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Vedení mûsta i obãané uctili 
památku padl˘ch osvoboditelÛ

âe‰i a Nûmci na hranici v knize 
Igora Horni‰era

Zastupitelé schválili demolici 
holobytÛ v Edrovicích 

Nedûlní ‰kola ve Stránském 
hostila matky handicapovan˘ch dûtí

Zápolení v Odznaku v‰estrannosti 
olympijsk˘ch vítûzÛ nepfieru‰il ani dé‰È
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Neila Habibi

V sobotu 13. kvûtna se v SVâ R˘mafiov konala soutûÏ sólistek orientálního tance Neila Habibi ve ãtyfiech vûkov˘ch kategoriích

·ehrezádky (zleva): Naìa Schreiberová (3.), Renata Maceãková (1.),
Sára Schenková (2.)

Vítûzka kategorie Jasmínek mini
Renata Stachová

V kategorii Jasmínek pokroãi-
l˘ch zvítûzila Sára ·ubová

Mezi ·ehrezádkami byla nejlep‰í
Renata Maceãková

V nejstar‰í kategorii Annidia 
vyhrála Kamila Panochová Fota: J. Vala a V. Boroviãka

Dagmar Gajdo‰ová s nejmlad‰ími taneãnicemi Renatou Stachovou
(1. místo) a Barborou Valovou (2. místo)

V porotû usedly Anna Anniya Cimbotová, Lucie La‰tÛvková a Nela
Zothová

-10-2017  17.5.2017 15:07  Stránka 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2017

3

Pou‰tím se do tématu, které nemám rád, nad nímÏ jsem zlomil hÛl,
které je mi v souãasném rozmûru odporné. Ale to, co se aktuálnû dû-
je kolem ãeské vlády, se mi proti mé vÛli vetfielo do mysli, a tak se
z toho zkusím vypsat.
Byly ãasy, kdy jsem pravidelnû zasedal v ãase zaãátku televizních
zpráv k televizi, abych vûdûl, co se doma a ve svûtû dûje. Snad to byl
nauãen˘ zlozvyk z doby totality, kdy byl obsah zpráv i obsahem ho-
din obãanské nauky ve ‰kole a neznalost se mohla vymstít v podobû
neÏádané známky. Dodnes si vzpomínám na chudáka spoluÏáka na
gymnáziu, kter˘ ‰patnû vyhodnotil v˘znam úmrtí Leonida Iljiãe
BreÏnûva a tím, Ïe je uvedl, aã s nepfieslechnuteln˘m smutkem v hla-
se, aÏ na tfietím místû svého referátu, zafiadil se v hodnotící stupnici
pedagoga na místo páté.
Politick˘ pfievrat v devûtaosmdesátém jsem zaÏil v ãesko-polsko-nû-
meckém pohraniãí na severu âech v zeleném mundúru. Tam jsem za-
Ïíval absurditu ·vandrlíkov˘ch âern˘ch baronÛ v reálu. V listopado-
v˘ a prosincov˘ ãas jsem tady byl z politick˘ch ‰kolení naopak vy-
hazován, abych coby vysoko‰kolsk˘ student nekazil morálku fiado-
v˘ch vojákÛ. Co kdyby se mûl samet revoluce zmûnit v olovo. Tomu
by se zvlá‰tû ve skladu vojensk˘ch zbraní dalo lehce pomoci.
Na‰tûstí se tak nestalo. Nane‰tûstí se v‰ak v prÛbûhu dal‰ích let od
ãeské politiky oddûlila morálka.
KdyÏ se po revoluci otevfiely hranice, zaãal jsem prázdniny trávit
v zahraniãí. Tak jsem zjistil, Ïe dvoumûsíãní absence ve sledování
zpráv mû o nic nepfiipravila. Jako bych v televizi zastavil film a ná-
slednû ho pustil. MoÏná ani ne tak film jako jeden z tûch nekoneã-
n˘ch seriálÛ. Hlavní hrdinové tohoto pfiíbûhu se z rÛzn˘ch zi‰tn˘ch
dÛvodÛ hádají, spolãují, nûkdy drÏí v objetí, jindy pod krkem. A tak
jsem znechucen zprávy pfiestal sledovat a noviny pfiestal ãíst.
Nedávn˘ ãtvrtek 4. kvûtna mû v‰ak nûjak pfiimûl, abych si zprávy za-
se pustil. Bûhem necelé hodiny ãlovûk zjistil, Ïe prezident v pfiímém
pfienosu zesmû‰ní premiéra vlády, premiér vlády bûhem necelého dne
uvede cel˘ národ ve zmatek, ministr financí tahá za nitky mediálních
zpráv, ministerstvo ‰kolství manipuluje s evropsk˘mi dotacemi.
DÛvody tûchto ãinÛ nemá smysl zmiÀovat, kaÏd˘ z aktérÛ by tvrdil
nûco jiného, textu Pravda vítûzí vlajícímu nad PraÏsk˘m hradem, mí-
nûno nad námi, navzdory. Dûsivost tûchto akcí v‰ak spoãívá v signá-
lech, které vysílají k nám, obãanÛm âR, a stejnû tak do svûta. Ale da-
n˘m politikÛm je to zfiejmû jedno, hrají svou hru, ve svém divadle,
kde je hlavním motivem v‰ech ãinÛ vlastní role, tj. post s pfiíslu‰n˘-
mi benefity. Ostuda – neostuda, zodpovûdnost – nezodpovûdnost,
ãestnost – neãestnost. Herec Jaroslav Du‰ek ve sv˘ch inscenacích vy-
kládá toto nepochopitelné a nesmyslné jednání moÏn˘m uvaÏováním
takového politika: „Dali jste mi svÛj hlas, tak teì mlãte.“ Bûhem di-
vadelního pfiedstavení se tomu zasmûjeme, v realitû v˘‰e uveden˘ch
událostí se v‰ak úsmûv zmûní v grimasu.
Co bude dál? Za pár mûsícÛ budou volby do poslanecké snûmovny,

politici, více ménû stejní, nás budou pfiesvûdãovat o tom, Ïe právû oni
jsou zárukou svûtlé a prosperující budoucnosti na‰í zemû. A já, kte-
rému tato budoucnost z mnoha dÛvodÛ není jedno (jsem obãanem té-
to zemû a není mi lhostejno, kde a jak Ïiju, mám dûti a jejich bu-
doucnost mû zajímá…), bych mûl jít zvolit nûjakou stranu. Urãitû
bych nebyl sám, kdo by mûl chuÈ k volbám nejít. Ale moÏná kdyÏ za-
se pfiestanu sledovat zprávy, budu se vyh˘bat v‰em politick˘m kau-
zám a pfieãtu si pak volební sliby bez toho, Ïe bych pátral, kdo za ni-
mi stojí, tak na nûkter˘ z nich skoãím. KdyÏ uÏ to s tou vítûzící prav-
dou aktuálnû vypadá tak nevalnû, jako tonoucí se chytnu hesla, Ïe na-
dûje umírá poslední. VB
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání zastupitelstva

Ve ãtvrtek 4. kvûtna se konalo ve velkém sále Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov osmnácté fiádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. 
Na programu byla zpráva o hospodafiení mûsta, hospodáfiské v˘-
sledky spoleãností Teplo, Mûstské sluÏby a Spojené lesy za rok
2016, zpráva o hospodafiení Bytermu za rok 2016, informace
o situaci ve spoleãnosti VaK Bruntál a plnûní Integrovaného do-
kumentu mûsta. Zastupitelé dále projednali doplnûné Ïádosti
o pfiíspûvek z ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu na rok
2017, petici o odvolání starosty z funkce, demolici holobytÛ na
ulici Julia Fuãíka v Edrovicích a aktuální informaci o zateplení
objektu na ulici Tomá‰e Matûjky ã. 823/3. Zastupitelé projedna-
li pfiípravu lokality pro uloÏení v˘kopového a inertního materiá-
lu a také majetkové záleÏitosti. Zastupitelstvo pfiijalo ãtyfiiase-
dmdesát usnesení. 

Aktuální stav 
Integrovaného dokumentu mûsta

K 30. dubnu 2017 obsahuje Integrovan˘ dokument mûsta pûtaãtyfii-
cet akcí. Z toho je dvacet akcí ukonãeno, ‰est akcí je ve fázi realiza-
ce, dvû akce jsou pfiipraveny k realizaci, osm je projekãnû pfiiprave-
no, ale není známo financování, a devût akcí pfiipraveno není.
Detailní pfiehled podává tabulka, která je trvale zvefiejnûna a aktuali-
zována na stránkách mûsta. Podle aktuálního stavu plnûní a pfiíprav-
n˘ch, projektov˘ch a finanãních kapacit mûsta lze odhadnout, Ïe do
konce volebního období bude realizováno a ukonãeno je‰tû ãtrnáct
akcí a jedenáct jich pfiejde do pfií‰tího volebního období. 
Konkrétní podobu a moÏnosti financování získala pfiestavba ‰kolní
budovy na ulici Julia Sedláka 18. Mezi nejnákladnûj‰í akce, které
pravdûpodobnû nebudou do roku 2018 uskuteãnûny, patfií zimní sta-
dion, rekonstrukce objektu Bartákova 21, vykoupení objektu na
Husovû a nûkteré cyklostezky. âást v˘znamn˘ch investic, pfiedev‰ím
v˘kup nemovitostí a rekonstrukce komunikací, probíhají mimo se-
znam v Integrovaném dokumentu.
Do Integrovaného dokumentu mûsta byly doplnûny tyto investice: 
1. Revitalizace Mudlového potoka I. etapa – projektová dokumen-
tace je pfiipravena a je podána Ïádost o 100% dotaci ze Státního fon-
du Ïivotního prostfiedí. Pro II. etapu revitalizace Mudlového poto-
ka se projektová dokumentace pfiipravuje. 
2. V˘stavba vodní nádrÏe pod Opavskou ulicí v Janovicích – jde
o rybník o plo‰e asi 1 ha, hloubce aÏ 2,2 m s retenãními a protipo-
vodÀov˘mi vlastnostmi, zámûr je podporován Ministerstvem zemû-
dûlství âR, projektová pfiíprava je pfied dokonãením, podání Ïádosti
o dotaci se pfiedpokládá je‰tû letos. 
3. Obnova vodní nádrÏe na ulici OkruÏní v zahradû Z· 1. máje –
rybník o rozloze 576 m2 a objemu 508 m3, kter˘ bude mít retenãní
a sedimentaãní funkci a také zkvalitní vefiejn˘ prostor v sousedství
sídli‰tû Pivovarská. Na vybudování nádrÏe byla pfiiznána dotace mi-
nisterstva zemûdûlství ve v˘‰i 1 092 tis. korun, pfiitom realizaãní ce-
na dle projektové dokumentace je 1 178 tis. korun vã. DPH a cena
zhotovení projektu je 187 tis. korun vã. DPH.
4. Infrastruktura objektu ã. p. 708 na ul. Julia Sedláka 18 v R˘-
mafiovû pro neformální a zájmové vzdûlávání – projekt obsahuje
pfiestavbu 1. PP a 2. NP za úãelem zfiízení uãeben a dílen vãetnû zá-
zemí pro v˘uku zájmov˘ch krouÏkÛ. Cena realizace dle projektové
dokumentace je 13 880 tis. korun vã. DPH. Na tento zámûr podalo
mûsto Ïádost o dotaci z Integrovaného regionálního operaãního
programu (IROP), která mÛÏe b˘t aÏ 90%. Akce je projekãnû pfii-
pravena a nyní ãeká na administraci Ïádosti o dotaci ze strany po-
skytovatele.
5. Pfiestavba prostorÛ 1. NP objektu ã. p. 708 na ul. Julia
Sedláka 18 v R˘mafiovû pro zfiízení knihovny vãetnû zázemí.

Zámûr byl schválen usnesením ZM ã. 632/17/17 z 2. února 2017.
Cena realizace dle projektové dokumentace je 4 000 tis. korun.
Akce je projekãnû pfiipravena, náklady budou hrazeny z rozpoãtu
mûsta a realizovány souãasnû s budováním infrastruktury pro zá-
jmové vzdûlávání.
6. Chodník na Opavské ulici – doplnûní a oprava stávajících chod-
níkÛ. Úsek zaãíná u cyklostezky naproti Penny marketu a pokraãuje
smûrem k ulici Rudé armády, kde bude zfiízen pfiechod, odtud dále
pfied b˘val˘m závodem Hedva I, kde chodník zcela scházel, aÏ k od-
boãce ke kapli V Lipkách. Souãástí chodníku bude i nová de‰Èová ka-
nalizace a vefiejné osvûtlení. Akce se projektovû pfiipravuje.
7. Dostavba budovy muzea, vybudování bezbariérového pfií-
stupu, rekonstrukce vnitfiních prostor a obnova expozic muzea.
Na zámûr je nutno v souladu s regulaãním plánem mûsta vyhlásit
architektonickou soutûÏ. ¤editelka Mûstského muzea R˘mafiov
spolupracuje s Muzeem Wsi Opolskiej v Opoli, zámûr by bylo
moÏno realizovat v rámci operaãního programu Interreg V-A s do-
tací aÏ 85 %.
8. Rekonstrukce vyvafiovny M· na ulici 1. máje 970/11
v R˘mafiovû. Dne 27. dubna 2017 probûhlo jednání mezi fieditelkou
M·, odborem regionálního rozvoje a odborem ‰kolství a kultury, ze
kterého vyplynulo, Ïe je nutné rozhodnout o rekonstrukci plánované
na období letních prázdnin jiÏ nyní. ¤editelka musí rodiãe o omeze-
ní provozu ‰koly informovat v souladu s § 3 vyhlá‰ky ã. 14/2005 Sb.,
o pfied‰kolním vzdûlávání, ve lhÛtû dvou mûsícÛ pfied tímto omeze-
ním. Mûsto R˘mafiov by se mûlo podílet na investici 40 % celkov˘ch
vynaloÏen˘ch nákladÛ (cca 500 tis. korun). V souãasné dobû probí-
hají jednání na Krajské hygienické stanici MSK a pfiipravuje se za-
dávací dokumentace pro zadání vefiejné zakázky.

