûÏe ve ‰plhu na tyãi, která se konala v tûlocviãnû

Stfiední pedagogické a zdravotní ‰koly v Krnovû. SoutûÏilo se v ka-

tegoriích mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ, ho‰i a dívky zvlá‰È, druÏstvo tvo-

fiili vÏdy ãtyfii Ïáci jedné ‰koly.

V konkurenci sedmi ‰kol okresu na‰e druÏstva mlad‰ích ÏákÛ a mlad-

‰ích Ïaãek zvítûzila a druÏstva star‰ích ÏákÛ a star‰ích Ïaãek skonãi-

la druhá. Je ‰koda, Ïe v této soutûÏi postupují do kraje pouze katego-

rie star‰ích ÏákÛ. Na‰i v˘borní mlad‰í Ïáci a Ïákynû by urãitû na‰e-

mu okresu v kraji neudûlali ostudu a „poprali se“ o umístûní na stup-

ních vítûzÛ.

V jednotlivcích mûla na‰e ‰kola rovnûÏ skvûlé úspûchy. V kategorii

mlad‰ích Ïaãek a star‰ích ÏákÛ jsme obsadili v‰echna místa na stup-

ních vítûzÛ a mlad‰í Ïáci obsadili 1. a 2. místo. Na prvním místû

skonãili Veronika ·vehlová, Radovan Zoth a Jan Baran, na druhém

místû Rozálie Cicková, Martin Kováfi a Kry‰tof Kovafiík a na tfietím

místû Lucie Kuxová a Pavel Biras. Zb˘vající reprezentanti Nikolas

Kavka, Franti‰ek Barusel, Klára Dûdochová, Otto Kopsa, Amálie

Andr‰ová, Karolína Knapková, Ivana Hofiínková a Alexandra

Glacnerová se rovnûÏ umístili na pfiedních pfiíãkách. Závodníky do-

provázely zdravotnice a fotografka Martina Endlicherová a Anna

Chlachulová. V‰ichni jmenovaní zaslouÏí pochvalu a dík za vzornou

reprezentaci ‰koly, slu‰né chování a vystupování na závodech.

DruÏstvo vedl uãitel tûlesné v˘chovy Mgr. Miloslav Slouka. 

Foto a text: Mgr. Miloslav Slouka

Okresní finále AS·K ve ‰plhu

Díky podpofie Domu zahraniãní spolupráce jsem mûl zaãátkem pro-

since moÏnost podívat se zase jednou do zahraniãí, tentokrát do Irska.

Tamní národní agentura pro evropské partnerství Léargas pofiádala

semináfi pro uãitele z celé Evropy, ktefií uvaÏují o tom, Ïe se se sv˘-

mi studenty zapojí do programu Erasmus+. Tento program zfiídila

Evropská komise proto, aby bylo moÏné pro ‰koly organizovat pro-

jekty, semináfie, vzdûlávání a hlavnû vzájemné potkávání dûtí a uãi-

telÛ v‰emoÏného vûku, zamûfiení i schopností.

Já, kter˘ jsem vyrostl v dobû komunismu, ani necel˘ch 30 let po sa-

metové revoluci nepfiestávám Ïasnout, jak snadné je dnes cestovat,

setkávat se a hlavnû se vzdûlávat a rozvíjet a jak obrovsk˘ dopad na

celou spoleãnost to má. R˘mafiovská základní umûlecká ‰kola pod-

pory mezinárodních aktivit vyuÏívá uÏ více neÏ patnáct let a ráda by

jich vyuÏila i v brzké budoucnosti. Na semináfii se se‰li uãitelé ze

‰kol základních, stfiedních, umûleck˘ch, praktick˘ch – kaÏd˘ zcela

rozdílného zamûfiení a z jiné evropské zemû, od Islandu pfies Velkou

Británii, ·panûlsko ãi Nûmecko aÏ po Polsko a âeskou republiku na

v˘chodû ãi Itálii na jihu.

V̆ sledkem semináfie je pfiíslib projektu, kter˘ bychom rádi pro Ïáky

ZU· zorganizovali a o jehoÏ finanãní podporu poÏádáme. Bude to

projekt s umûleck˘m podtextem, tedy vhodn˘ pro hudebníky, taneã-

níky, divadelníky i v˘tvarníky. Zúãastnit by se ho kromû na‰í základ-

ní umûlecké ‰koly mûly je‰tû tfii dal‰í ‰koly z irského Dublinu, ‰véd-

ského Karlstadu a nûmeckého Gützkowa. DrÏte nám palce, aÈ se pro-

jekt podafií! Jifií Taufer, foto: archiv ZU·

ZU· se pfiipravuje na nov˘ mezinárodní projekt

Zaãátkem roku 2018 pfii‰la uãitelka Základní umûlecké ‰koly

R˘mafiov Eva Hradilová s nápadem uspofiádat Klavírní festival a hu-

dební dílnu skladatele Petra Bazaly. Samotná akce probûhla 5. pro-

since 2018, tedy v den, kdy dûti nav‰tûvuje Mikulá‰ s dárky.

Prezentace pana Bazaly byla dárkem k nezaplacení. Vystoupení bylo

krásn˘m pohlazením po du‰i, slova hlavního interpreta byla vstfiícná,

inspirativní a pro nás, „zdravé“ posluchaãe, siln˘m hnacím motorem.

Pozvání na festival obdrÏely základní umûlecké ‰koly z ‰irokého okolí, in-

Netradiãní klavírní festival v R˘mafiovû

Florbal nehrají jen kluci, a tak se na na‰í ‰kole najde spousta na-

d‰en˘ch hráãek, které se jiÏ nûkolikát˘m rokem zúãastÀují pravi-

deln˘ch soutûÏí. Gymnázium v Krnovû uspofiádalo v listopadu 

okresní finále ve florbalu dívek. Utkala se zde druÏstva z Krnova,

Osoblahy, Mûsta Albrechtic a R˘mafiova. Za Z· Jelínkova 1 na-

stoupily Nela Bruntsvyková, Katefiina HorÀáãková, Eli‰ka

Pospí‰ilová, Tereza Kfienková, Vivian Pospí‰ilová, Natálie Tichá,

Eli‰ka Horká, Ivana Hofiínková a Vladimíra âernínová. Soupefiky

se navzájem ne‰etfiily a o osobní souboje a dÛrazné stfiety nebyla

nouze. Zápasy probíhaly a konãily velmi vyrovnanû a rozhodova-

la i trocha ‰tûstí ãi drobná chyba. R˘mafiovská dûvãata nakonec

vybojovala pohár a odmûnu za tfietí místo a rozhodnû chtûjí ve

florbalu pokraãovat. Foto a text: Karel Toman

Okresní finále ve florbalu dívek
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formace o konání akce získaly také základní ‰koly z R˘mafiovska. DivákÛ

v hledi‰ti nebylo pfiíli‰, akce byla spí‰e komorní, ale o to více osobitá. 

Eva Hradilová, která cel˘ festival provázela slovem, pfiivítala hosty

i vystupující. Program zahájily Ïákynû literárnû-dramatického oboru

ZU· R˘mafiov pod vedením Silvie Jablonãíkové, které si pfiipravily

krátké monology. Na nû navázal Petr Bazala s klavírním pfiednesem,

ãasto v podobû improvizace ãi poloimprovizace, jak prozradil sám

autor. Zajímavou ãástí programu bylo vystoupení ÏákÛ ZU·

R˘mafiov a ZU· Opava, ktefií interpretovali Bazalovy skladby.

Pfiehlídka to byla opravdu pestrá. Klavírní skladby v podání ÏákÛ

zpestfiilo i trio klavír – housle – violoncello.

Pfied zahájením diskuse se skladatelem se diváci asi poprvé setkali

s vysavaãem coby hudebním nástrojem, v repertoáru Petra Bazaly se

totiÏ nachází i kompozice pro vysavaã. Na vysavaãe zahráli souro-

zenci Martina Mácová a Stanislav Máca, na klavír je doprovodil

Matûj Barot. Posluchaãi odmûnili vystoupení boufiliv˘m potleskem.

Po obûdové pauze mohli Ïáci ZU· s autorem skladeb rozebrat svÛj

klavírní projev, úskalí, na která naráÏejí pfii interpretaci, diskutovat

o improvizaci a jiné.

âím byl festival tak ojedinûl˘? Petr Bazala je od narození témûfi nevi-

dom˘, dohlédne zhruba na vzdálenost 5 cm. V bûÏném Ïivotû se ne-

obejde bez kompenzaãních pomÛcek. Pfiesto je pln˘ optimismu, roz-

dává lidem kolem sebe radost, má velk˘ talent a pevnou vÛli a své

schopnosti nabízí také ÏákÛm, které vyuãuje na ZU· Alfréda Radoka

ve Vala‰ském Mezifiíãí. Vfiel˘ vztah k hudbû vystihuje autor slovy:

„MÛj vztah k hudbû je pro mû stejnû dÛleÏit˘ jako d˘chání, bez hudby
bych sotva mohl existovat.“ A to bylo patrné po celou dobu festivalu.

Eva Hradilová plánuje uskuteãnit dal‰í setkání s Petrem Bazalou, na

které se uÏ nyní moc tû‰íme. Dûkujeme za krásn˘ kulturní záÏitek

v‰em vystupujícím a organizátorÛm. Díky patfií také mûstu

R˘mafiovu, které akci finanãnû podpofiilo.

Ing. Ivana Luke‰ová, R¯MA¤OVSKO, o. p. s., fota: Martina Mácová

V pondûlí 17. prosince Ïáci hudebních oborÛ Základní umûlecké ‰koly
R˘mafiov pfiedvedli svÛj muzikantsk˘ um pfii tradiãním Koncertu na
schodech.
Spoleãnû s hráãi na klávesy, kytary, bicí, smyãcové, dechové

a ÏesÈové nástroje bûhem koncertu vystoupily i dûti z pûveckého

oboru. Zaznûly skladby populární hudby, kupfiíkladu Ed Sheeran

a píseÀ Nancy Mulligan, skladba Heal the World, kterou mûl na

repertoáru Michael Jackson, ãi píseÀ Pharrela Williamse Happy.

Nechybûly ani ãeské písniãky, Kdyby Vlasty Redla a Chlupat˘
kaktus E. F. Buriana, ãeské lidovky U mamûnky v domû nebo

Vla‰tovûnka lítá. Závûr koncertu patfiil skladbû Jamese Browna

Tequila, pfii které zpûvem Ïáky doprovodili i pfiítomní diváci. 

JiKo

Îáci hudebních oborÛ zahráli na schodech
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KaÏd˘ rok pfied Vánocemi pfiipravuje taneãní obor ZU· vystoupení pro

rodiãe a obdivovatele tance. V pátek 14. prosince se zaplnila tûlocviãna

na Národní ulici do posledního místa. Své vystoupení pfiedvedli nej-

mlad‰í Ïáci oboru, jejich star‰í kolegové i ostfiílení úãastníci republiko-

v˘ch a svûtov˘ch soutûÏí. V programu se prezentovaly sólistky Barbora

Hfiívová, Ivana Nûmcová a T˘na Baslarová, dvojice Barbora Hnátová

a Magdalena Niklová ve vlastní choreografii, v˘bûr akrobacie, ve sku-

pinách vystoupily dûti z pfiípravky se skladbou Cukráfiská bosanova,

druh˘ a tfietí roãník jako Vûtfiíãek, ãtvrt˘ a pát˘ roãník Na kfiídlech a se-

dm˘ roãník a první roãník 2. stupnû se skladbou na píseÀ Zpomal.
Diváci mohli vidût rovnûÏ mistry svûta v mal˘ch formacích s choreo-

grafií Pohlazení po du‰i. Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov

Vánoãní pohlazení taneãníkÛ ZU·

Pololetní prázdniny:
pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny pro okres Bruntál:
4.–10. bfiezna 2019

Velikonoãní prázdniny:
18.–19. dubna a pondûlí 22. dubna 2019

Svátek práce:
stfieda 1. kvûtna 2019

Den vítûzství:
stfieda 8. kvûtna 2019

Hlavní prázdniny:
sobota 29. ãervna aÏ nedûle 1. záfií 2019

Kdy se mohou dûti v roce 2019 tû‰it na volno?

Kamion se pfievrátil
V úter˘ 11. prosince dopoledne havaroval

v lese u Bfiidliãné kamion s pfiívûsem.

Nehoda se stala na komunikaci nad Ïelezniã-

ní stanicí. Pfii jízdû z kopce zaãal vozu na zle-

dovatûlém povrchu ujíÏdût pfiívûs. Posunul

nákladní vozidlo tak, Ïe sjelo mimo vozov-

ku, pfievrátilo se na bok a vrazilo do stromu.

Pfiívûs zÛstal na kolech. ZpÛsobená ‰koda ãi-

ní 150 tisíc korun.

Kontroly 
podávání alkoholu mládeÏi

Na zaãátku prosince probûhla na R˘ma-

fiovsku kontrola dodrÏování zákazu prodeje

alkoholu dûtem a hazardního hraní. Policisté

ve spolupráci se sociálními pracovníky

a mûstsk˘m stráÏníkem zkontrolovali pat-

náct provozoven. Ve tfiech pfiípadech odhalili

poÏití alkoholu u mladistv˘ch a zjistili oso-

by, které alkohol dûtem podaly.

Popíjel s nezletil˘mi
R˘mafiov‰tí policisté ve zkráceném pfiíprav-

ném fiízení sdûlili 22letému muÏi podezfiení

z pfieãinu podání alkoholu dítûti. Na zaãátku

listopadu 2018 mûl v parku v R˘mafiovû spo-

leãnû se dvûma nezletil˘mi vypít láhev alko-

holu. Jednoho z nezletil˘ch poté museli kvÛ-

li silné podnapilosti rodiãe odvézt do nemoc-

nice, kde mu zdravotníci namûfiili pfies 1 pro-

mile ethanolu v krvi. U druhého nezletilého

policisté provedli dechovou zkou‰ku, která

vykázala hodnoty kolem 0,5 promile.

Podezfielému mladíkovi hrozí trest vûzení aÏ

na jeden rok.

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

Pût jednotek hasiãÛ zasahovalo v noci na ãtvrtek 
3. ledna v Rudû u poÏáru rekreaãní chaty. Nikdo nebyl
zranûn. PfiedbûÏná ‰koda byla odhadnuta na 900 tisíc
korun, pfiíãina vzniku poÏáru novostavby tûsnû pfied
kolaudací je v ‰etfiení.
Operaãní stfiedisko hasiãÛ bylo o poÏáru infor-

mováno ve stfiedu krátce pfied 22. hodinou. Do

Rudy ihned vyjely dvû jednotky Hasiãského zá-

chranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic v R˘mafiovû

a Bruntále spoleãnû se tfiemi jednotkami dobrovoln˘ch hasiãÛ

z R˘mafiova, Bfiidliãné a Horního Mûsta.

Pfii pfiíjezdu hasiãÛ hofiela velká ãást dvoupodlaÏní dfievûné chaty

o pÛdorysu 15 x 10 metrÛ. Hasiãi dostali oheÀ pod kontrolu za pÛl

hodiny, souãasnû ochraÀovali pfied roz‰ífiením poÏáru okolní stavby.

Dal‰í hodinu a pÛl jim zabralo doha‰ování s rozebíráním konstrukcí.

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

Hofiela rekreaãní chata v Rudû, ‰koda témûfi za milion

Hasiãi v terénu

Îijeme v úÏasné dobû. Máme zaji‰tûnu kvalitní zdravotní péãi, Ïivotní

úroveÀ lidí se zvy‰uje, regály v obchodech praskají ve ‰vech a díky ry-

chlému pfiipojení k internetu mÛÏeme b˘t v jediném okamÏiku v kon-

taktu s cel˘m svûtem. Jsou v‰ak lidé ‰Èastnûj‰í? Nikdy dfiíve se spoleã-

nost nemûla lépe neÏ v souãasnosti, a pfiesto se zdá, Ïe za tuto hojnost

a nadbytek platíme vysokou daÀ v podobû vnitfiní nespokojenosti. O to

O dÛleÏitosti meditace s indick˘m uãitelem Kabirem Bhartim

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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dÛleÏitûj‰í je vûnovat péãi nejen sv˘m hmotn˘m statkÛm, ale i du‰i. 

