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Zastupitelé se na posledním jednání 
louãili s nejdéle slouÏícím starostou

Záchranáfii s Václavem Sedláãkem
vybojovali na soutûÏi v Itálii stfiíbro

Proã nûkteré opravené komunikace
ve mûstû fiidiãÛm vadí?

R˘mafiovsko má nové informaãní
systémy

Matûj Rampula pfiivezl z Mistrovství
svûta ve stfielbû bronz
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KdyÏ otevfiu Facebook, je témûfi pravidlem, Ïe na mû vybafne pfiíspûvek,

jehoÏ autor se ptá, kde se platí za odpady, jak vysok˘ je poplatek za psa,

kdy bude dokonãena oprava jeho ulice, proã ne‰la voda, kdy bude zase-

dání zastupitelstva a jak se má správnû volit. Nechápu je. Chápu, kdyÏ si

lidé chtûjí postûÏovat nebo sdílet s pfiáteli nûjakou událost ãi svÛj záÏi-

tek…, ale proã hledají informace a pomoc tam, kde ji najít nemohou? Je

to stejné, jako by ‰li pro rajãata do obuvi – sice je nedostanou, ale tfieba

si pûknû popovídají a najdou spfiíznûnou du‰i, která si taky myslí, Ïe

dne‰ní rajãata nestojí za nic? 

Rozumím tomu, Ïe lidé mûli zábrany vyjádfiit svÛj dotaz ãi názor v do-

bách minul˘ch, kdy kaÏdá vûta, kaÏdé slovo bylo pod dohledem strany

a lidu. V dne‰ní dobû ale snad není takov˘ problém fiíci, co mû jako ob-

ãana tû‰í, co mi vadí, co se mi líbí a nelíbí. Problém je asi spí‰ v tom, Ïe

mnozí nechtûjí pfievzít ani minimální zodpovûdnost a ãekají, aÏ nûkdo

nûco fiekne nebo udûlá místo nich. Vyzkou‰ejte si to sami – jdete v práci

po schodech a uvidíte tfieba zmaãkan˘ papírek od su‰enek. Zvednete ho?

Nebo si fieknete, Ïe to není va‰e práce, a necháte ho leÏet, dokud ho ne-

zvedne nûkdo jin˘?

Dfiíve, kdyÏ nûkomu zaãal hofiet dÛm, mohli jste se spolehnout, Ïe nû-

kter˘ z kolemjdoucích zavolá hasiãe. Dnes se taková situace pfietaví do

sledu pfiíspûvkÛ a komentáfiÛ na nûkteré ze sociálních sítí (mÛÏeme si

kaÏd˘ pfiedstavit tu svou oblíbenou – Facebook, Twitter, Google+,

Instagram, Lidé.cz ãi jinou):

Nevíte, co se dûje? Ze stfiechy jednoho domu na na‰í ulici jde hust˘ d˘m.

Nevím, o niãem jsem nesly‰el. Kter˘ je to dÛm?

Je to ten zelen˘, jak bydlí Franta Voves.

Jo, paní Vovsovou jsem znala, moje maminka s ní dûlala v obchodû.

S mlad˘m Pepou Vovsem jsem chodila do ‰koly, uãila nás paní uãitelka

Mareãková, no co my jsme se jí navyvádûli.

Mareãkovou jsme taky mûli, uãila nás hudebku.

dvû historické fotografie Vovsovic domu
Teì teda vidím na té stfie‰e i plameny, hasiãi vÛbec nejedou, tak já teda

nevím.

Za to mÛÏe STAROSTA, nedal hasiãÛm dotaci, tak ãemu se teì diví.

Celé to slavné zastupitelstvo jsou *** a ***, to se musí zmûnit!

… a tak dále a tak dále, dokud VovsÛm neshofií cel˘ dÛm.

MoÏná je to pfiehnan˘ pesimismus, ostatnû rÛzné ceny za záchranu Ïivo-

ta a odváÏné chování dûtí i dospûl˘ch nám fiíkají, Ïe jsou mezi námi ne-

jen slu‰ní a zodpovûdní lidé, ale dokonce i hrdinové. Právû dnes, kdy vy-

chází toto ãíslo R˘mafiovského horizontu, se otevírají volební místnosti,

v nichÏ se budou volit zastupitelé, ktefií budou vést obce dal‰í ãtyfii roky. 

Volby jsou jednou z ‰ancí, jak ovlivnit smûfiování mûsta. V roce 1990 by-

la v R˘mafiovû volební úãast v komunálních volbách 62,83 %, v posled-

ních letech se v‰ak zájem voliãÛ o volby pfiedstavitelÛ mûsta pohybuje

mezi 35 aÏ 42 %. Proã? Na to nedokáÏe asi nikdo správnû odpovûdût. Îe

by r˘mafiov‰tí obãané, plamennû diskutující na sociálních sítích nad kaÏ-

d˘m stromem, dopravní znaãkou a rozhodnutím zastupitelstva, nemûli

zájem o dûní ve mûstû? TûÏko fiíci – jedním z dÛvodÛ ale moÏná bude

právû ta neochota a nezájem projevit se, aã anonymnû. VÏdyÈ sednout si

nad volební „plachtu“ a z nabízen˘ch více neÏ dvou stovek jmen vybrat

jednadvacet, to pfiece jen vyÏaduje trochu práce a pfiem˘‰lení.

Tak buìme optimisté a doufejme, Ïe se tfieba letos k volebním urnám do-

staví co nejvíce voliãÛ, aby sloÏení zastupitelstev jednotliv˘ch obcí na-

‰eho regionu co nejvíce odráÏelo skuteãné potfieby obãanÛ. ona

Pár slov... o obãanství

Foto na titulní stranû: 

Lucie Lehká – Podzim se definitivnû pfiihlásil ke slovu
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Ve ãtvrtek 20. záfií se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo dvacáté ‰esté fiádné zasedání zastupitelstva, které

bylo zároveÀ poslední v tomto volebním období. Na programu jed-

nání byla zpráva o uzavfiení volebního období – celkové zhodnocení

Integrovaného dokumentu mûsta a ostatních zámûrÛ ve volebním ob-

dobí 2014–2018, dále aktuální zpráva o hospodafiení mûsta, rozpo-

ãtová opatfiení, vyhlá‰ení ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit

a ProgramÛ podpory sportu a tûlov˘chovy v R˘mafiovû na rok 2019,

Ïádosti pfiíspûvkov˘ch organizací, Ïádost o pÛjãku a dofinancování

projektu – R˘mafiovsko, o. p. s., majetkové záleÏitosti a bod rÛzné.

Zastupitelé pfiijali celkem devûtapadesát usnesení, z toho vût‰inu tvo-

fiily majetkové záleÏitosti. 

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta

Zastupitelé podûkovali starostovi Ing. Petru Kloudovi za jeho dlouholetou práci pro mûsto 

Programy podpory zájmov˘ch aktivit na rok 2019
Zastupitelstvo mûsta schválilo pravidla ProgramÛ podpory zájmo-

v˘ch aktivit v R˘mafiovû a stanovilo pro kalendáfiní rok 2019 celko-

v˘ objem finanãních prostfiedkÛ urãen˘ na tyto programy ve v˘‰i 

250 tis. korun. Programy slouÏí k podpofie vefiejnû prospû‰n˘ch ãin-

ností subjektÛ, které mají ve stanovách jako jednu z hlavních ãinnos-

tí provozování kulturních a zájmov˘ch aktivit obãanÛ a organizaci

kulturních a spoleãensk˘ch akcí. Organizace, které Ïádají o pfiíspûvek

rovnûÏ v rámci ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu, nemají na

podporu v rámci tûchto programÛ nárok. Finanãní pfiíspûvek v rámci

ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit je neinvestiãní. Pfiíjemce je po-

vinen viditelnû uvádût pfii v‰ech formách propagace skuteãnost, Ïe

jde o aktivitu podpofienou mûstem R˘mafiovem.

Îádost o poskytnutí pfiíspûvku se podává ve lhÛtû od 29. fiíjna do
31. prosince 2018 po‰tou na adresu Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí

Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnû MûÚ nebo

na odboru ‰kolství a kultury. Ve‰keré Ïádosti o dotace posoudí komi-

se pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy pfiedev‰ím z hle-

diska úplnosti Ïádosti, vyúãtování pfiedchozího poskytnutého pfiís-

pûvku, souladu se stanoven˘mi podmínkami, moÏností kontroly vy-

uÏití prostfiedkÛ a získání finanãních prostfiedkÛ z jin˘ch zdrojÛ.

O poskytnutí pfiíspûvku rozhoduje na své nejbliÏ‰í schÛzi rada mûsta,

pfiípadnû na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstvo mûsta dle v˘‰e schva-

lované dotace.

Vyhlá‰eny byly tyto programy:

Program I – Celoroãní ãinnost
Cílem programu je podpora pravideln˘ch celoroãních kulturních,

spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit zejména mládeÏe (do 18 let) a se-

niorÛ (od 65 let). V Ïádosti je nutno uvést roãní plán ãinnosti, poãet

ãlenÛ, poãet ãlenÛ spadajících do kategorie mládeÏe nebo seniorÛ, 

orientaãní roãní rozpoãet pfiíjmÛ a v˘dajÛ, úãel vyuÏití pfiíspûvku,

zdÛvodnûní Ïádosti a v˘‰i poÏadovaného pfiíspûvku. Pfiíspûvek je po-

skytován v˘hradnû organizacím se sídlem v R˘mafiovû.

Program II – Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázov˘ch nebo celoroãních soutûÏí,

závodÛ a turnajÛ, kulturních, spoleãensk˘ch nebo zájmov˘ch akcí

(koncertÛ, v˘stav, divadelních pfiedstavení, festivalÛ, zájmov˘ch sou-

tûÏí a podobnû). Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut i fyzické osobû, pfied-

nostnû je poskytován na akce pofiádané na území mûsta R˘mafiova

(vãetnû místních ãástí) a organizacím se sídlem v R˘mafiovû.

Program III – Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora pfiípravy reprezentantÛ mûsta, zvlá‰tû

soutûÏících Ïákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich 

úãasti na v˘znamné mezinárodní soutûÏi nebo soutûÏi regionálního ãi

celostátního v˘znamu, pfiípadnû podpora úãasti na v˘znamné mezi-

národní akci, zejména v rámci kontaktÛ s partnersk˘mi a spfiátelen˘-

mi mûsty, pfiíp. na kulturní nebo spoleãenské akci celostátního v˘-

znamu. Pfiíspûvek je poskytován konkrétním osobám s trval˘m po-

bytem v R˘mafiovû.

Program IV – Ocenûní úspûchu na soutûÏi
Pfiíspûvek získá jednotlivec, t˘m nebo klub na základû v˘sledkÛ mi-

nulého kalendáfiního roku a plánu roku následujícího – jde o umístûní

na mistrovství âeské republiky, mistrovství Evropy a mistrovství svû-

ta (maximálnû za dvû umístûní jednoho závodníka, t˘mu nebo klubu

v pfiedchozí sezónû). Pfiíspûvek mÛÏe ãinit pro jednotlivce maximálnû

10 tisíc korun, pro t˘m nebo klub maximálnû 20 tisíc korun; poskyt-

nut˘ pfiíspûvek má charakter daru a jeho pouÏití se nevykazuje.

Programy podpory tûlov˘chovy a sportu na rok 2019
Zastupitelstvo schválilo pravidla ProgramÛ podpory tûlov˘chovy

a sportu v R˘mafiovû a stanovilo pro kalendáfiní rok 2019 celkov˘ ob-

jem finanãních prostfiedkÛ na tyto programy ve v˘‰i 2 900 tis. korun.

Tyto programy slouÏí k podpofie vefiejnû prospû‰n˘ch ãinností sub-

jektÛ, které mají ve stanovách jako jednu z hlavních ãinností provo-

zování sportovních aktivit obãanÛ a organizaci sportovních akcí.

Organizace, které Ïádají o pfiíspûvek rovnûÏ v rámci ProgramÛ pod-

pory zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû, nemají na podporu v rámci

sportovních programÛ nárok. Finanãní pfiíspûvek v rámci ProgramÛ

podpory tûlov˘chovy a sportu je neinvestiãní. Pfiíjemce je povinen vi-

ditelnû uvádût pfii v‰ech formách propagace skuteãnost, Ïe jde o ak-

tivitu podpofienou mûstem R˘mafiovem.

Îádost o poskytnutí pfiíspûvku se podává ve lhÛtû od 29. fiíjna do
31. prosince 2018 po‰tou na adresu Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí

Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnû MûÚ nebo

na odboru ‰kolství a kultury. Ve‰keré Ïádosti o dotace posoudí komi-
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Ing. Petr Klouda byl starostou R˘mafiova po ãtyfii volební

období, tedy ‰estnáct let (pfiedtím pÛsobil ve vedení

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov ãi Tepla R˘mafiov). Nikdo

z jeho pováleãn˘ch pfiedchÛdcÛ tak dlouho v kfiesle staro-

sty nesedûl, a to ani bûhem totality, kdy byl v˘sledek vo-

leb obvykle rozhodnut z vy‰‰ích míst. Jifií Toman byl sta-

rostou patnáct let (1970–1985) a jeho pfiedchÛdce Karel

Sklenáfi deset let (1960–1970). Stejnû dlouhé období jako

souãasn˘ starosta strávil ve vedení mûsta pouze pfiedvá-

leãn˘ starosta Viktor Habermann, kter˘ vedl radnici v le-

tech 1922–1938. Uznale se o Petru Kloudovi a jeho zvole-

ní starostou pro ãtvrté volební období vyjádfiil i prezident

Milo‰ Zeman pfii náv‰tûvû R˘mafiova v listopadu 2016.

Na to, co uplynul˘ch ‰estnáct let starostovi pfiineslo, ãe-

ho si nejvíc cení, co bylo nejtûÏ‰í, co by nechtûl zopako-

vat a kam se chystá po volbách, jsme se ho zeptali v roz-

hovoru.

Starosta Petr Klouda po ‰estnácti letech konãí

Zastupitelé schválili Program podpory tûlov˘chovy a sportu ve mûs-

tû. Jde o stfiednûdob˘ dokument konkretizující cíle, opatfiení, moÏ-

nosti podpory a dostupné finanãní zdroje, které umoÏní vy‰‰í vyuÏití

potenciálu sportu a s ním spojen˘ch aktivit ve prospûch obãanÛ i ná-

v‰tûvníkÛ mûsta. Vychází ze státní koncepce v oblasti sportu a ze

strategick˘ch programÛ rozvoje Moravskoslezského kraje.

Program podpory tûlov˘chovy a sportu ve mûstû

Zastupitelé jednali o vykoupení budovy b˘valého fieditelství Jednoty na

ulici Julia Sedláka. Ve stfiedu 3. fiíjna probûhlo dal‰í kolo elektronické

draÏby v˘‰e uvedené nemovitosti a minimální cena byla stanovena na

ãástku 2 900 000 korun, minimální pfiíhoz 5 000 korun a draÏební jisti-

na na 60 000 korun. Starosta informoval zastupitele, Ïe budova je ve

‰patném stavu, a pokud by ji mûsto odkoupilo, otázku na její dal‰í vyu-

Ïití by uÏ fie‰ilo nové zastupitelstvo. Starosta uvedl, Ïe je riziko ãekat na

niÏ‰í nabídku a riskovat, Ïe budovu koupí pfiekupníci a budou kalkulo-

vat s vy‰‰í cenou za budoucí prodej nebo ji nechají volnû chátrat. Proto

zastupitelÛm doporuãil zúãastnit se draÏby a vykoupení uskuteãnit, aby

se neopakoval podobn˘ osud jako s nemovitostí na Husovû ulici.

Zastupitelé mûsta po krátké diskusi schválili vykoupení budovy b˘valé-

ho fieditelství Jednoty a pfiilehl˘ch pozemkÛ. (Pozn. redakce: Mûsto 
v draÏbû neuspûlo, více informací v pfií‰tím ãísle.)

Zastupitelé rozhodli vykoupit budovu b˘valého fieditelství Jednoty

V bodu RÛzné dostali v diskusi slovo nejen zastupitelé, ale i ve-

fiejnost. Z vefiejnosti se do diskuse pfiihlásil JUDr. Jan Cuták, kte-

r˘ se ptal nûkter˘ch zastupitelÛ – lídrÛ politick˘ch stran a hnutí

kandidujících v fiíjnov˘ch komunálních volbách – na to, kde byly

pofiízeny fotografie kandidátÛ umístûné na jednotliv˘ch plaká-

tech. Místostarostka Marcela StaÀková (KDU-âSL) odpovûdûla,

Ïe fota byla pofiízena ve stfiedisku Diakonie âCE, dal‰í lídfii se od-

mítli vyjádfiit s tím, Ïe není jejich povinností tyto informace sdû-

lovat. Dotaz pana Cutáka zÛstal tedy viset ve vzduchu, protoÏe ani

od nûj nezaznûl dÛvod, proã se na tuto otázku nûkter˘ch zastupi-

telÛ ptal. Dotaz na pofiizování fotografií nechápali ani nûktefií ob-

ãané, ktefií na zastupitelstvo zavítali, a mohli tak jen spekulovat.

(Pozn. redakce: JUDr. Jan Cuták motiv dotazu nesdûlil ani redak-
ci.) JiKo

RÛzné

se pro v˘chovu, vzdûlávání a sport pfiedev‰ím z hlediska úplnosti Ïá-

dosti, vyúãtování pfiedchozího poskytnutého pfiíspûvku, souladu se

stanoven˘mi podmínkami, moÏností kontroly vyuÏití prostfiedkÛ

a získání finanãních prostfiedkÛ z jin˘ch zdrojÛ. O poskytnutí pfiís-

pûvku rozhoduje na své nejbliÏ‰í schÛzi rada mûsta, pfiípadnû na nej-

bliÏ‰ím zasedání zastupitelstvo mûsta dle v˘‰e schvalované dotace.

Vyhlá‰eny byly tyto programy:

Program I – Podpora soustavné a pravidelné sportovní ãinnosti
dûtí a mládeÏe
Smyslem pfiíspûvku je motivovat sportovní organizace se sídlem

v R˘mafiovû k vytváfiení podmínek pro pravidelnou sportovní ãinnost

dûtí a mládeÏe do 18 let vãetnû a nezaopatfien˘ch dûtí nad 18 let.

Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit pouze na aktivity související se sportovní

ãinností. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do v˘‰e 90 % nákladÛ pro-

jektu.

Program II – Podpora ãinnosti sportovních oddílÛ
Pfiíspûvek je urãen na pravidelnou celoroãní ãinnost sportovních od-

dílÛ se sídlem v R˘mafiovû. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu ná-

jemného prostor, energií, vodného, stoãného, nákup materiálního vy-

bavení organizace, zaji‰tûní provozu a údrÏby nemovitostí nebo jiné-

ho majetku, kter˘ Ïadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve v˘pÛjãce,

vãetnû mzdov˘ch nákladÛ, odmûny rozhodãím a trenérÛm, dopravné

na soutûÏe, startovné a podobnû. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do

v˘‰e 80 % nákladÛ projektu.

Program III – Pofiádání v˘znamn˘ch sportovních akcí
Pfiíspûvek je urãen na podporu v˘znamn˘ch jednorázov˘ch ãi opako-

van˘ch sportovních akcí konan˘ch na území mûsta R˘mafiova.

Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu nájemného prostor, energií,

vodného, stoãného, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybave-

ní je pro pofiádání akce nezbytné nebo s ní pfiímo souvisí), odmûny

rozhodãím, ceny a podobnû. Îadatel musí prokázat financování své

ãinnosti i z jin˘ch zdrojÛ, pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut do v˘‰e 

80 % celkov˘ch nákladÛ.

Program IV – Ocenûní úspûchu na sportovní akci
Pfiíspûvek získá jednotlivec nebo druÏstvo na základû v˘sledkÛ mi-

nulého kalendáfiního roku a plánu roku následujícího – jde o umístû-

ní na mistrovství âeské republiky, mistrovství Evropy a mistrovství

svûta (maximálnû za dvû umístûní jednoho závodníka ãi druÏstva

v pfiedchozí sezónû). Pfiíspûvek mÛÏe ãinit pro jednotlivce aÏ 10 tisíc

korun, pro druÏstvo aÏ 20 tisíc korun. Pfiíspûvek má charakter daru

a jeho pouÏití se nevykazuje.

Îádosti o pfiíspûvek z ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit
a z ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu podané po termínu
nebudou akceptovány! Neúplné Ïádosti, které nebudou na zákla-
dû v˘zvy nejpozdûji do 5 dnÛ doplnûny, budou z dal‰ího posuzo-
vání vyfiazeny. Podrobné znûní pravidel lze nalézt na úfiední desce

mûsta, pfiípadnû na webov˘ch stránkách mûsta.

V pracovnû
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Vá‰ mandát starosty fiíjnov˘mi komunálními volbami skonãí. Mûsto
jste vedl od roku 2002. Jak˘ch bylo tûch ‰estnáct let na radnici?
S jak˘mi plány jste nastupoval do této funkce, co jste od starosto-
vání oãekával a co se vám podafiilo naplnit?
Tûch ‰estnáct let bylo pfiedev‰ím hektick˘ch. Ale byla to krásná práce,

které jsem si nesmírnû váÏil a která mû naplÀovala. Chápal jsem ji jako

ãest a zároveÀ odmûnu. Práce starosty znamená neustálá setkání s lid-

mi, fie‰ení problémÛ, úkolÛ, stíÏností, prÛ‰vihÛ, ale také radost z práce

a vûcí, které se povedly. ·koda jen Ïe tato funkce, zastupitelstvo a úfia-

dy mûsta nemají vût‰í kompetence a pravomoci a Ïe nemohou spoustu

vûcí samy rozhodnout a vyfie‰it, kdyÏ se na nû obãané mûsta obrátí.

Nastoupil jsem s pfiedstavou, Ïe se pfiedev‰ím pokusím konsolidovat

a stabilizovat finanãní hospodafiení mûsta. Pfiipadlo mi pfiedtím spo-

leãnû s hospodafiením mûstsk˘ch spoleãností a pfiíspûvkov˘ch orga-

nizací chaotické a problematické. Tuto vûc povaÏuji za dávno vyfie-

‰enou. Mám radost z toho, Ïe na‰i zastupitelé a mûsto vyuÏili ‰ancí,

které pfiinesla uplynulá doba – dotaãních moÏností z evropsk˘ch, re-

publikov˘ch a dal‰ích fondÛ, které si k realizaci obrovského mnoÏ-

ství investic vynutily vznik a pfiijetí odpovídající finanãní strategie

pfii nedostatku vlastních zdrojÛ nutn˘ch k jejich spolufinancování. 