Pfiíspûvek z ProgramÛ podpory 
tûlov˘chovy a sportu na rok 2017

Odbor ‰kolství a kultury na základû v˘zvy k doplnûní Ïádostí obdr-
Ïel od místní organizace âeského rybáfiského svazu a dále od
Obãanského sdruÏení Sebeobrana R˘mafiov dodateãné podklady
k Ïádosti o poskytnutí pfiíspûvku v rámci ProgramÛ podpory tûlov˘-
chovy a sportu v R˘mafiovû na rok 2017. Zastupitelé mûsta schválili
poskytnutí pfiíspûvku MO âRS R˘mafiov na ãinnost rybáfiského
krouÏku v rámci Podpory soustavné a pravidelné sportovní ãinnosti
dûtí a mládeÏe ve v˘‰i 45 800 korun a Obãanskému sdruÏení
Sebeobrana R˘mafiov v ãástce 10 000 korun v rámci Podpory ãin-
nosti dle ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu v R˘mafiovû na rok
2017.

Petice na odvolání starosty

Odbor vnitfiních vûcí Mûstského úfiadu R˘mafiov provedl kontrolu pe-
tiãních archÛ petice na odvolání starosty mûsta. Kontrolou bylo zji‰-
tûno, Ïe petice obsahuje 1339 záznamÛ (fiádkÛ), 601 platn˘ch podpi-
sÛ a 738 zápisÛ (záznamÛ, podpisÛ, fiádkÛ), které byly v rozporu se
zákonem ã. 85/1990 Sb., o právu petiãním, a jsou tedy neplatné z u-
veden˘ch dÛvodÛ:
– 123 obãanÛ, ktefií petici podepsali, nemají na území mûsta
R˘mafiova trval˘ pobyt,
– 103 obãanÛ uvedlo údaje t˘kající se své osoby zcela neãitelnû,
– 359 obãanÛ neuvedlo úpln˘ údaj t˘kající se jména nebo pfiíjmení,
– 106 obãanÛ neuvedlo úpln˘ údaj t˘kající se adresy,
– 31 osob bylo na petici uvedeno a podepsáno 2x (u tûchto osob byl
jeden záznam zachován, druh˘ vy‰krtnut),
– 9 osob, které petici podepsaly, bylo nezletil˘ch,
– 7 osob nepfiipojilo podpis.
Zastupitelé petici o odvolání starosty mûsta z funkce vzali na vûdo-
mí. Nebyl podán Ïádn˘ protinávrh. 

JiKo, zdroj: materiály ZM

-10-2017  17.5.2017 15:07  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2017

5

Zdravotnictví

Zastupitelé schválili demolici holobytÛ

Uctûní památky padl˘ch osvoboditelÛ

V pátek 5. kvûtna si vedení mûsta, zástupci místní organizace KSâM a obãané pfiipomnûli dvaasedmdesáté v˘roãí osvobození R˘mafiova na
konci 2. svûtové války, které pfiipadá na 8. kvûtna. PoloÏili kytice k památníku osvoboditelÛ v parku pfied b˘valou Jednotou a poklonili se pa-
mátce padl˘ch vojákÛ i civilistÛ. JiKo

Objekt Julia Fuãíka ã. 6/14A, 14B, 14C v Edrovicích je kolaudován
jako ubytovna a uÏíván jako holobyty (ubytovna). Objekt je pfiízem-
ní a skládá se ze tfií modulÛ se samostatn˘mi vstupy, kaÏd˘ obsahuje
tfii ubytovací jednotky a spoleãné pfiíslu‰enství. KaÏdá ubytovací jed-
notka je urãena pro dvû osoby, celková kapacita je 18 osob. Ubytovna
je urãena pro osoby, kter˘m je mûsto R˘mafiov povinno zajistit ná-
hradní bydlení (pfiístfie‰í) z dÛvodu v˘povûdi z nájmu bytu, a osobám,
kter˘m byly pfiidûleny z dÛvodu jejich bytové nouze nebo opatrov-
nictví. 
V roce 2015 byl pro ubytovací zafiízení zpracován a Krajskou hygie-
nickou stanicí Bruntál odsouhlasen provozní fiád. Povinnosti souvise-
jící s bûÏnou oãistou prostor si mají ubytovaní na základû uzavfien˘ch
smluv o pfiístfie‰í zaji‰Èovat svépomocí, coÏ ale nedodrÏují.
V̆ sledkem je, Ïe objekt je nyní v nevyhovujícím stavebnû technic-
kém stavu, stav po hygienické stránce je tristní. 
Letos v bfieznu probûhla kontrola Krajské hygienické stanice Bruntál,
která ovûfiovala dodrÏování provozního fiádu. Pfii kontrole bylo kon-
statováno, Ïe pro dal‰í provozování ubytovny je nutné provést sanaã-
ní omítky v celém objektu, nalepit obklady v místnostech s hygienic-
k˘m zafiízením, zfiídit sprchu nebo mycí kout, provést dÛkladnou 
oãistu podlah, vybílit stûny a zajistit prÛbûÏnou a pravidelnou oãistu
prostor a zafiízení. Splnûní poÏadavkÛ pfiedstavuje náklady v fiádu de-
sítek tisíc korun a zamûstnání pracovníka, kter˘ by na uÏívání uby-
tovny dohlíÏel a provádûl zde úklid.

Nov˘ obãansk˘ zákoník povinnost zajistit pfiístfie‰í pronajímateli ne-
ukládá. Îádostem o pfiidûlení holobytÛ mûsto v posledních letech ne-
vyhovuje. Z uveden˘ch dÛvodÛ bylo navrÏeno ukonãit provoz uby-
tovny a v‰em ubytovan˘m (aktuálnû tfiem osobám) zajistit náhradní
bydlení.
Zastupitelé schválili demolici objektu holobytÛ. Pozemky parc. 
ã. 98/1 a 99 mají celkem 919 m2, coÏ pfiedstavuje dvû parcely pro v˘-
stavbu RD.

JiKo, zdroj: materiály ZM

Kardiologická ambulance R˘mafiov
Pivovarská 255/11, 795 01 R˘mafiov, www.kardiologie-rymarov.cz, IâZ: 85 764 000

MUDr. Marie Lazárová, MUDr. Gabriela TÛmová, MUDr. Ludûk PavlÛ

Ordinaãní hodiny od 1. ãervna
pondûlí 7:00–12:00 (vy‰etfiovací metody, odbûry, objednání) – pouze sestra
úter˘ 7:00–12:00 (vy‰etfiovací metody, odbûry, objednání) – pouze sestra
stfieda 7:30–12:00 12:30–17:30 (odpolední ambulance jen objednaní)
ãtvrtek 7:30–12:00 12:30–16:30 (odpolední ambulance jen objednaní)
pátek 7:00–12:00 (vy‰etfiovací metody, odbûry, objednání) – pouze sestra

Základní poskytovaná vy‰etfiení:

Objednávat se mÛÏete na tel. ãísle: 601 106 806

•  EKG
•  Komplexní kardiologické vy‰etfiení
•  ZátûÏové vy‰etfiení (bicyklová ergometrie)
•  Echokardiografie (ECHO)

•  24hodinové monitorování krevního tlaku
•  24hodinové Holterovo monitorování EKG
•  1x za mûsíc kontrola PM a ICD
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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 Ïivotního prostfiedí – státní správa lesa

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Termín nástupu: 1. srpna 2017, 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:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu se zamûfiením na obor lesnictví s poÏadovanou

praxí 3 let nebo úplné stfiedo‰kolské ukonãené maturitou v oboru lesnictví s poÏadovanou praxí 5 let,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy lesa v rozsahu daném zákonem 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
• vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotãen˘ch orgánÛ vykonávajících ãinnost v pÛsobnosti MûÚ R˘mafiov jako pod-

klad pro stavební fiízení

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

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

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

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

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

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

24. kvûtna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 24. kvûtna 2017
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-
tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-
mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru
Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, v. r.
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·kolství

Okresní kolo OVOV nepfieru‰il ani dé‰È
První v˘znamnou ‰kolní sportovní akcí v kvûtnu bylo okresní kolo Odznaku v‰e-
strannosti olympijsk˘ch vítûzÛ, konané 5. kvûtna v R˘mafiovû. Do leto‰ního roã-
níku se pfiihlásilo jedenáct ‰kol. Kromû pofiadatelské Z· Jelínkova a místního
gymnázia to byly ‰koly ze Zátoru, Lichnova, Bruntálu, Krnova, Andûlské Hory,
Dolní Moravice a Horního Bene‰ova. SoutûÏily na dvû stovky dûtí v rozmezí roã-
níkÛ narození 2002–2007.
Rozsahem ‰lo o jedno z nejvût‰ích okresních kol, jak konstatovala 
olympijská medailistka a mistrynû svûta v trojskoku ·árka Ka‰párková,
která je garantkou a patronkou OVOV v na‰em kraji. Pro závodníky
i doprovod bylo vytvofieno v˘borné zázemí i materiální zaji‰tûní závo-
du. Dvanáct hlavních rozhodãích si rozdûlilo stovku pomocníkÛ z fiad
ÏákÛ na‰í ‰koly, jejichÏ vysok˘ poãet je pro nûkteré disciplíny nezbyt-
n˘. SoutûÏilo se v trojskoku, klicích, hodu medicinbalem, pfieskocích
pfies ‰vihadlo a závûreãné volitelné disciplínû – bûhu na 1000 metrÛ ne-
bo dvouminutovém driblinku.
Základní ãást a stfiídání prvních ãtyfi disciplín probíhalo hladce za po-
mûrnû pûkného poãasí. Pfied prvním rozbûhem na 1000 metrÛ se spus-
til prudk˘ dé‰È, kter˘ na chvíli prÛbûh závodu zkomplikoval a znepfií-
jemnil, av‰ak nepfieru‰il. I v lijáku pokraãovali rozhodãí a závodníci
v soutûÏi a celá akce zdárnû dospûla aÏ k slavnostnímu vyhlá‰ení. Pfii
nûm z rukou ·árky Ka‰párkové pfievzali diplomy, medaile a poháry nej-
lep‰í druÏstva a nejúspû‰nûj‰í jednotlivci dan˘ch roãníkÛ.
Vítûzem soutûÏe druÏstev se tentokrát stal v˘born˘ Zátor. Na druhém
místû, zaruãujícím postup do krajského finále, skonãili Jan Baran, Jan
Jablonãík, Ivan Kotlárik, Milan Kfiepelka, Lucie ·karupová, Tereza
·ulíková, Helena Továrková a Ivana Hofiínková ze Z· Jelínkova. Tfietí
byla sestava Lichnova.
Jako jednotlivci byli ve sv˘ch vûkov˘ch kategoriích zlatou medailí 

ocenûni Tomá‰ Furik, Karolína Ry‰ková, Ondfiej Kfienek a Karolína
PeÀázová, stfiíbrní byli Roland Wenzel, Franti‰ek Sázel, Tereza
·ulíková, Jan Jablonãík a Ivan Kotlárik, Vendula AmbroÏová a Ivana
Hofiínková. Bronz získali Katefiina Furiková, Helena Továrková, Jan
Tihelka a Milan Kfiepelka. Jako R˘mafiováky nás potû‰ily i zlaté me-
daile Terezy Kreãmerové z gymnázia a Amálie Vinohradníkové
z Dolní Moravice. Kompletní v˘kony a v˘sledky lze nalézt na strán-
kách OVOV.
Díky ochotû a perfektní práci v‰ech ãlenÛ realizaãního t˘mu se podafii-
lo zvládnout velk˘ poãet závodníkÛ i rozmary poãasí a nejen ocenûní
a vítûzové odjíÏdûli z R˘mafiova spokojeni. Zb˘vá znovu podûkovat
v‰em, kdoÏ dûti na soutûÏ pfiipravovali, rozhodãím, pomocníkÛm a ve-
dení ‰koly, které jako vÏdy celou akci plnû podpofiilo. Nashledanou
v krajském kole, ve kterém bude R˘mafiov bojovat o své osmé republi-
kové finále v fiadû. Karel Toman, Z· Jelínkova 1, fota: Jana Pupíková

Okresní finále pfieboru ve volejbalu star‰ího Ïactva
Krnovská Z· ÎiÏkova uspofiádala v závûru dubna dva volejbalové
pfiebory pro star‰í Ïáky a Ïákynû základních ‰kol. Spolu s dal‰ími se-
dmi ‰kolami okresu Bruntál se jich ve dvou dnech úãastnila i Z·

Jelínkova. Za star‰í dívky soutûÏily Adéla StrÏínková, Andrea
Sucháãková, Denisa Grénarová, Nela Brulíková, Karolína
Hrabalová, Jana Hamplová a ·árka Pallová. Chlapci nastoupili ve
sloÏení Matûj Struhár, Michael ·tûpaník, Radim Jambor, Jifií
Ohrádka, Adam Hamerka a Patrik Hamerka.
PrÛbûh soutûÏe byl u obou druÏstev takfika stejn˘. Po urputném bo-
ji postup z druhého místa v základní skupinû, vyãerpávající, ale ne-
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Velké finále RBP Street Hockey 2017
Z· Jelínkova si pfiipsala dal‰í úãast ve finále nejvût‰ího florbalového turna-
je pofiádaného na Moravû. Pod zá‰titou regionální TV Polar a RBP poji‰Èov-
ny byl 20. dubna slavnostnû ukonãen 14. roãník soutûÏe Street Hockey, kte-
rá se koná po celém Moravskoslezském a Olomouckém kraji a okrese
Vsetín.
Od února probíhala ‰kolní, oblastní a pfiedfinálová kvalifikaãní ko-
la, do kter˘ch se tradiãnû zapojilo nûkolik stovek ‰kol. âtyfiia‰edesát
nejlep‰ích t˘mÛ se utkalo vyfiazovacím zpÛsobem ve sportovní hale
v Ostravû-Dubinû. R˘mafiovské druÏstvo, které tvofiili Adam
âermák, Jan Jablonãík, Ondfiej Kfienek, Filip Köhler, Matûj Papaj
a Jifií Palla, se dostalo po tûÏkém boji do druhého kola. Za stavu 4:4
proti Havífiovu musela rozhodnout aÏ mnohonásobná série trestn˘ch

stfiílení, kterou bez dechu sledovala celá hala a po níÏ R˘mafiov na-
konec podlehl. Hrdinou se stal Jirka Palla, kter˘ jako jedin˘ promû-
nil v‰echny nájezdy a do poslední chvilky udrÏoval nadûji na postup.
Na‰i hráãi sice nepostoupili v turnaji tak daleko jako v pfiedchozích
letech, ale odvezli si ohromn˘ herní záÏitek, sledovali v˘borné zá-
pasy jin˘ch druÏstev a doprovodn˘ program, hlavnû v‰ak mûli za zá-
dy fantastické publikum. Jako vÏdy se spolu s hráãi vydali soutûÏit
i fanou‰ci z fiad spoluÏákÛ. Atmosférou, kterou v hale vytvofiili pod
taktovkou uãitele Petra Pally, ohromili pofiadatele natolik, Ïe získali
zájezd a voln˘ vstup do Akvaparku v Kravafiích. V‰em hráãÛm i fan-
dícím nad‰encÛm moc dûkujeme.