Na‰tûstí existuje fiada meditaãních a dechov˘ch technik, které nám do

Ïivota vnesou klid, radost a pohodu i v dne‰ním stále se zrychlujícím

svûtû. Nûkolik nám jich pfiedstavil indick˘ uãitel jógy a meditace Kabir

Bharti v rámci meditaãního workshopu, kter˘ se konal 24. listopadu

2018 v SVâ R˘mafiov. 

Úãastníci si vyzkou‰eli nûkolik zpÛsobÛ, jak se zbavit nahromadûn˘ch

emocí a proniknout do hloubky své podstaty. Pokud nûkdo oãekával, Ïe

meditace se odehrává pouze vsedû se zavfien˘ma oãima a v tichu, ten

byl vyveden z omylu. Pfii tûchto technikách se totiÏ kfiiãelo, skákalo, du-

palo, tanãilo… a to v‰e za jedin˘m úãelem – vyjádfiit v‰e, co jsme si

v prÛbûhu Ïivota uloÏili do podvûdomí a nemûli odvahu to zpracovat. 

Podle Kabira nejsou problémem samotné emoce. Je v pofiádku cítit

vztek, kdyÏ nás na‰tve ‰éf. Je pfiirozené cítit závist, kdyÏ se druh˘m da-

fií lépe neÏ nám. PotíÏ nastává ve chvíli, kdy se za tyto pocity odsuzuje-

me a snaÏíme se je potlaãit. Emoce samy od sebe nezmizí. A pokud se

jich pravidelnû nezbavujeme, tfieba meditací, dokáÏou nám v podvûdo-

mí nadûlat pofiádnou neplechu. 

Pokud nûkdo zpoãátku pfiistupoval k jednotliv˘m technikám s rozpaky,

v prÛbûhu dne je postupnû odhazoval stejnû jako nahromadûné emoce.

Nakonec z workshopu v‰ichni odcházeli s úsmûvem na tváfii a s poci-

tem krásného ticha uvnitfi. Mgr. Helena âuková
Fota: Helena âuková a Michaela Máté

rozhovor s Kabirem
MÛÏe‰ nám fiíct nûco o sv˘ch zaãátcích v józe a meditaci?
Ty zaãátky jsou u dûdeãka, kter˘ se stal buddhistou a uãil mû o budd-

hismu a józe. 

Proã by mûl moderní ãlovûk vûnovat ãas právû meditaci?
Mám pocit, Ïe jsme zahlceni informacemi a Ïe se ztrácíme v tomto

mechanickém svûtû. Dfiíve mûli lidé ménû práce, ménû vûcí, které

museli udûlat, takÏe i jejich my‰lenky byly tro‰ku omezenûj‰í. Ale

dnes máme pfiemíru informací a meditace nám dává urãitou pauzu od

tûchto my‰lenek. V této pauze mÛÏeme vidût vûci jasnûji a mÛÏeme

se soustfiedit víc na sebe. 

Co bys doporuãil lidem, ktefií s meditací teprve zaãínají?
Meditací mÛÏe b˘t v‰echno – klidnû tanec, chÛze nebo sezení.

Doporuãil bych tfieba meditaci vsedû, kdy se ãlovûk soustfiedí na svÛj

dech, nebo meditaci, kdy vás vede uãitel. 

Jakou nejdÛleÏitûj‰í radu do Ïivota jsi dostal od svého uãitele?
Jít vÏdycky s otevfien˘m srdcem a milovat, protoÏe láska fie‰í jakéko-

li problémy. Chtûl bych zmínit jednu pasáÏ z díla mého oblíbeného

básníka Kabira, kter˘ fiíká, Ïe ãlovûk, kter˘ miluje, je moudr˘. Îe ne-

ní potfieba se hodnû vzdûlávat, protoÏe moudr˘ ãlovûk je ten, kter˘ Ïi-

je v lásce.

Jak dlouho Ïije‰ v âesku? Je nûco, na co si u nás tûÏko zvyká‰?
V âesku Ïiju témûfi rok a nepfiijde mi, Ïe by bylo nûco obtíÏného, aÏ

na jazyk. Na‰tûstí potkávám hodnû anglicky mluvících lidí, takÏe je

to v pohodû. 

Jak vypadá tvÛj jídelníãek? Chutná ti ãeská kuchynû?
Jsem otevfien˘ v‰em druhÛm jídla, takÏe mám rád i ãeskou kuchyni.

Ale ze v‰eho nejvíc mám rád indické vegetariánské jídlo.

V Olomouci je spousta dobr˘ch indick˘ch restaurací, kam rád cho-

dím. TakÏe je pro mû snadné najít indické jídlo i tady v âechách.

Jaké plány má‰ na pfií‰tí rok?
Vánoce oslavím se svou partnerkou a její rodinou. V pfií‰tím roce

chystáme dal‰í lekce meditace a jógy.

Pfiijede‰ zase do R˘mafiova?
Ano, moc rád se budu do R˘mafiova vracet. Pokud mû pozve‰, tak 

urãitû pfiijedu.

Dûkuji za rozhovor. Mgr. Helena âuková

Podhorská nemocnice, ãlen skupiny AGEL, bodovala v anketû nezávislé orga-
nizace HealthCare Institute „Nemocnice âeské republiky 2018“. Obsadila
druhou pfiíãku v hodnocení ambulantních pacientÛ Moravskoslezského kraje.
Organizace HealthCare Institute kaÏdoroãnû zvefiejÀuje v˘sledky

celostátního projektu „Nemocnice âR“, kter˘ tentokrát probíhal

od 1. února do 31. srpna. V rámci porovnávání bylo osloveno 

155 nemocnic s akutními lÛÏky z celé âeské republiky.

„Jsme rádi, Ïe se
nám v silné konku-
renci nemocnic Mo-
ravskoslezského kra-
je podafiilo obsadit
v tomto prestiÏním
hodnocení druhé
místo. Je to pro nás
cenná zpûtná vazba
a doklad toho, Ïe pé-
ãe, kterou poskytuje

lékafisk˘ i nelékafisk˘ personál Podhorské nemocnice, je na‰imi paci-
enty pozitivnû vnímána,“ fiíká k umístûní Podhorské nemocnice pfied-

seda pfiedstavenstva Podhorské nemocnice MUDr. Petr Opletal.

Sledování spokojenosti pacientÛ i zamûstnancÛ je pfiitom

v Podhorské nemocnici zavedeno uÏ fiadu let. Od roku 2010 se ne-

mocnice pravidelnû zapojuje do projektu organizace HealthCare

Institute, kter˘ vyhodnocuje spokojenost hospitalizovan˘ch i ambu-

lantních pacientÛ. V roce 2013 a 2015 se Podhorská nemocnice 

umístila na 2. místû mezi nemocnicemi v Moravskoslezském kraji

a v letech 2016 a 2017 obsadila 3. místo v kategorii Nejlep‰í nemoc-

nice dle krajÛ v âR. 

„KaÏdoroãnû se umísÈujeme mezi tfiemi nejlep‰ími nemocnicemi
v Moravskoslezském kraji v anketû spoleãnosti HealthCare Institute.
Tím naplÀujeme poslání poskytovat kvalitní péãi o pacienta, spojují-
cí nové poznatky medicíny s o‰etfiovatelsk˘m umûním a dÛrazem na
posílení úlohy pacienta v procesu léãby,“ uzavírá MUDr. Petr Opletal

s tím, Ïe se nemocnice projektu zúãastní i v nadcházejícím roce.

Bc. Lucie Draho‰ová, tisková mluvãí, AGEL, a. s.

Podhorská nemocnice je podle ambulantních pacientÛ
druhou nejlep‰í v Moravskoslezském kraji

Zdravotnictví
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Pfied Vánocemi, v úter˘ 18. prosince, probûhla v r˘mafiovském muzeu po-
slední kulturní akce, jeÏ symbolicky ukonãila rok 2018 a stala se odmûnou
a pfiíjemn˘m setkáním jak pro ãleny Spolku OCTOPUS, ktefií se na vytvofiení
betlému podíleli, tak pro pfiíznivce a náv‰tûvníky muzea, ktefií pfii‰li v hojném
poãtu.
Akce „Betlém pro r˘mafiovské muzeum“ vznikla pfied rokem.

Vystfiídala pravidelné v˘stavy jedlého ‰perku, na kterém si náv‰tûv-

níci ihned po zahájení pochutnali. KdyÏ se hledalo nové téma pro

pfiedvánoãní ãas, vytvofiení nového betlému, kter˘ by se kaÏdé

Vánoce v muzeu sestavil, se jevilo jako nejlep‰í volba hned z nûkoli-

ka dÛvodÛ. Regionální muzea vût‰inou vlastní ve sbírkách betlémy

vytvofiené v daném místû a tûmi vÏdy na Vánoce navozují sváteãní 

atmosféru. Mûstské muzeum R˘mafiov disponuje uboh˘m torzem

drobn˘ch zde vyroben˘ch figurek, které v dlouhodobé expozici do-

plÀují dal‰í stejné provenience. Jsou v‰ak pouze zapÛjãené Muzeem

v Bruntále, kam byla nemalá sbírka figurek z 18. a 19. století v rám-

ci svozÛ a ru‰ení mal˘ch muzeí v 50. letech 20. století pfievezena. 

R˘mafiov také pfii‰el o velk˘ soubor (pfies 500 kusÛ) betlémov˘ch 

artefaktÛ, kter˘ podle typÛ a stylu jednotliv˘ch postaviãek zhotovilo

na devût (!) místních fiezbáfisk˘ch dílen. Soubor bohuÏel v dobû pro-

gramového niãení v‰eho nûmeckého a katolického skonãil v kotli zá-

kladní ‰koly. Zhruba stovku papírov˘ch a dfievûn˘ch figurek se po-

dafiilo zachránit, nicménû byla odvezena do tehdej‰ího Okresního

vlastivûdného muzea v Bruntále (více v RH 22/2014).

Tak jako kdysi místní fiezbáfii a zruãní fiemeslníci za zimních veãerÛ

vytváfieli betlémy, které si poté R˘mafiov‰tí a pfiespolní koupili a vy-

stavili ve sv˘ch domovech, tak nyní dvanáct osloven˘ch autorÛ, Ïijí-

cích na R˘mafiovsku, jiÏ jsou navíc ãleny Spolku OCTOPUS a podí-

lejí se na místním kulturním Ïivotû, dostalo za úkol vytvofiit jednu

konkrétní figurku na základû ãíselného losování. Jedin˘m limitem

byla v˘‰ka 25 cm u stojící postavy; mohli pouÏít jak˘koli materiál

a zobrazit postavu jak˘mkoli zpÛsobem. 

Vloni betlém ãítal tfiináct vytvofien˘ch dûl, kter˘mi byli: „betlémská“

krajina z Nového Pole a pasáãek Sapa od Romana Panáãka, kometa

Kamily Pánkové, andûl Petry Klimentové, JeÏí‰ek od Milo‰e Pánka,

Panna Marie od Romana Karla, Josef od Katefiiny Císafiové, oslíka

vytvofiila Zdenka Pfiikrylová Nesetová, beránka s oveãkou ·árka

Lupeãková, pasáãka s oveãkou Jáchym Panáãek a nechybûli ani Tfii

králové, Ka‰par Miroslava Doláka, Melichar Katefiiny Dolákové

a Baltazar Adama Rybky. UÏ tato první fáze byla materiálovû boha-

tá: papír, dfievo, keramika, kov, vosk, sádra ãi digitální tisk na desce.

Letos materiálová a technická bohatost jen potvrdila my‰lenku, Ïe

betlém mimo své prvotní poselství symbolizuje i pestrost a jinakost

na‰eho svûta. Petra Klimentová zobrazila dudáka kresbou savem na

ãerné textilii. Adam Rybka svého keramického bubeníka pfiedstavil

jako souãasného „t˘pka“ v tílku a s k‰iltovkou. Keramick˘ hráã na

basu ·árky Lupeãkové jako by vypadnul z povídek Jana Nerudy.

A pasáãka s trumpetou, vytvofieného technikou asambláÏe Zdenkou

Odhalení roz‰ífieného betlému r˘mafiovského muzea
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Pfiikrylovou Nesetovou, by klidnû mohli obsadit do pokraãování

Kukyho. Pro jakoby mlhou rozpitou postavu muÏe nesoucího chléb

pouÏila Kamila Pánková speciální hmotu z chlebové stfiídy smíchané

s rozemlet˘m papírov˘m kartonem. Kominíka Milo‰e Pánka zase

tvofií drátky, kartáãov˘ kotouãek, hlava kladiva ãi dfievûn˘ detail po-

cházející z fiímsy starého r˘mafiovského domu. Katefiina a Miroslav

Dolákovi zÛstali vûrni materiálu i stylu z loÀska; Katefiina svého mni-

cha s holí stylizovala do podoby sloupu s hlavicí, ve voskové pasaã-

ce s kozou se Miroslav inspiroval románskou estetikou.

Gashperacova Ïena s husou mÛÏe vzdálenû pfiipomenout skulptury

pfiírodních národÛ. V Ïelezné konstrukci Romana Karla, natfiené na-

ãerveno po zpÛsobu Karla Nepra‰e, si musíme pfiedstavit Ïenu s vá-

noãkou. Babiãku s nÛ‰í Martiny Kohoutkové obrostlo mechové pá-

pûfií z textilních okrajÛ látek. A v Ïádném betlému nemÛÏe chybût po-

staviãka osobnosti, která je v místû notoricky známá – v tom r˘ma-

fiovském se zastavil pravideln˘ náv‰tûvník muzea a íãka Jarda ·opík. 

V R˘mafiovû letos mohou zájemci srovnat hned nûkolik betlémÛ: na

námûstí se rok od roku rozrÛstá vynikající betlém z polystyrenu a mon-

táÏní pûny ÏákÛ ZU· pod vedením ·árky Lupeãkové (v nûmÏ se letos

objevila i Marie Kodovská a nejnovûji i zmínûn˘ Jarda ·opík), na rad-

nici je to tradiãní dfievûn˘ betlém bruntálského fiezbáfie Franti‰ka

Nedomlela, ve farním kostele je k vidûní betlém historick˘ a novû by-

ly jesliãky s JeÏí‰kem a dal‰ími postavami odhaleny ve vstupním pro-

storu textilky Hedva âesk˘ brokát; jsou vyrobené technikou voskové

batiky Ïáky Martiny Kohoutkové a Kamily Pánkové ze ZU·.

Muzejní betlém bude ve foyer k vidûní do 27. ledna, stejnû jako v˘-

stava Kouzlo historick˘ch hraãek a komorní v˘stava vûnovaná

Franzi Brixelovi a jeho Horské kronice. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Foto: Adam Rybka

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

31. 12. – ZAV¤ENO
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

Od 1. února do 15. bfiezna otevfieno:
po–pá 14:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 korun za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

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

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

od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi 

povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

1. pololetí 2019:
15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 

9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

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

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
ãtvrtek 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.

Zimní stadion – Bruslení pro vefiejnost

pondûlí – pátek 14:00–16:30

stfieda 14:00–17:30

sobota 14:00–16:30

19:00–21:30

nedûle 14:00–16:30 

(Zmûna vyhrazena v závislosti na klimatick˘ch podmínkách. 

Aktuální informace o bruslení vefiejnosti jsou na webové stránce

www.mestskesluzby.cz)

Koãiãí útulek v Bruntále dûkuje touto cestou obãanÛm R˘mafiova a blíz-

kého okolí za finanãní podporu, kterou vûnovali do pokladniãek paní

âalové, Vepfiekové, CedroÀové a Horské (zahrádkáfiské a chovatelské

potfieby na námûstí). Podûkování také sleãnû âalové, která stejnou sbír-

ku organizovala v Praze u sv˘ch znám˘ch a kolegyÀ ve firmû Douglas. 