Co podle vás rozhodlo o tom, Ïe vás obãané, potaÏmo zastupitelé,
zvolili ãtyfiikrát do vedení mûsta?
Pfiesnû nevím. Mohu jen spekulovat, Ïe to byly viditelné a rychlé pro-

mûny mûsta k lep‰ímu. 

Jak role starosty zmûnila vá‰ pohled na mûsto a jeho obãany?
Poznal jsem postupnû celou ‰ífii Ïivota na‰eho mûsta i komunální prá-

ce a politiky obecnû. Dûlal jsem si na jeho atributy názor a nauãil se

s ostatními zastupiteli spolurozhodovat o záleÏitostech mûsta. Mûl

jsem tu nejlep‰í moÏnost poznat jeho obyvatele a vÛbec dále pozná-

vat lidi a jejich povahy. Je to ale nekoneãn˘ proces. Obû strany se

vzájemnû poznávají, ovlivÀují a mûní. Práce s lidmi mû tû‰í, stále mû

pfiekvapují.

Za dobu, co jste byl ve funkci starosty, na‰e mûsto rozkvetlo do krá-
sy. Kolik investiãních akcí ve mûstû se vám podafiilo se zastupiteli
realizovat a v jakém finanãním objemu? Které investice povaÏujete
za stûÏejní?
Byly to stovky nejrÛznûj‰ích investic. Za tûch ‰estnáct let mûsto pro-

investovalo 1,12 miliard korun, na které se podafiilo získat 450 mili-

onÛ korun rozvojov˘ch dotací. Tyto peníze v˘raznû pomohly na‰e

mûsto promûnit. Dotaãní peníze ale nikdy „neleÏely“ volnû na ulici,

zaslouÏili se o nû svou prací a erudicí pfiedev‰ím pracovníci na‰eho

úfiadu a zastupitelé. Nûkolikrát jsem jiÏ psal, Ïe k promûnû mûsta nej-

více pfiispûlo nûkolik skuteãností. Mûsto bylo pfied m˘m nástupem

neoran˘m polem, na kterém bylo co mûnit, existovala v‰emoÏná té-

mata, co a jak zlep‰it, byla to zlatá doba existence mnoha dotaãních

titulÛ, existovala silná poptávka firem po stavebních zakázkách, kte-

ré podstatnû zlevÀovaly cenové nabídky – odhaduji, Ïe skuteãná ce-

na realizovan˘ch investic podle jejich rozpoãtov˘ch nákladÛ je je‰tû

o 25–30 % vy‰‰í. Podafiilo se vÏdy v koalicích rychle zajistit shodu

zastupitelÛ na volebních plánech a v neposlední fiadû to byla erudo-

vanost a aktivita zamûstnancÛ mûstského úfiadu, ktefií ve skuteãnosti

v‰e zaji‰Èovali od podání Ïádostí o dotace pfies zhotovení projektové

rozhovor

Ocenûní taneãníkÛ ZU· Blahopfiání stoleté obãance

Gratulace seniorÛm S prezidentem Milo‰em Zemanem
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dokumentace aÏ po samotnou realizaci. A byla to velmi sloÏitá a ná-

roãná agenda.

Nûkteré investice realizovány nebyly, protoÏe nebyl vyhlá‰en dotaã-
ní program nebo nemûly v Integrovaném dokumentu mûsta mo-
mentální prioritu. Které nerealizované investiãní akce vás budou
mrzet a proã? 
Tak je to pfiedev‰ím zastfie‰ení zimního stadionu, realizace cykloste-

zek a chodníkÛ a vodní nádrÏe pod Opavskou ulicí v Janovicích. Vinu

na tom nese pfiedev‰ím neexistence pfiíslu‰n˘ch dotaãních titulÛ, je-

jich opoÏìování nebo kritéria, která pfii hodnocení Ïádostí není

schopno na‰e mûsto splnit. V‰echny jmenované akce povaÏuji za vel-

mi potfiebné pro mûsto. 

Kromû zmínûn˘ch investic, na kter˘ch jste mûl velk˘ podíl, byly
v prÛbûhu ãtyfi volebních období uzavfieny nové smlouvy s partner-
sk˘mi mûsty. Jak˘ v˘znam má podle vás mezinárodní partnerství
pro obãany na‰eho mûsta?
Za mého úãinkování byla podepsána smlouva o partnerství s mûstem

Krompachy na v˘chodním Slovensku a Zeil am Main v Nûmecku.

Obû byly pfiedjednány pfied m˘m nástupem. Kdysi jsem hodnotil

partnerské vztahy a smlouvy spí‰e s despektem, ale svÛj názor jsem

podstatnû zmûnil. Je dobfie st˘kat se s lidmi z jin˘ch ãástí Evropy,

znát jejich Ïivotní podmínky, starosti, nechat se inspirovat, rozvíjet

vztahy v celém spektru obyvatel od ‰kol a spolkÛ aÏ po seniory, dû-

lat spoleãné projekty… Pak vidíte vlastní problémy a Ïivot mûsta z ji-

ného úhlu a nadhledu a to vám v práci nesmírnû pomáhá.

Na které okamÏiky v prÛbûhu ‰estnácti let vzpomínáte nejradûji
a u kter˘ch byste naopak chtûl, aby se nikdy nestaly?
Obojího jsem si uÏil pfiehr‰le a tûÏko vybírat. Snad nejhor‰í jsem za-

Ïil ve tfietím volebním období, kdy jsme v roce 2013 dokonãili a ko-

laudovali akci rekonstrukce budovy SVâ, která mû a mé spolupra-

covníky stála mnoho sil a energie, a hned nato jsme se pustili do re-

konstrukce námûstí Míru, o které jsme pfiedpokládali, Ïe bude ve

srovnání s tou pfiedchozí procházkou rÛÏov˘m sadem. Tato stavba na-

víc nebyla dotovaná, a proto administrativnû mnohem jednodu‰‰í.

Oproti oãekávání se na mû sesypala fiada obãanÛ a obchodníkÛ se

sv˘mi odsudky, protesty, v˘tkami. Zaãaly problémy s dodavatelem.

Nûktefií koaliãní partnefii podlehli malovûrnosti a zaãali mi udílet kní-

Ïecí rady. Bylo to nekoneãné léto, které mû a pracovníky regionální-

ho rozvoje hodnû spálilo. âekali jsme, Ïe obãané tuto stavbu uvítají

a lehce pfietrpí nutná omezení. Stále jsem vûfiil v obrat, ale pfiipravilo

mû to o spoustu sil. KdyÏ byla stavba dokonãena, a myslím, Ïe byla

vût‰inou lidí kladnû hodnocena, kdyÏ jsme v roce 2014 námûstí slav-

nostnû otevírali a kdyÏ pak pro mû i podzimní volby dopadly velmi

dobfie, pak to byly pro zmûnu asi ty nejkrásnûj‰í okamÏiky v této

funkci.

Jak˘ by podle vás mûl b˘t pfií‰tí starosta? 
Tûch vlastností, které by mûl mít, je samozfiejmû spousta. Akcentoval

bych jen odvahu a stateãnost, schopnost vést lidi, mít vlastní názor, 

iniciativu, kreativitu a poctivost.

UÏ dávno pfied koncem tohoto volebního období jste prohlásil, Ïe
s komunální politikou konãíte na v‰ech úrovních. Máte jistû své
plány, které hodláte uskuteãnit, a pokud to není tajemství, mÛÏete
fiíci, kam se budou ubírat va‰e kroky po volbách? Údajnû chcete 
odejít pfiedãasnû do penze a naplno uÏívat klidu v duchu své záliby,
kterou je myslivost. Je to pravda? Budete ochoten pomoci radou
novému starostovi, pokud o to budete poÏádán?
Ano. To, co fiíkáte, jsem opakovanû prohla‰oval a chci to i realizovat.

Mám krásné koníãky, které jsem dlouho odkládal. Myslivost, lovec-

kého psa, dvû zahrady, turistiku, pfiírodu obecnû. ProtoÏe jsem ale

v podobné situaci vlastnû nikdy nebyl, tak nevím, co se mnou pfiemí-

ra volného ãasu udûlá. Zda budu mít nutkání najít si novou práci, ne-

bo se drÏet popsaného scénáfie. KaÏdopádnû si teì nádhernû odpoãi-

nu od v‰ech starostí a odpovûdnosti. Novému vedení samozfiejmû

vÏdy rád pomÛÏu informacemi nebo sv˘m názorem, pokud o to bu-

dou stát.

Pane starosto, jménem redakce R˘mafiovského horizontu, na‰eho
vydavatele Stfiediska volného ãasu i v‰ech ãlenÛ redakãní rady vám
dûkuji za spolupráci a pfieji do dal‰ích let pevné zdraví a mnoho ús-
pûchÛ v osobním Ïivotû. JiKo

Nov˘ v˘tah na oddûlení sociální sluÏby Podhorské nemocnice

Majáles Otevfiení autobusového nádraÏí po rekonstrukci

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

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

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

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

Termín nástupu: 1. listopadu 2018, popfi. dle dohody 

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0 

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

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní 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:
• stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) stavebního smûru s min. praxí 2 roky v in-

vestiãní v˘stavbû, popfi. ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo magisterském studijním oboru stavebního nebo tech-

nického smûru nebo vy‰‰í odborné vzdûlání stavebního nebo technického smûru (zákon ã. 111/1998 Sb., zákon o vysok˘ch ‰kolách)

s min. praxí 1 rok v investiãní v˘stavbû,

• znalost rozpoãtování investiãních akcí, 

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• základní orientace v zákonû ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ,

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní zabezpeãení investiãních akcí mûsta, zastupování investora zejména pfied dotãen˘mi orgány státní správy, za-

ji‰tûní projektové pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím, 

• tvorba plánÛ investic a oprav,

• zpracování podkladÛ pro Ïádosti o dotace,

• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení (pfiedmût plnûní, technické poÏadavky).

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

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

bûrového fiízení,

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

úhonnost 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 nej-

pozdûji 10. fiíjna 2018

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. fiíjna 2018
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-

tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-

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

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru regi-

onálního rozvoje Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Nûkteré mûstské komunikace pro‰ly letos kompletní rekonstrukcí.

Podle obyvatel, zejména fiidiãÛ, nebyly vÏdy opraveny ke v‰í spoko-

jenosti. Záporné ohlasy jsou zejména na ‰ífiku silnic, resp. „nesmysl-

né zúÏení“. Zfiejmû nejmarkantnûj‰ím pfiíkladem je kfiiÏovatka ulic

Strálecké a Komenského, kde se v bodu zlomu nevyhnou ani dvû 

osobní vozidla. Dal‰í pfiíklady mohou následovat. Proã byly komuni-

kace takto vyprojektovány, na to jsme se zeptali v rozhovoru projek-

tanta Ing. Lubomíra Konviãného.

Proã nûkteré opravené komunikace ve mûstû fiidiãÛm vadí?

MÛÏete fiíci, proã byly nûkteré komunikace ve mûstû pfii rekon-
strukci zúÏeny? Nestaãilo je ponechat v pÛvodní podobû jen s tím,
Ïe bude opraveno podloÏí a poloÏen nov˘ asfaltov˘ koberec?
Samozfiejmû Ïe by to ‰lo, ale R˘mafiov se vydal cestou kompletních re-

konstrukcí komunikací, v rámci kter˘ch je moÏné fie‰it jejich stávající

problémy. Bûhem projekãních prací je nutné se vÏdy podívat na rekon-

struovan˘ úsek jako na celek, najít v‰echny zjevné i skryté vady stáva-

jícího stavu a pokusit se v projektu zjednat nápravu. ByÈ se nûkomu mÛ-

Ïe zdát stavba jednoduchou opravou bez nutnosti dal‰ích úprav, z hle-

diska ãesk˘ch norem mÛÏe jít o stavbu, která potfiebuje úpravu, protoÏe

v sobû zahrnuje hned nûkolik na první pohled neviditeln˘ch vad.

Stávající komunikace mají podobu, kterou dostaly pfied desítkami let,

a stejnû jako jiné oblasti lidského vûdûní se i dopravní projektování

vyvíjí a reaguje na nové poznatky. Dfiíve se preferovala motorová do-

prava a na potfieby nemotorové dopravy se nebral tolik zfietel. Pfiitom

mûsto je Ïiv˘ organismus, kde kaÏdá skupina má své, ãasto proti-

chÛdné zájmy – fiidiãi chtûjí co nejrychleji projet a zaparkovat co nej-

blíÏe vchodu, chodci se chtûjí bez oklik dostat do svého cíle nebo se

jenom procházet a potkávat se znám˘mi, lidé v domech v sousedství

s komunikací zase chtûjí mít klid a parkující auta co nejdále od oken

atd. Z dne‰ního pohledu je uspofiádání mnoha komunikací morálnû

zastaralé a jejich návrhové parametry dávno pfiekonané, protoÏe do-

stateãnû nefie‰í zájmy nejzranitelnûj‰ích úãastníkÛ silniãního provozu

a pro nûkteré úãastníky vytváfií pfiímo nebezpeãné podmínky.

Pfiesto se nedá mluvit o plo‰ném zuÏování komunikací, napfiíklad na

Divadelní ulici do‰lo naopak k roz‰ífiení jízdního pásu a ulice

Komenského je navrÏena ve stejné ‰ífice. Dochází pouze k lokálnímu

zúÏení, respektive k umisÈování prvkÛ, na které fiidiãi nejsou zvyklí.

Obecnû se setkáváme s názory, Ïe upravované kfiiÏovatky ve mûstû

nebudou prÛjezdné pro vozidla zimní údrÏby. To mÛÏeme rozhodnû

vylouãit. Pfii projektování jsme povinni zajistit, aby ve‰keré úseky

vefiejnû pfiístupn˘ch pozemních komunikací, tedy i kfiiÏovatky nebo

jakékoliv lokální zúÏení, byly prÛjezdné pro vozidla integrovaného

záchranného systému, tedy zejména pro vozidla hasiãÛ. Pak je tento

úsek bez problému prÛjezdn˘ i pro vozidla zimní údrÏby nebo vo-

zidla na svoz komunálního odpadu.

Pfiíkladem v˘‰e popsaného je hodnû debatovaná úprava kfiiÏovatky
ulic Strálecké a Komenského – mÛÏete popsat dÛvody, které vás
vedly k tomuto fie‰ení?
V projekãním návrhu staveb dopravního charakteru v intravilánu

mûst se pfiihlíÏí pfiedev‰ím k v˘znamu dané komunikace v rámci cel-

ku, tedy jakou funkci v daném umístûní plní, a dle toho je zafiazena

do funkãní skupiny. Zde mÛÏeme obû ulice, Stráleckou

i Komenského, zafiadit mezi místní komunikace funkãní skupiny 

C – obsluÏné, které zaji‰Èují obsluhu okolních staveb a území, ale ne-

jsou v˘znamné z hlediska dopravy ve mûstû. Komunikace jsou dále

fie‰eny jako jednopruhové obousmûrné, prÛmûrné ‰ífiky 4,50 m, kde

dochází k vyhnutí automobilÛ, pokud je to moÏné v jízdním pruhu,

pokud ne, tak v roz‰ífieném prostoru napfi. kfiiÏovatky, sjezdÛ k ne-

movitostem apod. Dal‰ím faktorem, ke kterému je nutné v návrhu

pfiihlédnout, je intenzita dopravy (dopravní zatíÏení) fie‰ené komuni-

kace. Na základû místních podmínek se potom pfiikroãí k návrhu sa-

motné kfiiÏovatky.

KfiiÏovatka byla v pÛvodním stavu fie‰ena jako jedna velká plocha

bez prostorového uspofiádání s neúmûrnû velk˘m podílem asfaltové

plochy na úkor zelenû. KfiíÏení dvou komunikací bylo provedeno pod

nevhodn˘m úhlem, nebylo osazeno svislé dopravní znaãení (platilo

zde pravidlo pfiednosti zprava) a panoval zde nesoulad mezi psycho-

logickou a skuteãnou pfiedností v jízdû, coÏ je dle platn˘ch âSN vûc

nepfiijatelná (pfii v˘jezdu z ulice Strálecké v pfiímém smûru bylo nut-

né dát pfiednost vozidlÛm jedoucím po ulici Komenského na zalome-

né komunikaci). PÛvodní fie‰ení kfiiÏovatky bylo tedy z hlediska bez-

peãnosti silniãního provozu závadné a bylo potfieba zajistit, aby nové

stavební uspofiádání kfiiÏovatky vyfie‰ilo v‰echny popsané vady.

KfiiÏovatkové napojení má b˘t pfiehledné, srozumitelné z hlediska or-

ganizace dopravy, má b˘t zaji‰tûn rozhled v kfiiÏovatce a dle v˘zna-

mu má b˘t oznaãeno dopravním znaãením. Nestaãí v‰ak pouze kfii-

Ïovatku opatfiit dopravním znaãením nebo ponechat pfiednost na 

obecném ustanovení o pfiednosti zprava, ale smûrové i ‰ífikové uspo-

fiádání hlavní a vedlej‰í komunikace musí samo o sobû fiidiãi napoví-

dat, jakou dopravní situaci má oãekávat. Jedním z hlavních paramet-

rÛ návrhu je úhel napojení komunikací, kter˘ má b˘t ideálnû kolm˘

(90°). Bylo tedy nutné napojit jednu z ulic na druhou ideálnû pod kol-

m˘m úhlem. Pfii úvaze, kterou z ulic udûlat „hlavní“, byla po projed-

nání s Dopravním inspektorátem Policie âR a speciálním stavebním

úfiadem – odborem dopravy a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov

zvolena ulice Komenského. Hlavní dÛvodem byl fakt, Ïe pfii smûro-

vém vych˘lení (kolmém napojení) ulice Strálecké dojde také k úãel-

nému zpomalení jízdy vozidel (pfii ustanovení Strálecké ulice jako

hlavní by ke zpomalení vozidel bylo nutné pouÏít napfi. zpomalovací

prahy apod.). ZároveÀ bude jednoznaãnû patrné, která komunikace je

dopravnû v˘znamnûj‰í. Tûmito úpravami byla provedena náprava

v‰ech pÛvodních vad, nov˘m fie‰ením byla ustanovena pfiednost v jíz-

dû, a to nejen svisl˘m dopravním znaãením, ale i fyzick˘m uspofiá-

dáním kfiiÏovatky, také do‰lo k nápravû souladu skuteãné a psycho-

logické pfiednosti v jízdû.

Padl zde pojem zúÏená komunikace. Samozfiejmû se to zde nabízí,

z velké zpevnûné plochy se stala pouze komunikace. V rámci stavby

rozhovor

KfiiÏovatka ulic Komenského a Strálecké ZúÏení jednosmûrné âapkovy ulice
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je respektována pÛvodní ‰ífika obou napojovan˘ch paprskÛ ulic

Komenského a Strálecké, a jak bylo psáno v˘‰e, návrh kfiiÏovatky byl

provûfien na prÛjezd návrhového vozidla N2 – velkého nákladního

automobilu, tzn. je dostateãnû dimenzována pro prÛjezd vozidel ha-

siãského záchranného sboru, vozidel pro svoz odpadu a zimní údrÏ-

by. 

Snad trochu doplnûní. Jedním z hlavních cílÛ pfii projektování míst-

ních komunikací a jejich oprav je zaji‰tûní bezpeãnosti v‰ech úãast-

níkÛ silniãního provozu, a za tímto úãelem se provádûjí opatfiení pro

zklidnûní dopravy v závislosti na v˘znamu a umístûní jednotliv˘ch

komunikací v obci. Zejména u místních komunikací skupiny C mají

b˘t ve velké mífie aplikována opatfiení pro regulaci rychlosti. Zde jsou

pouÏita hned dvû opatfiení. Základním parametrem pro zklidÀování

dopravy je omezení rychlosti na 30 km/h, tedy návrh zóny s omeze-

nou rychlostí – toto opatfiení se jiÏ nacházelo na Strálecké ulici

a v rámci projekãních prací byla znaãka posunuta co nejblíÏe k ulici

OkruÏní, aby se omezení vztahovalo na celou fie‰enou oblast.

Vzhledem k faktu, Ïe dodrÏování maximální dovolené rychlosti není

v na‰ich konãinách samozfiejmostí, je vhodné podpofiit sníÏení rych-

losti dal‰ími stavebními opatfieními; zde nám pomohly samotné sta-

vební úpravy napojení paprsku ulice Strálecké na ulici Komenského,

coÏ je opatfiení ã. 2.

V‰echny tyto úpravy jsou tedy cíleny na sníÏení rychlosti projíÏdûjí-

cích vozidel a zaji‰tûní vût‰í bezpeãnosti pohybu v‰ech úãastníkÛ

provozu. Toto fie‰ení samozfiejmû nemusí b˘t stejnû komfortní jako

fie‰ení jedné velké plochy, ale je úãelné.

Opravují se v ostatních mûstech stejné velikosti, jako je R˘mafiov,
komunikace podobn˘m zpÛsobem?
Pokud se pfiistupuje k celkové rekonstrukci dopravního prostoru, tak

ano. âeské technické normy, technické podmínky, vzorové listy sta-

veb pozemních komunikací a dal‰í texty o problematice dopravních

staveb se nezab˘vají velikostí mûsta nebo poãtem obyvatel v nûm Ïi-

jících, na‰e spoleãnost navrhuje fiadu staveb v Olomouci, Bruntále,

Krnovû a jin˘ch mûstech a v‰ude platí stejné podmínky pro návrh.

Jak jsem jiÏ popsal, v návrhu se vychází pfiedev‰ím z v˘znamu dané

komunikace v celku, tedy jakou funkci v daném umístûní plní, a z in-

tenzity dopravy. Samozfiejmû se dále pfiihlíÏí k ostatním charakteris-

tikám dopravní stavby, ale základ je stejn˘.

Které normy ukládají takto postupovat pfii rekonstrukcích komuni-
kací?
Pro projektování pozemních komunikací platí celá fiada pfiedpisÛ, aÈ

uÏ to jsou ãeské technické normy, technické podmínky ministerstva

dopravy, vzorové listy nebo metodické pokyny ministerstva dopravy.