Fota a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1

R˘mafiováci v Bludi‰ti nezabloudili
Koncem dubna dostali Ïáci Z· Jelínkova pfiíleÏitost zúãastnit se natáãení stále
populárního soutûÏního pofiadu Bludi‰tû. Pfiipravil se na nûj ãtyfiãlenn˘ t˘m a do-
provod ãtyfiiceti skvûle fandících pfiíznivcÛ. O proslulé „bludi‰Èáky“ bojovaly
Nela Brulíková, Jana Hamplová, ·árka Pallová a jako jedin˘ z klukÛ mûl odvahu
Joná‰ Janou‰ek, kter˘ byl jmenován kapitánem.
Natáãení probíhalo od ãasného rána ve studiu v Ostravû-
Radvanicích. ·árku ãekal prÛlez laserov˘mi paprsky, Jana bojovala
ve ‰plhacím rozstfielu, ve dvou kolech, kde byly provûfieny vûdo-
mosti, se dafiilo Nele a Joná‰ovi, nechybûla spoleãná disciplína na
lezecké síti, házení bludi‰ÈákÛ na cíl ani závûreãné de‰ifrování indi-
cií. V prÛbûhu hry do‰lo i na soutûÏ pro uãitele. Pfies svûtelné blu-
di‰tû se vydal uãitel Ivo Hofer, kter˘ jako zemûpisáfi mající slepé

mapy v malíãku za jásotu publika získal pro t˘m pût bludi‰ÈákÛ.
Na‰ím soupefiem byla sportovní Z· Porubská z Ostravy. Pohybové dis-
ciplíny vy‰ly soupefiÛm o nûco lépe, ve znalostech se zase bl˘skli na‰i.
Finálovou hádanku v‰ak pfieci jen zvládli domácí rychleji a získali roz-
hodující bodovou pfievahu.
R˘mafiov sice nepostoupil do dal‰ího kola, dûti si v‰ak natáãení uÏily.
Mûly moÏnost ukázat se v televizi, nahlédnout do zákulisí pofiadu, se-
známit se s moderátory a studiovou technikou, bavit se napínavou sou-
tûÏí a fandit. V Bludi‰ti se nikdo rozhodnû neztratil a domÛ jsme si po
závûreãném „tygfiím skoku“ odvezli maskota pofiadu, ply‰ového bludi‰-
Èáka. V‰em zúãastnûn˘m patfií podûkování a pochvala. Záznam pofiadu
se bude v televizi vysílat 24. ãervna. Fota a text: K. Toman

Dûti zúroãily svou píli a dovednost
Ve stfiedu 10. kvûtna uspofiádala Základní ‰kola na ·kolním námûstí kaÏdo-
roãní akademii, ve které se pfiedstavili Ïáci 1. aÏ 9. roãníku. 
Pfiehlídku tancÛ, scének, pohádek, písní a básní pod vedením uãitelek
Jarmily Panchártkové, Anny Kratochvílové, Aleny Ichové, Marty
Kuzníkové, Stanislavy Gerhardové, Sylvie Dûdáãkové, Jitky
Jufiátkové, Marcely ·tûpaníkové a asistentek Jany Altmanové, Jarmily

Thielové a Îanety ·lézarové zhlédli v koncertním sále Základní umû-
lecké ‰koly R˘mafiov rodiãe ÏákÛ, klienti Kouzelné bufiinky, vefiejnost
i zástupci mûsta. Moderování se ujala fieditelka ‰koly Hana Mûráková. 
UÏ proto, Ïe ‰kola pracuje s dûtmi, které mají handicap v podobû leh-
kého, stfiednû tûÏkého aÏ tûÏkého mentálního postiÏení, a s Ïáky
s kombinovan˘mi vadami a autisty, je pfiíprava ‰kolní akademie mno-

vydafien˘ tiebreak v semifinále, chybûjící síly v souboji o tfietí mís-
to a nakonec bramborová medaile. âásteãné zklamání nedokázalo
ani jedno druÏstvo zcela zakr˘t. Vzhledem k úrovni a mnoÏství zá-
pasÛ si v‰ak volejbalu oba t˘my uÏily dosyta. V‰ichni se poctivû
pfiipravovali a mnozí se téÏ nedávno zúãastnili velk˘ch meziná-

rodních turnajÛ v polském Paczkowû.
V této sestavû si spolu na‰i deváÈáci zahráli letos naposled, tfieba jim
ale zájem o tento nesmírnû nároãn˘, ale krásn˘ sport vydrÏí i v bu-
doucnu. Dûkuji za vzornou reprezentaci a pfiíkladné sportovní chová-
ní na hfii‰ti i mimo nûj. Fota a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1
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ZU· v italském Portici
Monika Pekárková, Petr Pluhafiík a Nela Bruntsvyková, Ïáci Základní
umûlecké ‰koly R˘mafiov, se v doprovodu uãitelek Jaroslavy Brulíkové
a Martiny Kohoutkové a fieditele Jifiího Taufera 23. dubna vydali na ce-
stu do italského Portici.
Na‰í první zastávkou byla VídeÀ, kde jsme po tfiíhodinové cestû auto-
busem nastoupili na hodinov˘ let do Neapole. Hned po pfiíletu nás svou
krásou uchvátil Vesuv. Je‰tû ten veãer se nám podafiilo zhlédnout
Herculaneum, antické mûsto postiÏené v˘buchem sopky a zachovalej‰í
neÏ Pompeje. Krásn˘ kus krajiny na nedûlní odpoledne.
V pondûlí 24. dubna se konalo první setkání se studenty a uãiteli 
z ostatních zemí zapojen˘mi do projektu Entrepreneurship. Následovala

cesta do Sorrenta a na ostrov Capri. Díky spoustû volného ãasu jsme si
nejen prohlédli ostrov a najedli se v jedné z tamních restaurací, ale také
jsme strávili nûkolik hodin u mofie, které nás od zaãátku velice lákalo. 
Následujícího dne nás autobus zavezl do Neapole, kde jsme nav‰tívili
hrad dell‘Ovo, odkud byl nádhern˘ v˘hled na mofie, pfiístav i mûsto.
Poté jsme s ostatními studenty dostali rozchod. Procházeli jsme se
Neapolí a ochutnávali místní jídla.
Ve stfiedu zapoãala ve ‰kole Carlo Levi pfiedná‰ka o prospû‰nosti elek-
troniky – jak nám mÛÏe pomoci a hlavnû jak ji správnû vyuÏít.
Podstatná ãást se t˘kala burzy, zakládání firem, na‰eho spoleãného pro-
jektu a firmy S.P.I.C.E.S, která po dobu na‰eho projektu podporuje ‰ko-
lu na Srí Lance, zniãenou v roce 2004 vlnou tsunami. Bûhem odpoled-
ne byla naplánována prohlídka Ïelezniãního muzea Pietrarsa – dech be-
roucího místa s více neÏ 50 lokomotivami. Nejstar‰í pocházela z roku
1785 a nesla jméno Bayard.
Ve ãtvrtek âe‰i, Nûmci, Poláci i Italové promítali studentská videa Ïá-
kÛm ‰koly Carlo Levi. Videa sklidila úspûch, navzájem jsme si tímto
zpÛsobem vyprávûli o sv˘ch záÏitcích. Na obûd nás Italové pozvali
k sobû domÛ. Pak jsme se ‰li podívat na univerzitu inovací v Portici, kde
jsme vidûli napfiíklad proces vakuování, vafiení piva, lisování oleje 
z ofiechÛ, rybí laboratofi nebo pûstování planktonu. Po prohlídce si stu-

hem nároãnûj‰í. Je pak pro pedagogy velkou odmûnou, kdyÏ dûti pfii-
praven˘ program zvládnou nejen podle pfiipraveného scénáfie, ale rov-
nûÏ s radostí a nad‰ením jim vlastním. Zapálení pro vûc dûtem roz-
hodnû pfii jednotliv˘ch vystoupeních nescházelo, tfiebaÏe se tu a tam
objevila tréma.
Hodinov˘ program akademie byl nabit˘, tvofiilo ho ‰estnáct vystoupe-
ní, z nichÏ kaÏdé bylo odmûnûno vfiel˘m potleskem divákÛ. Dûti se
pfiedstavily v nejrÛznûj‰ích taneãních a pohybov˘ch choreografiích,
napfi. ve Cviãení s Dádou, v sestavû s ‰átky, v brake dance battlu, kdy
taneãníci pfiedvádûjí náznak souboje, v taneãním vystoupení ÏákÛ 
7. a. 8. roãníku ãi v oblíbené salse a zumbû. 
K tanci neodmyslitelnû patfií zpûv a ani ten na akademii nechybûl.

Písniãky s kytarou jsou vdûãné. Nejmlad‰í Ïáci zazpívali píseÀ KdyÏ
jsi kamarád a s kytarov˘m doprovodem paní uãitelky Gerhardové pís-
nû Jaro uÏ je tu, Pohádku a Indiány. Îáci 4. a 5. roãníku si pfiipravili
píseÀ Beru‰ko, pÛjã mi jednu teãku. Zaznûla recitace básní i krátká
anglická fiíkanka.
A co by to bylo za ‰kolní akademii bez humoru. Îáci 9. roãníku si pfii-
pravili scénku televizního zpravodajství moderátorÛ Lucie Borhyové
a Reye Korantenga, která sklidila velk˘ ohlas publika. V‰echna svá
vystoupení deváÈáci vymysleli a pfiipravili sami, vãetnû dramatizace
pohádky Jak pejsek s koãiãkou pfii‰li o dort. Patfiil jim i závûr akade-
mie, kdy se písní Vzpomínky zÛstanou skupiny Holki rozlouãili nejen
s publikem v sále, ale i se ‰kolou, kterou nav‰tûvovali. JiKo
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denti udûlali procházku k mofii, kde se posílila pfiátelská pouta.
V pátek se hromadnû jelo opût do Neapole. âekal nás v˘klad o neapol-
ském pfiístavu – centrále lodní pfiepravy. Odpoledne jsme strávili malo-
váním na obliãej, odpoãinkem a pfiípravou na veãer, kdy nás ãekalo lou-
ãení. V‰ichni se se‰li v hotelu, v nûmÏ âe‰i strávili cel˘ t˘den. Po vyni-
kající veãefii o ãtyfiech chodech pfii‰la na fiadu volná zábava v podobû
men‰í diskotéky. Ale koneãnému louãení, které se neobe‰lo bez slz, se
nikdo nemohl vyhnout. Jakmile na‰i pfiátelé opustili hotel, vrátili jsme
se na pokoje a je‰tû chvíli si povídali o sv˘ch záÏitcích a dojmech z ce-
lého t˘dne.
V sobotu nás ãekala hodina letu z Neapole do Vídnû a odtud autem do
R˘mafiova. V‰ichni se tû‰ili domÛ, ale Itálie nám v‰em bude chybût.

Nela Bruntsvyková, Monika Pekárková, Petr Pluhafiík 
Fota: archiv ZU· R˘mafiov

Mezinárodní vzdûlávací projekt Entrepreneurship konãí v R˘mafiovû
Tomu, kdo sleduje dûní v základní umûlecké ‰kole po-
zornû, jistû neu‰lo, Ïe jsme se v posledních dvou letech
úãastnili mezinárodního projektu v rámci programu
Erasmus+ s názvem Entrepreneurship. Úãastnily se ho
‰koly z nûmeckého Meitingenu, italského Portici, polské-
ho Lezajsku a ãeského R˘mafiova. Smyslem projektu by-
lo vytvofiení fiktivní studentské firmy, která svou ãinnos-
tí podporovala ‰kolu v Ahungale na Srí Lance, tûÏce po-
stiÏenou vlnou tsunami v roce 2004. R˘mafiovské dûti tak
skrze umûní mûly moÏnost nejen cestovat po celé
Evropû, poznat nové kamarády za hranicemi âR a jiné
evropské kultury, ale je‰tû jsme v nich, doufejme, vzbu-
dili povûdomí o tom, Ïe na svûtû jsou i jiná místa neÏ po-
hodová a bohatá âeská republika a Ïe i tam Ïijí lidé, kte-
ré je potfieba podpofiit.
Poslední kvûtnov˘ t˘den bude patfiit poslednímu meziná-
rodnímu setkání, které probûhne právû u nás. A protoÏe
to pro na‰i ‰kolu znamená dÛleÏit˘ okamÏik, rozhodli
jsme se jej oslavit Koncertem pro cizince a na‰ince, na

nûjÏ jsou kromû cizincÛ srdeãnû zváni i na‰inci, tedy ‰iroká r˘ma-
fiovská vefiejnost.
Na koncertu publiku zahrají orchestr Zu‰kaband a sólisté Petr Nû-
mec, Vendula Sochorová, Matûj Barot, Petra Zahradníková a Barbo-
ra Peterková. Koncert probûhne v sále ZU· na Divadelní ulici
v pondûlí 22. kvûtna od 18 hodin. Jifií Taufer, ZU· R˘mafiov

Sbûr starého papíru
31. kvûtna a 1. ãervna

7:00–7:40
15:00–17:00

Místa sbûru: Z· Jelínkova
Z· 1. máje

Kvalita sbûrového papíru:
noviny, letáky, ãasopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy s mûkkou
vazbou, pouÏit˘ kanceláfisk˘ papír, tiskopisy, pouÏité se‰ity, staré
písemky, balíãky ãi krabice do hmotnosti 10 kg, doma zváÏené

Sbûr nesmí obsahovat:
fólie, jiné plasty, kovové souãásti (napfi. kovové zakladaãe v ‰a-
nonech), role (tzv. dutinky)

Karton bereme jen 1. 6. po 16:00!