MOC VELK¯ DÍK od paní Veselé a 190 koãiãek v bruntálském útulku

Koãiãí útulek v Bruntále dûkuje
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Ztrácíme jen to, ãeho se sami vzdáváme. Gotthold Ephraim Lessing

(Nejen) literární v˘roãí
Citát:

11. 1. 1969  zemfi. Richmal Cromptonová, anglická autorka knih
pro dûti (nar. 15. 12. 1890) – 50. v˘roãí úmrtí 

14. 1. 2009  zemfi. Jan Kaplick˘, ãesko-britsk˘ architekt (nar. 
18. 4. 1937) – 10. v˘roãí úmrtí 

15. 1. 1929  nar. Martin Luther King, americk˘ politik, bojovník
za obãanská práva ãern˘ch AmeriãanÛ (zavraÏdûn 
4. 4. 1968) – 90. v˘roãí narození 

16. 1.  V˘znamn˘ den âR – Den památky Jana Palacha 
18. 1. 1409  Václav IV. vydal Dekret kutnohorsk˘, upravující hlaso-

vací právo na praÏské univerzitû ve prospûch âechÛ, ktefií
získali tfii hlasy, zatímco cizinci jeden hlas – 610. v˘roãí

19. 1. 1809  nar. Edgar Allan Poe, americk˘ spisovatel (zemfi. 
7. 10. 1849) – 210. v˘roãí narození 

19. 1. 1939  nar. Jifií Zahajsk˘, herec (zemfi. 19. 7. 2007) – 80. v˘-
roãí narození

19. 1. 1969  zemfi. Jan Palach, student, kter˘ se upálil na protest
proti okupaci âeskoslovenska v srpnu 1968 (nar. 
11. 8. 1948) – 50. v˘roãí úmrtí

22. 1. 1729  nar. Gotthold Ephraim Lessing, nûmeck˘ spisovatel
a literární teoretik (zemfi. 15. 2. 1781) – 290. v˘r. nar.

22. 1. 1849  nar. August Strindberg, ‰védsk˘ spisovatel (zemfi. 
14. 5. 1912) – 170. v˘roãí narození 

22. 1. 1879  nar. Francis Picabia, francouzsk˘ malífi a básník (zemfi.

30. 11. 1953) – 140. v˘roãí narození 
22. 1. 1929  nar. Petr Eben, skladatel (zemfi. 24. 10. 2007) – 90. v˘-

roãí narození 
23. 1. 1969  zemfi. Jaroslav Kfiiãka, skladatel (nar. 27. 8. 1882)

– 50. v˘roãí úmrtí
23. 1. 1999  zemfi. Jaroslav Foglar, spisovatel (nar. 6. 7. 1907)

– 20. v˘roãí úmrtí
27. 1.  Mezinárodní den památky obûtí holocaustu – vyhlá-

sila OSN roku 2005 k 60. v˘roãí osvobození kon-
centraãního tábora v Osvûtimi v roce 1945 

27. 1. 1919  nar. Jifiina Hauková, básnífika a pfiekladatelka (zemfi.
15. 12. 2005) – 100. v˘roãí narození 

27. 1. 1999  zemfi. Franti‰ek Vláãil, filmov˘ reÏisér, malífi a grafik
(nar. 19. 2. 1924) – 20. v˘roãí úmrtí

27. 1. 2009  zemfi. John Updike, americk˘ spisovatel (nar. 
18. 3. 1932) – 10. v˘roãí úmrtí 

28. 1. 1919  nar. Ladislav MÀaãko, slovensk˘ spisovatel (zemfi. 
24. 2. 1994) – 100. v˘roãí narození 

28. 1. 1939  zemfi. William Butler Yeats, anglicky pí‰ící irsk˘ spi-
sovatel, nositel Nobelovy ceny (nar. 13. 6. 1865) 
– 80. v˘roãí úmrtí 

31. 1. 1929  zemfi. Jan Karafiát, prozaik a teolog (nar. 4. 1. 1846) 
– 90. v˘roãí úmrtí

Nová otvírací doba knihovny:
Po 8:00–17:00 St zavfieno ât 8:00–17:00
Út 8:00–17:00 Pá 8:00–16:00

www.knihovnarymarov.cz
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26. 11. – 25. 1.  SVâ R˘mafiov
V̆ stava: Vûra Dupynová – Podoby Ïeny

4. 12. – 30. 1.  M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: ZU· – Kometa

6. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Kouzlo historick˘ch hraãek

8. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Franz Brixel – Horská kronika

8. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

18. 12. – 27. 1. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Betlém

18. 1. 19:30 SVâ R˘mafiov, Ples Diakonie âCE

18. 1.  19:00 M. Morávka tûlocviãna
Farní ples 2019

22. 1.  20:00 Jazzclub SVâ, Koncert:

Elles Bailey & The Bladderstones

25. 1.  18:00  ZU· R˘mafiov, Zimní sborov˘ koncert

25. 1.  20:00  Dj Stanley Club, Koncert kapel

28. 1.  19:00  MD R˘mafiov, Divadlo: Miláãek Anna

Pfiehled kulturních akcí – leden 2019

R˘mafiovská knihovna se pfiipojuje ke âtenáfiské v˘zvû, kterou kaÏ-

doroãnû pofiádá web DatabazeKnih.cz. Cílem této akce je objevovat

nové knihy a nechat se pfiitom inspirovat urãit˘mi námûty. Patfiíte

k vá‰niv˘m ãtenáfiÛm a docházejí vám nápady? âtenáfiská v˘zva vám

pomÛÏe hledat nûco ke ãtení trochu jinak a tfieba objevíte skvûlou

knihu, na niÏ byste sami nepfii‰li.

Do âtenáfiské v˘zvy se mÛÏete zapojit sami prostfiednictvím webu

DatabazeKnih.cz. Staãí pfieãíst dvacet titulÛ, které budou odpovídat

dvaceti pokynÛm leto‰ní v˘zvy. Na webu mÛÏete prÛbûÏnû sledovat,

jak si vedete v porovnání s dal‰ími ãtenáfii, nebo si v diskusi s nimi

mÛÏete vzájemnû radit a doporuãovat oblíbené kníÏky. 

Pokud si netroufáte na celou âtenáfiskou v˘zvu, zkuste s námi její

ménû nároãnou verzi. Z dvaceti navrÏen˘ch témat si vyberte alespoÀ

deset a pfiijìte si do knihovny pro tipy nebo pfiímo pro kníÏky. Od

pfií‰tího ãísla RH vám budeme pfiedstavovat tituly, kter˘mi se v˘zvû

postavíme my. V T˘dnu knihoven na pfielomu záfií a fiíjna pfiipravíme

pro místní úãastníky âtenáfiské v˘zvy setkání v „literárním salónu“.

Knihovnice Mûstské knihovny R˘mafiov

Nechte se inspirovat âtenáfiskou v˘zvou

Spoleãenská kronika

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

Josef Urbá‰ek – Janovice  ..................................................... 80 let

Adolf ·rutka – R˘mafiov  ...................................................... 80 let

Werner Kunz – R˘mafiov  ..................................................... 81 let

Jan Zavadil – R˘mafiov  ........................................................ 81 let

AneÏka Podlasová – R˘mafiov  ............................................. 81 let

Milena Bezpalcová – R˘mafiov  ........................................... 81 let

Ludvík Václavík – Edrovice  ................................................ 81 let

Zdenûk Krã – Edrovice  ........................................................ 82 let

Eva Smû‰ná – R˘mafiov  ....................................................... 83 let

AneÏka Schreiberová – R˘mafiov  ........................................ 84 let

Emilia Sta‰ová – R˘mafiov  .................................................. 84 let

Antonie Kováfiová – R˘mafiov  ............................................. 84 let

Eva Hájková – R˘mafiov  ...................................................... 85 let

Marie ·omanová – R˘mafiov  ............................................... 86 let

Vûra Mahovská – R˘mafiov  ................................................. 86 let

Bohumila Koláfiová – R˘mafiov  ........................................... 86 let

·tefan ·tefaÀák – R˘mafiov  ................................................. 87 let

Jarmila Veselá – R˘mafiov  ................................................... 88 let

Helena Valová – R˘mafiov  ................................................... 88 let

Marta Vogelová – Edrovice  ................................................. 89 let

Marie Nesibová – R˘mafiov  ................................................. 89 let

Anna Jágerová – R˘mafiov  .................................................. 92 let

ZdeÀka Novotná – R˘mafiov  ................................................ 92 let

Vlasta Kremerová – R˘mafiov  ............................................. 93 let

Rozlouãili jsme se
Alena Trnûná – R˘mafiov  ................................................... 1932

NadûÏda Vrobelová – Stará Ves  ......................................... 1951

Jaroslav Dosedûl – Dolní Moravice  ................................... 1928

Vratislav Koneãn˘ – R˘mafiov  ........................................... 1934

Stanislav Koudelka – Janovice  .......................................... 1948

Petr Kantor – R˘mafiov  ...................................................... 1983

David Gerhard – R˘mafiov  ................................................. 1981

Franti‰ek Dobi‰ – R˘mafiov  ............................................... 1946

Hugo Musil – R˘mafiov  ..................................................... 1929

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání
Hodnû zdraví mamince, tchyni, babiãce

a prababiãce,

paní Martû Vogelové,

k jejím 89. narozeninám,

které oslavila na Silvestra 2018,

pfieje dcera, snacha, zeÈ, 

pût vnouãat a osm pravnouãat.

Vzpomínka

V mûsíci lednu by slavili narozeniny otec a syn

Zdenûk Vogel st. a Zdenûk Vogel ml.
Kdo jste je znali, vzpomeÀte na nû s námi.

Blahopfiejeme milé mamince, babiãce a prababiãce,

paní AneÏce Kmentové,
která se 18. ledna 2019 doÏívá 80 let 

a zároveÀ 14. února oslaví s manÏelem 

Josefem Kmentou
60 let spoleãného Ïivota.

Do dal‰ích let pfieje zdraví

celá rodina.
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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. 2. 2019 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 po-

zdûj‰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

samosprávn˘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 staveb-

ním fiádu (stavební zákon), 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.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy na úseku stavebního úfiadu,

• odborné zpracování rozhodnutí a opatfiení podle zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znûní a provádûcích pfiedpisÛ,

• vedení kompletní agendy na úseku ochrany pfiírody a krajiny podle zákona ã. 114/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – povolová-

ní kácení dfievin rostoucích mimo les, a zákona ã. 201/2012 Sb., o ochranû ovzdu‰í,

• v˘kon silniãního správního úfiadu ve vûcech místních komunikací a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací podle zákona 

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

• zpracování podkladÛ pro vefiejné zakázky a dotace, pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona ã. 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 k pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vyda-

n˘ 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 uveìte kontaktní údaje: telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

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 23. 1. 2019,

• obálku oznaãte „V̆ bûrové fiízení – neotvírat“.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 23. ledna 2019 do 16:00
Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude ucha-

zeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním

pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po skonãení v˘bûrového fií-

zení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny. Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice MûÚ Bfiidliãná, v. r.
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Od prosincové zmûny jízdních fiádÛ jsme opût pfii‰li o jeden pár spojÛ

do Ostravy a ·umperka. V pracovní dny jede nyní první autobus do

Ostravy v 6:14, druh˘ v 7:28, poslední v 15:28. Kdo chce jet v jinou

dobu, je odkázán na vlak v 8:24, 10:24 ãi 12:24, drah˘ a pomal˘.

Pomal˘ zejména kvÛli infrastruktufie a pauzám v Bruntále a Opavû.

Drah˘, protoÏe âD po zavedení slev pro seniory a studenty zru‰ily v˘-

hodnou vãasnou jízdenku z R˘mafiova. Jen pro zajímavost – v porov-

nání s jízdním fiádem z roku 2013 uÏ jsme pfii‰li témûfi o polovinu pfií-

m˘ch spojÛ. A alternativa v podobû spojení s pfiestupem v Bruntále

a Opavû bude kvÛli problémÛm s dopravci vyfie‰ena aÏ v ãervnu 2019.

·krtalo se rovnûÏ ve smûru na Olomouc, i kdyÏ ne tak markantnû –

v roce 2018 jiÏ nejezdil letní cyklobus pfies ·ternberk a Jifiíkov a v ro-

ce 2019 se nedoãkáme páru víkendov˘ch pfiím˘ch spojÛ pfies Uniãov

a Litovel, které dosud jezdily celoroãnû, a nyní zÛstanou omezeny na

zimní období coby skibusy. Tyto spoje slouÏily hlavnû obãanÛm

Olomouckého kraje k náv‰tûvám JeseníkÛ. Ti teì budou muset hle-

dat náhradu, ãasto automobil, popfi. na náv‰tûvu JeseníkÛ rezignují.

Jin˘mi slovy, ‰krtá se, vût‰inou bez náhrady. Nelze si nev‰imnout, Ïe

na linkách objednávan˘ch krajem spojÛ spí‰e pfiibylo, kdeÏto na nedo-

tovan˘ch linkách, provozovan˘ch dopravcem na komerãní riziko, se

‰krtá skoro kaÏd˘ rok. To je pro cestujícího docela smutná zpráva.

Nezajímá ho, zda jede spojem komerãním, nebo dotovan˘m, potfiebu-

je se dostat z bodu A do bodu B, nejlépe tak, aby jeho penûÏenka ne-

krvácela a aby cestovní doba aspoÀ trochu odpovídala 21. století. Jinak

se ten, kdo má alternativu, rád cestování vefiejnou dopravou zfiekne. 

Rád bych zejména novû zvolené zastupitele upozornil, Ïe nedaleko

R˘mafiova bude brzy zahájena rekonstrukce Ïelezniãní trati 290

z Olomouce do ·umperka pfies ·ternberk a Uniãov. Na trati se zmû-

ní dopravní koncept, doprava zrychlí, pfiibudou spoje, budou nové

soupravy. R˘mafiov má pfiímé spojení s Uniãovem i ·ternberkem

a provázání autobusÛ s vlaky, aby byl v Uniãovû nebo ·ternberku 

umoÏnûn pfiestup na vlak do Olomouce, by mohl b˘t zpÛsob, jak vy-

tvofiit spojení R˘mafiov – Olomouc pod 1 hod. 30 min. Pokud se to

zdá ãtenáfii pomalé, musím pfiipomenout, Ïe moc alternativ v podobû

vefiejné dopravy není, jen ãtyfii rychlé autobusy v pracovní den, kte-

ré ale den nepokr˘vají rovnomûrnû.

Na lep‰í ãasy se bl˘ská i na trati 310 z Olomouce do Opavy pfies

Val‰ov. Úsek z Opavy do Krnova je jiÏ opraven a nyní se uvaÏuje o re-

konstrukci úseku Olomouc – Krnov, která by mohla srazit cestovní

dobu mezi obûma mûsty pod 1 hod. 30 min., teì je to 1 hod. 47 min.

R˘mafiovu i Bfiidliãné by velmi pomohlo, pokud by traÈ byla natolik

rychlá, Ïe by umoÏnila kfiiÏovat rychlíky ve Val‰ovû. Ten je ostatnû té-

mûfi na pÛl cesty z Olomouce do Opavy. My, ktefií jsme je‰tû byli zvy-

klí na návaznost do Olomouce i Krnova (Opavy), bychom si jistû na

vlaky zase zvykli, navíc by vlaky mohly získat nové cestující z fiad

tûch, pro které je nyní vefiejná doprava levnûj‰í neÏ kdy jindy.

Chce to ale neusnout na vavfiínech. B˘val˘ místostarosta Krnova 

p. Brunclík se nechal sly‰et, Ïe zrychlení z Olomouce do Krnova by

bylo moÏné docílit i tím, Ïe by rychlíky pfiestaly zastavovat v urãit˘ch

men‰ích stanicích – které mûl na mysli, neuvedl. Chci vûfiit, Ïe Val‰ov

tím nemyslel. Obávám se v‰ak, Ïe pokud R˘mafiov nevyvine vlastní 

iniciativu a nedá vûdût pfiíslu‰n˘m orgánÛm, co chce a co potfiebuje,

nemusí nakonec pfiípadnou opravou tratû 310 získat vÛbec nic. 

Prosím tedy novû zvolené zastupitele, aby udûlali v‰e pro pfiesunutí

kfiiÏování rychlíkÛ do Val‰ova, ãímÏ bychom mohli získat vazbu na

Olomouc i Opavu. Zejména spojení do Opavy a Ostravy by se tím

v˘raznû zlep‰ilo. Dále je prosím, aby spolupracovali s Olomouck˘m

krajem, vyÏádali si od nûj informace o chystaném konceptu dopravy

na trati 290 a aby hledali s obûma krajsk˘mi úfiady moÏnosti lep‰ího

provázání vlakov˘ch a autobusov˘ch spojÛ aspoÀ v tûch ãástech dne,

kdy není alternativa v podobû pfiím˘ch spojÛ. Jsem pfiesvûdãen, Ïe

pokud by se povedlo oba tyto body realizovat, odpovûì na otázku

v nadpise by byla jednoznaãnû kladná.

V pfiípadû, Ïe by se nûkter˘ zastupitel chtûl na mû obrátit s Ïádostí

o informaci nebo by mu bylo nûco nejasné, nechÈ si vyÏádá kontakt

na mû v redakci. Fota a text: Jan Steiner

R˘mafiov opût utrpûl ‰krty v dálkové autobusové dopravû. Pomohou vlaky?