Obecnû nejsou tyto pfiedpisy závazné, jsou pouze doporuãené, ale nû-

které právní pfiedpisy pfiímo odkazují na vybraná ustanovení nebo ce-

lé normy, které se tak stávají závazn˘mi pro v‰echny úãastníky v˘-

stavby pozemních komunikací. Dle stávajících rozhodnutí soudÛ

rÛzn˘ch instancí, které se v mnoha pfiípadech pfiiklonily na stranu do

té doby nezávazn˘ch ustanovení technick˘ch pfiedpisÛ, se projektan-

ti bezdÛvodnû neodchylují od v‰ech technick˘ch pfiedpisÛ. Pokud se

dané fie‰ení v konkrétních podmínkách navrhnout nedá, pak je zod-

povûdn˘m úkolem projektanta najít to nejlep‰í moÏné fie‰ení.

Ministerstvo dopravy âR od roku 2001 uplatÀuje systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací, kter˘ má za cíl zv˘‰it kvalitu pfii v˘-

stavbû, opravách a údrÏbû pozemních komunikací stanovením tech-

nick˘ch poÏadavkÛ a jejich pravideln˘m pfiezkumem a pfiípadnou ak-

tualizací. Jsou proto doplÀovány nové technické pfiedpisy, které fie‰í

dosud nedostateãnû popsanou problematiku, nebo jsou v pravidelném

intervalu aktualizovány stávající pfiedpisy, a to na základû podnûtÛ

z praxe a ze závûrÛ v˘zkumn˘ch úkolÛ.

I. etapa – místní ãásti Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jmenovan˘ch ulic.

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

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

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

chladicí zafiízení obsahující freony, fotochemikálie.

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

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

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

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

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

cyklaãním dvofie a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad do

popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

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

so 8:00–13:00

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

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

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

Ve dnech 15. aÏ 23. záfií se v Krnovû uskuteãnil 24. roãník Nûmecko-

ãeského t˘dne. Bûhem nûj do na‰eho regionu zavítali nûmeãtí rodáci,

ktefií zde Ïili pfied druhou svûtovou válkou. Kromû kulturních vystou-

pení a v˘letÛ do okolí (nemohl chybût ani v˘‰lap na Pradûd) bylo na

programu také tradiãní setkání se studenty v krnovské synagoze. VÛbec

poprvé se jej prostfiednictvím Romana Popelky zúãastnila také Základní

‰kola R˘mafiov. 

V rámci Nûmecko-ãeského t˘dne byla vyhlá‰ena soutûÏ na téma Roky

1918, 1938, 1948 a 1968 ve vztahu ke Krnovu. Prezentace studentÛ

v nûmeckém jazyce hodnotila porota a vítûzové obdrÏeli hodnotné fi-

Setkání studentÛ v krnovské synagoze

·kolství
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nanãní i vûcné ceny. Cílem soutûÏe bylo pfiipomenout si v˘znamná os-

miãková v˘roãí a motivovat Ïáky ke studiu nûmãiny.

Roman Popelka v zaplnûné synagoze referoval o v˘znamn˘ch událos-

tech z roku 1938 na Krnovsku a Bruntálsku. SouÏití âechÛ a NûmcÛ na

na‰em území bylo vÏdy problematické, takÏe materiál, ze kterého

Roman ãerpal, byl opravdu bohat˘. Nechybûla zmínka o rostoucím vli-

vu Henleinovy SdP, o provokativních akcích jednotek Freikorpsu nebo

o snaze ãeskoslovenské vlády zostfiit obranu hranic. Perliãkou byla ná-

v‰tûva Adolfa Hitlera v Krnovû a v Bruntálu. Jeho projevu z balkonu kr-

novské radnice pfiihlíÏelo plné námûstí. V Bruntále na jeho poãest do-

konce námûstí pfiejmenovali na Adolf-Hitler-Platz.

Porota na Romanovû prezentaci nejvíce ocenila odbornost, práci s pra-

meny, pouÏití nejnovûj‰í regionální literatury a dobrou jazykovou vyba-

venost. Nakonec mu udûlila 2. místo a kromû vûcn˘ch darÛ obdrÏel

ãástku 100 euro. Vzhledem k tomu, Ïe byl Roman Popelka ze v‰ech

soutûÏících nejmlad‰í, jde o skvûl˘ úspûch a vûfiím, Ïe nebude poslední. 

Foto a text: Mgr. Helena âuková, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Obvykle jarní, kvûtnová soutûÏ pûtiãlenn˘ch druÏstev se novû pfiesu-

nula do druhé poloviny záfií. Okresní finále Atletického ãtyfiboje zá-

kladních ‰kol uspofiádala krnovská Z· SmetanÛv okruh a zúãastnilo

se jej 40 chlapcÛ a 35 dívek z osmi ‰kol. Ve ãtyfiboji v‰ichni soutûÏí-

cí absolvují bûh na 60 m a vytrvalostní bûh a rozdûlí si skok vysok˘

a dalek˘ a hod míãkem s vrhem koulí.

Chlapecké i dívãí druÏstvo z r˘mafiovské Z· Jelínkova vybojovalo

zlaté medaile a dosáhlo i na nûkolik cenn˘ch individuálních umístû-

ní. Roman Hradil zabûhl druhé místo ve sprintu a stejné umístûní se

mu podafiilo i v dálce. Jan Jablonãík zvítûzil v hodu míãkem a ve sko-

ku dalekém triumfoval parádním v˘konem 563 cm. Katefiina

HorÀáãková vyhrála bûh na 800 m a v hodu míãkem skonãila tfietí.

Jan Kováfi si dobûhl pro zlato v bûhu na 1000 m a obsadil tfietí místo

v dálce. Jedna z nejmlad‰ích úãastnic závodu, Veronika ·vehlová,

vybojovala v˘konem 141 cm druhé místo ve skoku vysokém, ve stej-

né disciplínû se jako tfietí umístil Ondfiej Hrabina. Tfietí místo v dálce

pfiidala Klára Tomíãková. Na t˘movém úspûchu se podíleli je‰tû

Pavel Biras, Karolína Knapková a Ivana Hofiínková.

Odmûnou byla v‰em na‰im závodníkÛm krom medailí i moÏnost utkat

se o t˘den pozdûji s nejlep‰ími mlad˘mi atlety severní Moravy.

Krajského finále na opavském Tyr‰ovû stadionu se mohlo zúãastnit aÏ

dvanáct druÏstev ze v‰ech okresÛ. Tradiãnû zde dominují v˘bûry spor-

tovních ‰kol z Ostravska, Tfiince, Opavy ãi Kopfiivnice. Na‰i soutûÏící

si jeli tento závod uÏít a pokusit se o svá osobní maxima. Dívky se 

umístily jako osmé s nûkolika pûkn˘mi individuálními v˘kony do de-

sátého místa. R˘mafiov‰tí borci pfiekvapili nejednoho z pfiihlíÏejících,

kdyÏ po velmi dobr˘ch v˘konech v prÛbûhu dne a hlavnû po strhujícím

závûreãném bûhu na 1000 m obsadili druhé místo mezi druÏstvy a ne-

byli daleko od postupu na republikové finále. Jan Jablonãík skonãil ja-

ko jednotlivec v kraji devát˘, Ondfiej Hrabina osm˘ a Jan Kováfi ‰est˘.

V‰em r˘mafiovsk˘m vícebojafiÛm dûkujeme za v˘born˘ pfiístup k ná-

roãné pfiípravû, sportovní chování a vynikající reprezentaci ‰koly

a mûsta.

Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, fota: Barbora Bulová

Atletick˘ ãtyfiboj 2018

Termín leto‰ního, jiÏ devátého republikového finále Odznaku v‰e-

strannosti olympijsk˘ch vítûzÛ pfiipadl na 5.–6. záfií. Organizátofii po-

tfietí uspofiádali dvoudenní desetibojafiské klání na krásném sportov-

ním stadionu VUT v Brnû s pÛvabn˘m v˘hledem na mûstskou ãást

Královo Pole. Sjela se sem osmiãlenná druÏstva ze ãtyfiiceti ‰kol

a pfies 300 dal‰ích soutûÏících jednotlivcÛ. Celkem se zde setkalo té-

mûfi 700 dûtí z více neÏ 220 ‰kol z celé âR.

Aãkoliv se tento projekt neustále rozrÛstá a konkurence je stále vût‰í,

podeváté v fiadû zde mûl zastoupení i R˘mafiov. Z krajského kola

v Havífiovû postoupili Kry‰tof Kovafiík ze Z· Jelínkova 1 a Amálie

Republikové finále OVOV
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Turãianská galéria ve slovenském Martinû 6. srpna slavnostnû zahá-

jila 23. roãník mezinárodní soutûÏní pfiehlídky v˘tvarné tvorby dûtí

a mládeÏe Bienále fantázie 2018. Souãástí vernisáÏe bylo slavnostní

pfiedání cen vítûzÛm. „Velkou radost nám udûlal úspûch na‰ich nej-
men‰ích v˘tvarníkÛ – Krist˘ny a Matyá‰e Egidov˘ch z pfiípravného
studia, ktefií získali první místo v kategorii prací dûtí od 3–6 let,“

uvedla uãitelka v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov ·árka Lupeãková.

Pofiadatelé leto‰ního Bienále fantázie tématem Namaºuj a napí‰ chtû-

li otevfiít dvefie ãisté, neohraniãené fantazii a spontánní tvofiivosti dû-

tí. Cílem bylo propojit obraz a slovo nebo pfiímo slovy vytvofiit ob-

raz. „Leto‰ní roãník je v˘jimeãn˘ tím, Ïe se poprvé do soutûÏe regist-
rovali Ïáci a studenti z celého svûta pfies internet,“ fiekla fieditelka ga-

lerie Alexandra Rybárová. Kromû slovensk˘ch,

ãesk˘ch nebo polsk˘ch dûtí své práce zaslali

i mladí v˘tvarníci z Ruska, Indie ãi Izraele.

Pfiihlá‰eno bylo kolem tisícovky prací, z nichÏ po-

rota vybrala pfiibliÏnû sto padesát, které jsou nyní

vystaveny v martinské galerii.

Bûhem vernisáÏe byly ocenûny nejlep‰í práce ve

tfiech vûkov˘ch kategoriích, které dohromady za-

hrnují dûti ve vûku od tfií do tfiinácti let. V nej-

mlad‰í kategorii si první cenu odvezli právû Ïáci

r˘mafiovské ZU·. Cenu si jeli do Martina pfievzít

v doprovodu rodiãÛ.

Mezinárodní festival dûtského v˘tvarného umûní

Bienále fantázie je tematicky orientovaná soutûÏ

a pfiehlídka dûtské v˘tvarné tvorby. Pofiadatelé

soutûÏe zdÛrazÀují, Ïe jejím cílem je rozvíjet dût-

skou senzitivitu a fantazii, prezentovat v˘tvarn˘

projev dûtí z jednotliv˘ch ãastí svûta se v‰emi je-

ho specifiky a pomáhat tak ‰ífiit my‰lenky pfiátel-

ství a humanismu mezi národy. V̆ stava potrvá do

25. listopadu. ZN, fota: Matûj Egida
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Vinohradníková z Gymnázia a SO· R˘mafiov. Kvalifikoval se i Tomá‰

Furik z Jelínkovy, kvÛli zranûní se v‰ak soutûÏe zúãastnit nemohl.

Akce zaãala stfiedeãním

pfiíjezdem, prezencí,

prohlídkou stadionu,

lehk˘mi tréninky, tech-

nickou poradou a ná-

cvikem slavnostního

zahájení. Ve ãtvrtek rá-

no se po úvodních zdra-

vicích sportovních 

osobností a zahfiívacím

kole zumby naplno roz-

jelo soutûÏení v prvních

pûti disciplínách – bûhu

na 60 m, skoku dale-

kém, hodu medicinba-

lem, shybech na ‰ikmé

lavici a v pfieskocích

pfies ‰vihadlo. První den

nabídl bohat˘ dopro-

vodn˘ program – seskoky para‰utistÛ, ukázky v˘cviku policejních

psÛ a bojov˘ch umûní a také sportovní exhibici b˘val˘ch i souãas-

n˘ch olympionikÛ. V pfiilehlém funparku si po oba dny mohli ná-

v‰tûvníci vyzkou‰et golfové odpaly, mini stolní tenis, jízdu na hand-

biku, zvukovou stfielbu pro nevidomé, pofiídit si originální skupinové

foto ãi olympijské tetování a sledovat mnoho dal‰ích atrakcí. Druh˘

den patfiil zb˘vajícím disciplínám – trojskoku, klikÛm, sedÛm lehÛm,

hodu míãkem a voliteln˘m disciplínám – bûhu na 1000 m, plavání

nebo dvouminutovému driblinku. V‰e vyvrcholilo slavnostním vy-

hlá‰ením v˘sledkÛ a pfiedáváním trofejí.

Kry‰tof Kovafiík se mezi 70 chlapci roãníku 2005 umístil na 24. místû

a obdrÏel zlat˘ odznak za úroveÀ bodového zisku. Amálie

Vinohradníková si osladila svou premiéru v této soutûÏi fantastick˘m

tfietím místem mezi stejnû poãetn˘mi dívkami roãníku 2005 a diaman-

tov˘m odznakem. Îe pomyslné jablko nepadá daleko od stromu, po-

tvrdila Amálãina maminka. Lucie Vinohradníková, uãitelka reprezen-

tující Z· Jelínkova v dospûlé kategorii, dokázala vybojovat a obhájit

loÀskou stfiíbrnou medaili i diamantov˘ odznak. Celá akce i v˘kony r˘-

mafiovsk˘ch závodníkÛ nám hned na zaãátku ‰kolního roku udûlaly

velkou radost a budeme se tû‰it, co nov˘ ‰kolní rok pln˘ dal‰ích sou-

tûÏí pfiinese. Fota a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Dva malí v˘tvarníci z R˘mafiova byli ocenûni v mezinárodní soutûÏi
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Díky projektu Umûním a komunikací ke spoleãné evropské budouc-

nosti, kter˘ je plnû hrazen z prostfiedkÛ Evropské unie grantem

Erasmus+, jsem 29. ãervence odjela na dvout˘denní semináfi s ná-

zvem Rakousko v u‰ích. Pob˘vali jsme ve dvou rakousk˘ch mûstech

– Welsu a Grazu (·t˘rském Hradci). Úãastníci kurzu byli opravdu

z celého svûta, dovolím si jmenovat v‰echny zastoupené zemû:

Mexiko, Kuba, USA, Tunis, Egypt, Vietnam, Írán, Kyrgyzstán,

Gruzie, Arménie, Rusko, Ukrajina, Polsko a já z na‰í republiky.

První t˘den jsme pracovali a také bydleli ve studijním centru Schloss

Puchberg asi 2 km od mûsta Welsu. Semináfie, workshopy a dal‰í aktivi-

ty probíhaly v dopoledních a odpoledních blocích, nûkdy se konaly i ve-

ãerní besedy a pfiedná‰ky. Jednacím jazykem celé stáÏe byla samozfiejmû

nûmãina. Program byl velmi pestr˘: od historie, politiky, kultury, jazy-

kové v˘uky pfies hudbu, tanec, divadlo aÏ po zemûpis, besedy a rozho-

vory se spisovateli a jin˘mi v˘znamn˘mi rakousk˘mi osobnostmi vût‰i-

nou z oblasti kultury a vzdûlávání. Samozfiejmû jsme také nav‰tívili mûs-

to Wels, poznali jeho historii, památky, architekturu i souãasn˘ Ïivot.

V sobotu 4. srpna jsme se pfiemístili do v˘ukového centra Maria Trost

ve ·t˘rském Hradci. Cestou jsme nav‰tívili poutní místo St. Admont.

Místní klá‰ter vyniká nejen velebností barokní architektury a nejvût-

‰í klá‰terní knihovnou na svûtû, ale také zde najdeme muzeum sou-

ãasného umûní. T˘den ve ·t˘rském Hradci byl ve znamení dal‰ích

pfiedná‰ek, besed a workshopÛ. âekala nás téÏ komentovaná prohlíd-

ka mûsta, v˘let na zámek Eggenberg a náv‰tûva kaÏdoroãního festi-

valu pouliãního umûní La Strada.

âas ubíhal jako voda, záÏitkÛ a informací bylo tolik, Ïe jsme se ani

nenadáli a nastal ãas se rozlouãit. Mohu fiíci, Ïe Rakousko jsme zaÏi-

li nejen u‰ima, ale v‰emi smysly. Rozjeli jsme se do sv˘ch rÛznû

vzdálen˘ch domovÛ plni dojmÛ, nov˘ch znalostí, zku‰eností a no-

v˘ch pfiátelství. KaÏd˘ s nápady, jak a co vyuÏít ve své profesní pra-

xi a také v osobním Ïivotû. „Auf Wiedersehen, Österreich!“

Jana Sedláãková, ZU· R˘mafiov, fota: archiv autorky

ZU· R˘mafiov na studijní stáÏi v Rakousku

Pfied vzdûlávacím centrem Bildungshaus Schloss Puchberg ve mûstû
Wels

Nehody cyklistÛ
V pondûlí 17. záfií ráno fie‰ili policisté v R˘mafiovû dvû nehody vozi-

del s cyklistou. 

Na kfiiÏovatce Pivovarské a OkruÏní ulice nedal 80let˘ cyklista pfied-

nost v jízdû peugeotu. ¤idiã se snaÏil stfietu zabránit tím, Ïe vyjel do

protismûru, pfiesto do nûj kolo vrazilo a cyklista spadl na silnici. Pfii

pádu si zpÛsobil lehké zranûní. ZpÛsobená ‰koda ãiní 6 tisíc korun.

Asi o hodinu a pÛl pozdûji na kfiiÏovatce ulic Revoluãní a Ml˘nské

srazila 48letá fiidiãka fabie cyklistu pfii pfiedjíÏdûní. Cyklista signali-

zoval zdviÏenou paÏí odboãení vlevo, kdyÏ ho fiidiãka zaãala pfiedjíÏ-

dût. Kolo se boãnû stfietlo s autem a cyklista upadl na vozovku. S leh-

k˘m zranûním byl pfievezen k o‰etfiení do nemocnice. ZpÛsobená

‰koda ãiní 10 tisíc korun.

Matka neposílala dítû do ‰koly
Bruntálsk˘ policejní komisafi oddûlení obecné kriminality zahájil

trestní stíhání 38leté Ïeny z R˘mafiovska za ohroÏování v˘chovy dí-

tûte. Obvinûná bûhem loÀského ‰kolního roku neposílala svého ne-

zletilého potomka do ‰koly, absenci omlouvala smy‰len˘mi dÛvody

a nestarala se, jak dítû tráví ãas. To zame‰kalo pfies tfii sta vyuãova-

cích hodin, z toho sedmdesát neomluven˘ch, coÏ se odrazilo na jeho

prospûchu. Obvinûná matka byla za stejn˘ trestn˘ ãin odsouzena uÏ

v roce 2017, nyní jí hrozí aÏ pût let vûzení.

Prodával nekolkované cigarety a tabák
Policejní komisafi oddûlení hospodáfiské kriminality Bruntál zahájil trest-

ní stíhání 68letého muÏe za poru‰ení pfiedpisÛ o nálepkách a jin˘ch pfied-
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mûtech k oznaãení zboÏí. Nejménû od ledna 2017 do ledna 2018 mûl

v pohostinství na R˘mafiovsku nakupovat od svého známého, kter˘ je rov-

nûÏ stíhán, cigaretov˘ tabák a cigarety bez tabákové nálepky dokladující

zdanûní spotfiební daní. ZboÏí mûl poté prodávat koncov˘m zákazníkÛm,

krabiãku cigaret za 50 korun a pÛl kilogramu tabáku za 400 aÏ 450 ko-

run. Za to mu hrozí trest vûzení aÏ na tfii roky nebo zákaz ãinnosti.

KrádeÏ dfiíví
Mezi 14. a 27. záfií zmizelo ze skládky v Dolní Moravici dfiíví. Pachatel

odcizil ãtyfiicet metrÛ krychlov˘ch smrkového dfieva za 40 tisíc korun.

Agresivní muÏ skonãil na záchytce
R˘mafiov‰tí policisté byli v sobotu 29. záfií pfiivoláni do jednoho z by-

tÛ na NádraÏní ulici, kde 32let˘ muÏ po vlivem alkoholu napadl man-

Ïelku. Policisté ho zajistili a pfii dechové zkou‰ce mu namûfiili pfies 

2 promile alkoholu. Stfiízlivûl na záchytné stanici v Opavû. MuÏ je

podezfiel˘ z pfiestupku proti obãanskému souÏití.

Do cesty autu vbûhl jelen
V nedûli 30. záfií veãer havarovalo osobní auto mezi Malou

Morávkou a Dolní Moravicí. Citroenu do cesty vbûhl jelen a fiidiãka

uÏ nestihla stfietu zabránit. Zvífie zÛstalo na místû usmrceno, zpÛso-

bená ‰koda ãiní 100 tisíc korun.

Pfies náklad pfiehlédl auto
V areálu firmy v Bfiidliãné 24. záfií havaroval vysokozdviÏn˘ vozík.

22let˘ fiidiã v zatáãce kvÛli nákladu pfiehlédl octavii zaparkovanou

u okraje silnice a narazil do ní. ZpÛsobená ‰koda ãiní 130 tisíc korun,

nikdo nebyl zranûn.

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

V sobotu 22. záfií odpoledne mûli hasiãi v RyÏovi‰ti napilno. Hofiela

stfiecha rodinného domu a pfiilehl˘ pfiístavek. Dispeãink obdrÏel hlá-

‰ení o poÏáru v 16:50 a první jednotka byla na místû do deseti minut.

Hodinu a tfii ãtvrtû trvalo hasiãÛm, neÏ dostali poÏár pod kontrolu, 

úplnou likvidaci ohnû zvládli aÏ k ránu. 

PfiedbûÏná ‰koda byla vyãíslena na 800 tisíc korun, pfiíãina vzniku

poÏáru je zatím v ‰etfiení. Ohniv˘ Ïivel si na‰tûstí nevyÏádal Ïádné

zranûní. Na zásahu se podílelo ‰est jednotek – dvû profesionální

z R˘mafiova a Bruntálu a ãtyfii dobrovolné z RyÏovi‰tû, Lomnice,

R˘mafiova a Bfiidliãné. 