-10-2017  17.5.2017 15:07  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2017

11

Na dûtském hfii‰ti pfii‰la o penûÏenku
Chvíle nepozornosti stála 51letou Ïenu penûÏenku. Ve ãtvrtek 4. kvûtna
pob˘vala s vnukem na dûtském hfii‰ti na ulici 1. máje v R˘mafiovû a ve
chvíli, kdy se vûnovala dítûti, jí nûkdo z kabelky odloÏené na laviãce 
ukradl penûÏenku a mobilní telefon. Telefon Ïena nalezla pohozen˘
kousek od laviãky, av‰ak penûÏenku s hotovostí 4 tisíce korun, plateb-
ními kartami a doklady si zlodûj odnesl. R˘mafiov‰tí policisté pfiípad
provûfiují jako podezfiení z pfieãinu neoprávnûného opatfiení, padûlání
a pozmûnûní platebního prostfiedku, za kter˘ hrozí pachateli trest vûze-
ní aÏ na dva roky, zákaz ãinnosti nebo propadnutí vûci.

Opil˘ muÏ volal na policii, Ïe si ublíÏí
R˘mafiov‰tí policisté vyjeli v sobotu 6. kvûtna do RyÏovi‰tû, odkud 
opakovanû volal na linku 158 opil˘ muÏ a hrozil, Ïe si ublíÏí na zdraví.
Policisté na‰li 41letého muÏe u restaurace, jak popíjí alkohol. Byl v sil-
nû podnapilém stavu, dechová zkou‰ka u nûj vykázala hodnotu pfiesa-
hující 4,4 promile alkoholu. Hlídka jej zajistila a odvezla na záchytnou
stanici do Opavy.

Zlodûj ukradl z kravína dvû jalovice
V noci z 5. na 6. kvûtna odcizil neznám˘ pachatel z kravína
v Ondfiejovû dvû jalovice plemene Limousine. Osmdesátikilogramová
zvífiata zmizela z uzavfien˘ch kotcÛ. Majiteli vznikla ‰koda za 40 tisíc
korun.

Zlodûj pokácel pûtadvacet stromÛ
Policisté vy‰etfiují krádeÏ dfieva, ke které do‰lo v dobû od 1. dubna do
5. kvûtna v katastrálním území Bfiidliãné, v ãásti zvané Lesy. Pachatel
neoprávnûnû vytûÏil a odcizil pûtadvacet stromÛ (modfiínÛ, smrkÛ a ja-
vorÛ). ZpÛsobená ‰koda byla vyãíslena na nejménû 100 tisíc korun.

Pfii procházce na‰el dûlostfieleck˘ granát
R˘mafiov‰tí policisté pfiijali 10. kvûtna oznámení o nálezu munice ve
Staré Vsi. MuÏ na‰el pfii procházce ve svahu cca 100 metrÛ od hlavní
silnice dûlostfieleck˘ granát. Policisté místo zajistili a pfiivolali pyro-
technika, kter˘ munici pfievzal k odborné likvidaci.

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

Záchranáfii v terénu

Chlapce s popáleninami 
pfievezl vrtulník do Ostravy

V nedûli 7. kvûtna do‰lo k poÏáru v technické místnosti rekreaãní
chaty v Harrachovû. Na místo byly vyslány ãtyfii jednotky hasiãÛ
(pÛvodnû byl hlá‰en poÏár v kotelnû), nicménû po pfiíjezdu na místo
bylo zji‰tûno, Ïe nehofií, jednotky nezasahovaly a vrátily se na zá-
kladny. 
Patnáctilet˘ chlapec mûl vhodit do kotle papír od hofilavé barvy, na-
ãeÏ prudce vy‰lehly plameny a oÏehly mu hlavu. Utrpûl popáleniny
pfiedev‰ím v obliãeji a vlasech. Na místo byli pfiivoláni záchranáfii –
rychlá lékafiská pomoc z R˘mafiova i vrtulník leteck˘ch záchranáfiÛ
z Ostravy. Pacient byl pfii vûdomí a mimo pfiímé ohroÏení Ïivota. Po
nezbytném o‰etfiení jej vrtulník transportoval do popáleninového
centra Fakultní nemocnice Ostrava. Událost na místû pfievzal vy‰et-
fiovatel hasiãÛ, kter˘ ‰kodu stanovil jako nulovou.

PhDr. Luká‰ Humpl, ZZS MSK
Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR Bruntál

nprap. Jakub Kozák, HZS MSK

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Antonia Mathonová – R˘mafiov .......................................... 80 let
Marie Ichová – R˘mafiov ..................................................... 81 let
Josef Stacho – Jamartice ..................................................... 82 let
Anna Linhartová – R˘mafiov ............................................... 82 let
Jaroslav Bezpalec – R˘mafiov .............................................. 82 let
Ladislav Blahu‰ – R˘mafiov ................................................ 83 let
Milan Vinklárek – R˘mafiov ................................................ 83 let
Danu‰e Rezáková – R˘mafiov .............................................. 83 let
Jifiina Grobarová – Stránské ................................................ 84 let
Pavol Vidan – R˘mafiov ....................................................... 84 let
Jaroslav Stránsk˘ – R˘mafiov .............................................. 85 let
RÛÏena MlãÛchová – R˘mafiov ........................................... 86 let
Blanka Erbenová – R˘mafiov ............................................... 87 let
Eli‰ka Slováãková – R˘mafiov ............................................ 87 let
Marie Hlebová – R˘mafiov .................................................. 87 let
Terezie Gajdo‰ová – Janovice ............................................. 88 let
Jifiina Rybková – R˘mafiov .................................................. 90 let
Ludmila ·tûpáníková – Janovice ........................................ 91 let

Vzpomínka
Jak krásné by bylo v tento den Ti blahopfiát,

jak tûÏké je u hrobu stát a vzpomínat.

Dne 26. kvûtna 2017 by se 

pan Jan ·uba
z Janovic u R˘mafiova

doÏil 70 let.

Dne 10. fiíjna 2017 uplyne 17 let,
co od nás bez rozlouãení navÏdy ode‰el.

S láskou a úctou vzpomínají manÏelka BoÏena, 
syn Jan, dcera Irenka a vnuk Honzíãek.
Dûkujeme tûm, ktefií vzpomenou s námi.

Rozlouãili jsme se

Jan Janáã – R˘mafiov ......................................................... 1944
Michal Bandík – Tvrdkov .................................................. 1993
Vladimír Fof – Horní Mûsto .............................................. 1951

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Ilustraãní foto, zdroj: ZZS MSK
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Zku‰enost je vûc, kterou ãlovûk získá, kdyÏ uÏ ji nepo-
tfiebuje. Laurence Olivier

Známá i neznámá v˘roãíCitát:

Druh˘ roãník soutûÏe sólistek 
Neila Habibi

Ve Stfiedisku volného ãasu se v sobotu 13. kvûtna konal druh˘ roãník taneã-
ní soutûÏe sólistek skupiny Neila. Na parketu velkého sálu se pfiedstavilo pat-
náct orientálních taneãnic ve ãtyfiech vûkov˘ch kategoriích, které se uchá-
zely o pfiízeÀ poroty v klasick˘ch choreografiích i improvizaci.
„Cílem soutûÏe, kterou vymyslela moje dcera Anna, je podpofiit sólo-
v˘ tanec v rámci skupiny. Z loÀského roãníku vze‰lo pût nov˘ch sólis-
tek, které bude moÏné vidût na Podveãeru v Orientu, a my vûfiíme, Ïe
pfií‰tí rok se pfiidají dal‰í,“ shrnula jedna z organizátorek soutûÏe
Kamila Cimbotová s tím, Ïe sólov˘ tanec pfiispívá k rozvoji techniky
i v˘razov˘ch schopností mlad˘ch taneãnic.
V porotû zasedly orientální taneãnice a choreografky s bohat˘mi zku-
‰enostmi Anna Anniya Cimbotová, Nela Zothová a Lucie La‰tÛvko-
vá. Dívky soutûÏily ve ãtyfiech vûkov˘ch kategoriích, v klasické cho-
reografii a ty star‰í také v improvizaci. Porota hodnotila techniku
provedení, vcítûní do hudby, soulad s rytmem, v˘raz a proÏitek, u im-
provizace navíc rozmanitost prvkÛ. (Fotogalerii ze soutûÏe najdete na
stranû 2). Z podkladÛ Kamily Cimbotové ZN, fota: J. Vala

V˘sledky soutûÏe Neila Habibi 2017:

JASMÍNKY MINI: ·EHREZÁDKY KLASIKA:
1. místo: Renata Stachová 1. místo: Renata Maceãková
2. místo: Barbora Valová (klasika a improvizace)

2. místo: Sára Schenková
JASMÍNKY POKROâILÉ: (klasika a improvizace)
1. místo: Sára ·ubová 3. místo: Naìa Schreiberová
2. místo: Adéla La‰áková (klasika)
3. místo: Lucie Boroviãková

ANNIDIA:
Miss ladné paÏe: 1. místo: Kamila Panochová
Aneta Rysová 2. místo: Adéla Janáãová

3. místo: Tereza Jandelová
Miss krásn˘ v˘raz:
Marie Panochová

Z technick˘ch dÛvodÛ zru‰eno

19. 5. 1907 nar. Jan Pivec, herec (zemfi. 10. 5. 1980) – 110. v˘r. nar.
20. 5. 1882 nar. Sigrid Undset, norská prozaiãka, nositelka Nobelovy

ceny (zemfi. 10. 6. 1949) – 135. v˘roãí narození 
20. 5. 1897 nar. Josef ·vejcar, pediatr (zemfi. 30. 1. 1997)

– 120. v˘roãí narození
22. 5. 1907 nar. sir Laurence Olivier, anglick˘ herec a reÏisér

(zemfi. 11. 7. 1989) – 110. v˘roãí narození 
23. 5. 1972 zemfi. Kamil Bednáfi, básník a pfiekladatel (nar. 

4. 7. 1912) – 45. v˘roãí úmrtí 
24. 5. 1987 zemfi. Josef Kostohryz, básník a pfiekladatel (nar. 

25. 12. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí 
26. 5. 1937 zemfi. Karel Kramáfi, právník a politik (nar. 27. 12. 1860)

– 80. v˘roãí úmrtí
27. 5. 1942 Jozef Gabãík a Jan Kubi‰ provedli atentát na zastupu-

jícího fií‰ského protektora Reinharda Heydricha
– 75. v˘roãí

28. 5. Mezinárodní den poãítaãÛ – pfiipomíná zvefiejnûní
ãlánku anglického matematika Alana Mathisona
Turinga o umûlé inteligenci (1950) 

28. 5. 1787 zemfi. Leopold Mozart, rakousk˘ skladatel a kapelník
(nar. 14. 11. 1719) – 230. v˘roãí úmrtí 

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku – vyhlásila Svûtová zdravot-
nická organizace (WHO) od roku 1987 

31. 5. 1892 nar. Bohuslav Reynek, malífi, grafik, básník a pfiekla-
datel (zemfi. 28. 9. 1971) – 125. v˘roãí narození 

1. 6. Mezinárodní den dûtí – slaví se od roku 1950 z roz-
hodnutí mezinárodních federací Ïen, mládeÏe, uãite-
lÛ a OSN 

1. 6. 1907 nar. Jan Patoãka, filosof, estetik, pfiekladatel, historik
(zemfi. 13. 3. 1977) – 110. v˘roãí narození 

1. 6. 1942 popraven Vladislav Vanãura, spisovatel a filmov˘ re-
Ïisér (nar. 23. 6. 1891) – 75. v˘roãí úmrtí

Jasmínky

Annidia
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Gestická exprese Antonína Kroãi vybuchla v r˘mafiovském muzeu
Ve ãtvrtek 4. kvûtna probûhla v r˘mafiovském muzeu vernisáÏ dal‰í neobyãej-
né v˘stavy. Tentokrát v˘stavní prostory obou galerií vÛbec poprvé zaplnily 
olejomalby na sololitech hukvaldského malífie Antonína Kroãi. Po nûkolika le-
tech v Galerii Octopus opût vystoupila skupina Sibérija. A s nekonvenãním 
úvodním slovem samotného autora byla vernisáÏ vskutku mimofiádnou událostí. 
Antonín Kroãa (*1947), ne náhodou naz˘van˘ malífiem Hukvald ãi
malífiem La‰ska, se narodil v Dolním Sklenovû a aÏ na období studia
na praÏské Akademii v˘tvarného umûní (v prÛlomovém období let
1968 aÏ 1973) JanáãkÛv kraj nikdy neopustil. Právû odtud naãerpal té-
mata pro své první osobité kompozice s námûty hospod, zabíjaãek
a vesnick˘ch událostí.
UÏ od sv˘ch studií v˘raznû tíhnul k barvû a volnému zobrazení vidûné
reality. Postupnû uvolÀoval malífisk˘ rukopis, obraz zaãal malovat spí-
‰e prsty neÏ ‰tûtcem, a jejich v˘raz tak zaãal pfiibliÏovat k abstrakci.
PfiestoÏe Kroãa vytvofiil fiadu zcela abstraktních, vût‰inou velkoformá-
tov˘ch kompozic, na vidûnou realitu nikdy nerezignoval. Zásadními
tématy se mu staly krajina, kytice, portrét a figura, konkrétnû Ïensk˘
akt. A právû podle tûchto námûtÛ je r˘mafiovská v˘stava rozdûlena.
V galerii Pran˘fi jsou vystaveny kytice a kvûty, v malém sále Galerie
Octopus krajina vût‰inou z okolí Hukvald a ve velkém sále téÏe gale-
rie figura a portrét. Jde o v˘bûr z díla posledních jedenácti let (nejstar-
‰í je z roku 2006, nejmlad‰í z bfiezna 2017).
Dílo Antonína Kroãi je v umûleckohistorickém bádání fiazeno k expre-
sionismu, a to nejen z dÛvodu formálního uÏití barvy, kterou umûlec
naná‰í v pestr˘ch a ostr˘ch odstínech pfiímo prsty, ale také zámûrem
autora zobrazit nikoliv povrch, vnûj‰í podobu, reálné zpodobení, n˘brÏ
proniknout do hloubky lidského vûdomí a zobrazit onu tajemnou sílu,
energii, prapodstatu ãi slovy samotného autora „to vúdú, toho ducha,
kter˘ je v kaÏdém z nás, aÈ dobr˘ nebo zl˘, protoÏe kaÏd˘ jsme nûjaká
osobnost“. Hledání prapodstaty se t˘ká jak portrétního ãi figurálního
zobrazení, tak krajiny a kytic.