Nûkolikrát jsem se v diskusi setkal s názorem, Ïe mûsto nehoráznû

podporuje fotbalov˘ oddíl. Nejsa nikterak pfiíznivcem fotbalu, tohle

obvinûní mû zaujalo. A Ïe pr˘ nejde jen o usmolené desetitisíce, ale

rovnou o milióny! Moje opatrné námitky, Ïe to nebude tak horké, se

setkaly se shovívav˘m úsmûvem, kter˘m obvykle obdafiujeme naiv-

ního troubu. Samozfiejmû se mi to pranic nelíbilo a fiekl jsem si, Ïe se

tedy podívám, kdo z na‰ich radních si mastí kapsu v˘varem z tûch

miliónÛ, které by jinak mohly slouÏit nám obãanÛm. Zahraju si na

místního investigativce. 

Kde zaãít. Nejprve se podívám na vefiejn˘ dokument, na zprávu

o hospodafiení mûsta, na dokument, kter˘ je vefiejnû pfiístupn˘ (a po-

vinn˘), kter˘ projde zpoãátku vlastní mûstskou kontrolní komisí slo-

Ïenou z volen˘ch zastupitelÛ. Takov˘ dokument je následnû kontro-

lován externím auditorem. Kdo se trochu vyzná v podvojném úãet-

nictví, ví, Ïe legálnû zaúãtovat zlodûjnu je NEMOÎNÉ. VÏdy se mu-

sí nûkde nûco zalhat nebo zatajit nebo zfal‰ovat, bez toho to prostû

nejde. Kontrola dokladÛ u protistrany mÛÏe podvod snadno odhalit.

Pravdou je, Ïe projít to mÛÏe díky ‰lendriánu na v‰ech stranách, pfií-

padnû je podvod dÛmysln˘ s dobrou znalostí slabin kontrolních po-

stupÛ. Ale v‰ichni úãastníci také dobfie vûdí, Ïe se pohybují na hranû

trestní zodpovûdnosti (pfii zloãinném spolãení s vy‰‰í sazbou), a tady

je tfieba zdÛraznit, jestli tûm (domnûl˘m) místním ‰íbrÛm taková pro-

my‰lená levárna stojí za to. Tolik riskovat s „malou domÛ“ pro fot-

bal! Já tvrdím, Ïe na této úrovni soutûÏí a ãástek jim to za to rozhod-

nû nestojí. 

Pojìme se tudíÏ podívat na onen dokument, na závûr schválen˘ ce-

l˘m zastupitelstvem. Dokument najdete na www.rymarov.cz pod po-

vinn˘mi dokumenty. Není to Ïádné rekreaãní poãteníãko, k napínavé

Jak ten r˘mafiovsk˘ fotbal tyje z mûsta
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detektivce to má hodnû daleko, ale informace tam jsou. Rok 2018 je‰-

tû není zpracovan˘, tak se podívám na rok 2017. Mû osobnû nejvíc

pfiekvapila celková ãástka. KdyÏ jsem se v této oblasti pohyboval

v letech 1991–1995, byl rozpoãet mûsta kolem (plus mínus) 10 mili-

onÛ korun. Za rok 2017 je to témûfi ãtvrt miliardy! To je neuvûfiitelná

ãástka! Nakolik má na nárÛst pfiíjmÛ obce vliv inflace, nakolik bo-

hatnutí na‰í republiky a potaÏmo mûsta pfies rozpoãtové urãení daní,

to nejsem schopen posoudit, laicky bych jen konstatoval, Ïe se máme

jako pfiísloveãná pra.... v Ïitû. 

V̆ daje mûsta za rok 2017 celkem: 222 milionÛ 620 tisíc 633 korun

ãesk˘ch. Z této ãástky jde na tûlov˘chovu, sport a zájmovou ãinnost

celkem: 4,5 milionu. Pro mû je to zklamání. Na celou tûlov˘chovu,

sport a zájmovou ãinnost jdou jen 2 % z rozpoãtu?! Tyr‰ a v‰ichni

slavní sokolové musí v hrobû rotovat. Podobnou ãástku 4,7 milionu

dá mûsto jen za vefiejné osvûtlení! A skoro totéÏ – 4,6 milionu dává-

me na vefiejnou zeleÀ a na svoz komunálního odpadu jde dvojnáso-

bek, cel˘ch 7,3 milionu korun!

Sport je taková Ïebrota, Ïe se mi tím uÏ ani nechce zab˘vat. No, ale

dal jsem se na vojnu, tak se je‰tû podívám na to, kolik z tûch 4,5 mi-

lionÛ vysávají ti kopálisté.

V dokumentu stojí: pfiíspûvek TJ Jiskra na mládeÏ – 1,188 mil., pfiís-

pûvek Ski klubu na dûti 0,258 mil., pfiíspûvek SK Studio Sport na dû-

ti 0,184 mil., pfiíspûvek TJ Jiskra na ãinnost oddílu 0,821 mil., pfiís-

pûvek TJ Jiskra na akce 50 tisíc. Dal‰í pfiíspûvky rÛzn˘m jin˘m 

organizacím a spolkÛm jsou malé a nezajímavé, akorát je jich moc

a v˘znamn˘ je aÏ jejich souãet.

Je pravdou, Ïe vût‰inu z ãástky 1,188 mil. korun na mládeÏ Jiskry

spolknou fotbalisté. Já s tím ov‰em problém nemám, protoÏe na fot-

balovém hfii‰ti se to Ïáãky a dorostem jenom hemÏí. O takové zá-

kladnû si mohou ostatní sporty nechat jenom zdát. A ten dal‰í pfiíspû-

vek na ãinnost 821 tisíc? âástka také není urãena v˘hradnû pro fot-

bal, ale i kdyby. Starat se o majetek v hodnotû desítek milionÛ korun

není jen tak, pfiitom jde o majetek slouÏící obãanÛm mûsta.

Jak˘ tedy pro mû byl v˘sledek pátrání? Mûsto fotbalistÛm samozfiej-

mû pfiispívá, ale ãástky se pohybují v mezích, které jsou srovnatelné

s pfiíspûvky jin˘m spolkÛm a organizacím. MoÏná r˘mafiov‰tí fotba-

listé opravdu berou miliony a u sv˘ch haciend na Mallorce si h˘ãka-

jí zaparkované luxusní Ferrari – moÏná, to fakt netu‰ím. DÛleÏité pro

mû je, Ïe jim na to nepfiispûlo mûsto R˘mafiov ani korunou. A drama

by v tom hledal moÏná leda slovutn˘ Shakespeare.

MÛj postoj k fotbalu se pátráním nijak nezmûnil. Je to hra, která mû

osobnû vÛbec nezaujala. Ale musím dát fotbalovému oddílu palec na-

horu za ty poãty dûtí, které na r˘mafiovském hfii‰ti projdou zku‰enos-

tí s kolektivní hrou – to velmi ovlivní jejich budoucí chování.

KoneckoncÛ i kontakt dospûl˘ch hráãÛ s donedávna nedosaÏitelnou

3. fotbalovou ligou má svou cenu (v okrese hrajeme nejvy‰‰í soutûÏ),

tím totiÏ fotbalisté propagují R˘mafiov a také to (trochu dom˘‰livû)

zvedá hlavy obãanÛm s pocitem – máme se ãím pochlubit, máme na

to! A máme na to i finanãnû, tak neskuhrejte, vy podezfiívaví, co pod-

le sebe soudíte druhé.

A pro ty trpûlivé, ktefií doãetli aÏ sem, za odmûnu je‰tû pár zajíma-

v˘ch ãísel ze závûreãného úãtu – mimo Jiskru a její fotbalisty. Mûsto

pfiispívá na provoz a údrÏbu zafiízení „Park Hedva“ 316 tisíci a na

provoz zimního stadionu dává 700 tisíc. Je to málo, nebo moc?

Neumím posoudit, podle m˘ch osobních pocitÛ tato zafiízení k mûstu

na‰í velikosti patfií a slu‰í se na jejich fungování pfiispût. Pfii této pfií-

leÏitosti uvádím je‰tû informaci o pfiíspûvku mûsta Bfiidliãné na pro-

voz bazénu, kter˘ ãinil cca 3,3 mil. korun. Ing. Zdenûk Rychl˘
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Vyhodnocení redakãních soutûÏí

Zátkovaã, pol. 20. stol.
Dfievûná tenisová raketa v plátû-
ném krytu a rámu, 1925–1938

Tabulka s církevními pravidly,
19./20. stol.Mincífi, 19./20. stol.

Designersk˘ návrh kra-
vaty, 2. pol. 20. stol.

Mû‰ec na mince, kolem 
r. 1900

D˘mka – lulka s pouzdrem,
vyfiezaná z kosti a dfieva, ko-
nec 19. stol.Máselniãka, 19./20. stol.

Zrakov˘ klam ze dfieva, zepfiedu vidíme
rotaãní tvar, z profilu skladatele J. B.
Foerstera, 19./20. stol.

Krabice s dfievûn˘mi ‰evcovsk˘mi
floky, 1. pol. 20. stol.

Kalamáfi s chybûjící vnitfiní ãástí, 20. léta 
20. stol.

Parfémová lahviãka, chybí rozpra‰ovaã, 
1. pol. 20. stol.Topinkovaã, 20. léta 20. stol.

Dfievofiezba orlice/holubice Ducha
svatého z oltáfie, 18. nebo 19. stol.

Sklenûné torzo noÏky poháru z tyrolského
skla (archeolog. v˘zkum v Janovicích, kter˘
vedl Mgr. Jifií Karel), 16. stol. (renesance)

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

Celoroãní soutûÏ Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ 2018
V posledním vydání loÀského roku jsme otiskli závûreãnou fotogra-

fii redakãní soutûÏe Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ. Od dubna do

prosince jsme uvefiejÀovali fotografie historick˘ch pfiedmûtÛ, vybra-

n˘ch ze sbírek Mûstského muzea R˘mafiov, které slouÏily na‰im

pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke kaÏdodenní práci, mohli se s nimi set-

kat pfii náv‰tûvû kostela ãi nûkterého fiemeslníka. Cílem soutûÏe bylo

urãit, o jak˘ pfiedmût ‰lo, k ãemu se pouÏíval, pfiípadnû ze kterého ob-

dobí pochází.

ProtoÏe soutûÏ nebyla snadná a poznávat historické pfiedmûty jen

z fotografií byl v mnoha pfiípadech nelehk˘ úkol, instalovalo Mûstské

muzeum R˘mafiov ve dnech 8. prosince 2018 –27. ledna 2019 v ga-

lerii Pran˘fi expozici soutûÏních pfiedmûtÛ, aby je mûli ãtenáfii moÏ-

nost zhlédnout v reálné podobû. Vítûzi soutûÏe jsou Kvûtoslava

Háneãková z R˘mafiova, Marie Ho‰ková ze Staré Vsi a Alois Peter

z R˘mafiova.  Blahopfiejeme! Získávají od redakce vûcné ceny a pfied-

platné R˘mafiovského horizontu na rok 2019. JiKo
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Vyhodnocení vánoãní kfiíÏovkáfiské soutûÏe
Stejnû jako v pfiedchozích letech uvefiejnila na‰e redakce v posledním vydání vánoãní pfiílohu s kfiíÏovkami, které pfiipravil Ing. Jaroslav

Bezpalec, CSc. âtenáfii lu‰tili tajenky ‰védské kfiíÏovky, osmismûrky, rozety, fietûzové rámcovky a pfiesmyãkové v˘pustky. Leto‰ním tématem

byly ãásti mûsta R˘mafiova.

Úspû‰ní fie‰itelé soutûÏí pfievzali v˘hry

Tajenky vánoãní soutûÏe o ceny:
¤etûzová ornamentovka: Harachov, Janu‰ov
Rozeta: RÛÏová
¤etûzová rámcovka: Nové Pole, Edrovice

·védská kfiíÏovka: Jamartice, Bûlidlo, Stránské
Osmismûrka: âásti mûsta R˘mafiov
Pfiesmyãková v˘pustka: Janovice, Ondfiejov

V̆ herci vánoãní kfiíÏovkáfiské soutûÏe: zleva Petr Poulík, RÛÏena
Ho‰ková a za Lenku Metelkovou pfievzal cenu manÏel

V̆ herci soutûÏe Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ: zleva Kvûtoslava
Háneãková a Marie Ho‰ková, tfietí soutûÏící Alois Peter se nemohl
dostavit, o svou v˘hru ale nepfiijde

Blahopfiání a ceny obdrÏeli kromû vítûzÛ soutûÏe Historie uÏiteãn˘ch
pomocníkÛ rovnûÏ tfii vylosovaní lu‰titelé vánoãní kfiíÏovkáfiské sou-

tûÏe: Lenka Metelková z R˘mafiova, RÛÏena Ho‰ková ze Staré Vsi

a Petr Poulík z R˘mafiova. 

Ceny do soutûÏí vûnovali: Lékárna Avion, potraviny Coop, Elektro

Kováãová – Kotrla a Elektro Bernátek – Macháãová. V‰ichni vylo-

sovaní získávají navíc od redakce pfiedplatné R˘mafiovského hori-

zontu na rok zdarma. Úspû‰n˘m v˘hercÛm blahopfiejeme! JiKo

KaÏdoroãnû pofiádá r˘mafiovská organizace Spoleãnosti pro podporu lidí
s mentálním postiÏením Koncert pro Kouzelnou bufiinku. Zatím poslední, de-
sát˘ se konal 13. prosince ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov.
UÏ podruhé byl koncert jin˘ neÏ v pfiedchozích roãnících. Pofiadatelé

se opût rozhodli uspofiádat jej v dopoledních hodinách a bez úãasti

vefiejnosti. Hosty Kouzelné bufiinky R˘mafiov, která pfiedvedla taneã-

ní vystoupení na vánoãní píseÀ Jingle Bells, byli kamarádi z Polárky

Bruntál a Ïáci Základní ‰koly R˘mafiov na ·kolním námûstí. Ti za ky-

tarového doprovodu uãitelky Stanislavy Gerhardové zazpívali nûko-

lik písniãek a pfiednesli pásmo krátk˘ch básní. Polárka si pfiipravila

smûs vánoãních písniãek a vyzvala v‰echny ke spoleãnému zpívání.

Bûhem slavnostního dopoledne si v‰ichni nejen zapívali a zatanãili,

ale také shrnuli, co v‰echno bûhem roku zaÏili. Na závûr si spoleãnû

zazpívali koledy za doprovodu elektronick˘ch varhan, na které hrál

Jakub Holãapek z Polárky Bruntál. UÏ teì se v‰ichni tû‰í na dal‰í set-

kání nejen na Koncertû pro Kouzelnou bufiinku, ale i pfii sportovních

a kulturních akcích pro handicapované v roce 2019. 

R˘mafiovská organizace Spoleãnosti pro podporu lidí s mentálním

postiÏením dûkuje mûstu R˘mafiovu, SPMP âR Moravskoslezského

kraje, Diakonii âCE – stfiedisku R˘mafiov, v‰em dobrovolníkÛm,

sponzorÛm a dal‰ím pfiíznivcÛm, ktefií r˘mafiovskou organizaci pod-

porují. Lucie Camfrlová, SPMP R˘mafiov, a JiKo

Koncert pro Kouzelnou bufiinku se konal podesáté

Organizace a spolky
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Dobr˘m andûlem se stává kaÏd˘, kdo pfiispívá nadaci Dobr˘ andûl

a prostfiednictvím pravideln˘ch finanãních pfiíspûvkÛ pomáhá rodi-

nám s dûtmi, které zasáhla váÏná nemoc. Díky tûmto darÛm mohou

jejich rodiãe uhradit v˘daje spojené s léãbou – napfiíklad ãastou do-

pravu do nemocnice, doplatky na léky, speciální stravu, zdravotnické

pomÛcky, rehabilitace a dal‰í potfiebné terapie.

Dobfií andûlé pomáhají i u nás
„Celkovû jiÏ dárci pomohli více neÏ ‰esti tisícÛm rodin, z toho sedmi
v R˘mafiovû. DárcÛ, Dobr˘ch andûlÛ, ve va‰em mûstû najdeme témûfi ‰e-
desát. Dûkujeme v‰em, ktefií se rozhodli nezi‰tnû pomáhat druh˘m.
KaÏd˘ den vidíme, Ïe i mal˘ pfiíspûvek pomÛÏe a dokáÏe vykouzlit úsmûv
na tváfii,“ vzkazuje Petr S˘kora, spoluzakladatel nadace Dobr˘ andûl. 