JiKo z podkladÛ por. Mgr. Petra KÛdely
tiskového mluvãího HZS MSK

V RyÏovi‰ti shofiela stfiecha rodinného domu

Hasiãi v terénu

Dvaatfiicetilet˘ Václav Sedláãek je na R˘mafiovsku i mimo nûj znám˘

jako vynikající sportovec – hlavnû dálkov˘ bûÏec. Ke sv˘m úspû-

chÛm na velk˘ch sportovních podnicích nedávno pfiidal dal‰í, tento-

krát profesní – druhé místo z evropské soutûÏe zdravotnick˘ch zá-

chranáfiÛ, kterou ve dnech 20.–22. záfií pofiádala Evropská resuscitaã-

ní rada (European Resuscitation Council) v rámci kongresu v italské

Boloni. âesk˘ t˘m v konkurenci patnácti soutûÏních druÏstev z jede-

nácti zemí skonãil na druhém místû. První byli Raku‰ané a tfietí

Dánové. Pro Václava Sedláãka to nebyla první záchranáfiská soutûÏ,

zku‰enosti uÏ nasbíral v soutûÏi o Pohár fieditele ZZS MSK nebo na

tradiãní Rallye Rejvíz. Námûty z evropského setkání vyuÏije jak

v práci záchranáfie, tak coby instruktor kurzÛ roz‰ífiené resuscitace.

Co vás pfiivedlo k profesi záchranáfie? Pfiání pomáhat lidem, nebo
touha po adrenalinu?
KdyÏ jsem se po gymnáziu rozm˘‰lel, co budu studovat dál, rozho-

doval jsem se mezi fyzioterapií a záchranáfistvím. VÏdycky jsem

mûl vztah k biologii, hlavnû k biologii ãlovûka. Vy‰lo pfiijetí na

Vy‰‰í odbornou ‰kolu zdravotnickou do Brna. Bûhem studia jsem se

na‰el, uÏ po prvním roãníku jsem si byl jist˘, Ïe to je to, co chci dû-

lat. Bylo pro mû dÛleÏité, Ïe pfii této práci mám dostatek pohybu

a nesedím v kanceláfii. A samozfiejmû jsem chtûl nûco dokázat, dû-

lat nûco, co prospûje v‰em.

Jak dlouho u záchranné sluÏby pracujete? Je to práce na cel˘ Ïivot?
Nastoupil jsem hned po ‰kole, letos prvního ãervence to bylo deset

let. Myslím, Ïe pokud práce ãlovûka naplÀuje, dá se dûlat cel˘ Ïi-

vot. I záchranáfiství, zvlá‰È na R˘mafiovsku a Bruntálsku. Ale vûfiím,

Ïe tfieba kolegové z Ostravska mÛÏou zaÏívat pocit vyhofiení.

Podstatn˘ je samozfiejmû i zdravotní stav ãlovûka. A taky nic nepo-

kazit.

Jak vypadá bûÏn˘ den záchranáfie? 
SlouÏíme dvanáctky od sedmi do sedmi. Ráno si pfiedáme sluÏbu,

zkontrolujeme auto podle pfiedpisÛ, plníme denní harmonogram.

âistíme, kontrolujeme a doplÀujeme to, co je ve vybavení v˘jezdo-

vého auta potfieba, a pfiitom ãekáme na v˘jezdy. Já se navíc zab˘-

vám vzdûláváním, takÏe pfiipravuju cviãení, ‰kolení zamûstnancÛ,

vym˘‰lím rÛzná zlep‰ení a podobnû.

Kolik záchranáfiÛ je na stanici v R˘mafiovû?
V R˘mafiovû jsou tfii auta – dvû velká pro záchranáfie s fiidiãem

a jedno malé pro záchranáfie s lékafiem. V Bruntále jsou dvû velká

auta RZP a jedno velké RLP pro lékafie, záchranáfie a fiidiãe.

Teì právû jsou va‰i kolegové na v˘jezdu. Kolik jich za den b˘vá?
Je to dost rÛzné, ale prÛmûrnû dva aÏ tfii v˘jezdy v Bruntále a jeden

aÏ dva v R˘mafiovû za smûnu. Já jsem veden˘ v Bruntále, ale dopl-

Àuju sluÏby s mal˘m vozem i tady v R˘mafiovû.

K jak˘m pacientÛm vyjíÏdíte nejãastûji? Jak˘ zásah vám zatím
nejvíc utkvûl?
Devadesát procent v˘jezdÛ se t˘ká star‰ích lidí se zdravotními ob-

tíÏemi, napfi. s vysok˘m tlakem nebo dehydratací. O víkendech se

pfiipojí stavy vyvolané alkoholem. Jen asi deset procent zásahÛ se

t˘ká traumat. Z tûch extrémních zásahÛ se mi jako první vybavuje

váÏná dopravní nehoda v Lomnici, kde auto vrazilo do stromu.

Z Bruntálu jsme pfiijeli mal˘m a velk˘m vozem a já jsem cel˘ zá-

âe‰tí záchranáfii vybojovali druhé místo v evropské soutûÏi, v t˘mu byl
i Václav Sedláãek z R˘mafiova

Záchranáfii

rozhovor

-18-2018  3.10.2018 14:30  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2018

17

chrann˘ t˘m fiídil. S prÛbûhem zásahu jsem byl spokojen˘, udûlali

jsme v danou chvíli maximum. ¤e‰ení mimofiádn˘ch událostí mû

pfiitahuje. Samozfiejmû pfieju lidem, aby byli zdraví, ale pro na‰i

práci jsou zku‰enosti dÛleÏité. Pokud bychom vyjíÏdûli málo, ne-

byla by na‰e pomoc tak kvalitní. Jak fiíká ná‰ krajsk˘ fieditel: Není

dobré jezdit moc, ale není ani dobré jezdit málo. Musí to b˘t vyvá-

Ïené.

Jste zároveÀ aktivní a velmi úspû‰n˘ sportovec. Je fyzická kondi-
ce pro záchranáfie nezbytná?
Sport k tomu urãitû patfií. I kdyÏ na rozdíl od hasiãÛ a policistÛ my

fyzické testy nemáme, kondici potfiebujeme. Pokud je v˘jezdÛ hod-

nû a jsou fyzicky nároãné, musíme je zvládnout.

Dá se fiíct, Ïe vás sport, kterému se vûnujete, podporuje i psychicky?
Sport obecnû na ãlovûka pÛsobí úplnû maximálnû. Mû ovlivnil

a posunul celoÏivotnû, i ve vztahu k práci. Jsem puntiãkáfi, syste-

matick˘, jsem tak mentálnû nastaven˘. Díky soutûÏím jsem taky 

otrkanûj‰í, uÏ jsem si nûco dokázal a víc toho vydrÏím. Sport mi

pomáhá odbourávat stres. Rozhodnû by mûl patfiit k Ïivotu a je jed-

no, jestli si jen rádi vyjedete na kole, nebo se sportu vûnujete in-

tenzivnû.

Jak jste se kvalifikoval na evropskou záchranáfiskou soutûÏ?
Kolik lidí bylo v ãeském t˘mu?
Evropská resuscitaãní rada pofiádá kaÏdoroãnû kongres, na kterém

se pfiedná‰ejí aktuální v˘sledky v˘zkumu, nové studie, a závûry se

pak pfiená‰ejí do praxe záchranáfiÛ. Mûní se tfieba metodika, vyvíjí

technické vybavení atd. Letos se kongres konal v Boloni, loni

v Lublani, pfiedloni na Islandu. Jako doplnûní se uÏ nûkolik let po-

fiádá i soutûÏ záchranáfiÛ. KaÏdá zemû vy‰le jeden nebo dva t˘my,

letos se jí kromû EvropanÛ úãastnili tfieba i Saúdové.

Bûhem jednoho z kurzÛ roz‰ífiené resuscitace letos v ãervnu jsem

dostal nabídku na kongres jet a byl jsem ze v‰ech pfiihlá‰en˘ch zá-

jemcÛ vybrán do pûtiãlenného soutûÏního t˘mu âeské republiky.

Kromû mû byli v t˘mu MUDr. Jana Kubalová a Mgr. Michal

JakubÛ ze ZZS Jihomoravského kraje, Bc. Pavel ·vanda ze ZZS

Hlavního mûsta Prahy a Bc. Zdenûk Chovanec z na‰í, moravsko-

slezské záchranné sluÏby z Fr˘dku-Místku. 

TakÏe kaÏd˘ ãlen t˘mu byl odjinud?
To je trochu rarita, protoÏe nezáleÏí na tom, kde pracujeme. V‰ichni

jsme pro‰li kurzem roz‰ífiené resuscitace a máme stejné znalosti.

MÛÏeme spolupracovat v t˘mu, i kdyÏ pocházíme z rÛzn˘ch stanic.

V tom je podle mû síla záchranné sluÏby v âeské republice, v tom

jsme opravdu dobfií.

V jak˘ch disciplínách jste soutûÏili?
V kvalifikaci jsme mûli za úkol resuscitovat dospûlého pacienta

s hypovolemií – ztrátou mnoÏství tekutin z krevního obûhu.

V‰echny t˘my mûly stejn˘ scénáfi, aby bylo hodnocení objektivní.

Postoupili jsme spoleãnû s rakousk˘m a dánsk˘m t˘mem do finále,

kde jsme museli resuscitovat pûtileté dítû, které rodiãe pfiinesli na

urgentní pfiíjem. Museli jsme diagnostikovat, co mu je – tady to by-

la alergická reakce – a fie‰it jeho stav.

Pracovali jste s Ïiv˘mi figuranty, nebo s umûl˘mi figurínami?
Mûli jsme k dispozici sofistikované figuríny, které dokáÏou simu-

lovat jak˘koliv zdravotní stav: zvrací, potí se, mrkají, d˘chají, ma-

jí zmûny na zornici. Souãasnû mûfií kvalitu celé resuscitace, kvalitu

stlaãení, ventilace. Takové figuríny jsou pro vzdûlávání hodnû dÛ-

leÏité.

Bylo nûco, co vás zaskoãilo, nebo jste byli na v‰echno pfiipravení?
Pfied soutûÏí jsme se tfiikrát se‰li, abychom se poznali a rozdûlili si

role. Scénáfie, které jsme fie‰ili, nás nepfiekvapily, nebylo mezi nimi

nic, s ãím bychom se je‰tû nesetkali. A pokud se stane nûco, na co

ãlovûk není pfiipraven, musí zapojit instinkt a schopnost situaci vy-

fie‰it teì hned. O tom na‰e práce je.

VyuÏijete nûco ze soutûÏe v praxi?
Urãitû vyuÏiju vûdomosti z pfiedná‰ek, ale úãast na kongresu a sou-

tûÏi mû posunula i jazykovû a co se t˘ãe zmínûné sehranosti. Navíc

od ostatních ãlenÛ t˘mu jsem se toho mohl spoustu dovûdût.

Li‰í se úroveÀ záchranáfiÛ v rÛzn˘ch zemích, nebo je naprosto
srovnatelná?
Je dost podobná. Kurz roz‰ífiené resuscitace (ALS = Advence Life

Support) dûláme ve stejném duchu, v Evropû i v Saúdské Arábii.

Jsou to ale pofiád doporuãení. V nûkter˘ch ãinnostech se t˘my li‰í,

coÏ neznamená, Ïe by to bylo ‰patnû. DÛleÏit˘ je v˘sledek.

V‰echno se vyvíjí a posouvá dál.

Tím, jak se zvy‰uje kvalita sluÏeb vãetnû záchranné, se lidé víc
spoléhají na pomoc profesionálÛ – umí âe‰i vÛbec dobfie poskyt-
nout první pomoc?
Myslím, Ïe je to pofiád lep‰í. Informace se i díky sociálním sítím rych-

le ‰ífií a jsou snadno dostupné. Dûlám osvûtu na ‰kolách a vidím, Ïe

mladí lidé dnes nemají takov˘ ostych, jsou bezprostfiední. Základní

první pomoc se li‰í od té na‰í. SnaÏíme se ji v rámci prevence co nej-

více dostat do povûdomí lidí, to je ostatnû souãást na‰í práce. ProtoÏe

pro kvalitu Ïivota pacienta je laická první po-

moc na místû opravdu dÛleÏitá.

Zmûnila va‰e práce vá‰ pohled na Ïivot –
jako hodnotu? Jste díky ní tfieba odolnûj‰í
vÛãi krizov˘m situacím, nebo naopak vní-
mavûj‰í k lidské zranitelnosti?
Asi obojí. KdyÏ vidím nûkoho jet na kole

nebo na kolobûÏce z Pradûdu bez pfiilby

a je‰tû k tomu s dítûtem, tak zufiím, protoÏe

si uvûdomuju to obrovské riziko. Na druhou

stranu mû moje práce posiluje v tom, Ïe

vím, co lidsk˘ organismus dokáÏe. Nikdy

nejde fiíct, Ïe je to marné, protoÏe pokaÏdé

se objeví pfiípad, kdy ãlovûk pfieÏije hodnû

tûÏk˘ úraz. Ale Ïije a dobfie Ïije.

Samozfiejmû si uvûdomuju rizika i ve vlast-

ním Ïivotû, tfieba pfii sportu. JenÏe ãlovûk by

neÏil, kdyby nic nedûlal.

Dûkuji za rozhovor. ZN
Fota: Anatolij Truhláfi

Zleva Anatolij Truhláfi, pfiedseda âeské resuscitaãní rady, Zdenûk Chovanec, Michal JakubÛ,
Jana Kubalová, Pavel ·vanda, Václav Sedláãek, Radek Mathauser
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Bojte se ãlovûka, kter˘ pfieãetl jen jednu knihu. 

Denis Diderot

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

5. 10. 1713  nar. Denis Diderot, francouzsk˘ encyklopedista, filo-
sof, spisovatel, teoretik umûní, divadelní kritik (zemfi.
30. 7. 1784) – 305. v˘roãí narození 

5. 10. 1883  zemfi. Joachim Barrande, francouzsk˘ geolog a pa-
leontolog pÛsobící v âechách (nar. 11. 8. 1799)
– 135. v˘roãí úmrtí

7. 10. 1923  nar. Bfietislav Pojar, reÏisér, scenárista a v˘tvarník 
animovan˘ch filmÛ (zemfi. 12. 10. 2012) – 95. v˘r. nar.

7. 10. 1953  zemfi. Emil Filla, malífi, grafik a sochafi (nar. 
4. 4. 1882) – 65. v˘roãí úmrtí 

9. 10.  Svûtov˘ den po‰ty – v˘roãí zaloÏení Svûtové po‰tov-
ní unie v roce 1874, vyhlá‰en 1969 (OSN) 

9. 10. 1978  zemfi. Jacques Brel, belgick˘ herec, básník, skladatel
a zpûvák (nar. 8. 4. 1929) – 40. v˘roãí úmrtí 

10. 10.  Svûtov˘ den du‰evního zdraví – od roku 1992 z pod-
nûtu Svûtové federace pro du‰evní zdraví 

10. 10. 1813  nar. Giuseppe Verdi, italsk˘ skladatel (zemfi. 
17. 1. 1901) – 205. v˘roãí narození 

10. 10. 1993  zemfi. Ota Sklenãka, herec (nar. 19. 12. 1919)
– 25. v˘roãí úmrtí

11. 10. 1963  zemfi. Jean Cocteau, francouzsk˘ spisovatel a reÏisér
(nar. 5. 7. 1889) – 55. v˘roãí úmrtí 

11. 10. 1963  zemfi. Edith Piaf, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, fran-
couzská ‰ansoniérka (nar. 19. 12. 1915) – 55. v˘r. úm.

12. 10. 1943  nar. Karel âernoch, zpûvák (zemfi. 27. 12. 2007)
– 75. v˘roãí narození

14. 10. 1913  zemfi. hrabû Václav Kounic, politik, kulturní mecená‰,
roku 1908 vûnoval svÛj palác v Brnû na zfiízení ãeské
studentské koleje (nar. 26. 9. 1848) – 105. v˘r. úmrtí 

15. 10. 1923  nar. Italo Calvino, italsk˘ spisovatel (zemfi. 
19. 9. 1985) – 95. v˘roãí narození 

16. 10. 1553  zemfi. Lucas Cranach star‰í, nûmeck˘ malífi (nar.
v fiíjnu 1472) – 465. v˘roãí úmrtí 

16. 10. 1868  nar. Václav Klement, technik a podnikatel, zakladatel
firmy Laurin a Klement (zemfi. 13. 8. 1938)
– 150. v˘roãí narození

16. 10. 1888  nar. Eugene Gladstone O’Neill, americk˘ dramatik,
nositel Nobelovy ceny (zemfi. 27. 11. 1953) 
– 130. v˘roãí narození 

17. 10. 1988  zemfi. Josef Vlach, houslista a dirigent (nar. 
8. 6. 1923) – 30. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika

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

BoÏena Kfiemenáková – R˘mafiov  ....................................... 80 let

Helena Marková – R˘mafiov  ................................................ 80 let

Jarmila Jureãková – R˘mafiov  ............................................. 81 let

Anna Ulrichová – R˘mafiov  ................................................. 81 let

AlÏbûta ·tulová – R˘mafiov  ................................................. 83 let

Alexandr Tome‰-Podkujko – R˘mafiov  ............................... 85 let

Josef Hrabina – R˘mafiov  .................................................... 91 let

Ludmila Chaloupková – R˘mafiov  ...................................... 92 let

Vûra Pfiecechtûlová – R˘mafiov  ............................................ 94 let

Rozlouãili jsme se

Antonín Zahradníãek – R˘mafiov  ....................................... 1931

Franti‰ek Pfiecechtûl – R˘mafiov  ........................................ 1953

Pavel Roháãek – R˘mafiov  ................................................. 1942

Emílie âuláková – Stránské  ............................................... 1948

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání
Dne 16. fiíjna oslaví

paní Marie ·umpolcová
83. narozeniny.

V‰e nejlep‰í do dal‰ích let, zdraví, ‰tûstí

a BoÏí poÏehnání pfiejí

dcera Alena, zeÈ Drahomír,
vnuãka Alena, vnuk Drahomír,

pravnouãata Jakub, Katefiina, Sofie, Pavel
a Adámek, sestra Jana a bratr Franti‰ek

Dne 5. fiíjna slaví manÏelé

Jan a Jana Oli‰ovi
zlatou svatbu.

Uliãkou vzájemné lásky kráãíte jiÏ 50 let,
va‰í lásce blahopfieje dnes celiãk˘ svût.

Krásné dal‰í spoleãné roky vám pfieje dcera Olga, 

pro niÏ jste oba dva neustále vzorem.

Nic víc ti nemÛÏeme dát,
jen svíãku a ti‰e vzpomínat.

Ode‰la jsi, ale zÛstala jsi v srdci tûch,
kdo mûli tû rádi.

Dne 6. fiíjna 2018 vzpomeneme

4. v˘roãí úmrtí na‰í drahé sestry

Jifiinky Kysilkové, 
roz. Zigmundové.

Vûnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Sestra Vûra s rodinou, bratr Franti‰ek s rodinou

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

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

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 od-

voz v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami

nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek v roce 2018 (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

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

Servis sluÏeb
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JiÏ sedmá letní sezóna na janovickém zámku zaznamenala velk˘ 

úspûch a vysokou náv‰tûvnost. Kulturní akce, naplánované k oÏivení

dosud chátrající památky, se opût podafiilo realizovat díky finanãní

podpofie fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûsta

R˘mafiova. Kulturní program je v˘sledkem úspû‰né spolupráce

Mûstského muzea R˘mafiov zejména se ZU·, SVâ, ‰kolkami a ‰ko-

lami R˘mafiovska a s mnoha dal‰ími, kter˘m tímto dûkujeme. 

Janovick˘ zámek se letos vefiejnosti poprvé otevfiel prostfiednictvím

komentovan˘ch prohlídek v sobotu 2. ãervna. Za t˘den na jeho ná-

dvofií a v interiérech probûhlo slavnostní zahájení zámecké sezóny,

které v‰ak pfiedãasnû ukonãil prudk˘ pfiívalov˘ dé‰È. PfiestoÏe se ne-

podafiilo dokonãit naplánovan˘ program s vystoupeními dûtí, diva-

dlem a koncertem, v˘stava celoroãního v˘tvarného projektu ZU·,

‰kolek a ‰kol R˘mafiovska na téma Kvûty a kytice zahájena byla, stej-

nû jako v˘stava fotografií Petra ·imãíka ze zámeckého interiéru.

Kromû tûchto v˘stav byly letos na zámku k vidûní expozice fiemesel

Nedûlní ‰koly Stránské, expozice loutek na téma r˘mafiovsk˘ch po-

vûstí Melyny Ciosové, v˘stava fotografií Zahrádkáfii Davida

Macháãe a tradiãní v˘stava janovického naivního malífie Miroslava

Morávka. Letos poprvé se v˘stavami zaplnily v‰echny vefiejnosti pfií-

stupné prostory zámku od pfiízemí po druhé patro.

Následovala dvû letní kina. Promítání celoveãerního dokumentárního

filmu Libu‰e Rudinské Na tûlo o Jindfiichu ·treitovi ve ãtvrtek 

19. ãervence nepfiíznivá pfiedpovûì poãasí zahnala do zámku, kam

zavítalo poãetné publikum a pfiítomen byl i fotograf sám. Druhé pro-

mítání, tentokrát legendárního Menzelova filmu Ostfie sledované vla-
ky ve ãtvrtek 16. srpna na nádvofií zámku, také pfiilákalo velk˘ poãet

náv‰tûvníkÛ. Na promítání navázala dvoudenní filmová a hudební

Skatastrofa pofiádaná Jazzclubem SVâ.

V sobotu 25. srpna se b˘valá zámecká knihovna rozeznûla tóny flét-

nového recitálu Moniky ·treitové na motivy fotografií Jindfiicha

·treita a studentÛ fotografické ‰koly PhotoGenia.

Ukonãení zámecké sezóny probûhlo v nedûli 23. záfií, témûfi symbo-

licky tûsnû pfied pfiíchodem vichfiice Fabien s neãekanû chladn˘m

a de‰tiv˘m poãasím. Od 14 hodin si zejména dût‰tí náv‰tûvníci vy-

zkou‰eli nejrÛznûj‰í deskové hry, v 17 hodin pak ochotníci z r˘ma-

fiovského divadelního souboru Mahen zahráli âertovskou pohádku
z pera Evy Schwarzové. 