B˘t svûdkem autorova tvÛrãího procesu je jako sledovat boj – zápas 
umûlce prostfiednictvím malby s oním duchem, kterého se snaÏí po-
stihnout. Autor fiíká, Ïe kdyÏ portrétuje ãlovûka, nevidí jeho obliãej,
n˘brÏ energii, sílu, která je v nûm. Na tu se snaÏí napojit a namalovat
ji: „Proto je malba bojem v ringu.“ Tím je Kroãova malba vysoce 
existenciální a duchovní záleÏitostí. 
Po prvním setkání s Kroãovou malbou mÛÏe mít ãlovûk pocit, Ïe jeho
obrazy jsou ‰karedé, neumûlecké, stra‰idelné a odpudivé. Kladou totiÏ
na diváka vysoké nároky, na to, kolik jim dá ãasu, jak dlouho je bude
pozorovat a zkoumat, jak dalece se jim otevfie, aby pochopil, Ïe jsou
v‰echno jenom ne líbivé, povrchní a napodobivé, tedy nepravdivé.
MoÏnost prozkoumat je mají náv‰tûvníci muzea do 28. kvûtna. Pak
mohou zajet do Rychaltic u Hukvald, kde má Kroãa v budovû b˘valé
obecní ‰koly ateliér a galerii od pfiízemí po pÛdu naplnûnou sv˘mi ob-
razy. Michal Vyhlídal, foto: Jana ·tolfová, Mûstské muzeum R˘mafiov

âe‰i a Nûmci na hranici v knize Igora Horni‰era
Nová kniha, kterou její autor, historik Igor Horni‰er z Muzea Bruntál,
pfiedstavil ve stfiedu 10. kvûtna pfii besedû v r˘mafiovském muzeu, ne-
se název Sousedství na hranici s podtitulem Bruntálsko 1938–1945.
Odkazuje jím nejen na státní hranici ãi pohraniãí, ale i na hofiící hra-
nici, v niÏ se zdej‰í kraj v kritickém období stal, a souãasnû na titul
románu Karla Ptáãníka Mûsto na hranici, jenÏ se odehrává v prvním
pováleãném roce právû v Bruntále. „Na rozdíl od Karla Ptáãníka se
ale já mÛÏu v Bruntále ukázat,“ komentuje s nadsázkou Igor
Horni‰er vá‰nû, které PtáãníkÛv román kdysi vyvolával.
Igor Horni‰er se ve své knize vûnuje podstatnû del‰ímu ãasovému 
úseku neÏ zmínûn˘ román, celému desetiletí, a to z pohledu historika,
usilujícího o objektivní zachycení událostí – bez subjektivních ko-
mentáfiÛ, natoÏ emocí. Téma pfiesto emoce dosud vyvolává, aãkoliv uÏ
jen sporadicky a s men‰í intenzitou neÏ dfiíve. Odstup sedmdesáti let
jako by koneãnû umoÏnil zhodnotit tento pfielom s chladnou hlavou.
Igor Horni‰er pracoval na knize s pfiestávkami dvacet let. První im-

Velikonoãní v˘stava zamífiila z R˘mafiova do Opole

âesko-polská v˘stava s názvem Velikonoce na R˘mafiovsku
a v Opolském Slezsku, jeÏ byla k vidûní v Galerii Octopus r˘mafiov-
ského muzea v prÛbûhu dubna (viz RH 8/2017), se pfiesunula do
Muzea Wsi Opolskiej w Opolu. V partnerském skanzenovém muzeu,
jeÏ se zamûfiuje na etnografii, byla v˘stava zahájena v pátek 5. kvût-
na. Stejnû jako v R˘mafiovû i v Opoli je bohatû doplnûna sbírkov˘mi
exponáty. Náv‰tûvníci si tak mohou prohlédnout rozsáhlou sbírku va-
jíãek zdoben˘ch technikou voskové batiky, vyfiezáváním ãi polepo-
váním. Vystavena jsou také unikátní zdobená p‰trosí vejce ãi rusti-
kální církevní plastiky z 19. století. Akce probûhla v rámci spoleãné-
ho projektu Kulturní sblíÏení, kter˘ je financován z fondu mikropro-
jektÛ Euroregionu Pradûd. 

Michal Vyhlídal, foto: Jana ·tolfová, Mûstské muzeum R˘mafiov
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PfiírÛstek do sbírek
Kvûten: Kytice Heleny Navrátilové a Antonína Kroãi 

(2013, 2016)
Mûstské muzeum R˘mafiov na srpen chystá ve své galerii Pran˘fi v˘sta-
vu z cyklu Z muzejního depozitáfie, tentokrát tematicky zamûfienou na
kvûty a kytice. Vystaveny tak budou nejen obrazy, kresby a grafiky
z muzejních sbírek, ale téÏ tfieba sklo, keramika ãi ‰tukové detaily s rost-
linn˘m dekorem. Náv‰tûvník se tak seznámí s nejrÛznûj‰ími pfiístupy 
umûlcÛ, fiemeslníkÛ, fotografÛ, amatérÛ a jin˘ch
tvÛrcÛ ve zpracování motivu kytic a kvûtÛ. Do
této fiady jistû pfiíhodnû zapadnou dva nové pfií-
rÛstky od autorÛ, ktefií „kytici“ namalovali zcela
odli‰n˘m zpÛsobem. 
Helena Navrátilová, r˘mafiovská amatérská v˘-
tvarnice, vystavovala v galerii Pran˘fi minul˘
mûsíc a o její v˘stavû bylo pojednáno v RH
7/2017. Antonín Kroãa, ‰kolen˘ malífi a kreslífi,
v˘znamná postava ãeského expresionismu 2. po-
loviny 20. století a souãasnosti, vystavuje v gale-
riích Octopus a Pran˘fi právû nyní. Navrátilová
sv˘mi Sluneãnicemi, malovan˘mi akrylem na
papífie, vzdala hold Vincentu van Goghovi.
Kroãa svou témûfi abstraktní olejovou kompozicí
nedefinovateln˘ch kvûtin, gesticky namalova-
n˘ch rukama na sololitu, zase oslavil pfiírodu
a její mystérium. Na jedné stranû peãlivé a k na-
ivismu blíÏící se dílo, vytvofiené ze samé radosti
z malífiské práce a obdivu ke star˘m mistrÛm, na
druhé stranû dravá a energická malba, touÏící po

zachycení prapodstaty svûta prostfiednictvím napojení na vidûn˘ objekt.
Dvû malby vytvofiené dvûma rÛzn˘mi pfiístupy byly zapsány do sbírek
Mûstského muzea R˘mafiov, konkrétnû do sbírky umûní, a vy si je bu-
dete moci prohlédnout na srpnové v˘stavû.

Fota a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

puls mu dal nûkdej‰í ‰éfredaktor Patriotu Ïádostí o pfiíspûvky z his-
torie Bruntálska. Pozdûji následovala diplomová práce na toto téma
a s ní hlub‰í studium pramenÛ, vyhledávání dokumentÛ v archivech
v Krnovû, Bruntále a Ústfiedním vojenském archivu v Praze i rozho-
vory s pamûtníky vãetnû tûch, ktefií události váleãné a tûsnû pováleã-
né proÏili na vlastní kÛÏi.
Podtitul sice vymezuje zachycen˘ ãasov˘ úsek rokem 1938, autor
v‰ak zasahuje uÏ do roku 1936, kdy bylo rozhodnuto o v˘stavbû ka-
sáren v Bruntále, a knihu uzavírá koncem roku 1946, kter˘ v souvis-
losti s divok˘m a pozdûji organizovan˘m odsunem NûmcÛ z pohra-
niãí, odchodem Rudé armády a vládním nafiízením o ukonãení tzv.
doby zv˘‰eného ohroÏení republiky teprve zavr‰uje váleãné období
v pohraniãí. Teritoriálnû se zamûfiuje na politick˘ okres Bruntál, k nû-
muÏ byl za války pfiidruÏen i okres R˘mafiov, centrem zachycen˘ch
událostí je nicménû hlavnû Bruntál a jeho okolí. Pfiesto postihuje pub-
likace situaci i v sousedních regionech, aÈ v konkrétních jednotlivos-
tech ãi v analogiích.
Kromû vûcn˘ch informací a ãísel nabízí Horni‰er pohled do bûÏného
Ïivota místních obyvatel v kritickém ãase. Oficiální údaje, dobová
propaganda a osobní zápisky v denících a kronikách spolkÛ (jichÏ
tfieba jen v Bruntále bylo pfied válkou sto) spoleãnû umoÏÀují rekon-
struovat realitu tak, jak se odehrávala navenek i v soukromí, a za-
znamenat v‰echny stíny doby pfied vypuknutím války i po osvoboze-
ní (vzestup nacionalismu, národnostní pÛtky, vítûzství NSDAP ve
volbách 1938, ru‰ení spolkÛ, masivní úbytek muÏÛ rukujících do vál-
ky, vznik pracovních táborÛ pro zajatce, sbírky zimní pomoci, kopá-
ní protitankov˘ch zákopÛ, ataky sovûtsk˘ch vojákÛ vÛãi obyvatel-

stvu, rabování, sebevraÏdy a popravy NûmcÛ, divok˘ odsun v ná-
kladních vlacích na uhlí, nájezdy zlatokopÛ apod.). 
V závûru své knihy, potaÏmo pfiedná‰ky, bûhem níÏ svou práci pfied-
stavil, Igor Horni‰er ilustroval i radikální promûnu pohraniãí po odsu-
nu NûmcÛ a pfiíchodu nov˘ch osídlencÛ z vnitrozemí. V̆ mluvn˘m do-
kladem je srovnávací snímek z osady Ranné (Morgenland), která se
z cíle turistick˘ch vycházek se stylov˘m hostincem brzy po válce pro-
mûnila v pastvi‰tû pro dobytek a postupnû zanikla. Takov˘ osud po-
stihl fiadu dal‰ích míst (Adamov, RÛÏovou, Hutov) a pfiedstavuje urãi-
t˘ symptom vztahu nov˘ch obyvatel ke zdej‰ímu kraji. „Abychom by-
li spravedliví, ten prostor, kter˘ vznikl po odsunu, nebylo moÏné zapl-
nit lidmi, a tak zákonitû docházelo k devastaci a zániku mnoha domÛ,“
podotkl Igor Horni‰er a dodal: „AÏ nyní, po sedmdesáti letech, se do-
stáváme k pÛvodnímu stavu. Tfieba v Malé Morávce uÏ pfiesáhl poãet
ãísel popisn˘ch stav z doby nûmeckého osídlení.“
A právû relativnû brzkému osídlování obcí na Bruntálsku dnes vdû-
ãíme za to, Ïe se jesenická krajina uchovala v té podobû, jak ji zná-
me. Autor knihy dokládá vyuÏití oblasti kolem Pradûdu k vojensk˘m
úãelÛm (radar a leti‰tû na Vysoké holi) uÏ za války a také pováleãn˘
plán vytvofiit v oblasti mezi Bruntálem a Jeseníkem rozsáhl˘ v˘cvi-
kov˘ prostor, kter˘ by zahrnul území kolem Vrbna vãetnû Karlovy
Studánky, Rejvízu, Andûlské Hory a dal‰ích obcí. Proti návrhu se
tehdy postavilo vedení bruntálského okresu s argumenty na zachová-
ní zdej‰ího prÛmyslu, tûÏby dfieva a rekreaãního potenciálu.
V̆ cvikov˘ prostor byl nakonec vybudován na Libavé.
Kniha Igora Horni‰era Sousedství na hranici je dostupná v informaã-
ním centru r˘mafiovského muzea. ZN

Neposkvrnûná mysl, neomezená fantazie, ne‰kolená technika
MoÏná si doma pofiád schováváte kresbiãky sv˘ch dûtí z doby, kdy tvo-
fiily úplnû spontánnû, bez prÛpravy a bez návodu, jen ze zdrojÛ vlastní
nezpracované, a tudíÏ neposkvrnûné fantazie. Ten ãasov˘ úsek, kdy
jsou toho schopny, je docela krátk˘. Spustí ho první koordinované ta-

hy tuÏkou na papír a ukonãí nástup do matefiské ‰koly, ve vzácnû 
odoln˘ch pfiípadech do pfied‰kolního roãníku. Pak v‰echny ty hlavonoÏ-
ce, fantastická zvífiata a nespoutané v˘jevy tvÛrãího nad‰ení vystfiídají
princezny, rodiny pod vánoãním stromem a pfiedkreslené omalovánky.
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Pfied nûkolika mûsíci vystavoval v galerii r˘mafiovské knihovny Petr
Válek, tvÛrce stfiední generace, kter˘ se právû „umûní neposkvrnûné
mysli“ obdivuje a sám se jím také inspiruje. Vytváfií si soukromou
sbírku dûtsk˘ch v˘tvorÛ a pro moÏnost kontaktu s rodiãi mal˘ch 
umûlcÛ zaloÏil i facebookovou skupinu.
R˘mafiovská knihovna jeho nápad pfievzala a nyní v kvûtnu soubor
takov˘ch prací vystavuje v galerii U Stromu poznání. Autofii jsou
z velké ãásti anonymní, ve vûku cca ‰esti let a pocházejí
z R˘mafiovska a Uniãovska. Pofiadatelé vybírali práce nikoliv podle
autorství, ale podle zmínûné spontánnosti tvofiení a souãasnû aÏ pfie-
kvapivé estetické kvality. Na v˘stavû jsou k vidûní kresby, malby, ko-
láÏ i drobné plastiky z keramické hlíny. Vût‰ina prací byla samostat-
nû zarámována, aby se naru‰ila konvence vystavovat dûtské práce
hromadnû na nástûnkách ãi sítích (tfieba v ‰atnách a chodbách ‰kol)
a zdÛraznila se jedineãnost dûl.
Umûní neposkvrnûné mysli je v knihovnû k vidûní do konce kvûtna. 