Naprostá transparentnost
Ve‰keré pfiíspûvky dárcÛ do posledního haléfie odevzdává nadace

Dobr˘ andûl potfiebn˘m rodinám, protoÏe její provoz je hrazen ze

soukrom˘ch zdrojÛ Petra S˘kory a dal‰ích filantropÛ. KaÏd˘ dárce,

kter˘ se zaregistruje na www.dobryandel.cz, získává pfiístup do své-

ho Andûlského úãtu, kde vidí konkrétní pfiíbûhy rodin, kter˘m pomá-

há. Aktuálnû nadace kaÏd˘ mûsíc pfiijme asi 85 nov˘ch Ïádostí o po-

moc a celkem odesílá pfiíspûvky více neÏ tfiem tisícÛm rodin. 

Foto a text: Markéta KfiíÏová, nadace Dobr˘ andûl

Mezi obyvateli R˘mafiova je témûfi ‰edesát Dobr˘ch andûlÛ

Petr S˘kora s rodinou, jíÏ pomáhají Dobfií andûlé

Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû pofiádala v úter˘ 11. prosince 2018 ve
velkém sále SVâ mikulá‰skou besídku pro seniory.
V programu vystoupily dûti z r˘mafiovské matefiské ‰koly na ulici 

1. máje, které po vystoupení rozdaly seniorÛm drobné rukodûlné dárky.

Dále se v pfiipraveném programu pfiedstavili seniofii nav‰tûvující hudeb-

ní obor ZU· R˘mafiov pod vedením uãitele Karla Cvrka, ktefií zahráli

na kytary nûkolik znám˘ch skladeb. S monologem ze hry Sluha dvou
pánÛ Carla Goldoniho se pfiedstavila Ïákynû dramatického oboru ZU·

Magdaléna Niklová. V závûreãném hudebním bloku vystoupil r˘ma-

fiovsk˘ Chrámov˘ sbor pod vedením Petra Wolffa a k poslechu a tanci

zahrálo duo Akord s Ludmilou Sigmundovou a Vladimírem Bulkem.

Zamûstnanci stfiediska pfiipravili pro seniory obãerstvení. JiKo

Diakonie âCE pfiipravila 
mikulá‰skou besídku pro seniory
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Seniofii a lidé po moz-
kové pfiíhodû si mohou
v Charitní pÛjãovnû
zdravotnick˘ch a kom-
penzaãních pomÛcek zapÛjãit rehabilitaãní pfiístroj Rotren Solo.
„Pfiístroj pomáhá pacientÛm k procviãování pasivních dolních konãetin si-
lou paÏí cviãícího. Pfiístroj je vhodn˘ také na posílení levé ãi pravé polovi-
ny tûla po mozkov˘ch pfiíhodách. Zdravá polovina tûla tak mÛÏe snadno
a bez námahy procviãit tu druhou,“ vysvûtlila Eva Macková, fieditelka

Charity sv. Martina, která pÛjãovnu provozuje. Nákup rehabilitaãního pfií-

stroje je podpofien z programu V̆ boru dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové.

Charita sv. Martina má za sebou více neÏ dva roky ãinnosti. Lidem na

Bruntálsku a R˘mafiovsku poskytuje vedle pÛjãovny dvû dal‰í sociální

a zdravotní sluÏby. Terénní peãovatelskou sluÏbu, která má v péãi témûfi

ãtyfiicet seniorÛ ãi dlouhodobû nemocn˘ch, a terénní zdravotní sluÏbu.

„Zdravotní sestra jezdí za nemocn˘mi, kter˘m to pfiedepí‰e lékafi, pfiímo
domÛ. Díky tomu se mohou pacienti léãit v prostfiedí, kde se cítí nejlépe
a jsou obklopeni sv˘mi blízk˘mi,“ popsala fungování sluÏby Eva

Macková. Katefiina Babi‰ová
Charita sv. Martina

Nadace Olgy Havlové pfiispûla na nov˘ rehabilitaãní pfiístroj

V prÛbûhu prosince pofiádala Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

vánoãní setkání v Domovû odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Akci

zorganizovala manaÏerka domova Renáta Br‰Èáková a v doprovod-

ném programu vystoupily dûti ze Z· a M· Dolní Moravice, Ïáci 

Z· Bfiidliãná, pûveck˘ sbor z RyÏovi‰tû, dobrovolní hasiãi z Dolní

Moravice a poslední pfiedná‰ku v roce 2018 mûli také pracovníci

Mûstského muzea R˘mafiov. V‰em zúãastnûn˘m bychom tímto chtû-

li podûkovat. 

Dále dûkujeme firmû Perfect Distribution, a. s., jejíÏ zamûstnanci se

v rámci akce Strom splnûn˘ch pfiání postarali o dárky pro 44 klientÛ

Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Kromû dárkÛ ze se-

znamu pfiání dostali v‰ichni obyvatelé domova od této firmy je‰tû je-

den velk˘ spoleãn˘ dárek – televizor. Foto a text: Ilona Nyíri
Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

Vánoãní setkání v Domovû odpoãinku ve stáfií

Obec Malá Morávka uspûla s Ïádostí
u Ministerstva pro místní rozvoj âR
a od 15. listopadu má novou rolbu.
Rolba bude slouÏit pro úpravu bûÏeck˘ch tratí, kter˘ch je v okolí

Malé Morávky a Karlova pod Pradûdem kolem osmdesáti kilometrÛ.

Moravskoslezsk˘ kraj bude Malé Morávce i letos pfiipívat na úpravu

bûÏeck˘ch tras a provoz nové rolby ãástkou 280 tisíc korun.

„Jsme tfiináct˘m rokem úspû‰n˘mi Ïadateli o dotaci na úpravu bûÏec-
k˘ch tras a také jsme partnerem projektu Jesenická magistrála.
UdrÏujeme bûÏkafiské trasy v nadmofiské v˘‰ce od 700 do 1100 metrÛ
rolbou, kterou jsme pofiídili pfied tfiinácti lety z dotace ministerstva ze-
mûdûlství. U staré rolby se ãím dál víc navy‰ují náklady na pfiedsezón-
ní servis i údrÏbu. Jsme nejvût‰ím upravovatelem tratí v rámci
Moravskoslezského kraje, proto jsme rádi, Ïe jsme byli s dotací úspû‰-
ní,“ sdûlil k pofiízení nové rolby starosta Malé Morávky Ondfiej Holub.

Nová snûÏná rolba nese název Pisten Bully Kässbohrer 100 a je stro-

jem tfietí generace od té, která obci slouÏila tfiináct let. Je ekologiã-

tûj‰í i chytfiej‰í, co se t˘ãe úprav tratí. Byla pofiízena za 4 miliony

a 160 tisíc korun vãetnû DPH s tím, Ïe 50 % tvofií dotace ministerstva

pro místní rozvoj a druhou polovinu hradí obec Malá Morávka.

„I kdyÏ více neÏ dva miliony korun jsou pro na‰i obec velká ãástka,
za pfiedpokladu, Ïe rolba bude slouÏit minimálnû deset let, coÏ je 
200 tisíc na rok, jsme schopni financování zvládnout. Jsme nejvût‰í
turistickou oblastí JeseníkÛ. Samozfiejmû nám pomáhají pfiíjmy 
z ubytovacích poplatkÛ i z daní podnikatelÛ, ktefií tady fungují, takÏe
vytváfiíme pracovní místa a zároveÀ vracíme nabyté prostfiedky zpát-
ky do turistického ruchu,“ pfiiblíÏil financování nové rolby starosta

Holub. Dodal, Ïe díky této finanãní politice mohly z rozpoãtu obce

vzniknout nové chodníky v délce tfií kilometrÛ v Karlovû pod

Pradûdem, kter˘ má asi 80 stál˘ch obãanÛ, takÏe infrastruktura

vznikla hlavnû pro turisty a zimní náv‰tûvníky – lyÏafie a bûÏkafie.

BûÏkafie se do regionu snaÏí pfiilákat i Moravskoslezsk˘ kraj. UÏ od

ledna jim nabízí mobilní aplikaci s názvem BûÏky Severní Morava,

prÛvodce po bûÏkafisk˘ch trasách a okruzích. Aplikace se pro leto‰ní

Malá Morávka má novou rolbu a Karlov ãtyfisedaãkovou lanovku

Z okolních obcí a mûst

V lednu 2019 vyrazili do ulic Tfii krá-
lové, aby podpofiili Tfiíkrálovou sbírku
pro Charitu âR. Tfii krále jsme potká-
vali od 1. ledna a budou se po regionu
pohybovat aÏ do 14. ledna 2019. 
V bruntálském a r˘mafiovském regionu Tfiíkrálovou sbírku organizu-

je tfietím rokem Charita sv. Martina – poboãka Charity âR. Do sbír-

ky v na‰em regionu se zapojí aÏ 200 dobrovoln˘ch koledníkÛ a ve-

doucích skupinek, ktefií jsou ochotni i v mraziv˘ch podmínkách trpû-

livû nav‰tûvovat domácnosti a prosit za potfiebné. 

V̆ tûÏek sbírky je tradiãnû urãen na pomoc nemocn˘m, handicapova-

n˘m a seniorÛm v na‰em regionu – na nákup zdravotnick˘ch pomÛ-

cek, zkvalitnûní zavedené peãovatelské a o‰etfiovatelské sluÏby.

Terénní sluÏby peãují o seniory a dlouhodobû nemocné a umoÏÀují

jim zÛstat i pfies ãasto komplikovan˘ zdravotní stav co nejdéle ve

vlastních domácnostech. 

Celkem se na území Charity sv. Martina (Bruntálsku a R˘mafiovsku)

loni, tedy v lednu 2018, podafiilo vybrat 405 225 korun. 65 % z této

ãástky, zhruba 263 000 korun, pomohlo pfiímo Charitû sv. Martina,

pfiedev‰ím na nákup zdravotnick˘ch pomÛcek. V roce 2018 Charita

sv. Martina pofiídila osm elektrick˘ch polohovacích postelí, vanov˘

zvedák, elektrick˘ zvedák pacienta, tfii mechanické invalidní vozíky,

dvû chodítka, dva WC nástavce, toaletní kfieslo, jídelní stolek a va-

niãku na mytí hlavy. Charita sv. Martina investovala téÏ do zkvalit-

nûní terénních sluÏeb – peãovatelské a o‰etfiovatelské sluÏby. Dále 

15 % v˘nosu sbírky pfiipadá na projekty diecézních charit, 10 % se

vûnuje na humanitární pomoc do zahraniãí (loni pfiedev‰ím na

Ukrajinû), 5 % pfiipadá na podporu projektÛ Charity âeská republika

a 5 % je v souladu se zákonem urãeno na reÏie sbírky. 

I v roce 2019 plánujeme pouÏít v˘nos Tfiíkrálové sbírky na nákup zdra-

votnick˘ch pomÛcek, aÈ je mÛÏeme co nejdfiíve nabídnout potfiebn˘m

lidem. Chceme roz‰ífiit také zdravotnickou péãi v domácnostech.

Zaãnûte s námi rok dobr˘m skutkem! Dûkujeme.
Katefiina Babi‰ová, Charita sv. Martina

Tfiíkrálová sbírka 2019
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sezónu doãkala aktualizace. Zmûny vycházejí z opatfiení kvÛli v˘-

skytu kÛrovce a tûÏbû napaden˘ch stromÛ. Zájemci si ji mohou zdar-

ma stáhnout v Obchod Play pro mobilní telefony s operaãním systé-

mem Android a také v App Store pro pfiístroje znaãky Apple. 
„Beskydská a Jesenická magistrála jsou mezi bûÏkafii velmi oblíbené

a vyhledávané. V minulé sezónû byly trasy rolby pfiedem urãené. Teì mu-
sí rolba respektovat tûÏbu kÛrovcového dfiíví, takÏe projíÏdí podle aktu-
álních moÏností a díky GPS pfiímo vykresluje skuteãn˘ upraven˘ okruh
pro bûÏkafie. K naplánování trasy slouÏí interaktivní mapa, popis tratû,
její délka, obtíÏnost, doba zdolávání, stoupání a klesání nebo také moÏ-
nost parkování. UÏivatel se mÛÏe podívat i na zábûry z webkamer ãi fo-
tografie okruhÛ a tras, dozvûdût se, kde je moÏné se obãerstvit, kde se na-
chází nejbliÏ‰í servis ãi horská chata, nebo zjistit, jaké jsou v okolí zají-
mavosti. Tfie‰niãkou na dortu jsou informace o upravenosti tratí vãetnû
zobrazení pfiesného ãasu poslední úpravy. KaÏd˘ upravovatel má totiÏ na
svém skútru nebo rolbû GPS pfiístroj, jehoÏ data jsou ihned pfiená‰ena na
internet, takÏe garantujeme aktuálnost upravenosti tras. Vûfiím, Ïe na‰e
aplikace pro chytré telefony sportovcÛm pobyt v Moravskoslezském kra-
ji zpfiíjemní,“ sdûlil k aplikaci námûstek hejtmana kraje pro cestovní ruch

Jan Krko‰ka a dodal, Ïe Moravskoslezsk˘ kraj úpravu lyÏafisk˘ch a bû-

Ïeck˘ch tratí v regionu finanãnû podporuje uÏ od roku 2003.

Zkvalitnûní sluÏeb v regionu ov‰em neãeká jen bûÏkafie. Ski areál

My‰ák v Karlovû letos spustil novou ãtyfisedaãkovou lanovku. „Jde
o podstatné zv˘‰ení komfortu a kapacity pfiepravovan˘ch lyÏafiÛ na
zhruba 2200 za hodinu. MÛÏe vedle sebe sedût celá rodina s mal˘mi
dûtmi a dal‰í v˘hodou je odpojiteln˘ systém lanovky, kdy pfii dojezdu
na spodní nebo horní stanici lanovka zpomalí natolik, Ïe si mohou ro-
diãe pohodlnû a v klidu své dûti usadit nebo vyzvednout. Lanovku 
opût financujeme z vlastních zdrojÛ, protoÏe v tomto ohledu není vy-
hlá‰en Ïádn˘ dotaãní titul,“ sdûlil starosta Malé Morávky Ondfiej

Holub. JiKo a Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí MSK

Stfieda 21. listopadu
byla dnem velkého oãe-
kávání pro dûti z 2., 3.
a 4. tfiídy na‰í ‰koly,
protoÏe vyrazily na tfiídenní v˘ukov˘ pobyt spojen˘ se záÏitkovou pedagogikou
do Stfiediska ekologické v˘chovy na ·vagrovû nedaleko Vernífiovic.
Program byl zamûfien na adventní pfiípravy, tradice a zvyky na‰ich

pfiedkÛ. PrÛvodkyní dûtem byla postava babiãky Irmy, která vyprá-

vûla legendy o svaté Barbofie a Lucii nebo o svatém Mikulá‰i. Dûti si

vyrobily svícny, aby bezpeãnû pfiinesly svûtlo od sv. Lucie a zapálily

svíãku na adventním vûnci. Dále si vyzkou‰ely pfiípravu léãivého by-

linkového ãaje, v˘robu tradiãní vánoãní purpury, peãení a zdobení

vánoãních perníãkÛ a draní pefií. Z toho si pak u‰ily voÀavé bylinko-

vé pytlíãky proti nemocem. Pozornost byla vûnována také lidov˘m

‰tûdroveãerním zvykÛm spojen˘m s vû‰tûním budoucnosti. Házelo se

stfievícem nebo jableãn˘mi slupkami, rozkrajovala se jablka a pou-

‰tûly lodiãky ze skofiápek ofiechÛ. Nezapomnûlo se ani na zpûv.

Cel˘m programem prostupovala ekologická témata, péãe o pfiírodu

a sportovní aktivity. V̆ ukov˘ program byl finanãnû podpofien z pro-

jektu ·ablony II M·MT spolufinancovaného z ESF. 

Foto a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

Dûti ze Staré Vsi na ·vagrovû

Veãerním lyÏováním zahájily v pátek 14. prosince 2018 novou zimní sezónu areály
Kopfiivná a Karlov pod Pradûdem v Malé Morávce. V Karlovû se lyÏuje na sjezdovce Ski
Express. V sobotu a nedûli si lyÏafii v obou stfiediscích uÏijí denní i noãní lyÏovaãku.
První novou lanovku, My‰ák, najdou zájemci na zaãátku stfiediska.