I letos tedy zámek oÏil v˘tvarn˘m umûním, hudbou, filmem a pfiipo-

mínkami své pohnuté historie. Zdaleka ne v‰echny památky v zemi

mûly to ‰tûstí dopadnout jako Bouzov, ·ternberk, Velké Losiny ãi zá-

mek v Bruntále, proto jsme rádi, Ïe o janovické sezóny naplnûné kul-

turními akcemi, na jejichÏ realizaci spolupracují nejrÛznûj‰í organi-

zace, instituce, spolky ãi jedinci, je stále vût‰í zájem. V‰em srdeãnû

dûkujeme. Fota a text: Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

Kvûtinová sezóna na janovickém zámku skonãila

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

6. 10.  14:00  Z· Malá Morávka, Oslava 110. v˘roãí Z·

6. 10.  16:00  M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Chrudo‰ Valou‰ek

6.–7. 10.  hrad Sovinec, Hradní hodování

8. 10.  9:45  SVâ R˘mafiov
Divadlo: O stateãném kováfii

10. 10.  20:00  Jazzclub SVâ, Koncert: 

Pavlína Jí‰ová a Petra ·any ·anclová

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

– Zakfiikovaná básnífika

13. 10. 15:00  Stránské, Ka‰tánkohraní

13. 10. 14:00  Malá Morávka, Svatohubertská m‰e

13.–14. 10.  hrad Sovinec, Záhada prokleté truhly

17. 10.  19:00  SVâ R˘mafiov
Divadlo: vé.vé.vé.ãeskoslovensko.cs

22.–24. 10.  M. muzeum R˘mafiov
Dvacet let neklidného souÏití

23. 10. 19:00  MD R˘mafiov
Koncert: Marie Rottrová

25. 10.  16:00  M. knihovna R˘mafiov, VernisáÏ: 

soutûÏní práce na téma 100 let republiky

25. 10.  18:00  M. muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ka: Dvacet let neklidného souÏití

(R˘mafiovsko 1918–1938)

26. 10.  14:00  námûstí Míru
Oslavy 100. v˘roãí republiky

26. 10.  17:30  park u SVâ, Zasazení „Stromu Svobody“

26. 10.  19:00  SVâ R˘mafiov
Taneãní veãer k 100. v˘roãí republiky

19:00 – dixieland

20:00 – slavnostní ohÀostroj

20:00 – Original Vintage Orchestra

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

– Sochy svat˘ch v krajinû R˘mafiovska

27. 10.  18:00  Dolní Moravice, Zavírání studánek

27. 10.  16:00  MD R˘mafiov, Divadlo: Marie Kodovská

– Námluvy u staré ãarodûjnice

27. 10. 17:00  M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Marie Kodovská

– Zakfiikovaná básnífika

17:30 – pfiedná‰ka

18:30 – kfiest knihy V̆ bor z básní I

27.–28. 10.  hrad Sovinec, Hofmistrova závûÈ

Pfiehled kulturních akcí – fiíjen 2018
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Mûstská knihovna R˘mafiov, Sokolovská 25, R˘mafiov 795 01
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení pozice:

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE 
Termín nástupu: leden 2019

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

pedagogickém nebo humanitním v˘hodou

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

hodou

• lektorské dovednosti

• zku‰enosti s neformální pedagogikou

• orientace v literatufie, pfiehled o kniÏní produkci

• velmi dobrá znalost práce s informacemi a na PC

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

• samostatnost, zodpovûdnost, spolehlivost

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

práce

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

kativnost

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

a informaãní sluÏby) 

• tvorba a realizace besed a informaãních lekcí 

• podíl na akvizici fondu knihovny 

Nabízíme: 
• pracovní pomûr na dobu neurãitou 

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

• zajímavou práci s moÏností seberealizace a dal‰ího sebevzdûlávání 

• stravenky, 5 t˘dnÛ dovolené 

Strukturovan˘ Ïivotopis a motivaãní dopis doruãte nejpozdûji 

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

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

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

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

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

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

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

Dal‰í informace: 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Îmolíková, fieditelka, 776 212 766
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Jihoãeská písniãkáfika Pavlína Jí‰ová má na svém kontû devût sólov˘ch

alb. Její repertoár sk˘tá více neÏ 150 pÛvodních ãesk˘ch písní. Její hlas

je moÏné sly‰et na více neÏ sedmdesáti albech ãeské produkce.

Spolupracuje s rÛzn˘mi muzikanty, v souãasnosti ji nejãastûji doprová-

zí skvûlá multiinstrumentalistka a písniãkáfika Petra „·any“ ·anclová,

která má v programu také vlastní sólov˘ prostor. 

Pavlína Jí‰ová se kromû role zpûvaãky, kytaristky a autorky písní vûnu-

je propagaci hudby nejen stylu folk, country a ÏánrÛ pfiíbuzn˘ch. Je spo-

luautorkou hudebního t˘deníku Písniãkové rozhovory v âeském rozhla-

se âeské Budûjovice. 

Koncert probûhne v Jazzclubu SVâ R˘mafiov (vstup z parku –
rampa) ve stfiedu 10. fiíjna, zaãátek je plánován na 19:00.
Vstupenky je moÏno zakoupit v pfiedprodeji v Informaãním centru
R˘mafiov na námûstí Míru. Jan Pfiikryl, Jazzclub SVâ

Pavlína Jí‰ová a ·any 
zahrají v jazzclubu

Jazzclub

SluÏba Osobní asistence je r˘mafiovsk˘m stfiediskem Diakonie

âCE poskytována od roku 1998. Jde o tzv. terénní sluÏbu, která

na‰im klientÛm pomáhá pfiímo v jejich domácnostech nebo pfii

jednáních s rÛzn˘mi institucemi státní správy a samosprávy, pfií-

padnû jin˘mi subjekty (úfiady, po‰tou, lékafii, bankami, poji‰Èov-

nami, ‰kolou...). Osobní asistenci poskytujeme v r˘mafiovském

regionu a na území mûsta Bfiidliãné, a to i o víkendech a ve stát-

ní svátky, tedy nepfietrÏitû.

Komu konkrétnû je osobní asistence urãena a jaké ãinnosti jsou pfii

ní vykonávány? Pokud jste osoba, která je jakkoliv znev˘hodnûna

vy‰‰ím vûkem, urãit˘m typem postiÏení nebo zdravotním stavem,

pak se s Ïádostí o pomoc mÛÏete obrátit pfiímo na na‰i organizaci.

Samotné poskytnutí potfiebné pomoci pak probíhá tak, Ïe si na-

smlouváte ãas, kdy tuto pomoc potfiebujete, a osobní asistent ãi asi-

stentka pfiijde k vám domÛ a spoleãnû domluvíte, s ãím konkrétnû

potfiebujete pomoci. MÛÏe jít o úklid domácnosti, uvafiení obûda, 

osobní hygienu, ranní ãi veãerní dopomoc pfii pfievlékání, nákup ne-

bo jiÏ zmínûn˘ doprovod do ‰kolních zafiízení ãi k lékafiÛm, pomoc

pfii jednání na úfiadech atd. Ve‰keré tyto ãinnosti pak provádíte spo-

leãnû s pracovníkem osobní asistence, ten je vám tzv. k ruce a po-

mÛÏe jen tam, kde vy sami potfiebu pomoci pocítíte. To je zásadní

rozdíl oproti peãovatelské sluÏbû, kde je vût‰í ãást péãe na peãova-

telích a peãovatelkách; pfii osobní asistenci jste hlavním ãinitelem,

kter˘ rozhoduje, vy sami.

Osobní asistence je tedy urãena lidem, ktefií toho je‰tû hodnû

zvládnou, ale jsou radûji (a také jsou si jistûj‰í), kdyÏ jim nûkdo

kryje záda. V dne‰ní dobû odjíÏdí hodnû ekonomicky ãinn˘ch li-

dí z mûst, kde mají své kofieny a své blízké, za prací, a nemohou

tak b˘t sv˘m nejbliÏ‰ím po ruce vÏdy, kdyÏ je potfiebují. Tehdy

pfiichází na‰e organizace, Diakonie âCE, se svou sluÏbou Osobní

asistence, aby je mohla ãásteãnû zastoupit.

Pokud vás tato sluÏba zaujala a pfiáli byste si dozvûdût se o ní ví-

ce informací, mÛÏete volat sociálního pracovníka sluÏby
Osobní asistence Bc. Lubomíra StaÀka na ãísle 733 500 300
nebo pfiímo vedoucí této sluÏby Bc. Marcelu MaÀurovou na
ãísle 604 570 210.

Osobní asistence Diakonie âCE, 
stfiediska v R˘mafiovû

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme opût zahá-

jili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ.
V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku budeme uvefiejÀovat

snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského muzea R˘mafiov, které

slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke kaÏdodenní práci, mohli se

s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nûkterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících bude urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se pouÏíval,

pfiípadnû ze kterého období pochází. 

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

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

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

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

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

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

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

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

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 11
Jméno a pfiíjmení .......................................................................

Adresa ...................................................  Telefon .......................

Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel: ................

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

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

✃
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KaÏdá turisticky zajímavá lokalita si jistû zaslouÏí propagaci. Vedení obce ãi mûsta, pod které lokalita spadá, je potû‰eno, kdyÏ turisté nebo

náv‰tûvníci pfiijedou obdivovat její krásu a region se tím zatraktivní. Otázkou v‰ak zÛstává, jakou propagaci obec zvolí, jak˘m zpÛsobem je

vybírána firma na zhotovení propagaãních materiálÛ, informaãních tabulí ãi turistick˘ch rozcestníkÛ. O tom, jak vznikal v praxi projekt Jak

nezabloudit na R˘mafiovsku, jsme se jiÏ zmínili v RH 15/2018. Dnes se na tento projekt zamûfiíme podrobnûji, zjistíme, kolik stál, kdo v‰ech-

no se na nûm podílel a zda fotopanely nepfiipomínají spí‰e Disneyland. Na dané téma jsme si povídali s ãlovûkem nejpovolanûj‰ím, autorkou

projektu, pracovníkem pro anal˘zy a strategie SdruÏení obcí R˘mafiovska Ing. Ivanou Luke‰ovou.

Jak vznikl nápad vytvofiit v na‰em regionu fotopanely?
V roce 2016 jsme se starosty nav‰tívili Zlínsk˘ kraj, kde podobné

sloupy s foto‰ipkami mají instalovány, odtud jsme ãerpali inspiraci.

Nápad se nám velmi zamlouval, jelikoÏ turista na ‰ipce vidûl fotku

lokality, coÏ ho více motivovalo toto místo nav‰tívit. V daném roce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaãní titul na podporu ce-

stovního ruchu, tak jsme toho vyuÏili. Îádost v‰ak musela b˘t psána

komplexnû. Kdybychom do na‰eho regionu umístili pouze sloupy

s foto‰ipkami, neuspûli bychom. Museli jsme projekt zamûfiit globál-

nûji. Proto vedle regionálních sloupÛ s foto‰ipkami vznikly i takzva-

né fotostûny, abychom naplnili Ïádanou provázanost na rodiny s dût-

mi, dále vznikl mûstsk˘ informaãní systém R˘mafiova, Bfiidliãné

a obce Dolní Moravice. Dále byly vydány propagaãní materiály for-

mou turistick˘ch map a PrÛvodce pro malé turisty, kdy dûti pfiímo vi-

dí, kde jsou jednotlivé fotostûny umístûny, a mûlo by je to do urãité

míry nalákat k náv‰tûvû dané lokality. 

Kolik fotopanelÛ je celkem umístûno v regionu a v kter˘ch lokali-
tách?
V regionu je umístûno celkem osmnáct fotostûn, tedy v kaÏdé obci,

která je ãlenem SdruÏení obcí R˘mafiovska, a dále v místech, kde je

nejvy‰‰í frekvence turistÛ s ohledem na vhodnost umístûní. V̆ jimku

tvofií Malá Morávka a Horní Mûsto, kde jsou dva panely (M. Moráv-

ka – obec a M. Morávka-Karlov pod Pradûdem a H. Mûsto – obec

a Re‰ovské vodopády). V R˘mafiovû jsou tfii panely – v areálu jano-

vického zámku, v mûstském muzeu a v Nedûlní ‰kole fiemesel ve

Stránském, místní ãásti R˘mafiova.

Na základû ãeho byly dané lokality vybírány?
Podstatou v˘bûru bylo, aby parcela, na které bude panel umístûn, by-

la obecní nebo mûstská, ideálním fie‰ením bylo to, Ïe parcela byla zá-

roveÀ také turisticky atraktivní. Chtûli jsme se tak vyvarovat pfiípad-

n˘ch budoucích nepfiíjemností.

Proã tedy byly panely umístûny v Rudû na konci kfiíÏové cesty, kte-
rá získala nedávno statut národní kulturní památky? Následnû jste
pak panel demontovali. KfiíÏová cesta je jistû atraktivní místo, kde
bylo moÏno se vyfotit jako poutník, ale proã právû tam? 
Pokud zmiÀujete Tvrdkov, tam byly právû neskuteãné problémy

s parcelami. Vzhledem k tomu, Ïe tento projekt vznikal rok a jeho

pfiíprava a samotná realizace byla vskutku velmi nároãná uÏ jenom

v tom, aby se zkoordinovalo v‰ech ãtrnáct obcí a mûst dohromady

a v‰echno se vytváfielo najednou. V tomto ohledu probíhala úzká spo-

lupráce se starosty, ktefií své území znají nejlépe. Spoleãnû jsme tak

vybírali jednotlivé parcely a pak jsme v‰e pfiedávali realizaãní firmû.

KfiíÏov˘ vrch byl ‰patn˘ nápad a také jsme okamÏitû pfiiznali svou

chybu a na náklady obce byla fotostûna pfieinstalována k dûtskému

hfii‰ti v Rudû. Nûkteré panely jsme museli nechat pfiekreslit, protoÏe

nevystihovaly turistickou lokalitu podle na‰ich pfiedstav.

Konzultovali jste s nûk˘m jednotlivé v˘tvarné návrhy? 
Ano, kaÏd˘ návrh byl konzultován s pfiíslu‰n˘m starostou nebo sta-

rostkou dané obce ãi mûsta, v pfiípadû R˘mafiova to bylo trochu ná-

roãnûj‰í, protoÏe zde funguje celá fiada odborÛ, které se k návrhÛm

vyjadfiovaly. 

A vidûli starostové v˘slednou podobu pfied samotnou instalací?
Jednotlivé konkrétní panely a sloupy s foto‰ipkami byly v‰em staro-

stÛm zaslány k pfiipomínkování. Dále jsme provádûli konzultace

R˘mafiovsko má nové informaãní systémy

Organizace a spolky

rozhovor

Informaãní systém u janovického zámku

Fotopanel umístûn˘ na KfiíÏovém vrchu byl pfiemístûn Mûstsk˘ informaãní systém mûsta R˘mafiova
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s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov, co se t˘ãe

textÛ, ale tím nechci ze sebe stírat odpo-

vûdnost. Nedovolila bych si zadávat nûco

do v˘roby, co by nebylo odsouhlaseno.

Jistû, musím fiíci, Ïe muzeum nebylo se

v‰ím ztotoÏnûno, zejména s obrázkem

praãlovûka, ale ve chvíli, kdy jsme vysvût-

lili na‰i my‰lenku v návaznosti na jejich

v˘stavu zamûfienou na starovûk, tak jsme

dospûli k názorové shodû. 

Nûkter˘m se projekt s fotopanely líbí, jiní
jej odsuzují. Nevzniká tady na ne zrovna
vhodn˘ch místech nûco, co spí‰ pfiipomí-
ná Disneyland? Co si o negativních názo-
rech myslíte vy?
Jsem jedním z autorÛ my‰lenky projektu Jak

nezabloudit na R˘mafiovsku. Projekt vznikal

rok za úãasti starostÛ v‰ech ãtrnácti obcí. Za

projektem si stojím, protoÏe jsem mu vûno-

vala pomûrnû velk˘ kus svého Ïivota, jsem

rodiã, kter˘ má dvû malé dûti, a ve chvíli,

kdy vyjíÏdím do cizího regionu, tak vyhle-

dáváme vyloÏenû atrakce, které budou dûti

motivovat. A vzhledem k tomu, Ïe ná‰ regi-

on prozatím mnoho atrakcí pro dûtské ná-

v‰tûvníky nenabízí, tak se projekt jevil jako

moÏnost, jak rodiãe s dûtmi pfiimût putovat

po na‰em regionu, aby nezavítali jen do

Malé Morávky a na Re‰ovské vodopády, ale

aby poznali také jiné lokality, jako jsou na-

pfiíklad bfiidlicová jezírka v Bfiidliãné nebo

jiná místa v okolních obcích.

Proã nemají jednotlivé fotostûny alespoÀ krátk˘ popis dané lokality?
KaÏd˘ panel mûl mít i svÛj popis, pfiípadnû legendu nebo povûst, kte-

rá se k danému místu váÏe. Ale nakonec se od textu, v nûkter˘ch pfií-

padech ne právû krátkého, kter˘ by obraz ru‰il, upustilo. Proto k jed-

notliv˘m panelÛm vznikla vázaná broÏura, zmínûn˘ PrÛvodce pro

malé turisty, kde si mohou dûti jednotlivé pfiíbûhy pfieãíst. Bylo po-

tfieba hledat takové motivy, které budou lákavé pro dûti a zároveÀ bu-

dou provázané s dan˘m místem. PrÛvodce pro malé turisty stejnû ja-

ko mapu Turistické zajímavosti Mikroregionu R˘mafiovska obdrÏí

zájemci zdarma v informaãním centru na námûstí Míru v R˘mafiovû

ãi v okolních obcích regionu.

Osmnáct fotostûn je finální poãet, nebo se je‰tû v budoucnu mohou
nûjaké nové objevit?
Ne, Ïádné dal‰í neplánujeme. Osmnáct fotostûn je koneãn˘ poãet.

S ãím jsem bojovala, bylo technické provedení samotné konstrukce

panelÛ. Dfievo nebylo k tomu úãelu vhodné. Ná‰ poÏadavek byla

dlouhá Ïivotnost a moÏnost ne pfiíli‰ sloÏité demontáÏe pro zimní 

uskladnûní. 

TakÏe se budou fotostûny na zimu scho-
vávat?
Ano, rádi bychom je na zimu uskladnili,

aby panely nebyly zbyteãnû vystaveny

zimním povûtrnostním vlivÛm a extrém-

ním teplotám.

Z jakého dotaãního programu byl projekt
hrazen, kolik prostfiedkÛ bylo na tento
projekt vynaloÏeno a kdo panely v˘tvarnû
zpracovával?
Projekt byl financován 50% Ministerstvem

pro místní rozvoj z dotaãního titulu

Podpora cestovního ruchu a zbyl˘ch 50 %

bylo rozpoãítáno mezi obce R˘mafiovska

v návaznosti na poãet panelÛ a sloupÛ s fo-

to‰ipkami v jednotliv˘ch obcích. Na vy-

tvofiení grafick˘ch návrhÛ bylo vyhlá‰eno

v˘bûrové fiízení, které vyhrála firma

Machovsk˘, s. r. o., z Velkého T˘nce

u Olomouce. Koneãná ãástka za cel˘ pro-

jekt po vysoutûÏen˘ch cenách z vefiejn˘ch

zakázek byla 1 658 274 korun. Osm set pa-

desát tisíc hradilo Ministerstvo pro místní

rozvoj a o zbytek se podûlily obce a mûsta.

Odkud jste získávali jednotlivé fotografie
na orientaãní smûrovky?
Nûkolik let se snaÏíme získávat fotografie

do na‰eho archivu od rÛzn˘ch fotografÛ,

ne v‰ichni nám jsou v‰ak naklonûni fota

pfiedávat nebo je to za rÛzn˘ch podmínek.

Na tento projekt jsme mûli najatého profe-

sionálního fotografa z Bfiidliãné, kter˘ po-

fiizoval fota jednotliv˘ch míst. V originále byla fotka velice zdafiilá,

ale jakmile se zpracovávala do finální grafické podoby, kdy se muse-

la rÛznû ofiezávat, nevynikla jako v originále. DÛleÏitá je ov‰em in-

formace, kterou foto‰ipka pfiedává. KaÏdá orientaãní smûrovka s fo-

tografií je chránûna speciální fólií proti UV záfiení, aby se ãasem fo-

ta ze smûrovek neztratila. Po regionu je rozmístûno 430 fotosmûro-

vek, jejich v˘mûna by byla ãasovû i finanãnû velmi nároãná. Je‰tû

bych se ráda zmínila o udávan˘ch kilometrech na smûrovkách. UÏ

jsme zaznamenali negativní názory, Ïe kilometry na smûrovkách ne-

odpovídají skuteãnosti. Je nutno podotknout, Ïe jde opravdu o orien-

taãní kilometráÏ. Vûfiíme, Ïe mnoho turistÛ má dnes v mobilních te-

lefonech navigace nebo v ruce drÏí mapu. Cílem smûrovek bylo udr-

Ïet turistu o nûco déle na trasách, aby se podíval i do jin˘ch, ménû

znám˘ch lokalit na‰eho regionu.

Souãástí zmiÀovaného projektu je také mûstsk˘ informaãní systém
znaãení ulic. MÛÏete se krátce zmínit i o nûm?
Informaãní systém znaãení ulic v R˘mafiovû sice byl, ale nebyl úpl-

n˘. Mnoho ulic nebo dÛleÏit˘ch míst (Policie âR, informaãní cent-

rum, nemocnice a dal‰í) chybûlo. Proto se mûsto R˘mafiov rozhodlo

vstoupit do tohoto projektu a získat na nûj grant. Samotná instalace

probíhala vlastními silami pracovníkÛ mûsta a na‰ich zamûstnancÛ,

tím se u‰etfiilo 50 tisíc korun. V̆ robu samotn˘ch cedulí mûla na sta-

rost ostravská firma Michal Zbofiil – V‰e pro obce, která vyhrála v˘-

bûrové fiízení. Kromû informaãních cedulí je také napfi. autorem no-

v˘ch autobusov˘ch zastávek ve mûstû a jeho místních ãástech.

Nicménû i pfiesto, Ïe cel˘ systém znaãení pro‰el uÏ nûkolikrát kon-

trolou, stane se, Ïe tu a tam se najde je‰tû pfiípadná nepfiesnost, a stá-

le probíhá ladûní. Prosíme proto vefiejnost o shovívavost, neÏ se cel˘

systém doladí.

Poslední ãástí projektu kromû zmínûn˘ch panelÛ, smûrovek a publi-

kací byla rekonstrukce ãtrnácti mapov˘ch panelÛ. KaÏdá obec

R˘mafiovska má jeden. Mûsto R˘mafiov má nov˘ mapov˘ panel umís-

tûn v parãíku naproti Stfiedisku volného ãasu u autobusového nádraÏí.

Z vlastních prostfiedkÛ SdruÏení obcí R˘mafiovska byl také podpofien

rozhlasov˘ spot bûÏící asi tfii t˘dny v rádiu Haná, kde bylo propago-

váno celé R˘mafiovsko i projekt Jak nezabloudit na R˘mafiovsku. 