ZN

Tipy na nejlep‰í kníÏky pro dûti
Nabízíme opût nûkolik tipÛ na pûkné kníÏky pro zaãínající ãtenáfie. Ty by
mûly b˘t jednoduché se znám˘mi v˘razy, velk˘mi písmeny a pûkn˘mi 
ilustracemi, ale hlavnû poutav˘m pfiíbûhem, kter˘ dítû zaujme a nepustí
aÏ do konce. Pak je velká ‰ance, Ïe dítû knihu pfieãte celou úplnû samo,
a zaÏije tak nejen radost ze ãtení, ale i pocit úspûchu, Ïe to zvládlo.
V r˘mafiovské knihovnû jsou kníÏky pro zaãínající ãtenáfie zvlá‰È vy-
ãlenûné, takÏe je zájemci snadno najdou. Mezi nimi je zafiazeno i nû-
kolik kníÏek pro ãtení genetickou metodou.

Hana Jelínková, Vendula Hegerová: ·imon a ‰tûÀátko Bára
Vyprávûní o klukovi, ke kterému si chodí hrát ‰tûnû od sousedÛ. Pfieãtete
si, jak ‰tûnû málem odnesl zl˘ chlap nebo jak se do sebe zamilovali ne-
jen psi, ale i jejich majitelé. A v kÛlnû tajnû pfieb˘vá kocour Eliá‰...

Petra Braunová, Jifií Bernard: Johana s dlouh˘ma nohama
Johanka tráví poslední dny pfied zaãátkem první tfiídy u babiãky a dû-
dy, stejnû jako Franti‰ek od sousedÛ. Bûhem de‰tivého dne zaÏijí ne-
ãekané dobrodruÏství.

Christine Nöstlingerová, Jifií Bernard: Franti‰ek jde do ‰koly
Známá rakouská spisovatelka napsala o Franti‰kovi, kter˘ má potíÏe
jako vût‰ina prvÀákÛ: neposlu‰ná písmenka, zapomenuté úkoly, zlo-
mysln˘ spoluÏák i se‰it, co spadne do vany s vodou. Se v‰ím si do-
káÏe poradit tak, Ïe se prostû musíte smát.

Maria Marjaƒska-Czernik, Bára Buchalová: PÛjãovna babiãek
KaÏdé dítû potfiebuje babiãku, která má vÏdycky ãas, je trpûlivá, dob-
fie vafií a umí vyprávût pohádky. Ale co dûti, které ji nemají? V této
kníÏce si poradí – babiãku si vypÛjãí. Ale chce to trochu odvahy a po-
moc.

Lenka RoÏnovská, Markéta Vydrová: Tatínku, nezlob!
Pan V‰eteãka, kter˘ vynalezl my‰ocink, bublihvízd nebo zjeÏovaã vlasÛ,
má vynalézavou dceru Baru‰ku. KdyÏ ti dva spolu nûco vynalézají, je to
trochu legrace, trochu dobrodruÏství a trochu katastrofa.

Petra Klimentová

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Edgar Allan Poe: Zrádné srdce
Král hororÛ, otec detektivního a vûdecko-fantastického Ïánru, první
moderní básník, symbolista, povídkáfi, mystifikátor, esejista, kritik.
Tím v‰ím lze oznaãit Edgara Allana Poea, jednoho z velikánÛ svûto-
vé literatury.
Má cesta k Poeovi byla dlouhá, se spoustou odboãek a slep˘ch uli-
ãek. Zaãala u Sherlocka Holmese, i kdyÏ asi jinde, neÏ byste ãekali –
u poãítaãové hry se slavn˘m detektivem v hlavní roli. Následovalo
nûkolik dal‰ích videoher, filmÛ a televizních seriálÛ. AÏ pak jsem se
dostal ke knihám Arthura Conana Doyla. KdyÏ jsem je v‰echny pfie-
ãetl, pfie‰el jsem k pasti‰Ûm, tedy k pfiíbûhÛm, jejichÏ autofii Doyla
napodobovali. Teprve potom jsem zjistil, Ïe prvním literárním detek-
tivem nebyl Holmes, ale jist˘ Dupin, jehoÏ stvofiitelem byl, pro mû
tehdy naprosto neznám˘, Edgar Allan Poe.
Pfiiznám se, jeho povídky se mi na první pohled zdály zvlá‰tní, byly
velmi krátké a ne tak dûsivé, jak jsem ãekal – málo krve, Ïádné pfií-
‰ery, pfied niãím se neutíká, s niãím se nebojuje a vlastnû není z ãeho
mít strach. PoeÛv horor totiÏ funguje jinak. Proãetl jsem se skrz Jámu
a kyvadlo, Pád do Maelströmu, Podlouhlou bednu, Medailon a Na
slovíãko s mumií. Sarkastická egyptská mumie z poslední zmínûné
povídky mû sice pobavila, ale urãitû jsem jí nebyl vydû‰en.
Pak jsem se dostal ke Zrádnému srdci, ve kterém psychicky naru‰e-
n˘ vypravûã zabíjí starce se „supím okem“ a nakonec se, poté co pro-
padne ‰ílenství, sám pfiiznává policii. A s tou povídkou jsem zaÏil ne-
fal‰ovan˘ dûs.
Právû teì, pfii psaní tûchto fiádkÛ, Zrádn˘m srdcem listuji – povídka
má pût stránek. Mohl bych zde nûjakou ãást citovat, ale nechci.

Musel bych si ji znovu pfieãíst, na coÏ zrovna nemám náladu… A asi
ani Ïaludek.
Poeovy povídky jsou temné, dûsivé, kruté a násilné, ale hlavnû pre-
ciznû promy‰lené. Poe si se mnou pfii ãtení hraje jako koãka s my‰í.
Manipuluje mnou. Ví pfiesnû, co a jak fiíct, aby udrÏel hrÛzu a napûtí.
Nepotfiebuje pfií‰ery a nadpfiirozeno, aby mû vydûsil. Staãí mu k to-
mu ãlovûk. A moÏná to je to nejdûsivûj‰í. Jeho popis je surov˘, natu-
ralistick˘, aÈ uÏ jde o my‰lenkové pochody postav nebo o líãení udá-
lostí. ZároveÀ v‰e dokáÏe nahustit do nûkolika málo stránek, ãímÏ
dojem hrÛzy neuvûfiitelnû zesílí. PoeÛv horor se neodehrává pfiede
mnou, ale pfiímo v mé hlavû.
A mû to baví. Rád se nechám Poem pfiivést ke strachu a rád pozoruji
zpÛsob, jak˘m to dûlá.
Nakonec jsem neodolal. Zrovna teì jsem doãetl poslední vûtu
Zrádného srdce. Znovu jsem poslouchal v˘povûì toho ‰ílence.
Znovu jsem byl svûdkem toho, jak zabíjí nebohého starce, jak se
chlubí sv˘m dokonal˘m zloãinem a jak nakonec sám propadá ‰ílen-
ství. A znovu mi z toho nebylo úplnû dobfie. Rád bych nûjakou ãást
citoval. Nejde to – jednotlivé vûty a odstavce vytrÏené z kontextu to-
tiÏ ani zdaleka nepÛsobí tak jako celek.
Pokud vás tedy mé povídání zaujalo, nezb˘vá vám nic jiného, neÏ si
povídku pfieãíst. Je to sice pouze ‰áleãek, ale napijete se z nûj víc neÏ
z kdejakého tupláku. I kdyÏ je pravda, Ïe na nûkoho je to moÏná ãaj
ponûkud siln˘.

Jan ·tefani‰in, oktáva 
Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov

-10-2017  17.5.2017 15:07  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2017

20

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem jsme
zahájili v R˘mafiovském horizontu ã. 08/2017. V jednotliv˘ch vydáních
budeme do konce kalendáfiního roku uvefiejÀovat fotografie Bohumila
·védy z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vyobrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ
neexistující budovy nebo ménû známé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem

soutûÏících bude urãit pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû která budova ne-
bo lokalita se v souãasné dobû na tomto místû nachází.
Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu re-
dakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-
Ïete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15 s foto-
grafií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛÏete zasí-
lat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího
roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním led-
novém vydání R˘mafiovského horizontu 12. ledna 2018. Hodnû ‰tûstí
v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 3
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

pondûlí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–17:00 18:30–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Plaveck˘ kurz:
pondûlí 17:00–18:30 stfieda 17:00–18:30

Aerobik
pondûlí  18:45–19:45

Sauna

je v provozu kaÏd˘ den 
a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz
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Organizace a spolky

Maminkám za jejich obûtavost a lásku
Druhou kvûtnovou nedûli jsme si pfiipomenuli Den matek. Nezapomnûli na nûj
ani v Nedûlní ‰kole ve Stránském. V pátek 12. kvûtna díky projektu Den pro
mámu hostili maminky peãující o handicapované dûti. 
Jako první svátek matek lze vnímat fieck˘ kult plodnosti spojen˘
s uctíváním bohynû Rhey (Kybelé), matky bohÛ. V souãasnosti se
Den matek slaví celosvûtovû, ve Velké Británii ãtvrtou postní nedûli,
v arabsk˘ch zemích 21. bfiezna,
v Americe a u nás zase druhou
kvûtnovou nedûli. Tradice vznikla
v roce 1907 na poãest Anny
Reeves Jarvisové, bojovnice za
práva matek, první oficiální osla-
vu svátku vyhlásil tehdej‰í prezi-
dent USA Wilson o pût let pozdûji. Po nástupu totalitního reÏimu se
u nás tento svátek „vytratil“ a opût se vrátil po sametové revoluci.
MoÏnost popfiát maminkám neprome‰kali ani manÏelé Kfienkovi
v Nedûlní ‰kole ve Stránském. Ve spolupráci s olomouck˘m obãansk˘m
sdruÏením Dobré místo pro Ïivot se zapojili do projektu Den pro mámu. 
SdruÏení Dobré místo pro Ïivot je organizace dobrovolníkÛ, ktefií
svÛj voln˘ ãas vûnují sociálnû znev˘hodnûn˘m skupinám od mimi-
nek v kojeneckém ústavu aÏ po lidi s Alzheimerovou chorobou. V‰e
vykonávají bez nároku na odmûnu a bez finanãní podpory. Pomáhají
handicapovan˘m lidem, ktefií nemají nataÏenou dlaÀ, ale pfiistupují
ke svému Ïivotu aktivnû. 
Právû maminky, které peãují ãtyfiiadvacet hodin dennû o postiÏené
dûti, si jistû zaslouÏí pozornost. SdruÏení proto vybralo pût z nich
a pfiipravilo pro nû relaxaãní program. Maminka Petra se stará o sy-
na, kter˘ je následkem váÏné dopravní nehody ve vigilním kómatu,
ve stavu podobném spánku, Ema zase peãuje o syna, kter˘ prodûlal
v pfied‰kolním vûku velmi tûÏk˘ úraz a je zcela nehybn˘. Maminka
Jana se celodennû vûnuje sedmiletému chlapci s tûÏk˘m kombinova-
n˘m postiÏením a oãní vadou zpÛsobenou porodem. Pûtilet˘ syn
Zdenky trpí autismem, a pfiestoÏe s péãí pomáhají otec i star‰í bratr,
je pro maminku velmi nároãná. Poslední vybraná maminka, Eva, se
stará o ãerstvû plnoletého syna s tûÏk˘m mentálním postiÏením, ãás-
teãn˘m autismem a kombinovanou vadou oãí. „Moc dûkujeme, Ïe
jste nás do projektu zafiadili. Tû‰ím se na odpoãinek a nová pfiátelství
s dal‰ími maminkami,“ svûfiila se paní Zdenka.