PÛvodní dvousedaãku zde nahradila ãtyfisedaãková lanovka s bubli-

nami. V areálu Roháã spustí od ledna druhou ãtyfisedaãku. KaÏdá

pfiepraví 2 400 osob za hodinu. Do celé Arény Karlov pfiibyla mo-

derní snûÏná dûla. ZasnûÏovací systém je plnû automatick˘ a dokáÏe

reagovat na zmûny teploty a okolní podmínky. Sjezdovky tak lze za-

snûÏit rychleji a zároveÀ se sníÏí spotfieba energie aÏ o 35 procent.

LyÏafiská ‰kola je vybavena nov˘mi pojízdn˘mi pásy. Jeden z nich je

dokonce kryt˘, takÏe malí lyÏafii budou i v ménû pfiíznivém poãasí

stále v suchu. Pojízdn˘ koberec propojil také svahy mezi My‰ákem

a Kazmarkou. Vzájemn˘m spojením tfií zdej‰ích skiareálÛ mají lyÏa-

fii na jeden skipas k dispozici sjezdovky v‰ech obtíÏností – od leh-

k˘ch rodinn˘ch aÏ po FIS ãernou.

Veãerním lyÏováním zahájilo sezónu i lyÏafiské stfiedisko Kopfiivná

v Malé Morávce. Podle tiskové mluvãí Andrey Mlãochové si ná-

v‰tûvníci moderní ‰estisedaãkovou lanovku s vyhfiívan˘mi sedadly

a bublinami, která byla spu‰tûna loni, velmi oblíbili. „Letos jsme in-
vestovali do technického zázemí a sluÏeb. Prioritou byly dal‰í snûÏné
technologie. Kvalitní a v˘konné zasnûÏování je základem pro per-
fektní podmínky s maximálním ohledem k Ïivotnímu prostfiedí.

Pofiídili jsme novou rolbu Kässbohrer nejvy‰‰í fiady 600, která
zrychlí úpravu sjezdovek pfied veãerním lyÏováním, roz‰ífiena byla
pÛjãovna lyÏí, vznikl nov˘ v˘ukov˘ prostor pro pokroãilej‰í zájemce
o ‰kolu lyÏování. Byl spu‰tûn e-shop, ve kterém je moÏné zakoupit ski-
pass z tepla domova nebo z auta na cestû k nám. A v na‰em Apres ski
baru De‰tník budou kaÏdou sobotu koncerty,“ uvedla tisková mluvãí

areálu. Ceny skipasÛ podle ní letos zvy‰ovat nebudou. KaÏdodenní

provoz areálu probíhá od 8:30–16:00 a od 18:00–21:00. 

TáÀa ArÈu‰enková a JiKo

Ski areály investovaly do zasnûÏovací techniky
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V ãlánku na pokraãování s názvem R˘mafiovské umûleckohistorické
pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách, jehoÏ ‰est dílÛ bude od tohoto

ãísla postupnû vycházet v R˘mafiovském horizontu, ãtenáfiÛm umoÏ-

níme nahlédnout do sloÏité a mnohdy problematické sbírkové ãin-

nosti Mûstského muzea R˘mafiov. AÈ si jiÏ ãtenáfi z ãetby odnese ja-

k˘koliv dojem, mÛÏeme jej ubezpeãit, Ïe r˘mafiovské muzeální sbír-

ky pfiedstavovaly vzor a nûkter˘mi pfiedmûty (a to nejen technick˘mi,

ale i textilními pozoruhodnostmi) dosahovaly v˘znamu sbírek zná-

m˘ch evropsk˘ch muzeí. V seriálu jsme se omezili na sbírky obãanÛ

mûsta; sbírky církve nebo soukromníkÛ (nûkteré také na vysoké 

úrovni, napfi. sbírky majitelÛ janovického zámku HoffmannÛ ãi

HarrachÛ-ForgáchÛ) jsme v‰ak pro dan˘ prostor vynechali.

V prÛbûhu 19. a na poãátku 20. století se v habsburské monarchii mu-

zea budovala v návaznosti na celosvûtovû pfievládající spoleãenské

a umûlecké trendy (klasicismus, secesi, v nûmecky hovofiících ze-

mích známou jako „styl mlad˘ch“, Jugendstil), také na zaãínající

modernu, hnutí zamûfiené na umûní a fiemeslo (uÏitkové pfiedmûty, ja-

ko napfi. anglické hnutí Arts and Crafts). Muzea pak na pfielomu sto-

letí plnila roli progresivních institucí, ukazujících a odkazujících

podnikatele a vefiejnost na umûlecké formy, které byly v‰eobecnû

preferovány a povaÏovány za pokroãilé.

Jednou z nejprestiÏnûj‰ích a nejv˘znamnûj‰ích umûleckohistorick˘ch

institucí Rakouska-Uherska bylo Císafiské a královské muzeum pro
umûní a prÛmysl (K. k. Österreichisches Museum für Kunst und
Industrie), známé ponejvíce v rámci budování a dokumentování cent-

rálních sbírek dekorativní povahy a zaloÏené na popud Rudolfa

Eitelbergera, svobodného pána von Edelberg (*17. dubna 1817,

Olomouc – †18. dubna 1885, VídeÀ). Jako vzor mu slouÏilo lond˘n-

ské Victoria and Albert Museum. Obû muzea si vzala za úkol propo-

jit teorii (tedy estetiku a umûní) s praxí, s uÏitkov˘mi pfiedmûty (v˘-

robky fiemeslníkÛ a tehdej‰ího prÛmyslu). Jejich úsilím bylo spojit fie-

meslníky a umûlce, sbûratele umûní, mecená‰e a zároveÀ prÛmyslní-

ky pod jednou stfiechou. Takov˘m chrámem múz, zruãnosti a tvofii-

vosti národÛ habsburské monarchie bylo K. k. Österreichisches
Museum. Bylo v fií‰i avantgardou, a tak ovlivnilo vznik dal‰ích umû-

leckoprÛmyslov˘ch a vlastivûdn˘ch muzeí (napfi. Praha 1885, Brno

1873, R˘mafiov 1901 ad.).

Darovat umûleck˘ nebo uÏitkov˘ pfiedmût muzeu byla prestiÏní zále-

Ïitost kaÏdého mûsta ãi kraje fií‰e, mecená‰e, umûlce nebo prÛmysl-

níka, a podobnû také úãast na v˘stavách, kde vystavovatelé obdrÏeli

nejen cenu a finanãní odmûnu, ale i obchodní zakázky (napfi. r˘ma-

fiovsk˘ podnikatel Franz Muskowsky ji získal u mezinárodní firmy

Thonet und Kohn; poté vyváÏel své v˘robky po celém svûtû). 

I kdyÏ je ãást archivních dokumentÛ a sbírek ve vídeÀském muzeu

ztracena, máme doposud nûkteré seznamy pfiedmûtÛ v pfiírÛstkov˘ch

knihách a seznamech darÛ. Podle Julia Springera (Chronik von
Römerstadt und Umgebung, II, R˘mafiov 1906) ve Vídni skonãil po-

klad mincí císafie Domitiána z 1. století po Kr. a související „fiímské

staroÏitnosti“.

Vût‰ina záznamÛ o pfiedmûtech pocházejících z R˘mafiova a okolí se

t˘ká v˘robkÛ firem z fií‰ské „V̆ stavy rakouského umûní a fiemesel“

(Ausstellung Österreichischer Kunstgewerbe) z roku 1910 a v sezna-

mech se objevují napfi. jména podnikatelÛ jako bratfii Springerové ne-

bo Hugo Omacht.

Jedin˘ nenalezen˘ archivní materiál, kter˘ ov‰em podnes existuje

v seznamech MAK, je z roku 1912 (ã. 1912/772) a vztahuje se k dvû-

R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách

1. Österreichisches Museum für angewandte Kunst (MAK)
VídeÀ, Rakousko 

Z historie

Císafiské a královské muzeum pro umûní a prÛmysl (K. k. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie) ve Vídni, dobová litografie

Postel, navrhl Franz Scholz, R˘mafiov 1916; foto z katalogu
Österreichisches Museum 1916, exponát z v˘stavy Einfacher Hausrat
(zdroj: MAK, Abteilung: Bibliothek und Kunstblättersammlung,
Sammlung: Vorbildersammlung)

Brokátová textilie, v˘robek fy Synové A. Flemmicha, R˘mafiov, dnes
sbírky MAK VídeÀ
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ma kobercÛm. Dal‰í archivní dokument (MAK ã. 1916/216) se t˘ká

nábytku, v˘robkÛ fy Franz Muskowsky (viz Mittheilungen, 

XIV, 1911, 2, s. 135), Gustava Englische nebo Franze Scholze. Tito

podnikatelé poslali svÛj nábytek na v˘stavu „Domácí potfieby“

(Einfacher Hausrat) v roce 1916 a po obdrÏení ocenûní vystavené re-

prezentativní kusy skonãily jako dar ve sbírkách umûleckoprÛmyslo-

vého muzea.

Hlavní a nejvy‰‰í v˘hra, „1. velká cena s ohodnocením 200 Kronen“,

pfiipadla r˘mafiovskému Franzi Scholzovi s jeho lÛÏkem, vídeÀsk˘m

MAK dosud prezentovan˘m (Mittheilungen XIX, 1916, 5–7, s. 260).

Postel tohoto r˘mafiovského podnikatele nese jiÏ stopy modernismu,

opro‰tûnosti od pfiedcházejícího klasicismu nebo rÛzn˘ch bieder-

meierovsk˘ch ãi secesních slohov˘ch reminiscencí, alespoÀ zãásti

vycházejících je‰tû z oblíbeného gotického a renesanãního tvaroslo-

ví. Moderní pojetí postele reflektuje snahy tehdej‰ího avantgardního

Bauhausu a dosahuje moderní ãistoty tvaru. I dnes by tato postel

splÀovala moderní kritéria a ukázala svou nadãasovou hodnotu.

V roce 1916 získává za obdobnou postel tzv. „1. malou cenu“ s od-

mûnou 100 Kronen podnikatel Franz Muskowsky z R˘mafiova. V tém-

Ïe roce získává za své lÛÏko nakonec i „1. velkou cenu“ s ohodnoce-

ním 200 Kronen (Monatszeitschrift XIX /1916/, Heft 5–7, s. 261).

Je patrné, Ïe v R˘mafiovû existovala bohatá truhláfiská a nábytkáfiská

tradice, která snesla srovnání s ostatními podnikateli v fií‰i, ba do-

konce pravidelnû obsazovala pfiední místa v fií‰i. R˘mafiovské obyva-

telstvo sledovalo dûní ve svûtû (Berlín) pomocí tehdej‰ích odborn˘ch

periodik, z kter˘ch se mohlo inspirovat ke sv˘m podnikatelsk˘m 

a umûleck˘m ãinnostem.

MAK ve Vídni podnes vlastní ve své knihovnû a archivu fiadu pfied-

mûtÛ váÏících se rovnûÏ k dal‰ímu v˘znamnému prÛmyslovému 

a umûleckofiemeslnému oboru – textilnictví. V̆ voj, technologie a v˘-

robu v R˘mafiovû pfiibliÏuje napfi. roãenkami státní Odborné ‰koly

tkalcovské (Bericht über das Schuljahr ... / K. k. Fachschule für
Weberei in Römerstadt, nebo Kaiserlich-königliche Fachschule für
Weberei, Römerstadt), které tiskl Hugo Schubert v R˘mafiovû v letech

1899–1908 (Erscheinungsverlauf: Nachgewiesen 1899/1900,

1908/09). MAK vlastní kompletní fiadu.

Také soukromá firma A. Flemmich’s Söhne vûnovala do vídeÀského 

umûleckoprÛmyslového muzea své v˘robky; ‰lo o fiadu textilií, dnes

v‰ak inventáfie MAK ãítají pouze jedenáct poloÏek. Jak nás informuje

mûsíãník umûleckoprÛmyslového muzea Mittheilungen, slouÏící nejen

k zvefiejÀování vûdeck˘ch bádání, ale i k popularizaci sbírek a tehdej-

‰í prÛmyslové a umûlecké tvorby, Flemmichova firma vyrábûla Stoffe
und Dalmatiken („látky a dalmatiky“) pro v‰echny rakouské zemû

a aktivnû se zúãastÀovala v˘stav a soutûÏí v fií‰i, jak je patrné napfi.

v ãlánku dr. Morize Dreigera (Ausstellung für kirchliche Kunst in
Wien) z roku 1912. V katalozích se na prezentaci liturgického textilu fií-

‰e podílela také tato r˘mafiovská firma, která mûla tu v˘hodu, Ïe mûla

poboãku ve Vídni. Firma A. Flemmich’s Söhne provádûla nûkteré své

vzory dle návrhÛ „architekta O. Holuba“ (Mittheilungen XV 1912, 

s. 611, zvl. 620 a 624). Vítûzné návrhy fy Flemmich pocházely z návr-

hÛ dekorací Josefa Zottiho, napfi. pluviál (Pluviale) a látka (Stoff), viz

Jahresregister v Mittheilungen 1912, XIII, s. XIII.

Podle slov Petera Klingera z MAK do R˘mafiova putovaly v letech

1910–1918 z K. k. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie
jako stálé zápÛjãky vzorky vídeÀsk˘ch textilÛ, kretonu, a to pfiede-

v‰ím do Odborné ‰koly tkalcovské (Fachschule für Weberei). 
Mezinárodního uznání se v˘robkÛm z R˘mafiovska dostává pfiede-

v‰ím díky instituci umûleckoprÛmyslového muzea ve Vídni a jeho

popularizaãnû-osvûtové ãinnosti, díky v˘stavám, ocenûním a moÏ-

nostem pfiesahu za hranice r˘mafiovského regionu. Sv˘m charakte-

rem muzea zamûfieného na uÏité umûní se do popfiedí dostaly pfiede-

v‰ím tkalci (fa Flemmich) a místní nábytkáfii (Franz Muskowsky,

Franz Scholz, Josef Riedel ad.). Do muzea v‰ak pfiispívali sv˘mi da-

ry i janoviãtí Harrachové (mj. hrabû Johann von Harrach byl ãlenem

soutûÏních porot v tehdej‰í MAK). Harrachovská donátorská ãinnost

by si pro svÛj v˘znam a rozsah vyÏádala zvlá‰tní studii. Ze soukro-

m˘ch dárcÛ R˘mafiovska byli ov‰em nejv˘znamnûj‰ími mecená‰i

a kulturními pracovníky bezpochyby janoviãtí Hoffmannové, ktefií

sv˘m sbûratelsk˘m a kulturním vlivem zasáhli fiadu dal‰ích rodÛ

i dne‰ních státních kulturních institucí (jmenujme jen v âeské repub-

lice SVKOL Olomouc, RMM Mikulov, NPÚ Praha, KNM Praha). 