Dûkuji vám za rozhovor. JiKoMapov˘ panel u autobusového stanovi‰tû v R˘mafiovû

Pokud se nevejde hlava ãlovûka, lze vyfotit i svého
ãtyfinohého miláãka
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Jménem Spolku myslivcÛ a pfiátel pfiírody

z JeseníkÛ si vás dovoluji pozvat na leto‰ní 

6. roãník Svatohubertské m‰e, kter˘ se bude

konat v sobotu 13. fiíjna v kostele Nejsvûtûj‰í

trojice v Malé Morávce. Leto‰ní roãník pod-

pofiil dotací také Moravskoslezsk˘ kraj.

Po m‰i, která zaãne ve 14 hodin, a slavnostním pasování na mysliv-

ce se okolo pÛl ãtvrté vydá mysliveck˘ prÛvod z kostela do místní zá-

kladní ‰koly, kde bude pfiipraven bohat˘ doprovodn˘ program: gas-

tronomická show s ochutnávkou zvûfiinov˘ch

specialit, své umûní pfiedvede svûtoznám˘ vá-

biã zvûfie Václav Svoboda a pro dûti bude pfii-

pravena Stezka mladého myslivce. Mysliveãtí

trubaãi Rab‰tejn pfiedvedou lovecké signály

a skladby a ke zhlédnutí budou fotografie Vladimíra Gahury a Jifiího

Marka s tematikou pfiírody a myslivosti. Následovat bude myslivec-

ká zábava s tombolou. Tû‰íme se na vás v Malé Morávce!

ZdeÀka Jakubcová

Pozvánka na Svatohubertskou m‰i do Malé Morávky 

JiÏ v polovinû ‰edesát˘ch let 19. století se zab˘val moravsk˘ a slezsk˘

zemsk˘ snûm otázkou, jak zdolat pfiekáÏku, kterou dopravû vytvofiily

Jeseníky a Oderské vrchy. Teprve po prohrané rakousko-pruské válce

nastala paradoxnû pfiíznivá situace. Nûkolik novû vznikl˘ch sdruÏení 

uvaÏovalo o vybudování spoje dál na sever. Úspû‰n˘m se nakonec uká-

zalo Olomoucké komité, které získalo 10. srpna 1869 koncesi na stav-

bu trati Olomouc – Moravsk˘ Beroun – Bruntál – Krnov – Leobschutz

(Hlubãice) s odboãkami do R˘mafiova, Vrbna pod Pradûdem a Opavy

a ke státní hranici smûrem na Neisse (Nysu). Do mûsíce se ustavila ak-

ciová spoleãnost s názvem Moravskoslezská ústfiední dráha.

Stavbu hlavní trati z Olomouce do Krnova a Hlubãic zahájila spoleãnost

bez prodlení v nezvykle krátkém ãase od získání souhlasu státních in-

stitucí. Na hlavní trati zaãaly jezdit vlaky 1. fiíjna 1872 a jen o mûsíc po-

zdûji zaãal provoz na odboãce z Krnova do Opavy. Na vybudování po-

boãek jmenovan˘ch v koncesi se radûji pozapomnûlo. Nezbyly peníze.

Politick˘m zástupcÛm regionu nezbylo neÏ naléhat na stát, aby se ujal

prací na realizaci projektu vãetnû financování. Nátlak pfiinesl ovoce, stát

pomohl, trati byly v nepfiíli‰ dlouhém termínu postaveny a 15. fiíjna

1878 vyrazil první vlak z Val‰ova do R˘mafiova.

V dal‰ím v˘voji „centrálky“ je dÛleÏit˘ rok 1895, kdy byla

Moravskoslezská ústfiední dráha i s odboãkami spolu s Moravskou po-

hraniãní dráhou postátnûna a pro správu a fiízení nov˘ch státních drah

bylo vytvofieno nové fieditelství v Olomouci. Tím pfie‰la také r˘mafiov-

ská odboãka zcela do rukou státu.

V 30. letech minulého století patfiila traÈ Val‰ov – R˘mafiov mezi ty, na

nichÏ se pfiednostnû uvádûly do provozu osobní dopravy motorové vo-

Îelezniãní dráha Val‰ov – R˘mafiov 1878–2018

Pfiipomínáme si

Val‰ov
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zy fiady M 120 a M 130, naz˘vané podle vzhledu i kapacity kolejové 

autobusy a pfiezdívané v nádraÏáckém Ïargonu „vûÏáky“. Motoráky na

na‰í trati slouÏí dodnes. V pováleãné dobû to byly dlouhá léta spolehli-

vé ãervené M 131 zvané „hurvínky“, po nich vozy M 140 a dnes vozy

fiady 810.

Za druhé svûtové války bylo na‰e území souãástí Velkonûmecké fií‰e

a v‰e bylo podfiízeno poÏadavkÛm války.

Po roce 1945 se traÈ vrátila do pÛsobnosti olomouckého dráÏního fiedi-

telství. Pfieprava pro závody v R˘mafiovû – textilky, pily, lesní závod 

– mûla zpoãátku zhruba stejn˘ rozsah jako dfiíve. Podstatné oÏivení na-

stalo s rokem 1957 v˘stavbou a posléze produkcí podniku na zpracová-

ní hliníku Kovohutû Bfiidliãná. V dobû nejvût‰ího rozmachu v˘roby se

na vleãku Kovohutí v Bfiidliãné pfiistavovalo více neÏ 500 vozÛ mûsíã-

nû. Také v˘stavba nového závodu podniku Rudné doly Jeseník

v R˘mafiovû se neobe‰la bez Ïeleznice, vût‰inu stavebnin pfiivezl vlak.

V souãasnosti se pfieprava pro závody znaãnû omezila. Do Bfiidliãné pfii-

cházejí vlakové zásilky v podstatû jen z ciziny. Odvoz hotov˘ch v˘rob-

kÛ pfievzala takfika zcela automobilová doprava.

Jak jiÏ bylo fieãeno, nátlak zájmov˘ch skupin nakonec pfiimûl stát k do-

konãení pÛvodního projektu a R˘mafiov se doãkal prvního vlaku 15. fiíj-

na 1878. Sídlem správy tratí Moravské centrální dráhy se stala Olomouc

a provozní inspektorát sídlil v Krnovû. Stát po pfievzetí dráhy v roce

1895 obû správní centra zachoval.

TraÈ Val‰ov – R˘mafiov se napojovala na hlavní tah Olomouc – Krnov

na 55,503 km, tj. asi kilometr pfied stanicí Val‰ov ve smûru od

Olomouce. V roce 1921 se nepraktické odboãení ze ‰iré trati zru‰ilo,

byla postavena druhá kolej – pro r˘mafiovskou traÈ. Nult˘ kilometr je

na jiÏním val‰ovském zhlaví, stanice v R˘mafiovû je na 14,1 km, k za-

ráÏedlu kusé koleje v R˘mafiovû je je‰tû cca 170 m, jiÏní zhlaví ve

Val‰ovû je od staniãní budovy asi 400 m, takÏe traÈ má délku témûfi

15 km.

Z Val‰ova traÈ klesá aÏ k mostu pfies Moravici a po 260 m dlouhém vo-

dorovném úseku zaãíná vytrvale stoupat. Vodorovné úseky jsou v pro-

storu zastávky Bfiidliãná – lesy, na pfiejezdu pfies potok pfied zastávkou

v Bfiidliãné a horizontální polohu zachovává i nákladi‰tû, 800 m dlouhá

ãást trati pfied Jamarticemi a koleji‰tû ve stanici R˘mafiov. Celá zb˘va-

jící traÈ stoupá aÏ o 14 promile, nejobtíÏnûj‰í je stoupání pfied zastávkou

Jamartice, kde je navíc pomûrnû ostr˘ oblouk s polomûrem 150 m.

PrÛbûh stoupání je zfiejm˘ z polohy stanic: Val‰ov 529,2 m, Bfiidliãná

528 m, Velká ·táhle 543,5 m a R˘mafiov 588,7 m.

Pfiípojná, v˘chozí stanice Val‰ov vÏdy byla stanicí. PÛvodní nûmeck˘

název Kriegsdorf mûl jistou dobu ãesk˘ ekvivalent Vojnovice, v roce

1924 se ustálil název Val‰ov.

První stanicí zfiízenou se vznikem trati je dne‰ní Bfiidliãná, od roku 2002

je jiÏ jen neobsazenou zastávkou a dále pfietrvává nákladi‰tû. PÛvodní

nûmeck˘ název byl Friedland an der Mohra a ãesk˘ Fr˘dlant nad

Moravicí. S pfiejmenováním obce na Bfiidliãnou v roce 1950 byla pfie-

jmenována také stanice.

Dal‰í pÛvodnû stanice, dnes neobsazená zastávka, je Velká ·táhle.

PÛvodní název znûl Gross Stohl – Karlsdorf, po roce 1901, kdy byla 

otevfiena traÈ z Bruntálu do Malé Morávky, jiÏ Karlsdorf pfiestal mít zá-

jem o ·táhli a zÛstal název Velká ·táhle. Konec trati tvofií R˘mafiov

(Römerstadt, v letech 1868–1960 okresní mûsto). V roce 1995 byla

v R˘mafiovû zru‰ena funkce pfiednosty a ze stanice se stala jen obsaze-

ná zastávka s nákladi‰tûm. Ve stanici byla zfiízena také kolejová váha

a obrysnice. Z nákladní pfiepravy zÛstaly dodne‰ka jen zásilky uhlí na

pfiíjmu, z R˘mafiova odjíÏdûjí zásilky LesÛ âR a pily ve Staré Vsi.

V poãátcích trati existovaly jen dvû zastávky – neobsazená zastávka

v Jamarticích (Irmsdorf) a dal‰í v Bfiidliãné. Bfiidliãná – zastávka se pÛ-

vodnû jmenovala Friedland an der Mohra – Politzbach, ãesky Fr˘dlant

nad Policí, po roce 1945 Fr˘dlant nad Moravicí – zastávka. Dne‰ní za-

stávka Bfiidliãná – lesy byla pÛvodnû znaãena jako zastávka „km 2,6“,

pak Fr˘dlant nad Moravicí – lomy. Ve stejné dobû, kdy vznikla zastáv-

ka Bfiidliãná – lomy, bylo navrÏeno zfiídit dal‰í zastávku mezi Velkou

·táhlí a Jamarticemi s názvem „km 8,9“. K realizaci návrhu nikdy ne-

do‰lo.

Je‰tû je tfieba uvést, Ïe stanice R˘mafiov, tj. v˘pravní budova s remízou

a vodárnou, a nádraÏní budova ve Velké ·táhli jsou postaveny v ãistém

stylu sedmdesát˘ch let 19. století z kvalitního lomového kamene s cih-

lov˘mi prvky, obû jsou zaevidovány jako kulturní památky, patfií do ná-

rodního fondu, jenÏ dokládá technické dûdictví na‰ich zemí, a mají pro

historii dopravy zásadní v˘znam v kontextu s dal‰ími upomínkami za-

ãátkÛ Ïelezniãní dopravy. (Pozn. red.: Podle vyjádfiení tiskové mluvãí
Správy Ïelezniãní dopravní cesty Katefiiny ·ubové by se mohla r˘ma-
fiovská nádraÏní budova, podle prÛbûhu projektové pfiípravy a pfiidûle-
n˘ch finanãních prostfiedkÛ, rekonstruovat v roce 2020.)
A na závûr: je‰tû v polovinû padesát˘ch let 20. století leÏel na tehdej‰í

správû Ostravské dráhy v Olomouci staronov˘ poÏadavek Opavy

a Krnova na vybudování trati z R˘mafiova do Sobotína, pfiípadnou 

elektrifikaci trati ze Zábfiehu na Moravû pfies ·umperk, Sobotín,

R˘mafiov, Krnov do Opavy a zfiízení rychlíkového spoje Opava – Praha

na této dráze. Základní my‰lenka se v‰ak nikdy nedoãkala uskuteãnûní.

Ze v‰eho snaÏení zÛstala jen dosavadní odboãka Val‰ov – R˘mafiov, jeÏ

právû slaví 140. v˘roãí své existence. Nelze popfiít, Ïe je velmi pro-

spû‰ná a Ïe jí region vdûãí za mnohé, a je nesmírnû dobfie, Ïe je dosud

v plném provozu. Pfiejme jí – pfies momentálnû nepfiíznivé okolnosti –

je‰tû dlouh˘ a plodn˘ Ïivot. Josef Jelínek, fota: archiv redakce

R˘mafiov

Velká ·táhle Bfiidliãná
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Prezident Milo‰ Zeman nav‰tívil ve dnech 24.–26. záfií Olomouck˘ kraj. Na zá-
vûr oficiální náv‰tûvy vyjel na vrchol Pradûdu, kde se pfii spoleãném obûdû
setkal s hejtmany Olomouckého a Moravskoslezského kraje Ladislavem
Okle‰Èkem a Ivo Vondrákem.
Po dvou letech zavítal prezident âeské republiky Milo‰ Zeman opût

do na‰eho okresu. Stalo se tak pfii oficiální náv‰tûvû Olomouckého

kraje. Po vítûzství ve druhém kole prezidentsk˘ch voleb se Zeman

nechal sly‰et, Ïe bude jezdit do tûch krajÛ a mûst, jejichÏ obãané mu

vyjádfiili nejvíce podpory. Za dobu jeho mandátu jde uÏ o ‰estou ná-

v‰tûvu.

Ve stfiedu 26. záfií prezident vyjel na vrchol Pradûdu, kde v nejv˘‰e po-

loÏené restauraci v âesku poobûdval s hejtmany Olomouckého

a Moravskoslezského kraje. Poté následovala tisková konference, na

které hejtman Okle‰tûk shrnul program prezidentské náv‰tûvy, vy-

zdvihl prezidentÛv zájem o sociální sluÏby, zejména o paliativní péãi,

pro kterou Olomouck˘ kraj zpracoval koncepci na následující roky.

„Chtûl bych podûkovat panu hejtmanu Okle‰Èkovi, mému novému
pfiíteli, za skvûlou organizaci mé náv‰tûvy Olomouckého kraje. Dûkuji
také panu hejtmanu Vondrákovi, kter˘ pfiijel nejen kvÛli Pradûdu, ale
také díky tomu, Ïe Olomouck˘ a Moravskoslezsk˘ kraj mají celou fia-
du spoleãn˘ch projektÛ, a jsem rád, Ïe o nich mohli a je‰tû zfiejmû bu-
dou diskutovat. Podpofiil jsem my‰lenku pana hejtmana Okle‰Èka pro-
dlouÏit BaÈÛv kanál do Olomouce a on na oplátku podpofiil mou my‰-
lenku, kterou ov‰em jako první formuloval Karel IV., a to je vodní ko-
ridor Dunaj – Odra – Labe. Nedávno studia proveditelnosti skonãila
v této oblasti s pozitivním v˘sledkem. Závûrem bych chtûl podûkovat
v‰em, se kter˘mi jsem se zde setkal, za vlídné pfiijetí a laskavé zachá-
zení,“ zaznûlo z úst prezidenta republiky Milo‰e Zemana. JiKo

Prezident Zeman zavítal na Pradûd

Tak zní název dílãí ãásti grantu, kter˘ získala Asociace stfiedo‰kol-

sk˘ch klubÛ âeské republiky, z. s. Cel˘ projekt Stfiedo‰kolské kluby

– programy pro rozvoj zájmÛ, cesty k celoÏivotnímu uãení, byl pod-

pofien Evropskou unií a M·MT âR. ProtoÏe se o Stfiedo‰kolském

klubu Bfiidliãná (SK ASK âR Bfiidliãná) ví, Ïe podporuje ‰ikovné Ïá-

ky se zájmem o pfiírodu, získali jsme patronaci nad touto ãástí pro-

jektu. 

V sobotu 14. záfií vyrazili malí pfiírodovûdci ze Z· Bfiidliãná a Z·

Bruntál k prameni Moravy. Autobusem dojeli do Starého Mûsta a pak

uÏ se k prameni vydali pû‰ky. Ne, Ïe by místy nechtûli v˘stup vzdát,

ale nakonec ho zvládli, pohladili si sochu slÛnûte a ochutnali vodu

z pramene. Navíc odebrali vzorky vody k chemickému rozboru.

V nedûli se pod vedením hydrobioloÏky z katedry zoologie

Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc paní RNDr.

Ivony Uvírové, Ph.D., pustili do odbûru vzorkÛ bentosu z potoka

Voda v krajinû

Z okolních obcí a mûst
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Po pfiedstavení pamûtních desek, soch a reliéfÛ ve vefiejném prostoru

R˘mafiova se tentokrát podíváme na umûlecká díla zdobící prostfiedí

‰kolek a ‰kol. Jejich v˘stavba a úprava totiÏ také podléhaly stavební-

mu zákonu, kter˘ nafiizoval uÏití 1 % celkové ãástky na umûleckou

v˘zdobu. 

Nejstar‰í památku zkoumaného období bychom na‰li v budovû 

z 19. století, dne‰ní Z· na Jelínkovû ulici. Jde o sádrov˘ reliéf zná-

zorÀující stojící Ïenskou figuru zdvihající dítû na své levé stranû.

PfiestoÏe jde o jasné, ãitelné a hlavnû nadãasové téma matky s dítû-

tem, byly (snad jiÏ nejsou) na ‰kole tendence reliéf odstranit, „proto-
Ïe dnes uÏ dûtem nic nefiíká“.

V archivu Muzea umûní Olomouc se nachází dokumentace âeského

fondu v˘tvarn˘ch umûní (âFVU), jehoÏ souãástí je i r˘mafiovská za-

kázka. Záznam obsahuje prvotní objednávku fieditele tehdej‰í r˘ma-

fiovské devítiletky Franti‰ka Vychodila z 31. srpna 1965: „Se svole-
ním MûstNV hodláme provést vkusnou nástûnnou úpravu plochy me-
zi pfiízemím a 1. poschodím. Plocha je 2 x 4 m a jde o stûnu proti
vstupním dvefiím. Prosíme, abyste k nám vyslali nûkterého Va‰eho od-
borníka, kter˘ by si plochu prohlédl a pfiipravil návrh na v˘zdobu –
buì sgrafito nebo vhodnou plastiku.“ A na vyfiízení nemusel ãekat

dlouho, protoÏe uÏ 17. prosince téhoÏ roku potvrzuje pfievzetí sádro-

vého reliéfu Ïeny s dítûtem od akademického sochafie Jaromíra (nû-

kdy se uvádí Járy) ·olce.

Jaromír ·olc (*30. 4. 1911, Olomouc – †27. 6. 1987, Olomouc) byl

sochafi, scénograf a fotograf. Spolu s v˘tvarníky Karlem Lenhartem

(autorem r˘mafiovského pomníku J. V. Stalina), Vojtûchem

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
10. Umûní ve ‰kolách

Genius loci

Jestfiábí. Jde o pfiítok fieky Moravy, proto i zde odebrali vzorek vody

na rozbor. 

Bûhem urãování odchycen˘ch ÏivoãichÛ se úãastníci dozvûdûli fiadu

determinaãních znakÛ u jednotliv˘ch druhÛ pfieváÏnû bezobratl˘ch

ÏivoãichÛ. Pod stereomikroskopy si prohlédli ‰tûty u jepic i po‰vatek,

larvy chrostíkÛ, ble‰ivce i tiplice. Nakonec se jim v‰ak povedlo ulo-

vit i obratlovce, konkrétnû vranku pruhoploutvou. Tato rybka je

v âerveném seznamu zafiazena jako zraniteln˘ druh, navíc je bioin-

dikátorem ãistoty vody. Vyskytuje se jen na území Moravy,

v âechách v˘jimeãnû. Tato rybka nemá plynov˘ mûch˘fi, proto ji na-

jdeme u dna ãi pod kameny. 

Oba dny pfiálo biologÛm poãasí, a tak ve chvílích odpoãinku vyrazi-

li i na projíÏìku na koních ze stáje Jestfiábí, z. s. O tom, Ïe se akce

povedly, svûdãí to, Ïe se v‰ichni tû‰í na dal‰í.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Schodi‰tû do 1. patra Z· na Jelínkovû ul., reliéf Îena s dítûtem
Jaromíra ·olce, 2017, foto: Michal Vyhlídal

Reliéf s motivem chlapce ve vstupní
hale Z· na Jelínkovû ul. od neznámé-
ho autora, 2017, foto: Michal Vyhlídal

Reliéf s motivem dívky ve vstupní hale Z· na
Jelínkovû ul. od neznámého autora, 2017, foto:
Michal Vyhlídal

Reliéf od neznámého autora na schodi‰ti ‰kol-
ní jídelny a druÏiny na ul. 1. máje, 2017, foto:
Michal Vyhlídal
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Hofiínkem, Vladimírem Navrátilem a Rudolfem DoleÏalem patfií

k tzv. Skupinû olomouck˘ch v˘tvarníkÛ (SOV), jeÏ pÛsobila v letech

1939–1949. ·olc studoval v letech 1928–1935 na praÏské

UmûleckoprÛmyslové ‰kole u prof. Karla Dvofiáka. V letech

1946–1947 se dokonce vzdûlával na pafiíÏské École des Beaux Arts

a École des Arts contemporaines, a to u v˘znamného sochafie Ossipa

Zadkina. Pro vefiejn˘ prostor Olomouce vytvofiil fiadu zakázek, 

z nichÏ asi nejznámûj‰í je dvojice reliéfÛ s motivem zemûdûlství

a technického pokroku v hale hlavního nádraÏí (1960), kter˘ mimo ji-

né také obsahuje motiv matky s dítûtem, sochu Viktorky v ulici Za

Nemocnicí (1950) ãi pÛsobivou, témûfi abstraktní skulpturu Tváfi
Mûsíce na Stupkovû ulici (1970). R˘mafiovsk˘ reliéf je tradiãnû zpra-

cované, klasické téma a pro svÛj nadãasov˘ ideov˘ obsah a autorství

by rozhodnû mûl b˘t ponechán na pÛvodním místû.

Ve vstupní hale ‰koly se nacházejí také dva patinované sádrové reli-

éfy – nalevo chlapec drÏící letadélko a napravo dívka svírající v ru-

kou asi ptáãka. Oba reliéfy jsou zobrazeny tmavû zv˘raznûn˘mi, ost-

r˘mi konturami, lapidárnû, bez náznaku objemu. Skoro jako by ‰lo

o ‰kolní práci. Dohromady vytváfiejí diptych, moÏná proto je signa-

tura pouze na reliéfu s dívkou, a to F· 89. Vznik a osazení reliéfÛ

bezesporu souvisí s úpravou interiéru ‰koly, a to na samém konci

platnosti Hlavy V stavebního zákona, kter˘ byl v roce 1991 zru‰en.