SdruÏení Dobré místo pro Ïivot se rozhodlo pfiipravit pûti maminkám
pfiíjemnû stráven˘ den, poãínaje snídaní v olomouckém NH hotelu,
pfies líãení kosmetick˘mi pfiípravky Mary Kay, náv‰tûvu redakce
Olomouckého deníku a Rádia Haná, focení na Michalsk˘ch schodech
fotoateliérem Navarafoto a obûd v restauraci Lobster family. Po obû-
dû maminky zamífiily do Stránského, kde se jim vûnovala Vlaìka
Kfienková. Provedla je farmou, ukázala prostory Nedûlní ‰koly a ne-
dávno narozená mláìata. Maminky byly u vytrÏení z mal˘ch jehÀat
a chválily si klidné prostfiedí i zázemí farmy, kam by se chtûly pfii nej-
bliÏ‰í pfiíleÏitosti vrátit.
„Lidé, ktefií se mají potkat, se potkají. Pfies mou kamarádku, která si
v Nedûlní ‰kole vyrobila vitráÏ se srdíãkem, jsem získala kontakt na
Vlaìku Kfienkovou, pfiijela jsem i s dcerami, vyrábûly jsme pûkné vû-
ci, moc se jim tu líbilo, pak jsem pfiijela s kamarádkami, protoÏe ta-
dy si ãlovûk vÏdycky vyãistí hlavu. Vlaìka je úÏasná, skromná, pra-
covitá a moc si jí váÏíme. Napadlo ji, Ïe by sem chtûla pozvat ma-
minky dûtí s handicapem. Nápad jsme navrhli na‰im partnerÛm a v˘-
sledkem je dne‰ní setkání v Nedûlní ‰kole ve Stránském,“ pfiiblíÏila
pfiedsedkynû sdruÏení Dobré místo pro Ïivot Vûra Novotná.
Na závûr náv‰tûvy vyrobily maminky drobné umûlecké pfiedmûty
z ovãí vlny, které si odvezly na památku. V podveãerních hodinách si
je‰tû dopfiály relaxaci v olomouckém aquaparku. V‰echny cesty jim
partnersky zajistilo olomoucké Atlant taxi. JiKo

Rybáfiské závody mládeÏe Zlat˘ kapfiík
V nedûli 7. kvûtna se konaly na biologickém rybníku za r˘mafiovsk˘m
nádraÏím tradiãní závody rybáfiského potûru. Za zpoãátku polojasného
poãasí zápolilo devatenáct dûtí z rybáfiského krouÏku z R˘mafiova
a Bfiidliãné o zdolání cílené ryby, kterou byl kapr. Za kaÏd˘ centimetr 
úlovku byl udûlen jeden bod.
Dûti si poãínaly jako zku‰ení rybáfii a za povzbuzování rodiãÛ vytáhly
celkem ‰est kaprÛ v délkách od 47 do 57 cm a nûkolik plotic. Ve dva-
náct hodin probûhlo krátké obãerstvení a o pÛl jedné bylo opût nahoze-
no. Za necelou pÛlhodinu ale závody pfiedãasnû ukonãil prudk˘ dé‰È.

V˘sledky:
1. místo Michal Bartko – 5 kaprÛ
2. místo Denis Dvofiák – 1 kapr
3. místo Dominik Polách – 1 plotice
Jako kaÏd˘ rok v‰echny dûti obdrÏely drobné ceny jako pfiíspûvek do
rybáfiské v˘bavy a díky sponzorÛm byla první tfii místa ocenûna rybáfi-
sk˘m prutem a nádhernou knihou o rybafiení.
Chtûli bychom podûkovat sponzorÛm, s jejichÏ pomocí se závody ko-
nají kaÏd˘ rok: mûsto R˘mafiov, MO âRS R˘mafiov, manÏelé

Spoleãné foto s jehÀaty

Maminky nav‰tívily prostory Nedûlní ‰koly Na rozlouãenou si dámy zhotovily z ovãí vlny drobné umûlecké pfiedmûty
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Metelkovi, Prodejna rybáfisk˘ch potfieb manÏelÛ Sitafiov˘ch, Milan
Machalíãek. Za v˘borné buchty, po kter˘ch se jen zaprá‰ilo, dûkujeme
paní Máckové. Jaromír âech a Petr Mácka, foto: archiv J. âecha

Vala‰ské ovce ze Stránského získaly republikové ocenûní
V Brnû se od 11. do 14. kvûtna konala Národní v˘stava hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, kde bylo vystaveno 900 kusÛ zvífiat, z toho 170 ovcí.
Vala‰ské ovce ze Stránského manÏelÛ Kfienkov˘ch získaly 2. místo
v kategorii Kolekce ovcí.
„Vala‰ské ovce z JeseníkÛ tak navázaly na loÀské úspûchy, kdy vy-

hrály tfii v˘stavy,“ okomentovala úspûch bezprostfiednû po návratu
z Brna Vladimíra Kfienková.
Pfiijìte Kfienkov˘m v sobotu 20. kvûtna pogratulovat. V Nedûlní ‰ko-
le fiemesel probûhne akce Vítání mláìat. 

JiKo

Stránské, z. s., pofiádá

VÍTÁNÍ MLÁëAT
V Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském v sobotu 20. kvûtna od 15:00

Spoleãnû pfiivítáme do Ïivota novû narozená mláìata z na‰í farmy.
MÛÏete vymyslet originální jména pro jehÀata a stát se tak jejich patrony.

âeká na vás spousta zábavn˘ch her a soutûÏí:
– hod vejcem
– závody ve vození hnoje
– pfietahovaná ad.

Spoleãn˘ táborák a bohaté obãerstvení
Komentovaná prohlídka farmy a seznámení se zvífiaty

ProÏijete prostû skvûl˘ den! Tû‰íme se na Vás!

www.stranske.websnadno.cz
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Pfiedstavujeme úãinkující festivalu chrámové hudby
BcA. Luká‰ Kubenka
21. kvûtna 15:00 kostel sv. Michaela

Luká‰ Kubenka (1975) je vnukem v˘-
znamného ostravského varhaníka a skla-
datele, profesora ostravské konzervatofie
Josefa Kubenky. Vystudoval Janáãkovu 
akademii múzick˘ch umûní v Brnû, obor
duchovní hudba (varhany, varhanní impro-
vizace, dirigování, gregoriánsk˘ chorál).
Od roku 1999 vyuãuje na Církevní stfiední
varhanické ‰kole v Opavû (od roku 2006
Církevní konzervatofii v Opavû) hru na
varhany, varhanní improvizaci, liturgickou
praxi a hymnologii a gregoriánsk˘ chorál.

V roce 2000 zaloÏil pfii této ‰kole gregoriánskou scholu Bonifantes
Opavienses, která úãinkuje pfiedev‰ím pfii studentsk˘ch bohosluÏ-
bách v kapli sv. KfiíÏe v Opavû. V záfií 2009 byla schola pfiizvána
k aktivní spolupráci pfii náv‰tûvû papeÏe Benedikta XVI. v âeské re-
publice.
Od roku 2000 je hlavním varhaníkem v katedrále BoÏského Spasitele
v Ostravû. Koncertoval na mnoha místech v âesku, Itálii, Francii,
Maltû a Nûmecku. Intenzivnû se zajímá o stylovou interpretaci gre-
goriánského chorálu a hudby renesance a baroka, vede kurzy grego-
riánského chorálu. Spolupracuje s v˘znamn˘mi hudebními tûlesy
(Janáãkovou filharmonií Ostrava, Janáãkov˘m komorním orchest-
rem, Pûveck˘m sdruÏením moravsk˘ch uãitelÛ, The Czech Ensemble
Baroque Vocal Quintet). 
Více informací na lukaskubenka.cz.

Viento Marero duo – 27. kvûtna 15:00 kaple
V Lipkách
MgA. Michaela Meca

Narozena v roce 1988
v Ostravû, kde nav‰tûvovala
Janáãkovu konzervatofi u MgA.
Jifiího Bystronû. PÛsobila zde
v dechovém orchestru, kter˘
získal 1. místo na Concertu
Bohemia, pozdûji s orchestrem
hrála i jako sólistka. Na soutûÏi
konzervatofií âR získala 3. mís-
to. U Jifiího Bystronû pokraão-
vala bakaláfisk˘m studiem na
Ostravské univerzitû. Byla vy-
brána na stáÏ v rámci Erasmu
na Hochschule für Musik Carl
Maria von Weber Dresden, kde
ji vyuãoval prof. Stephane
Réty. Magisterské studium ab-

solvovala na V·MU v Bratislavû u doc. Dagmar Zsapkové. Nyní pÛ-
sobí jako pedagoÏka na ZU· Franti‰ka Drdly ve Îìáru nad Sázavou.

MgA. Jifií Meca
Narozen v roce 1990, pochází z Opavy, kde nav‰tûvoval ZU·
Václava Kálika u Jarmily BystroÀové. V kytarovém i hudebním
v˘voji mu velmi pomohli tatínek Petr a dûdeãek Jifií, ktefií jsou ta-
ké pedagogy kytary. Absolvoval Janáãkovu konzervatofi v Ostravû
pod vedením MgA. Ondfieje Gilliga. Získal 3. místo v soutûÏi
konzervatofií âR, úãastnil se finále mezinárodních soutûÏí v Kutné
Hofie a v Dolném Kubínû. Bakaláfiské i magisterské studium ab-
solvoval na V·MU v Bratislavû u prof. Jozefa Zsapky, byl vybrán
ke studiu v rámci Erasmu na Akademii Muzycznou im. Karola
Szymanowskiego w Katowicích, kde studoval u ad. Dr. hab.
Marka Nosala. PÛsobí jako pedagog na ZU· Vladislava Vanãury
v Háji ve Slezsku a na Církevní konzervatofii v Opavû.
Hrají spolu od roku 2009. Od roku 2013 kaÏdoroãnû nahrávají
CD. Studují skladby ãesk˘ch i zahraniãních autorÛ z oblasti kla-
sické i soudobé hudby vãetnû jazzu. Pravidelnû pofiádají koncerty
jak doma, tak v zahraniãí: na Slovensku, v Polsku, v roce 2016 ab-
solvovali turné po Litvû. Na mistrovsk˘ch kurzech získali zku‰e-
nosti od fiady umûlcÛ: Alvaro Pierri, Duo Zsapka, Mie Ogura +
Atanas Ourkouzounov, Marcin Dylla, Marek Nosal, Alina
Gruszka.
Více informací na www.vientomarero.cz. Petr Wolff

Z okolních obcí a mûst

Projekt „Spolu“ v Z· Stará Ves
Na pfielomu dubna a kvûtna pfiipravila Z· Stará Ves pro svoje Ïáãky projekt
v˘stiÏnû nazvan˘ „Spolu“. Zahrnoval hned nûkolik odli‰n˘ch tematick˘ch cel-
kÛ, které propojovala my‰lenka vzájemné spolupráce, budování pfiátelského
kolektivu a spoleãného záÏitku.
První téma bylo ekologické: vyrazili jsme do terénu zkontrolovat na-
‰e stromové aleje, Ïabí jezírka a pozorovat probouzející se jarní pfií-
rodu. KaÏd˘ Ïák se také zapojil do úpravy ‰kolní zahrady.
Druh˘m tematick˘m okruhem byla dopravní v˘chova spojená s prak-

tickou zdravovûdou a první pomocí. Dûti procházely postupnû ãtyfi-
mi stanovi‰ti vãetnû interaktivního programu na poãítaãích a osvûÏo-
valy si v pamûti pravidla dobrého chodce a ukáznûného cyklisty.
Poslední hra jim objasnila, jak se zachovat v pfiípadû zranûní úãastní-
ka silniãního provozu. 
Z ryze praktick˘ch aktivit jsme se poté pfiestûhovali do oblasti snové,
v˘tvarné, meditaãní. Nav‰tívila nás opût Gita Hrbolková s dal‰í lek-
cí enkaustiky. Zavfiete oãi, prosím, uvolnûte se, pfiedstavte si tfieba vo-
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dopád v de‰tném pralese, ozáfiené vrcholky hor, nádhernou louku pl-
nou kvûtin nebo svût na jiné planetû. Pfiedstavte si, co chcete. A teì
se probuìte, vezmûte si Ïehliãky a nakreslete svoji pfiedstavu voskem
na fotografick˘ papír. Nádherné, Ïe?
âtvrté téma podpofiilo jiÏ odstartovan˘ projekt OP VVV a matema-
tickou gramotnost. Ve spolupráci s MAS R˘mafiovsko a Hracím des-
kov˘m centrem Legie z Hradce nad Moravicí jsme pfiipravili Den zá-
bavních a deskov˘ch her. Tohoto programu se zúãastnily i dûti z ma-
tefiské ‰koly. Pod vedení ‰esti skvûl˘ch lektorÛ a uãitelÛ ‰koly si ma-

lí úãastníci vyzkou‰eli nejrÛznûj‰í hry, spoleãenské soutûÏe, pohybo-
vé aktivity, kouzlení s magick˘mi obrázky i logické hlavolamy.
Program byl i metodick˘m návodem pro pedagogy, jak udûlat vy-
uãování a odpolední kluby her zajímavûj‰í a pestfiej‰í. Nûkteré hry na
doporuãení dûtí urãitû do ‰koly objednáme. 
Projekt „Spolu“ bude pokraãovat dal‰í aktivitou, tentokrát to bude
spoleãné vystoupení u pfiíleÏitosti zahájení sezóny v janovickém
zámku. Víc ale neprozradíme.

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

Pát˘ Bugrfest potû‰il fanou‰ky metalu
JiÏ pát˘ roãník metalového Bugrfestu, kter˘ se konal 6. kvûtna v b˘valém ki-
nû ve Staré Vsi, je minulostí. I letos se do malé vísky sjela metalová rodina
ze v‰ech koutÛ Moravy, dokonce pfiijeli opût i fanou‰ci z Anglie. Se‰lo se 
okolo 360 úãastníkÛ festivalu vãetnû kapel a VIP hostÛ. Potvrdilo se, Ïe po-
fiádat metalovou akci má smysl, i kdyÏ to není ve svûtû pfiesyceném koncer-
ty a kapelami vÛbec jednoduché.
Festival zahájili Apathy Again z Opavy a se sv˘m thrash-corem na-
sadili laÈku hodnû vysoko. Poté jiÏ Soul Wild Aeon servírovali death
metal z jiÏní Moravy. Kdo má rád thrash z 80. let, ten si slovenské
mladíky Acid Force z Bánské Bystrice náramnû uÏil.
KaÏd˘ rok má Bugrfest headlinera a ani letos tomu nebylo jinak.
Nebyl jím nikdo jin˘ neÏ praÏská legenda Törr, která letos oslaví 
40 let existence. Zahrála nové i legendární staré blackové skladby.
Dal‰í legendou, tentokrát death-progressive raÏení, byla formace

Godless Truth, která se vrátila po pûti letech na scénu v nové sesta-
vû. A aÏ z ukrajinského UÏhorodu pfiicestovala deathmetalová kape-
la Castrum, která úãinkovala v âR vÛbec poprvé.
Somnus Aeternus poctiv˘m doom metalem uvolnili atmosféru pro
náfiez poslední kapely, legendární Disfigured Corpse, která ve finále
dorazila ty, jimÏ zbyly je‰tû nûjaké síly.
Celkové hodnocení ze strany pofiadatelÛ, bratrÛ Pavlíkov˘ch, i kapel
a fanou‰kÛ je opût velmi pozitivní. „Pfií‰tí rok v kvûtnu se na stejném
místû opût potkáme a slibujeme, Ïe do Staré Vsi zase pfiilákáme tako-
vé kapely, které zaujmou a potû‰í. Bude se na co tû‰it. Dûkuji za bra-
try, rodinu a kamarády, ktefií pomohli s pfiípravou, úklidem a celko-
v˘m chodem festu,“ shrnul jeden z hlavních pofiadatelÛ Marek Pavlík.
Podrobnûj‰í podûkování najdete na stránkách bugrfest.pise.cz.