Petr Balcárek, Ph.D.
(Literatura: Mittheilungen des K. k. Österrechischen Museums für
Kunst und Industrie, Monatsschrift für Kunst und Gewerbe, vyd. 
K. k. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, rÛzné v˘‰e
citované roãníky.
Podûkování patfií zejména: Generaldirektor und wissenschaftlicher
Geschäftsführer Dr. Christoph von Thun-Hohenstein; Dr. Peter
Klinger, Stvr. Leitung Bibliothek und Kunstblättersammlung; Dr.
Elisabeth Schmuttermeier, Kustodin Sammlung Metall und Wiener-
Werkstätte-Archiv, MAK – Österreichisches Museum für angewandte
Kunst/Gegenwartskunst, Stubenring 5, 1010 Wien, Österreich, eme-
ritní vedoucí MMR Mgr. Jifií Karel, R˘mafiov.
Internetové zdroje: http://www.mak.at/)

Ná‰ivka fy Synové A. Flemmicha, R˘mafiov, foto: archiv MMR

Dal‰í vlna kotlíkov˘ch dotací bude vstfiícná i k rodinám s niÏ‰ími pfiíjmy, dÛ-
leÏitá bude pomoc obcí. Díky bezúroãn˘m pÛjãkám si budou moci vymûnit ko-
tel i ti, ktefií si to v minul˘ch kolech nemohli dovolit. PÛjãky budou zájemcÛm
zprostfiedkovávat obce Moravskoslezského kraje. 
„Moravskoslezsk˘ kraj je v ãerpání kotlíkov˘ch dotací v republice nej-
úspû‰nûj‰í. Rádi bychom v tomto trendu pokraãovali i v pfií‰tím roce.
PomÛÏe nám i skvûlá novinka, se kterou pfii‰lo ministerstvo Ïivotního
prostfiedí. Stát si právû ná‰ region vybral pro pilotní projekt bezúroã-
n˘ch pÛjãek rodinám s nízk˘mi pfiíjmy. TakÏe kdyÏ Ïadatel splní urãe-
né podmínky, nebude muset mít vstupní investici, která byla nutná
v minul˘ch v˘zvách,“ uvedla námûstkynû hejtmana kraje pro Ïivotní

prostfiedí Jarmila Uvírová a doplnila, Ïe se mÛÏe v nûkter˘ch pfiípa-

dech stát, Ïe Ïadatel za nov˘ ekologick˘ kotel ze svého nezaplatí ani

korunu. „Ve‰keré náklady na splacení pÛjãky mohou kromû státní do-

tace pokr˘t i pfiíspûvky obcí a krajsk˘ pfiíspûvek, kter˘ bude pro kaÏ-
dého Ïadatele stejnû jako v minulém kole 7 a pÛl tisíce korun.“
Moravskoslezsk˘ kraj dostane od státu na v˘mûnu star˘ch kotlÛ za eko-

logické pÛl miliardy korun. Dokonce je pravdûpodobné, Ïe pokud se po-

dafií cel˘ obnos vyãerpat a budou dal‰í zájemci, stát pfiíspûvek nav˘‰í. 

Mûsto R˘mafiov sv˘m obãanÛm poskytuje dotaci aÏ 7 500 korun na

pofiízení nového ekologického kotle jiÏ od minulého roku. V souãas-

né dobû odbor Ïivotního prostfiedí eviduje na dvacet nov˘ch Ïádostí.

Îadatelem mÛÏe b˘t fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spolu-

vlastníkem rodinného domu na území mûsta R˘mafiova a jeho míst-

ních ãástí. Dotace mûsta je urãena na jeden rodinn˘ dÛm nebo byto-

vou jednotku podpofienou z programu Kotlíkové dotace

v Moravskoslezském kraji – 2. v˘zva v letech 2018 a 2019. V pfiípa-

dû, Ïe budou celkové zpÛsobilé v˘daje niÏ‰í neÏ pfiedpokládaná v˘‰e

Na ekologické kotle dosáhnou i rodiny s niÏ‰ími pfiíjmy

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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Lidem v Moravskoslezském kraji od
zaãátku nového roku pomáhá sluÏba,
která efektivnûji chrání zdraví i Ïivoty.
Nová mobilní aplikace vyuÏívá ochoty lidí, ktefií chtûjí díky svému vzdûlání ãi
pro‰kolení pomoci v náhl˘ch akutních situacích. „Systém pomoci na vyÏádání“
zajistí potfiebnou pomoc je‰tû pfied pfiíjezdem záchranné sluÏby. Témûfi celé ná-
klady zaplatí Evropská unie a stát, roãní provoz bude stát jen 1400 korun.
„Cel˘ systém uÏ je pfiipraven˘ a otestovan˘. Teì uÏ je jen potfieba,

aby se dobrovolní záchranáfii do systému zaregistrovali, stáhli si mo-

bilní aplikaci a poãítali s tím, Ïe jim mÛÏe zavolat dispeãer a poslat
je k dopravní nehodû nebo tfieba za nûk˘m ve vedlej‰í ulici, kdo po-
tfiebuje okamÏitou zdravotnickou pomoc. Díky tomu se k pacientovi
dostane první pomoc v krat‰ím ãase, coÏ zv˘‰í ‰ance na úspû‰nûj‰í
léãbu, nebo dokonce na pfieÏití. Tato chytrá vychytávka je dal‰ím kro-
kem ke zlep‰ení lékafiské péãe v Moravskoslezském kraji,“ fiekl ná-

mûstek hejtmana Martin Gebauer.

Z celkov˘ch nákladÛ, které nepfiesáhly 1,2 milionu korun, bude kraj

platit jenom desetinu. „Podafiilo se nám získat peníze z Evropy, tak-
Ïe z 85 % bude nov˘ systém zaplacen z evropsk˘ch penûz, zbytek po-
kryje stát a kraj. O dotace z Evropské unie si fiíct umíme. Evropské
peníze vyuÏíváme napfiíklad i na protidrogovou politiku, na podporu
rodinné péãe nebo komunitní práce v kraji. Jsou to projekty, které
systematicky zvy‰ují Ïivotní úroveÀ v celém regionu. Pokud je moÏ-
nost tyto projekty zaplatit z evropsk˘ch penûz, bylo by ‰koda toho ne-
vyuÏít,“ fiekl námûstek hejtmana pro evropské projekty Jan Krko‰ka.

Aplikace funguje na v‰ech bûÏn˘ch platformách iOS, Android

a Windows Phone. Licenci k aplikaci dodala spoleãnost O2 Czech

Republic.

Tento projekt je spolufinancován z prostfiedkÛ Evropské unie,

Evropského fondu pro regionální rozvoj prostfiednictvím

Integrovaného regionálního operaãního programu.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Systém v mobilu bude zachraÀovat Ïivoty
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dotace (tj. souãet ãástek poskytnut˘ch z programu Kotlíkové dotace

v Moravskoslezském kraji – 2. v˘zva, rozpoãtu kraje a rozpoãtu mûsta

R˘mafiova), pfiíspûvek mûsta bude sníÏen tak, aby celková dotace dosá-

hla max. 100 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. Îádosti se mohou podávat prÛbûÏ-

nû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov (námûstí Míru 230/1,

R˘mafiov) nebo pfiímo na odboru Ïivotního prostfiedí (námûstí Svobody

5, R˘mafiov). Na dotaci není právní nárok.

Kraj bude i v pfií‰tím kole pro‰kolovat obecní úfiedníky a pofiádat se-

mináfie pro obãany pfiímo ve mûstech a obcích. V Moravskoslezském

kraji bude v˘zva vyhlá‰ena v dubnu 2019, a to v pfiípadû, Ïe minis-

terstvo Ïivotního prostfiedí svou v˘zvu vydá na zaãátku roku. Díky

dotaci si budou moci obãané pofiídit kotle na biomasu splÀující nej-

vy‰‰í emisní tfiídu, tepelná ãerpadla a plynové kotle. Kotlíkové dota-

ce uÏ nebude moÏné vyuÏít na nákup kotlÛ, které spalují uhlí. 

Moravskoslezsk˘ kraj celkovû od roku 2016 pfiijal 15 268 a schválil

13 225 Ïádostí o kotlíkovou dotaci. Ve druhém kole v˘zvy kraj re-

gistroval 10 tisíc Ïádostí, z toho je moÏné vyhovût pfiibliÏnû 8 300 Ïa-

datelÛm. Aktuálnû uÏ stihlo v na‰em kraji vymûnit kotel asi 50 % do-

mácností, celkovû byla vyplacena více neÏ 1 miliarda korun. 

Pro obãany jsou k dispozici speciální webové stránky s informacemi

o kotlíkov˘ch dotacích (www.lokalni-topeniste.cz), poradní kotlíko-

vá linka (595 622 355), e-mail pro dotazy (kotliky@msk.cz) a po-

radní místo (kotlíková kanceláfi na krajském úfiadû v Ostravû).

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí MSK, a JiKo

Ilustraãní fota

Náhled aplikace

Jak systém funguje? 1) dispeãer ZZS se dozví, Ïe je potfieba rychlá pomoc,

2) zobrazí si místo na mapû v aplikaci, 3) hromadnû osloví dobrovolné zá-

chranáfie v nejbliÏ‰ím okolí, 4) dobrovolník pomocí mobilu najde nejkrat‰í

cestu, 5) poskytne první pomoc je‰tû pfied pfiíjezdem záchranné sluÏby.
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Z Trojmezí uÏ cesta stoupá k nejvy‰‰ímu bodu této ãásti hor – ke

Keprníku. Své jméno hora dostala podle drobné byliny, která se jme-

nuje koprníãek. Roste na horsk˘ch nivách a na‰i pfiedkové jí fiíkali

medvûdí kofiínek. Asi ji jeseniãtí huÀáãi milovali.

Keprník je s nadmofiskou v˘‰kou 1423 m ãtvrtou nejvy‰‰í horou

Hrubého Jeseníku. V̆ razná kupa tvofiená rulami a svory je typická

vrcholov˘m skaliskem – mrazov˘m srubem, kter˘ je v‰ak pomûrnû

nízk˘. Pfiesto je z nûj nádhern˘ v˘hled do kraje. Vidût jsou celé

Jeseníky, nedalek˘ Králick˘ SnûÏník, za dobré viditelnosti Krkono‰e

a Beskydy, v zimû i vzdálen˘ Je‰tûd.

O Keprníku se vyprávûla legenda, která mûla kofieny v nejstar‰ích dobách

osídlení zdej‰ího kraje. V dne‰ní Branné (tehdej‰ím Novém Goldeku) se

pr˘ usídlil rytífi Wolf s rodinou. Vybudoval zde hrad, kter˘ v‰ak byl stále

pod hrozbou útoku proradného souseda Walthera z Karpensteinu. Ten

skuteãnû hrad napadl, zabil rytífie Wolfa, zabral jeho panství a uvrhl do za-

jetí také jeho Ïenu Apollonii, která mu ani pod hrozbou násilí nechtûla b˘t

po vÛli. Malého syna rytífie Wolfa, kterého proradn˘ Walther také zajal,

poslal se sv˘mi kumpány do lesa, aby jej zabili, aby se tak nikdy nemohl

domáhat dûdictví po svém otci. LoupeÏníci v‰ak nebyli zcela bez srdce

a malého chlapce zabít nedokázali. Nechali jej pr˘ v lese, kde ho na‰li slu-

Ïebníci vládce hor Pradûda – skfiítci Glasemann a Keprník. Ti se chlapce

ujali a nakonec k nûmu do svého podzemního království pfiivedli i jeho

matku, kterou skalní ‰tûrbinou vyvedli z vûzení.

Legenda fiíká, Ïe se skfiítkové nemohli dívat na fiádûní krutého

Walthera, a tak jej jedné noci uvrhli do podzemí, kde bloudí dodnes.

Rytífika Apollonia se synem se vrátila na hrad, kde kluãina dospûl ve

statného rytífie. Na památku skfiítkÛ zachráncÛ pojmenoval pak horu,

v níÏ mu s matkou poskytli útoãi‰tû, jménem jednoho z nich – Keprník.

Na v˘chodní stranû hory padá její úboãí do hlubokého ledovcového

karu. Je to pfiipomínka, Ïe v dobách pleistocénu se zde uvelebil mal˘

ledovec. Na dnû strÏe pramení Rudohorsk˘ potok, kter˘ v prudk˘ch

kaskádách mífií do povodí fieky Bûlé. V místû, kde opou‰tí ledovcové

údolí, narazí na pozoruhodnou pfiipomínku krutosti lidského pokolení

v uplynulém století. Nedávno rekonstruovan˘ lesní hfibitov je pozÛ-

statkem zajateckého tábora, kter˘ zde stával v období druhé svûtové

války. âesky se jmenoval Rudohofií, Nûmci mu fiíkali Vietseifen a na-

cházel se u Bysterské cesty, vedoucí z Rudohofií na ·erák. Dnes uÏ

i základy nûkdej‰ích domÛ skryl milosrdn˘ horsk˘ les.

Pohlédneme-li proti proudu ãasu, zjistíme z archivních dokumentÛ

i podle vzpomínek úãastníkÛ války, Ïe tady stovka rusk˘ch zajatcÛ

pracovala v lese. V letech 1941–1942 zemfielo následkem tûÏké prá-

ce a ‰patné stravy pfii tyfové epidemii 36 zdej‰ích obyvatel. V roce

1960 byl zfiízen symbolick˘ hfibitov, kter˘ byl pfiednedávnem obno-

ven a dnes je pietním místem pfiipomínajícím zdej‰í obûti.

Paradoxem je, Ïe zde umírali lidé i po válce. Tábor totiÏ slouÏil jako

internaãní lágr pro nûmecké obyvatele Jesenicka a devût obûtí pová-

leãn˘ch událostí zde bylo pochováno také. Obrovsk˘ balvan zde ne-

se prost˘ nápis: Obûtem válek. Jak trefné.

Valná ãást vrcholov˘ch partií Vozky, ·eráku a Keprníku patfií do pfiísnû

chránûného území Národní pfiírodní rezervace ·erák – Keprník. Ta je

s rozlohou 1170 ha druhou nejvût‰í rezervací CHKO Jeseníky. Je i nej-

star‰í rezervací na Moravû. Snahy zachovat hfiebenové porosty smrãin

v hlavním masivu ·eráku, Keprníku a Vozky spadají do poãátku 20. sto-

letí, kdy se majitel panství, kníÏe Jan II. z Lichten‰tejna, v roce 1904 roz-

hodl vyãlenit nûkteré porosty z bûÏného hospodafiení a 172 ha lesÛ bylo

dokonce zahrnuto do tzv. rezervace, kde mûly b˘t vylouãeny lidské zá-

sahy a b˘t zachován pÛvodní jesenick˘ prales. Popud k vyhlá‰ení rezer-

vace vze‰el z fiad botanikÛ, organizovan˘ch v olomouckém botanickém

spolku, zejména prof. Lause a lichten‰tejnského lesmistra Julia Wiehla.

O mnoha rostlinn˘ch i Ïivoãi‰n˘ch obyvatelích zdej‰í rezervace jiÏ

byla fieã. Jednoho jsme v‰ak nezmínili. Je to jedno z posledních úze-

mí, kde se velmi vzácnû vyskytuje tetfiev hlu‰ec. Tento majestátn˘

pták, kdysi ozdoba loveck˘ch revírÛ, byl jiÏ témûfi vyhuben. Setkání

s ním je v‰ak i zde stále vzácnûj‰í.

Lesní porosty na hfiebeni ov‰em také nejsou pÛvodní. Znaãnou ãást

jich právû na pfielomu 19. a 20. století vysázeli na pokyn kníÏete

Lichten‰tejna jeho lesní správci. Dokonce za svou práci obdrÏeli

stfiíbrnou medaili v soutûÏi vyhlá‰ené c. a k. úfiady. Zlatá medaile jim

utekla jen proto, Ïe tyto lesy nerespektovaly pfiirozenou druhovou

skladbu a mífiily pfiíli‰ vysoko k hfiebenÛm, které b˘valy holé. Jsou

v‰ak krásné, a to i pfiesto, Ïe jsou dost poniãeny exhalacemi.

Pozoruhodné jsou i potoky, které pramení na úboãí Keprníku. Vût‰ina

z nich hned pod pramenem vytváfií krásné vodopády a kaskády.

O stupních Rudohorského potoka jiÏ byla fieã, na jesenické stranû ho-

ry v‰ak najdeme také vodopád na Bystrém potoce a na potoce

Keprnickém, kter˘ pramení kousek pod sedlem mezi Keprníkem

a ·erákem. Také jihozápadní kotel Keprníku je v˘znamnou pramen-

nou oblastí a i zde se potoky vrhají do údolí doslova „po hlavû“.

Pfiíkladem mÛÏe b˘t Jelení potok, kter˘ má pramenÛ nûkolik a ten,

kter˘ spatfiuje svûtlo svûta nedaleko krásné lovecké boudy s názvem

Moricka, kousek pod pramenem tvofií nádhernou kaskádu.

Keprníku dala jméno skrovná horská bylina

Kam na v˘let

KfiiÏovatka cest pod Keprníkem

Vrchol Keprníku
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Nedaleko tohoto vodopádu je k vidûní dal‰í lovecká chata, jmenuje

se Jelení bouda. Její historie sahá do 19. století a pod její stfiechou no-

covala dokonce i rakouská císafiovna AlÏbûta, známá pod pfiezdívkou

Sissi. Spolu se sv˘m manÏelem Franti‰kem Josefem sdílela lásku

k lovu a lovecké v˘pravy byly vítanou pfiíleÏitostí k odjezdu z Vídnû.

Keprnické lesy patfiily k nejkrásnûj‰ím v tomto kraji, a tak císafiovna

pfiijala pozvání na lov právû sem. 