Autorství zatím zÛstává neurãené.

Nyní se pfiesuÀme na ulici 1. máje, jejíÏ areál s druÏinou, jídelnou,

matefiskou a základní ‰kolou bychom mohli nazvat ‰kolním, pro aku-

mulaci ãtyfi v˘tvarn˘ch dûl v‰ak s jistou mírou nadsázky také umû-

leck˘m. V minul˘ch dílech tohoto seriálu uÏ jsme pojednali o pa-

mûtní desce Vítûzného února, která visela na M·, a Pfiikrylovû relié-

fu Jesenické slunce na nynûj‰ím obchodním domû Hru‰ka. Zavítejme

proto do interiéru ‰kolní druÏiny a jídelny, na jejímÏ schodi‰ti visí

dal‰í artefakt z období normalizace, kter˘ pro svÛj ztíÏen˘ pfiístup ne-

ní sympatick˘ hlavnû paním uklízeãkám.

580 dfievûn˘ch kostek mofien˘ch v ãerné, zelené a pfiírodní barvû ve

ãtyfimetrové kompozici znázorÀuje s nejvût‰í pravdûpodobností strom.

Kostky v pfiísnû geometrickém rozvrhu dvanácti polí dohromady vy-

tváfiejí obdélník s useknut˘mi rohy, umístûn˘ na dfievûném obkladu

stûny. Je s podivem, Ïe se v archivu stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov

ani ve fondu âFVU nenachází projektová dokumentace k v˘stavbû

a v˘zdobû budovy druÏiny, která zaãala fungovat v roce 1976.

O ‰est let pozdûji otevfiená základní ‰kola, stojící hned vedle, má to-

tiÏ ve vstupní hale dal‰í umûlecké dílo, které sv˘m materiálov˘m

a stylov˘m rozvrhem odkazuje k moÏnému spoleãnému, dosud v‰ak

anonymnímu autorství. I zde je interiér opatfien dfievûn˘mi obklady.

Plastika je opût sloÏena z mnoha drobn˘ch ãástí – vyfrézovan˘ch dfie-

vûn˘ch destiãek. Oproti plastice v druÏinû je v‰ak mnohem rafinova-

nûj‰í. Zatímco strom má jeden hlavní, ãelní pohled, kompozice zo-

brazující snad slunce, snad rybu, snad oko nabízí pohledov˘ch úhlÛ

nûkolik. Struktura vytvofiená nalepen˘mi destiãkami, rÛznû vysok˘-

mi, rÛznû vytvarovan˘mi a barevnû mofien˘mi, svou stfiídavou v˘‰-

kou a pravideln˘mi rozestupy destiãek poãítá s pohybem diváka od

pohledu en face do tfiíãtvrteãního a úplného profilu, ve kterém jedno-

tlivé partie splynou v jednotnou hmotu. Tímto pohybem se dílo záro-

veÀ postupnû projasÀuje a probarvuje. ·koda jen Ïe se zatím nedafií

nalézt dokumentaci o autorovi a námûtu díla. Kladnû musíme hodno-

tit iniciativu ‰koly za zachování díla, jakoÏ i pÛvodního interiéru

vstupní haly, ‰aten a chodeb s typick˘m dobov˘m obloÏením.

Za pfiíklad uklizené (doufejme, Ïe nikoliv zniãené) umûlecké v˘zdoby

by mohla poslouÏit realizace v matefiské ‰kole na Revoluãní ulici (ãi

ulici 8. kvûtna, jak se také uvádí), která byla poprvé otevfiena v roce

1977. V̆ stavba ‰kolky trvala 14 mûsícÛ, náklady ãinily 2 722 000 Kãs

a byla postavena ze stavebních dílÛ typu OKAL. Jak dále informuje

kronikáfi Vratislav Koneãn˘, „zábûry z nové matefiské ‰koly pfiineslo
i celostátní vysílání televize [a] fotografie se struãnou charakteristi-
kou zvefiejnily také uãitelské noviny“. Stavba byla vybudována 

v akci Z a nesla název „Stavba 60. v˘roãí V¤SR“.

Autorem keramického souboru plastik, jeÏ zdobily interiér ‰kolky, je

akademick˘ sochafi a malífi Petr Jedliãka (*31. 1. 1953, Brno), kter˘

v letech 1968–1972 studoval na Stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole

Reliéf od neznámého autora ve vstupní hale Z· na ul. 1. máje, 2017,
foto: Michal Vyhlídal

Novostavba M· na Revoluãní ul. (8. kvûtna), 1977, archiv Mûstského
muzea R˘mafiov

Keramická v˘zdoba Petra Jedliãky (napravo) v M· na Revoluãní ul., 1977, archiv SVâ R˘mafiov
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v Brnû a v letech 1973–1977 na Akademii v˘tvarného umûní v Sofii.

Od roku 1998 vyuãuje v˘tvarnou pfiípravu modelování na Vy‰‰í od-

borné ‰kole v Brnû. V̆ tvarn˘ch realizací ve vefiejném prostoru usku-

teãnil nûkolik v podobû soch ãi mozaik, napfi. v BohuÀovicích,

Hrotovicích, ve Velkém Mezifiíãí, Popovicích ãi v Brnû, ale také za

hranicemi, tfieba v Izraeli.

Jedliãkova v˘zdoba r˘mafiovské ‰kolky uÏ na pÛvodním místû nevisí;

moÏná se bude nacházet rozloÏená na pÛdû budovy, zatím se tuto in-

formaci ale nepodafiilo ovûfiit (pÛda je dostupná jen za cenu pfiemístû-

ní nábytku, coÏ by naru‰ilo provoz ‰kolního zafiízení). Existují v‰ak

fotografie v archivu SVâ ze slavnostního otevfiení ‰kolky dne 11. li-

stopadu 1977, na kterém byl pfiítomen i sám autor, a také fotografie

z instalace díla. Neb˘t této dokumentace, nevûdûli bychom o podobû

díla nic. Fotografie jsou ãernobílé, ale keramické komponenty byly

rÛznû barevné a dohromady vytváfiely hravou kompozici sloÏenou

z váz s kvûty ãi stylizovan˘ch postav (tfieba námofiníka). Porovnáme-

li ji s autorovou volnou sochafiskou tvorbou, zjistíme, Ïe je úplnû jiná:

chybí v ní Jedliãkova Ïivá, expresivní modelace, tvary jindy uvolnûné

a expandující se zde uzavírají a scelují do základních forem. Do po-

doby díla se tak logicky otisklo prostfiedí, pro které bylo navrÏeno.

âasto jsme dnes svûdky odstraÀování soch, reliéfÛ a mozaik z dÛvo-

du jejich spojení s dobou, ve které vznikly. Ve vût‰inû pfiípadÛ v‰ak

znázorÀují témata, která pfii sebepovrchnûj‰ím zkoumání mÛÏeme jen

tûÏko povaÏovat za tendenãní. Proto je zachovejme a nevymûÀujme

je za prosklené vitríny s poháry ze sportovních soutûÏí ãi informaãní

tabule. Nechme je pÛsobit a zdobit ná‰ vefiejn˘ prostor.

V pfií‰tím díle zavítáme za umûním na hfibitov. 

Mgr. Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

(Lit.: Fond âFVU Dílo v Muzeu umûní Olomouc, zprostfiedkováno
Mgr. Janem Jeni‰tou, Ph.D.; Kronika mûsta R˘mafiova z let
1975–1985; Hockeová, Jifiina. Petr Jedliãka: monografie. Brno: 
YBUX, s. r. o., 2013; Jeni‰ta, Jan – Dvofiák, Václav – Mertová,
Martina. Bilance. Umûní ve vefiejném prostoru Olomouce v letech
1945–1989. Olomouc, 2017; www.petrjedlicka.cz; www.vetrelciavo-
lavky.cz; http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobavdo-
kumentech&IDosoby=1692. Rozhovory s Hanou Br‰Èákovou, Mgr.
Jifiím Gajdo‰em a Mgr. Miloslavem Hork˘m. Zvlá‰tní podûkování
patfií Ing. Monice Holíãkové a Janû ·indláfiové za laskavé a trpûlivé
hledání v archivu stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov.)

Zatím jsme hovofiili o nálezu

místních kachlÛ v prostoru pfií-

slu‰né renesanãní dílny, ta v‰ak

zdaleka nezobrazuje skuteãnou

rozmanitost tvarÛ a v˘zdoby

kamen, které pouÏívali R˘ma-

fiované pfied ãtyfimi aÏ pûti sty

léty. Po celou dobu vykopávko-

v˘ch prací jsme sledovali ve‰-

keré terénní zásahy v areálu

historického mûsta, pokud jsme

na nû sami narazili nebo nás na

místo dovedly dûti. PfiízeÀ in-

formovan˘ch úfiadÛ se aÏ do poloviny 90. let 20. století nijak ne-

projevila. Co teprve kopáãi a stavebníci, mraãili se, abychom ná-

hodou nenaru‰ili postup prací ãi, nedej BoÏe, práce na hodinku ne-

pozastavili. Jeden z nich tfieba kopal bez povolení v chránûné lo-

kalitû Hrádku a druh˘ si nezajistil pfiedbûÏn˘ v˘zkum pfied stavbou

domu v historickém areálu mûsta. Obojí je trestné. Oba nás v˘-

hruÏnû naz˘vali „obãany“ a k na‰emu potû‰ení z místa hrubû vy-

kazovali se slovy, zda víme, ãeho se dopou‰tíme. Na rozdíl od nich

jsme to vûdûli. Stejnû se v‰ak dafiilo shromáÏdit zajímav˘ soubor

otopné keramiky. âást z nich je zcela urãitû r˘mafiovské proveni-

ence, ãást dovezená.

Mnohé z fragmentÛ pocházejí z domÛ chud‰ích ãi chud˘ch mû‰Èa-

nÛ ob˘vajících prostor kolem Dolní OkruÏní ulice (Husovy), niko-

li velkého rynku, kde se dal modernûj‰í a exkluzivnûj‰í systém vy-

tápûní oãekávat spí‰e. Aãkoli se v mûstském prostfiedí vût‰inou

jedná o prost‰í tvary a jednoduch˘ dekor, nalezneme mezi nimi

i stejné typy mozaikov˘ch kachlÛ jako na janovickém zámku, ba

téÏ skvûlé práce.

Objevily se figurální kachle. Z míst supermarketu Lidl pochází

zlomek vyhfiívací stûny reÏného kachle s ãástí slova GEOM.

Naprosto shodn˘ v˘robek s polopostavou Ïeny s rovnoramennou

pákovou váhou v renesanãní arkádû je znám˘ i z jin˘ch nalezi‰È,

napfi. cel˘ byl nalezen v Novém Jiãínû a dal‰í v Hodkoviãkách na

Jistebnicku. Podle nápisu GEOMETRIE se hlásí k septem artes li-
berales, tj. sedmeru svobodn˘ch umûní (gramatika, rétorika, dia-

lektika, aritmetika, geometrie, astronomie, muzika), základu v‰e-

obecného vzdûlání jiÏ ve stfiedovûku i humanismu. Nápis je v‰ak

povaÏován za omyl nepfiíli‰ gramotného hrnãífie (â. Pavlík, 

M. Vitanovsk˘, 2004), protoÏe v˘jev je ve skuteãnosti symbolem

Spravedlnosti (chybí meã), mûl tedy správnû uÏít nápis JUSTITIA

nebo IUSTITIA. Chybující hrnãífii ale nejsou takovou zvlá‰tností,

tfieba autor kachle s Lutherem byl pofiádnû na ‰tíru s pravopisem

a na stuze se jmény postav postupoval podle pravidla pi‰, jak sly-
‰í‰, kdyÏ reformátora pojmenoval LVTR (ãti Lutr). ·umpersk˘

hrnãífi Hans Siegert si roku 1604 zas neuvûdomil rozdíl mezi ne-

gativem a pozitivem a na spodní ãásti kachle, pod zápasem gryfa

s dvouocas˘m (!) lvem a dvûma bazili‰ky nahofie, najdeme podiv-

né    ABRV (Urban).

Na Hrádku jsme nalezli ãást zelenû glazovaného miskového kach-

le s polopostavou bezvousého muÏe v medailonku vymezeném to-

ãenicí. Tváfi jako by z oka vypadla jednomu z nejproslulej‰ích lum-

píkÛ z 1. Z·, jak okamÏitû upozornil jeho nálezce. Zajímav˘ je

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci 
VI. Nálezy gotick˘ch a renesanãních kachlÛ pfii záchrann˘ch pracích (1)

Z historie

·umpersk˘ kachel se zápasem
mytického lva a gryfa, pod nimi
obrácenû VRBAN (U-)

V rohu luterského kachle:
H.FRID.CH.D.MARTIN LVTR

Stejné kachle se objevují také ce-
lé (Nov˘ Jiãín, Podkoviãky)

Zlomek kachle se symbolem
Geometrie, jednoho ze sedmi
svobodn˘ch umûní (Lidl)

Zlomek kachle se zbytkem rene-
sanãního portálku (Hrádek)

N
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rovnûÏ fragment medailónového kachle, kter˘ nalezl pfii úpravách

hornomûstské fary pan dûkan P. Bohumil Mûchura. Jde o zlomek

typického saského miskovitû proÏlabeného medailónového kachle

s nedochovanou postavou nûkterého z lutersk˘ch kníÏat 16. stole-

tí, jak svûdãí v dochovaném rohu v˘robku znak pánÛ z Plavna (vé-

vodství Sachsen-Wittenberg), kter˘ byl souãástí znaku saského

kurfifitství. Nález je dal‰ím dokladem dlouh˘ch oboustrann˘ch sty-

kÛ horníkÛ a nákladníkÛ Horního Mûsta se Saskem. 

Zajímavou kapitolkou jsou téÏ nálezy z ruin Rab‰tejna. Kulturní

vrstvy obsahující poslední zbytky zdí opevnûného sídla se neustá-

le sniÏují. Odplavují je de‰tû, rozru‰ují mrazy a odfoukává je vítr

v dobû sucha. Podíl mají téÏ turisté, ktefií pro‰lapávají stezky. Není

tak vzácné vyloupnout z jejich povrchu tu kliãku z mu‰kety, ‰ipku

z ku‰e, jindy hlinûn˘ stfiep. Mezi vût‰ími fragmenty keramiky do-

minují ãásti kachlÛ v místech zaniklého gotického paláce ãi ve v˘-

vratech. Jen nûkteré mají dostateãnû ãitelnou ãást motivu. Mezi ná-

lezy vynikají dva dosud neznámé zelenû polévané kachle. První 

uzavírá atypick˘ dvojit˘ rám s ‰irokou plochou se zaoblen˘mi ro-

hy. V rohu dole je umístûna kruhová negativní perla a sokl sloupu

(?) se lvím maskaronem drÏícím v tlamû kruh. U dal‰ího tvofií pod-

klad v˘jevu srdãité ãi oválné tvary tvofiené jemn˘mi stuhami vypl-

nûn˘mi listy. V popfiedí je patrná vût‰í ãást drobné bûÏící postavy

lovce vyzbrojeného tûÏk˘m o‰tûpem uÏívan˘m na kance nebo

medvûdy. Postava je obleãena

do pfiiléhav˘ch nohavic, del‰í

pfiepásané suknice s kabátcem

a kuklou zdobenou na ramenou

trojúheln˘mi cípy. Na nohou

má lovec mûkké shrnovací boty

se zdviÏenou ‰picí, tzv. nataho-

vací ‰kornû. Kroj lovce byl jiÏ

v období renesance anachronic-

k˘, figura pfiesto pomûrnû dobfie

vystihuje odûv, kter˘ byl bûÏn˘

je‰tû v dobû pozdní gotiky.

Nálezy kachlÛ dokazují, Ïe

Rab‰tejn nebyl v 16. století rui-

nou, jak se dosud tvrdilo, ale obydlen vrchnostensk˘mi úfiedníky

a pouÏíván jako loveck˘.

Neménû zajímav˘ je téÏ kachel nalezen˘ pfii úpravách parku pod

farou. ¤ímsov˘ kachel s pomûrnû v˘raznou andílãí hlaviãkou

s krátk˘mi kuãerav˘mi vlasy a mocnû rozevfien˘mi kfiídly v pro-

hnutí obdélné niky. Zdá se, Ïe jde o nepfiíli‰ povedenou kopii témûfi

shodn˘ch zámeck˘ch kachlÛ. V˘jev uzavírá nedbale naznaãen˘ rá-

meãek. Od pfiedchozí glazované zámecké varianty se li‰í pfiezdo-

benou tfiikrát lomenou horní a dvakrát lomenou spodní ãástí.

Zruãnû vypracovan˘ listovec preciznûj‰í a vkusnûj‰í janovické va-

rianty nahradila ponûkud rozpaãitá napodobenina, jeÏ pfiipomíná

nepravideln˘ vlnit˘ závûs s trojúhelníkov˘mi tvary, snad stfiapci,

a pokr˘vá ‰ikmou ãást fiíms. Dolní navíc na spodní stranû zdobí

plastická vlnovka se stfiapci nebo trojúheln˘mi perliãkami v kliã-

kách nahofie i dole. 

Velmi dÛleÏit˘ byl téÏ nález pana Reného ·karupy (Husova 8) pfii

úpravû pfiízemní místnosti domu. LeÏel v hloubce 1,5 m a mezi

zlomky rÛzn˘ch tvarÛ kachlÛ obsahoval neobvykle mûlk˘ pozdnû

gotick˘ nádobkov˘ (mísov˘) kachel (18,2 x 18,3 cm) s okrajem

formovan˘m do ãtverce. Hmotou je pfiíbuzn˘ hlub‰ím tyglíkovi-

t˘m kachlÛm z Janovic. Nádobkové kachle se zasazovaly do ho-

molového nebo válcového tûlesa vnû ústím, tvofiily tak zajímav˘

obrazec a v˘raznû zvût‰ovaly sálající plochu kamen. Patfií sem

i zlomky star‰ího úzkého pohárového a dal‰ího baÀkovitého kach-

le s okrajem formovan˘m do tvaru gotického trojlistu. Pochází nej-

pozdûji z poãátku 15. století a dokládají uÏívání kamen na mûst-

ském hradû pfied jeho zánikem. Dal‰í s listov˘m kfiíÏem mezi stu-

hami oãividnû vyrobil stejn˘ kachláfi i pro zámek. Obrazec nalez-

neme na polovinû kachle z Hrádku a ãást obdobného tapetového
kachle pochází z dal‰ího domu na Husovû ã. 12, ze zbytkÛ pÛvod-

ního mûstského pivovaru. Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
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Zelenû glazovan˘ medailonov˘
kachel s profilem mû‰Èana
(Hrádek)

Mûlk˘ nádobkov˘ kachel – po-
hled shora (Husova ul.)

Mûlk˘ nádobkov˘ kachel – po-
hled z boku (Husova ul.)

BaÀat˘ nádobkov˘ kachel s vnûj-
‰ím okrajem ve tvaru trojlistu
(Hrádek)

Pohárkov˘ kachel (Hrádek)

Zlomky kachlÛ se lví hlavou (Sovinec), s kvûtem (R˘mafiov,
Husova ul.)

Fragmenty architektonick˘ch kachlÛ – gotické okno stavby, stfiecha
chrámu ve stylu jagellonské gotiky (Hrádek)
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(Karel, J. Nálezy renesanãních kachlÛ v R˘mafiovû a na hradû
Rab‰tejn (2). StM, sv. 36, Olomouc, 2013; Winter, Z.
¤emeslnictvo a Ïivnosti XVI. vûku v âechách 1526–1620.
Praha, 1909; Richterová, J. Pozdnû gotick˘ kachlov˘ materiál
ze zámku ve Velk˘ch Losinách. VVM, 1/XLIII, Brno, 1991;
Mácelová, M. Renesanãné kachlice z Banskej Bystrice.

Archaeologia historica 33, Brno – Nitra, 2008; Karel, J.
Stfiedovûké nálezy z areálu mûsta R˘mafiova, IZ sm. poboãky
âSSA pfii âSAV, Nov˘ Jiãín, 1985; Go‰, V. – Karel, J. Mûstsk˘
hrad v R˘mafiovû v 13.–15. století, StM, sv. 15, Olomouc, 2002;
Tymonová, M. Kachle se znaky sask˘ch kurfifitÛ z rodu WettinÛ
z hradu Cvilína, AH, sv. 30, Brno, 2005.)

Moravskoslezsk˘ kraj informujeAkce hradu Sovince

Kachel s pÛlválcovou komorou s gotick˘mi trojlisty a tlapat˘mi kfiíÏi
(Hrádek)

Profily okrajÛ vyhfiívacích komor kachlÛ (kachlárna, Bartákova ul.)

Hradní hodování
6.–7. fiíjna

Víkendov˘ program pro milovníky dobrého jídla a pití
Degustaãní menu ‰éfkuchafie Karla Ja‰ka

Doprovodn˘ ‰ermífisk˘ a sokolnick˘ program

Veãer ohÀová show

Rezervace na webu a facebooku hradu Sovince

Záhada prokleté truhly
13.–14. fiíjna

Opojná vÛnû bylinek a svafieného vína

pfii netradiãních ‰ermífisk˘ch prohlídkách hradních sklepÛ

Hofmistrova závûÈ
27.–28. fiíjna

Slavnostní ukonãení sezóny
PfiipomeÀte si nejúspû‰nûj‰í komedii roku 2018
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V souãasné pfiedvolební dobû, kdy osobní i politické ambice nûkter˘ch

m˘ch spoluobãanÛ v Horním Mûstû vítûzí nad slu‰ností, jsme pozapo-

mnûli na jeden dÛleÏit˘ fakt. Îe z funkce starostky, tedy z ãela na‰í ob-

ce, odchází ãlovûk, kter˘ vût‰inu svého produktivního pracovního 

i osobního Ïivota zasvûtil právû

obci a obãanÛm. Vykonával

práci sice zajímavou, ale záro-

veÀ velmi nároãnou a v mnoha

ohledech i nevdûãnou. Já osob-

nû, a stále pevnû vûfiím, Ïe i vût-

‰ina obãanÛ Horního Mûsta, si

dvacetileté práce starostky, paní

Evy Machové, velice váÏím.