Neznáme bohuÏel pfiesné datum, ani jak se krásné panovnici dafiilo. Po

krátké náv‰tûvû zde ov‰em zÛstala hmatatelná vzpomínka. Pamûtní ká-

men císafiovny Sissi najdeme nedaleko rozcestí Volská louka, kam do-

vede turisty Ïlutá znaãka z Branné. Dá se sem vyjet i na kole ãi na bûÏ-

kách. Odboãíme-li vlevo od Ïluté znaãky na kvalitní lesní cestu, staãí

pokraãovat necel˘ kilometr a v ohybu trasy najdeme vpravo památní-

ãek. Prost˘ ploch˘ kámen nese nápis Kaiserin Elizabeth a rok 1898 

oznaãen˘ kfiíÏkem. To je rok, kdy 10. záfií nebohou císafiovnu na bfiehu

Îenevského jezera probodl pilníkem italsk˘ anarchista Luigi Lucheni.

Kdo tady nechal kámen vztyãit, dnes uÏ bohuÏel nevíme. Po válce,

kdy odsud ode‰li poslední pamûtníci císafiské náv‰tûvy, se o kámen

nikdo nestaral, a ten pomalu upadal v zapomnûní. V roce 1998, sto let

po vraÏdû, se v‰ak pfiece jen doãkal obnovy.

Ve svahu nad pomníkem stojí dal‰í lovecká chata. Vede k ní chodník

odboãující z kfiiÏovatky cesty z Branné na Vozku, naz˘vané nad

Há‰ovou chatou. Há‰ova chata v‰ak stojí pfii zelené trase vedoucí na

druhou stranu, chata nad pomníkem se naz˘vala KníÏecí. Je zajímavé,

Ïe lovecké boudy na této stranû hor jsou mnohem vût‰í a v˘stavnûj‰í

neÏ chaty, které slouÏily stejnému úãelu na louãenské ãi bruntálské

stranû JeseníkÛ. Mají nev‰ední pÛvab a jsou souãástí nádherné histo-

rie tûchto hor. To platí i o Há‰ovû chatû pfii zelenû znaãeném chodní-

ku. PÛvodnû nesla jméno Friedahütte. Dne‰ní název jí dala osobnost

profesora brnûnské lesnické fakulty Rudolfa Há‰i (1881–1963).

V‰echny tyto boudy najdeme kolem rozcestí Volská louka. Kdysi zde

byla rozsáhlá pastvina pro hovûzí dobytek. Dnes je to kfiiÏovatka sedmi

lesáck˘ch cest a odpoãinkové místo pfii v˘stupu z Branné na Vozku.

Pfiímo nad Volskou loukou se tyãí vrchol Trojáku (1044 m), na nûmÏ je

malá paseka, kde stojí asi nejvût‰í lovecká chata v okolí – Duraska, ne-

bo téÏ Durasova chata. Je to skuteãné obydlí, jehoÏ vnitfiní dispozice

napovídá, Ïe zde byly oddûlené prostory pro panstvo a pro sluÏebnictvo.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: Vladimír Lehk˘

Své jméno hora dostala podle drobné byliny koprníãku bezobalného,
foto: biolib.cz

Vozka z Keprníku Na vrcholu Keprníku

Ovocnafiení ve vy‰‰ích polohách klade na pûstitele velmi vysoké náro-

ky. PÛda je mnohdy podmáãená (je tfieba ji odvodnit), kamenitá (kame-

ny je tfieba odstranit), s nízk˘m úrodn˘m horizontem (je tfieba kopat vel-

ké jámy a zeminu vylep‰it o zetlel˘ hnÛj ãi kompost) ãi s nedostatkem

vápníku (je dobré pravidelnû vápnit). Vût‰iny tûchto dÛleÏit˘ch zásahÛ

jsou si pûstitelé vûdomi, av‰ak na v˘bûr vhodné odrÛdy uÏ takov˘ dÛ-

raz nekladou. Na horách je zároveÀ zv˘‰en˘ tlak houbov˘ch chorob

(de‰tivé oblasti, ãasté mlhy), krat‰í pûstitelská sezóna (je nutné volit ra-

nûj‰í odrÛdy) a vût‰inou tuhé zimní mrazy. Volbou vhodné podnoÏe

a odrÛdy se mÛÏeme vyhnout nepfiíjemn˘m pfiekvapením. V‰echna tato

kritéria splÀuje napfiíklad moderní odrÛda pÛvodem z âR zvaná Rozela.

20) Rozela
PÛvod: StfiíÏovice, registrována v roce 2008 jako kfiíÏenec odrÛd Vanda

a Bohemia (celoãervená mutace Rubínu). 

Strom: roste slabûji aÏ stfiednû bujnû, rozloÏitû, je nenároãn˘ na fiez.

Plodnost: velmi raná, bohatá, pravidelná.

PoÏadavky: do stfiedních i vy‰‰ích poloh, odrÛda pûstitelsky snadná,

vhodná na bujnûj‰í podnoÏe.

Plod: stfiední aÏ velk˘, zplo‰tûle kulovit˘ aÏ kulovit˘ s rozmytou ãerve-

ní a v˘razn˘mi lenticelami, slupka témûfi bez mastnoty, duÏnina stfiednû

pevná aÏ pevná, naÏloutlá, ‰Èavnatá, navinule sladká, v˘raznû aromatic-

ká, velmi dobrá.

·patné vlastnosti: na slab˘ch podnoÏích a bez adekvátní v˘Ïivy mÛÏe 

krnût, na pÛdách s nedostatkem vápníku mÛÏe trpût fyziologickou skvrnitostí.

Dobré vlastnosti: mimofiádná chuÈ, nenároãnost, odolnost vÛãi strupo-

vitosti (díky pfiítomnosti genu rezistence Vf). Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: http://jirivyslouzil.cz/databaze_ovoce/rozela-2/
http://www.ueb.cas.cz/cs/system/files/users/public/ROZELA.pdf)

Ovocnické rozhledy
Zajímavosti z pfiírody
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Tfie‰niãkou na dortu bûÏecké sezóny pro r˘mafiovské bûÏce, a nejen pro nû,
je závod ·tûpánská desítka. KaÏdoroãnû se koná ve Staré Vsi a láká místní
bûÏce i sportovce, ktefií do JeseníkÛ zavítali na vánoãní prázdniny.
Díky pfiíjemné atmosféfie a v˘bornému zázemí závodu ve starove-

ském kinû se letos postavilo na start rekordních 113 závodníkÛ.

Kategorie jsou vypsány od benjamínkÛ z matefisk˘ch ‰kol aÏ po se-

niory nad 60 let. Jak se umístili sportovci v jednotliv˘ch kategoriích

na prvních tfiech místech, uvádí tabulka.

V dne‰ní dobû by se Ïádn˘ závod neobe‰el bez sponzorÛ, proto po-

dûkování patfií právû jim: SVâ R˘mafiov, BûÏci z Rya, Fradico,

Steelbak, Pila Starp Janovice, Autodoprava Filip Horáãek, Cykloklub

Stará Ves a Eurointermetall, s. r. o. Fota a text: Jakub Vala

Tradiãní ·tûpánskou desítku vyhrál Miroslav Haltmar ze ·umperka

1 Haltmar Miroslav A

2 Doãkálek Michal A

3 ·tanglica Jifií A

1 Gromus Tomá‰ B

2 Lubbrich Marek B

3 Stolarik Jan B

1 Nûmeãek Ondfiej benjamínci

2 Hrouza Jan benjamínci

3 Rychl˘ Jakub benjamínci

1 Zábranská Viktorie benjamínky

2 Sedláãková Zoe benjamínky

3 Gromusová Barbora benjamínky

1 Knápek Lubomír C

2 Bodlák Ale‰ C

3 Po‰tulka Zdenûk C

1 ·tanglica Jifií D

2 Ferenc Du‰an D

3 Nûmeãek Jifií D

1 Po‰tulka Luká‰ dorostenci

2 Îák Jan Jifií dorostenci

1 Vikarkovská Lucie E

2 Hejná Michala E

3 ·ustrová Jarmila E

1 Hlou‰ková Marcela F

2 Delingerová Marie F

3 AmbroÏová Irena F

1 Kabourek Jindfiich mlad‰í Ïáci

2 Mazánek Tomá‰ mlad‰í Ïáci

3 MaÀas Ladislav mlad‰í Ïáci

1 Valová Elen mlad‰í Ïaãky

2 Nûmeãková Veronika mlad‰í Ïaãky

3 Jalamasová Erin mlad‰í Ïaãky

1 Melichar Tomá‰ nejml. Ïáci

2 Du‰ánek Jakub nejml. Ïáci

3 Bezruã Martin nejml. Ïáci

1 Valová Lucie nejml. Ïaãky

1 Hlou‰ková Marcela st. Ïaãky

2 Trefilová Barbora st. Ïaãky

3 Glacnerová Sa‰a st. Ïaãky

1 ·estáková Barbora Î 4 km

2 Kobaková Pavlína Î 4 km

3 Sedláãková Jana Î 4 km

1 Kürschner Tadeá‰ Ïáci

2 Kabourek ·tûpán Ïáci

3 Komenda Jakub Ïáci

1 Rychlá Karolína Ïaãky

2 Îáková Ema Ïaãky

3 AmbroÏová Vendula Ïaãky

V˘sledné pofiadí ·tûpánské desítky

Sport

R˘mafiovská hokejová liga je v plném proudu
Rozpis druhého kola RHL 2018/2019

ã. DATUM âAS DOMÁCÍ HOSTÉ
utkání

022 Pá 11. 1. 18:00 SK SLOVAN A HC STA¤Í PÁNI

023 So 12. 1. 17:00 HC KOVO·ROT HC VIKINGOVÉ

024 Ne 13. 1. 17:00 HC H. MùSTO SK SLOVAN B

025 Út 15. 1. 19:00 HC STA¤Í PÁNI HC PREDATORS

026 Pá 18. 1. 18:00 SK SLOVAN B HC KOVO·ROT

027 So 19. 1. 17:00 HC PREDATORS HC H. MùSTO

028 Ne 20. 1. 17:00 HC VIKINGOVÉ SK SLOVAN A

029 Út 22. 1. 19:00 HC H. MùSTO HC KOVO·ROT

030 Pá 25. 1. 18:00 HC STA¤Í PÁNI HC VIKINGOVÉ

031 So 26. 1. 17:00 SK SLOVAN A SK SLOVAN B

032 Ne 27. 1. 17:00 HC KOVO·ROT HC PREDATORS

ã. DATUM âAS DOMÁCÍ HOSTÉ
utkání

033 Út 29. 1. 19:00 HC VIKINGOVÉ SK SLOVAN 

034 Pá 1. 2. 18:00 HC KOVO·ROT SK SLOVAN A

035 So 2. 2. 17:00 HC H. MùSTO HC STA¤Í PÁNI

036 Ne 3. 2. 17:00 HC PREDATORS HC VIKINGOVÉ

037 Út 5. 2. 19:00 HC STA¤Í PÁNI HC KOVO·ROT

038 Pá 8. 2. 18:00 HC VIKINGOVÉ HC H. MùSTO

039 So 9. 2. 17:00 HC PREDATORS SK SLOVAN A

040 Ne 10. 2. 17:00 SK SLOVAN B HC STA¤Í PÁNI

041 Út 12. 2. 19:00 SK SLOVAN A HC H. MùSTO

042 Pá 15. 2. 18:00 SK SLOVAN B HC PREDATORS
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Pofiadí Team Záp. V˘h. Prodl. Rem. Prohry Bilance Body

1. HC Kovo‰rot Moravia 5 4 0 1 0 35:10 (25) 9

2. SK Slovan A R˘mafiov 4 3 0 1 0 34:7 (27) 7

3. HC Horní Mûsto 3 2 0 0 1 22:12 (10) 4

4. Stafií páni R˘mafiov 4 1 0 0 3 10:30 (-20) 2

5. SK Slovan B R˘mafiov 2 1 0 0 1 11:9 (2) 2

6. HC Predators Bfiidliãná 3 1 0 0 2 10:15 (-5) 2

7. HC Vikingové 5 0 0 0 5 11:50 (-39) 0

Martin Ftáãek

Datum Domácí Hosté V˘sledek
7. 12. Páni Predators 6:4

8. 12. Vikingové Kovo‰rot 3:13

11. 12. Slovan A Páni 8:1

14. 12. Kovo‰rot Slovan B 5:0 kon.

16. 12. Slovan A Vikingové 16:0

28. 12. Slovan A Kovo‰rot 4:4

29. 12. Páni Horní Mûsto 3:13

30. 12. Vikingové Predators 3:4

3. 1. Kovo‰rot Páni 5:0

4. 1. H. Mûsto Vikingové 6:1

5. 1. Slovan A Predators 6:2

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto.
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Soukromá fiádková inzerce
• Koupím garáÏ v R˘mafiovû a blízkém okolí. Tel.: 602 755 671.

Platím hotovû.

• Malá popová kapela hledá do sv˘ch fiad zpûvaãku. Nabídky

mÛÏete volat na telefonní ãíslo: 605 549 497.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 8. 2. 2019

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

1. 2. 2019  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

2/2019SOUKROMÁ
¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!

Odehrané zápasy 1. kola
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Je‰tû v loÀském roce, na ·tûpána 26. prosince 2018, zahájil Ski klub

RD R˘mafiov závodní sezónu v Novém Mûstû na Moravû. Anna

Fryblíková, Jakub Barusel, Franti‰ek Barusel, Matûj Fryblík, Marek

Sázel, Amálie Vinohradníková, Klára Slováková, Franti‰ek Sázel,

Eduard Casciani, Tomá‰ Sedláfi, Ondfiej Baslar a Jakub Fryblík vstou-

pili do stopy, v níÏ se jen pár dní pfiedtím jel svûtov˘ pohár v biatlo-

nu. V opravdu silnû obsazen˘ch kategoriích si na‰i nevedli ‰patnû

a díky Aniãce Fryblíkové pfiiputovala do R˘mafiova zlatá medaile,

Klára Slováková dovezla stfiíbrnou medaili a Franti‰ek Sázel vybojo-

val bronz. Ladislav Baslar

BûÏkafii zahájili sezónu v Novém Mûstû na Moravû

Minul˘ víkend odjela je‰tû poãetnûj‰í v˘prava na‰ich bûÏeck˘ch ly-

ÏafiÛ vãetnû tûch nejmlad‰ích na Pustevny. Beskydy v‰em ukázaly

(jiÏ ponûkolikáté) sílu ne zrovna vlídného poãasí. Na 400metrovém

okruhu odstartoval klasickou technikou Kry‰tof Vystrãil a Anna

Fryblíková, 800 m jeli Filip Kreãmer a Jakub Barusel, 1 km Marek

Sázel, Matûj Fryblík, Jakub Vystrãil a Franti‰ek Barusel. Volnou

technikou na 2 km závodili Klára Slováková, Amálie Vinohradníko-

vá, Franti‰ek Sázel a Eduard Casciani, na 3 km Ondfiej Baslar, Tomá‰

Sedláfi a Jakub Fryblík. 

Tento krajsk˘ závod byl pro na‰e jezdce více neÏ úspû‰n˘, na nej-

vy‰‰í stupeÀ vítûzÛ vystoupili Kry‰tof Vystrãil (miniÏáci), Anna

Fryblíková (miniÏaãky), Filip Kreãmer (pfiedÏáci), Marek Sázel

(mlad‰í Ïáci), Klára Slováková (star‰í Ïaãky), Franti‰ek Sázel (star‰í

Ïáci) a Ondfiej Baslar (mlad‰í dorostenci). Druhé místo v kategorii

mlad‰ích dorostencÛ obsadil Tomá‰ Sedláfi a tfietí byla v kategorii

star‰ích Ïaãek Amálie Vinohradníková. I v‰em ostatním bûÏcÛm dû-

kujeme za v˘bornou reprezentaci Ski klubu RD R˘mafiov.

V‰echny fanou‰ky lyÏování, ktefií budou mít ãas a zájem se podívat

na nûkteré z dal‰ích závodÛ, srdeãnû zveme 12. ledna 2019 do areá-

lu v Nové Vsi u R˘mafiova, kde probûhne krajsk˘ pfiebor TJ Bfiidliã-

ná, závod volnou technikou. Dále 19. ledna probûhne krajsk˘ závod

na domácích tratích Ski klubu RD R˘mafiov ve Flemda arénû 

a na 31. ledna je k pololetnímu vysvûdãení naplánován veãerní do-

vednostní Koláãkov˘ závod. Ladislav Baslar

Sedm zlat˘ch z Pusteven

R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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