Proto bych jí chtûla touto cestou

vefiejnû podûkovat, a to nejen za

sebe: „VáÏená paní starostko,
dûkujeme. Pfiejeme vám do dal-
‰ích let hodnû zdraví, radosti
a osobní pohody.“

Fota a text: Jana Kulhánková
Za spokojené obãany

Podûkování

K na‰emu záfií patfií kaÏdoroãní setkání, tedy tfiídní sraz. SpoluÏáci,

pfiátelé a jejich uãitelé se uÏ dvacet let scházejí ve Staré Vsi. A vûru

se umûjí sejít, tû‰í se na sebe, mají k sobû blízko, mají si co fiíct, dûv-

ãata napeãou, kluci pfiinesou nûjaké masové ãi alkoholové speciality,

úãastní se v‰ichni, omluvy neexistují a taky nejsou.

Dûcka – tak si fiíkají. A pfiitom jsou to spokojené babiãky a dûdeãko-

vé, uÏ v Ïivotû a bûhem let hodnû dokázali, kus poctivé ãlovûãenské

práce. Nechlubí se, nevyznávají kult své skvûlé rodiny a bezchyb-

n˘ch rozhodnutí, dovedou se zasmát pfii vzpomínkách na ‰kolu i pfie-

cházející roky.

Krásnû se sejít, to dovedou mot˘li. Zde to dovedou i lidi.

V Ïivotû je jist˘ zaãátek a konec, mezi tím jsou jen ma‰le, jde o to,

aby to nebyly suky a za‰modrchance. Tento rok na poãátku setkání

byla i chvíle ticha, uctûní památky tfií spoluÏákÛ a pana uãitele

Franti‰ka StaÀka. To byla silná chvíle...

Hlavou celého setkání je sekretáfi Pepa Trusina, fotodokumentaci

bezchybnû zvládá Kája ·tancl a JoÏka Bitala a dal‰í a dal‰í. Maru‰ka,

Jana, Jifika, Eva. Z Prahy pravidelnû pfiijíÏdí dvaadevadesátiletá tfiíd-

ní, paní Vlasta ·tanclová, které moc neslouÏí zrak, ale v‰echny po-

znává – drÏte se – podle hlasu! Setkání se rádi úãastní i pan Otto

Spitzer a Kvûta Sicová, oba tehdej‰í uãitelé ze Staré Vsi.

Kdybyste náhodou pfií‰tí rok druhou sobotu v záfií jeli okolo a sly‰e-

li veselou zábavu u Alberta, zastavte se. Dáte si s tûmi pohodáfii kus

dobré nálady od srdce.

Kvûta Sicová, uãitelka tehdy zaãínající, foto: Karel ·tancl

Záfií bylo v kalendáfii

Témûfi celé léto, od skonãení vycházek k norám, mi nebylo dopfiáno jít

aspoÀ na pár hodin do revíru. Zaãátkem ‰kolních prázdnin jsem si 

aspoÀ udûlal ãas na tfii ranní vycházky za mot˘ly a váÏkami, jinak nic.

Tûmi tfiemi ranními vycházkami za hmyzem na‰ich luk se zdrÏovat ne-

chci, i kdyÏ je to velice zábavné. Jsou fotografové a obdivovatelé hmy-

zího svûta, ktefií tomuto Ïánru obûtují cel˘ svÛj voln˘ ãas. Já k nim ne-

patfiím, baví mne to také, ale jen jako doplÀková zábava v parném lé-

tû, kdyÏ zvûfi na pastu vychází skoro za úplné tmy a pfied v˘chodem

sluníãka zase zatahuje do krytin. KdyÏ se mi podafií vyfotit nûco zají-

mavého z této fií‰e, mám z úlovku radost, ale kdybych si mûl vybrat

mezi volnû Ïijící zvûfií a hmyzem, volba by byla jasná – zvûfi.

Koneãnû po dvou mûsících (na konci srpna) mám tfii dny volna: pá-

tek, sobota, nedûle. Tû‰il jsem se moc. Mám ‰anci dostat se po tako-

vé dobû do revíru a moÏná stihnout závûr srnãí fiíje. Letos mi fiíje 

utekla mezi prsty. V práci nastala celozávodní dovolená, pro údrÏbu,

na které pracuji, to znamená témûfi ãtrnáct dní bez volného dne, jen

s nutn˘m pfieru‰ením. Zrovna v ãase, kdy srnãí fiíje vrcholí. 

Tfii dny byly tady, já koneãnû mohu ven. Nakonec mi to vy‰lo jen

dvakrát, v pátek ráno a v nedûli veãer. De‰tivé poãasí více vycházek

nedovolilo. Z pátku, i kdyÏ srnãí zvûfi byla venku, a ne málo, mám

fotku jen jednu dokumentaãní s oblohou v pozadí, coÏ není nijak za-

jímavé. Ostatní srnãí byla daleko, dostat se k ní na otevfieném pro-

stranství je nemoÏné, a tak jsem jen pozoroval. 

De‰tivá sobota mne uvûznila doma, aÏ v nedûli odpoledne se zaãala

obloha protrhávat. Sem tam vysvitlo sluníãko, vítr se docela uklidnil.

Dávám si kávu a Ïenû povídám, Ïe jedu do lesa. Nic nenamítá, vlast-

nû nûco takového oãekávala.

V pût hodin vyjíÏdím a o pÛl ‰esté uÏ sedím v Lágrech, lokalitû, ve

které jsem zjara pozoroval slu‰ného ‰esteráka. Vzpomnûl jsem si na

nûho, smûr vûtru mi nabízel úspûch. Pûkná louka ze tfií stran obklo-

pená lesním porostem, ãtvrtou stranu tvofií pastviny a za nimi pole

s ovsem a lupinou. Pro zvûfi v honitbû chudobné na pastvu uãinûn˘

Závûr srnãí fiíje

Zajímavosti z pfiírody
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ráj. Sedím pod bfiízami, dalekohledem pozoruji v dálce nûkolik kusÛ

srnãí zvûfie, vût‰inou srny se srnãaty, jen jeden srneãek paliãkáã se

mezi nimi na chvilku ukázal. Nad poli ladnû létají motáci pilichové,

s nimi loví káÀata lesní a po‰tolky obecné, v‰ak hrabo‰Û ãást poko-

seného pole nabízí dostatek.

Odpoãívám, v‰e pozoruji v klidu dalekohledem, kdyÏ vtom si pra-

v˘m koutkem oka v‰imnu srnãího kusu u protûj‰ího lesa, lehce zbar-

veného nízk˘m sluníãkem do tepl˘ch barev. Vy‰el jako duch, to star-

‰í páni srnci dûlají, jsou opatrní. Zaostfiím dalekohled, a hle srnec ‰es-

terák, podle mého odhadu pût let star˘. Zrak z nûho jiÏ nespou‰tím.

Dlouhou pÛlhodinu se popásá v kraji lesa, hrabánkuje, paroÏím 

otlouká kefie a já se modlím, aby se vydal m˘m smûrem. Svûte div se,

pfiání se plní. Srnec pfiebíhá k druhé stûnû lesní enklávy, není to zrov-

na vzdálenost, kterou bych si pfiál, je‰tû to pár desítek metrÛ k mé

spokojenosti chtûlo, ale díky aspoÀ za to. Pfiece jenom je blíÏ. Znovu

ukusuje nûco z luãních bylin a pak zaãne vyloÏenû decimovat krajní

smrãky, jeden stromek srncovu nevyboufienost odnesl totálnû. Z ta-

kového zásahu srnãím paroÏím uÏ se nevzpamatuje. Jen co zbaví 

srnec paroÏím stromek vûtviãek a kÛry, hned obnaÏen˘ kmínek oli-

zuje, ãerstvá, voÀavá pryskyfiice mu zfiejmû chutná.

Napadlo mne, Ïe kdyÏ se srnec chová takto, vyzkou‰ím vábniãku,

tfieba zareaguje. Po krátkém zavábení ‰esterák zvedl hlavu a del‰í

dobu jistil. Zkusím písknout znovu, jen tfiikrát. Pomohlo to, bylo vi-

dût, Ïe srnec má zájem, jen velice opatrnû postupuje m˘m smûrem.

Ve mnû zaãíná gradovat lovecká horeãka, stûÏí se uklidÀuji. Srnec se

znovu paství, pozoruji ho pfies hledáãek fotoaparátu. Jasnû vidím, Ïe

pastvení jen pfiedstírá, rychle vytvofiit aspoÀ dvû fotky, to jen kdyby

mi uÏ nedal pfiíleÏitost. Zkou‰ím opût vábit, hned je o pár metrÛ blí-

Ïe. Stojí, del‰í dobu ovûfiuje a pozoruje okolí m˘m smûrem, srnu ni-

kde nevidí a já maãkám spou‰È závûrky podruhé. Ale to uÏ se snaÏí

pán této lokality jít pro vítr, zaãíná mne obcházet. Fotím rychle je‰-

tû pár zábûrÛ. Srnec stojí, znovu jistí, evidentnû se mu nûco nezdá.

Pokou‰ím se zavábit je‰tû jednou, jen jemnû a jen dvakrát. Pomohlo

to, srnec znovu o pár metrÛ zkrátil vzdálenost mezi námi. Svûtla mi

rychle ub˘vá, ostfiím a vzápûtí se tfii fotky ukládají na kartu. Víc mi

srnãí majestát nedovolil. Vítr mne zradil, otoãil se. Jen sly‰ím po mé

pravé stranû srncovo bákání z krytiny. Chvilku neru‰enû sedím,

vstfiebávám úÏasn˘ záÏitek. Oddechl jsem si, koneãnû po dlouhé do-

bû takové úÏasné fotografování. Vychutnávám si kaÏd˘ moment

a v duchu si v‰e pfii prohlíÏení fotek a videa, které se mi koneãnû ta-

ké povedlo, opakuji. 

Tmy pfiib˘vá, v tfipytu hvûzd z protûj‰ího pole na louku pfiede mnou

pfiibíhá je‰tû srna se srnãetem a dal‰í srnec se srnou. Dalekohledem

sleduji jejich krásu a klid pfii pastvení. Na zvûãnûní pozdních ná-

v‰tûvníkÛ louky bohaté na rÛznorodost bylin uÏ byla tma, ale bylo to

nádherné rozlouãení s veãerní ãekanou.

Potichu a pomalu balím vûci, vytrácím se, je‰tû se otáãím, daleko-

hledem je sleduji, mám radost, nezradil jsem je. Doma uléhám a pfied

spaním znovu proÏívám jedineãn˘, po dvou mûsících úÏasn˘ záÏitek.

Pfiírodo, dûkuji!

Video ke zhlédnutí zde: youtube.com/watch?v=nA3TaI2TmjY

Fota a text: Václav Va‰íãek

Mot˘l bojínkov˘

Jistící srnec

VáÏka ãernofiítná

Srnec se srnou
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Na závûr stfielecké sezóny se 22.–24. záfií konalo Mistrovství âeské re-
publiky ve sportovní stfielbû v Plzni. Za na‰i skupinu MSS se nominovali ju-
nior Matûj Rampula, Jitka JeÏková v kategorii Ïen a dorostenky Barbora
Holubová a Vendula Gerhardová.
Matûj Rampula pfii sv˘ch tfiech startech splnil oãekávání ziskem jed-

né zlaté a dvou stfiíbrn˘ch medailí

v jednotlivcích a dvou stfiíbrn˘ch

medailí v druÏstvech. Potvrdil tak

dominanci dvojice Rampula –

Tich˘ mezi juniorsk˘mi stfielci

v pistolov˘ch disciplínách. Od li-

stopadu byl Matûj pfiijat do armád-

ní Dukly PlzeÀ, kde mu bude po-

skytnuto lep‰í materiální a finanã-

ní zabezpeãení. Jeho spolupráce

s na‰í skupinou tím v‰ak nekonãí. 

Jitka JeÏková jiÏ patfií mezi zku‰e-

né závodnice. Nemá bohuÏel dobré

tréninkové podmínky, a tak netré-

nuje na stfielnici, ale pouze doma

„na sucho“ (bez stfiílení). I tak drÏí

kontakt s ãeskou ‰piãkou. SoutûÏe

se zúãastnila ve dvou disciplínách.

Ve sportovní pistoli Ïen se probojo-

vala do finále ze tfietího místa. Ve

finále se pohybovala na medailo-

v˘ch pozicích. BohuÏel nejdÛleÏi-

tûj‰í poslední dvû poloÏky se ne 

úplnû povedly, a Jitka skonãila

ãtvrtá. ZaslouÏila se v‰ak hlavní mûrou o stfiíbrnou medaili druÏstva

Moravskoslezského kraje. V disciplínû Standardní pistole Ïeny to v‰ak

jiÏ zacinkalo i v jednotlivcích a Jitka skonãila na druhém místû za me-

dailistkou z MS v korejském Changwonu Annou Dûdovou.

V kategorii dorostenek bojovala o medaili zku‰enûj‰í Barbora

Holubová. Dlouho se drÏela na

tfietím místû. V deváté poloÏce

v‰ak mûla závadu na zbrani, která

ji vyvedla z koncentrace. Bára se

do konce závodu uÏ nedokázala

soustfiedit a skonãila osmá. Její

v˘kon v‰ak staãil v druÏstvech

Ïen spoleãnû s vynikajícími v˘ko-

ny Jitky JeÏkové a Marcely

Königové z Horního Bene‰ova na

druhé místo za Duklou PlzeÀ.

Vendula Gerhardová získávala

zku‰enosti na svém prvním mist-

rovském závodû v maloráÏn˘ch

disciplínách. V první pÛlce závo-

du „platila“ nováãkovskou daÀ

a uzavírala tabulku. V druhé ãásti

závodu v‰ak uÏ pfiedvedla, co

umí, a hezk˘m v˘konem se posu-

nula na osmnácté místo. Ve sv˘ch

dvanácti letech je tak pro na‰i

skupinu velk˘m pfiíslibem.

Foto a text:
·tefan Jano‰Èák

Mistrovství âeské republiky 2018 ve stfielbû

Sport
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Na mistrovství svûta v Changwonu (Korea) v první polovinû záfií od-

jíÏdûli na‰i junior‰tí pistoláfii s vysok˘mi ambicemi. V úvodní sou-

tûÏi se v‰ak nedafiilo podle oãekávání. Matûj Rampula ztratil oproti

pfiedpokladÛm deset bodÛ a skonãil na 15. místû. Nedafiilo se ani

druhému na‰emu favoritovi Antonínu Tichému z Dukly PlzeÀ, kter˘

pokazil druhou pÛlku závodu a skonãil na 16. místû. DruÏstvo juni-

orÛ se tak umístilo aÏ ãtvrté, aãkoli v polovinû závodu byli je‰tû na

druhém místû. V boji o bronz dosáhli s Poláky stejného v˘sledku,

pouze s hor‰ím poãtem stfiedov˘ch desítek. Umístûní není ‰patné, ale

pfii souãasné úrovni na‰ich dvou nejlep‰ích „rychlopalníkÛ“ se ãe-

kalo víc.

Ani v disciplínû 25m pistole juniofii se klukÛm moc nedafiilo a skon-

ãili na rozhraní druhé a tfietí desítky. Matûj se „rozstfiílel“ aÏ v po-

slední své disciplínû – standardní pistoli. Do poloviny závodu vedl

a pfied poslední pûtirannou sérií byl je‰tû tfietí. BohuÏel poslední rány

se opût moc nepovedly. I tak s velmi dobr˘m v˘konem 562 bodÛ

skonãil sedm˘ a hlavnû jeho zásluhou získalo druÏstvo âeské repub-

liky bronzovou pozici. Spoleãnû s bronzem Anny Dûdové z Dukly

PlzeÀ v disciplínû 25m pistole juniorky se zaslouÏili o nejvût‰í 

úspûch v˘pravy na‰ich pistoláfiÛ na mistrovství svûta. ·tefan Jano‰Èák

Matûj Rampula pfiivezl z Mistrovství svûta ve stfielbû bronz

Star‰í pfiípravka r˘mafiovsk˘ch fotbalistÛ si v roãníku 2018/2019 ve-

de na v˘bornou a zatím v‰echny své zápasy vyhrála. T˘m je sloÏen

z hráãÛ roãníkÛ 2008, 2009 a 2010. Trénovat zaãal 16. srpna. První

mûsíc byl pro chlapce nároãn˘, protoÏe jsme trénovali tfiikrát v t˘d-

nu, v úter˘ a ve ãtvrtek na hfii‰ti Jiskry a ve stfiedu ve Flemmichovû

zahradû. Kluci tuto fázi zvládli na v˘bornou a za to je musím po-

chválit. Aktuálnû trénujeme dvakrát v t˘dnu, v úter˘ a ve ãtvrtek.

Koncem srpna jsme sehráli pfiátelské utkání s chlapci z Bfiidliãné.

I kdyÏ jsme nebyli kompletní, zápas jsme vyhráli 12:3. Stfielci:

Tomá‰ Vychodil 2x, Radim Pfiecechtûl 3x, Ludûk ·imko 3x, Miroslav

Mu‰álek 3x, Robert Casciani 1x.

V posledním srpnovém t˘dnu jsme sehráli první mistrovské utkání 

opût s Bfiidliãnou a jednoznaãnû jsme zvítûzili 23:2. Dal‰í zápas na‰i

fotbalisté sehráli s Horním Mûstem, opût s jednoznaãn˘m v˘sledkem

16:1 pro Jiskru. Poté odjeli do Bruntálu, kde se utkali s t˘mem

Slavoje Bruntál A. Zápas byl odehrán na jednu bránu a pfies velké

mnoÏství ‰ancí pro Jiskru skonãil v˘sledkem pouze 12:1.

Dal‰í zápas v Krnovû mûl b˘t pro r˘mafiovské hráãe provûrkou, jeli-

koÏ soupefii z Krnova patfií k tomu lep‰ímu v okrese. Zápas na‰emu

t˘mu vy‰el skvûle a jednoznaãnû vyhrál 12:1.

Následující zápas na domácím hfii‰ti proti t˘mu Horního Bene‰ova

byl víceménû odehrán na jednu bránu. R˘mafiov zvítûzil 22:1.

Na poslední víkend v záfií vy‰lo nejtûÏ‰í utkání proti t˘mu Slavoje

roã. 09 v Bruntále. I kdyÏ ná‰ t˘m nebyl kompletní, nakonec vyhrál

5:4. V tomto zápase pokaÏdé vedl jin˘ t˘m. K vidûní byla spousta tvr-

d˘ch, ale férov˘ch soubojÛ a také moc pûkn˘ch gólÛ. Ná‰ t˘m mûl

ale více chuti po vítûzství a nakonec zvítûzil po krásné kombinaci

Petra Hanceho, Tomá‰e Vychodila a Luìka ·imka v závûru utkání.

Také nás podrÏel brankáfi Donncha Birchall.

Je‰tû nám zb˘vá sehrát tfii utkání, a to s Malou Morávkou,

Juventusem Bruntál a Slavojem Bruntál C.

O góly v utkáních se nejvíce postarali Tomá‰ Vychodil (25x) a Radim

Pfiecechtûl (23x). Tito dva hráãi jsou zatím na prvních dvou místech

Ïebfiíãku stfielcÛ. Petr Hance vstfielil 8 gólÛ, Jan Mihál 7, Donncha

Birchall 2, Michal Kubík 1, Robert Casciani 6, Miroslav Mu‰álek 8,

Ludûk ·imko 8. Do t˘mu dále patfií Martin Vavfiiãka, Erich Schreiber,

Michal Mazánek, Tomá‰ Mazánek, ·imon PeÀáz a Miroslav Tomão.

Radim Pfiecechtûl, foto: Petra Pfiecechtûlová

Star‰í pfiípravka fotbalistÛ v novém roãníku stále bez poráÏky

Foto: Jürgen Heise – Czech shooting news

V sobotu 22. záfií pokraãoval po del‰í odmlce, zpÛsobené zákazem odbûru po-
vrchov˘ch vod (kropení trati), ãtvrt˘ díl autokrosového seriálu Auto Tich˘
Cup. Startovní pole ãítalo dvaadvacet jezdcÛ ve tfiech divizích.

V divizi ·koda letos suverénnû kraluje val‰ovsk˘ pilot Luká‰ Kvapil.

V sobotním závodû pfiesto na‰el pfiemoÏitele. Z R˘mafiovsk˘ch se na

stupnû vítûzÛ dostal Jakub ¤outil. 

Auto Tich˘ Cup pokraãoval ãtvrt˘m závodem

Divize ·koda: 1. Michal Novák, 2. Luká‰ Kvapil, 3. Jakub ¤outil Divize Open: 1. Martin Harasim, 2. Martin Navrátil, 3. Jan Smejkal
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V˘sledky divize ·koda:
1. Michal Novák – Val‰ov

2. Luká‰ Kvapil – Val‰ov

3. Jakub ¤outil – R˘mafiov

Divize N je zatím doménou r˘mafiovsk˘ch jezdcÛ. Nûkter˘m se dafii-

lo, jin˘m ménû. Pfiekvapením pro v‰echny bylo tfietí místo opavské

Kláry Bendové, která jako jediná Ïena mûfií síly s muÏi.

V˘sledky divize N:
1. Bohumil Bernátek – R˘mafiov

2. Ladislav Îamboch – R˘mafiov

3. Klára Bendová – Opava

V divizi Open se rozhoduje mezi tfiemi jezdci. NejblíÏe k titulu má

Franti‰ek Zachara z Horního Mûsta. I kdyÏ tentokrát nestál na stup-

ních vítûzÛ, jel rozváÏnû a trpûlivû sbíral body do celkového pofiadí.

Ostatní dva kandidáti na celkové vítûzství musí tvrdû bojovat o kaÏ-

d˘ bod. Tato divize mÛÏe mít zajímav˘ prÛbûh aÏ do konce seriálu.

V˘sledky divize Open:
1. Martin Harasim – ·tûpánkovice

2. Martin Navrátil – Zlaté Hory

3. Jan Smejkal – Jeseník

Dal‰í, jiÏ pát˘ díl seriálu Auto Tich˘ Cup R˘mafiov je naplánován na

20. fiíjna. Leto‰ní závodní sezóna je trochu smolná, co se t˘ãe poãa-

sí. V srpnu jsme museli odloÏit závod kvÛli suchu a termíny se musí

dolaìovat.

Dûkujeme panu Jifiímu KrÀávkovi za sponzorství a v‰em vûrn˘m di-

vákÛm a pfiíznivcÛm, kter˘ch není málo, Ïe svou úãastí na‰e závody

stále podporují. Jan Dohnal, fota: Josef Litvík

Divize N: 1. Bohuslav Bernátek, 2. Ladislav Îamboch, 3. Klára
Bendová

Jediná závodnice seriálu – Klára Bendová z Opavy 
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 19. 10. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

19. 10. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

19/2018

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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