Marek Pavlík, fota: Jaromír Deather Bezruã

Zlat˘ list v Bfiidliãné
V úter˘ 2. kvûtna se v prostorách Z· Bfiidliãná uskuteãnil jiÏ 45. roãník pfií-
rodovûdnû-ekologické soutûÏe Zlat˘ list, jejímÏ vyhla‰ovatelem je âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody. Cílem soutûÏe je pfiiblíÏit ÏákÛm v‰ech vûkov˘ch kategorií
zajímavosti pfiírody a vyvolat v nich zájem o tuto oblast poznání.
Leto‰ní prÛbûh krajského kola byl díky aprílovému poãasí rozhodnû
nároãn˘ a provûfiil nejen znalosti a dovednosti ÏákÛ, ale pfiedev‰ím
dobrou vÛli, trpûlivost i fyzickou zdatnost lektorek a lektorÛ. Posuìte
sami, jak by se vám líbilo trávit 6,5 hodiny v mokré trávû pod provi-
zorním pfiístfie‰kem, nebo i bez nûj. Pofiádající Studentsk˘ klub ASK

âR Bfiidliãná si byl plnû vûdom „bojov˘ch“ podmínek, které pfiine-
sly rozmary poãasí, ale propozice jasnû stanoví, Ïe soutûÏ musí pro-
bûhnout v nahlá‰eném termínu, a to za kaÏdého poãasí.
A tak se Ïákynû 8. A snaÏily alespoÀ o v‰echny co nejlépe postarat.
Vafiily ãaj, kávu, rozná‰ely malé obãerstvení a hlavnû úsmûv a dob-
rou náladu. A Ïe toho bylo opravdu tfieba. VÏdyÈ na patnácti stano-
vi‰tích (hydrobiologie, ornitologie, geologie, botanika ad.) se vystfií-
dalo bûhem dne 320 soutûÏících z dvaceti ‰kol Moravskoslezského

Castrum z Ukrajiny

Legenda Törr
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Ekologicko-zemûpisná soutûÏ Evropa kolem nás
Skonãil devát˘ roãník korespondenãní zemûpisnû-ekologické soutûÏe Evropa
kolem nás, která se snaÏí zábavnou formou pfiivést dûti
nejen k zemûpisu, ale i k poznávání a ochranû pfiírody.
SoutûÏ vznikla díky úspû‰né spolupráci Z· Bfiidliãná a ASK
âR, z. s.
SoutûÏ má zimní a jarní kolo a je rozdûlena do dvou
vûkov˘ch kategorií: A pro Ïáky 4.–5. tfiíd, B pro Ïá-
ky 6.–7. tfiíd. První etapa soutûÏe je vyhla‰ována
v prosinci a druhá v únoru. Bûhem tohoto období pl-
ní soutûÏící fiadu úkolÛ, které jsou zamûfieny na po-
znávání zajímavostí a faktÛ o zemích Evropy a rov-
nûÏ na oblast ekologie. V rámci praktického úkolu
soutûÏící skládali památky âR z PET vr‰kÛ nebo
pomocí nich ztvárnili zvífiata, která u nás Ïijí. 
Zámûrem vyhla‰ovatelÛ bylo nenásilnou formou,
pomocí kfiíÏovek, doplÀovaãek, skládaãek a kvízÛ,
pfiimût úãastníky soutûÏe, aby sami získávali infor-
mace prostfiednictvím PC a v knihách. A tak kaÏd˘,

kdo soutûÏ dokonãí, je vlastnû vítûzem. Tomu odpovídá i snaha or-
ganizátorÛ ohodnotit v‰echny nejen diplomem ãi 
úãastnick˘m listem, ale i mal˘m dárkem. 
V leto‰ním roce se soutûÏe zúãastnilo 71 tfiíãlen-
n˘ch t˘mÛ z 26 základních ‰kol tfií krajÛ –
Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomorav-
ského. Rozdíly v poãtu bodÛ mezi jednotliv˘mi
druÏstvy byly velmi tûsné.
V˘sledky:
Kategorie A: 1. místo Z· a M· Lichnov, 2. místo
Z· Brumov, 3. místo Z· Bfiidliãná, 4.–6. místo ob-
sadily se shodn˘m poãtem bodÛ Z· a M· Kobefiice,
Z· Paseka a Z· a M· Karlova Studánka.
Kategorie B: 1. místo Z· a M· Lichnov, 2. místo
Z· Lo‰tice, 3.–4. místo Z· a M· Kobefiice a Z·
Opava, BoÏeny Nûmcové, 5.–6. místo obsadily Z·
Hluboãky a Z· Suchdol nad Odrou.

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, Z· Bfiidliãná

Îivá zahrada 2017
Pfii leto‰ním zimním malování v rámci celorepublikové soutûÏe
Îivá zahrada, které se Ïáci Z· Bfiidliãná úãastní jiÏ osm˘m rokem,
mûly dûti za úkol namalovat brkoslava severního. Jde o vzácného
náv‰tûvníka ptaãích krmítek, a tak bylo tfieba nahlédnout do odbor-
né literatury, aby byly nakresleny v‰echny dÛleÏité znaky tohoto
pûvce.
„Dûti nám letos poslaly asi nejvíc brkoslavÛ, co jsme kdy najednou
vidûli. V‰echny obrázky jsou moc povedené a bude se tûÏko vybírat
nejlep‰í. Máme také radost, Ïe si dûti v‰ímají typick˘ch znakÛ, pod-
le kter˘ch si teì jiÏ brkoslava urãitû pamatují – zejména béÏové ‚ãí-
ro‘ nechybûlo ani na jednom obrázku,“ shrnuli v˘sledky soutûÏe je-
jí organizátofii z âeského svazu ochráncÛ pfiírody. Porota vybrala
a ocenila patnáct prací v pûti vûkov˘ch kategoriích. Îáci Z·
Bfiidliãná dopadli skvûle. Letos byly obzvlá‰È úspû‰né Ïákynû
Eli‰ka Holková z 6. A, která ve své kategorii získala krásné 2. mís-
to, a Krist˘na Tatou‰ková ze 7. A, která v nejstar‰í kategorii ob-
sadila 3. místo.
V‰em zúãastnûn˘m moc dûkujeme a jmenovan˘m dívkám gratulu-
jeme! Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO

kraje, pfiesnûji tfiináct ‰estiãlenn˘ch druÏstev v kategorii N pro 
1.–3. tfiídy, devatenáct druÏstev v kategorii M pro 4.–6. tfiídy a dvacet
druÏstev v kategorii S pro 7.–9. tfiídy. 
Doprovodn˘ program byl opût velmi kvalitní, a tak si mohli úãastní-
ci Zlatého listu ve voln˘ch chvílích popovídat s o‰etfiovatelkou, ob-
divovat zvífiátka ze Zoo Olomouc, dozvûdût se nûco o ochranû pta-
ãích oblastí nebo o kriticky ohroÏené antilopû Derbyho v Senegalu
v pfiedná‰ce pracovnice spolku Derbinaus. ·ikovní soutûÏící si moh-
li vyrobit budku pro s˘korky. ZáÏitkem byla urãitû i podívaná na vy-
stoupení ‰ermífiÛ – Seversk˘ch pánÛ z Krnova, exkurze v Al Investu
a fiada dal‰ích aktivit.

V˘sledky krajského kola soutûÏe Zlat˘ list:
Kategorie N
1. místo Z· Bruntál, ·kolní 2
2. místo Z· Bfiidliãná
3. místo Z· Mûsto Albrechtice
4. místo Z· a Gymnázium Vítkov
5. místo Z· a M· Karlova Studánka

Kategorie M
1. místo Z· Bfiidliãná
2. místo Z· Mûsto Albrechtice
3. místo Z· Bfiidliãná
4. místo Z· Mladecko
5. místo V‰eobecné a sportovní gymnázium Bruntál
5. místo Z· a M· Tfieme‰ná

Kategorie S
1. místo Z· Opava, BoÏeny Nûmcové
2. místo Z· Mûsto Albrechtice
3. místo Z· Mûsto Albrechtice
4. místo V‰eobecné a sportovní gymnázium Bruntál
4. místo Z· Opava, ·rámkova
5. místo Z· Bfiidliãná

Diplomy a vûcné ceny pfiedal soutûÏícím starosta Bfiidliãné Miroslav
Kladníãek a fieditel Z· Bfiidliãná Mgr. Miroslav ·imÛnek.
PfiestoÏe do závûreãného celostátního kola postupuje za kaÏd˘ kraj jen
druÏstvo na prvním místû z kategorie M a S, odmûnu si zaslouÏili v‰ich-
ni ãlenové soutûÏících t˘mÛ. Proto je tfieba velmi podûkovat za materiál-
ní pomoc sponzorÛm: Nakladatelství Fraus, Mladá Fronta, a. s., âasopis
Zahrádkáfi, Sera CZ, s. r. o., Printstep, s. r. o., VZP Ostrava, FTV Prima,
spol. s r. o, Grada Publishing, a. s., Bidfood Czech Republic, s. r. o.,
âeská prÛmyslová poji‰Èovna Ostrava, Pevnost poznání Olomouc, Ento
Sphinx, s. r. o., Havlík Opal, s. r. o., Albatros Media, a. s., Ing. Václav
Klapetek, Ph.D. – Budka jako dárek, Semix Pluso, spol. s r. o., Amin,
spol. s r. o., MK Fruit, s. r. o., STARP, s. r. o., Lesy âR, s. p. Stejnû dÛ-
leÏitá byla finanãní podpora Moravskoslezského kraje, Mûstského úfiadu
Bfiidliãná a spoleãnosti Martech holding, a. s., bez níÏ by nebylo moÏné
soutûÏ v plném rozsahu realizovat.
Chci znovu velice podûkovat v‰em, kdoÏ se na bezproblémovém prÛ-
bûhu celého dne podíleli, pfiedev‰ím lektorÛm, sponzorÛm, kolegÛm,
ale i organizaãním pracovníkÛm z fiad b˘val˘ch ÏákÛ na‰í ‰koly.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, krajská koordinátorka
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Turisté vyrazili z Lomnice a RyÏovi‰tû po stopách pfiedkÛ
PfiibliÏnû 150 turistÛ vyrazilo v pondûlí 1. kvûtna pfii pfiíjemném sluneã-
ném poãasí na hrad Sovinec. KaÏd˘ rok je úãast na pochodu zvaném Po
stopách na‰ich pfiedkÛ vy‰‰í a zúãastÀují se ho pû‰í turisté i s dûtmi
a psy. Leto‰ní v˘‰lap byl uÏ jedenáct˘m v fiadû.
U zrodu my‰lenky pochodu Po stopách na‰ich pfiedkÛ stojí ãleno-
vé spolku Staré Sovinecko. Pochod vede pfies místa, kter˘mi pro-
cházeli na‰i pfiedkové uÏ ve stfiedovûku. Obyvatelé vesnic sovine-
ckého panství museli tuto trasu absolvovat, aby na pansk˘ch dvo-
rech splnili robotní povinnost vÛãi vrchnosti. Cílem pochodu je
pfiiblíÏit lidem historick˘ kontext území. 
Obãané Lomnice vycházejí v 7 hodin ráno do RyÏovi‰tû, kde se
obãerství a setkají s pfiáteli a dal‰ími pû‰ími z RyÏovi‰tû a okolních
obcí. V 10 hodin se vydají na Bûlidlo (Blajchu), zaniklou samotu,
kde je dal‰í obãerstvovací stanice. KaÏd˘ sní to, co si nad ohnûm
opeãe nebo pfiinese v batohu. K Bûlidlu se váÏe jedna v˘znamná

politická událost, a sice Ïe tudy 6. listopadu 1794 tajnû procházel
komandant francouzské armády generál Lafayette.
V˘‰lap vede dál do KnûÏpole a Jifiíkova. V Jifiíkovû pû‰í pfiivítal
starosta Bohumil Hrnãífi a pozval je ke gulá‰i, pivu a nûãemu ost-
fiej‰ímu. Nesmí chybût fotografování u dfievûného medvûda
u Pradûdovy galerie. Dal‰í kroky smûfiují do KfiíÏova a následnû do
údolí s v˘hledem na hrad Sovinec, postaven˘ na konci 13. století.
Celá trasa je dlouhá cca 17 kilometrÛ a je vhodná pro v‰echny tu-
risty bez v˘raznûj‰ích zdravotních problémÛ. Pochodu se úãastní
stále více dûtí vãetnû tûch nejmlad‰ích v nosítkách nebo koãárcích.
Zájemci o historii si mohli na trase vyslechnout v˘klad
o RyÏovi‰ti, Bûlidle a kapli v KfiíÏovû, dokonce byla moÏná i pro-
hlídka opraveného knûÏpolského kostela. Akci finanãnû a organi-
zaãnû podporují obce Lomnice, RyÏovi‰tû a Jifiíkov. 

Fota a text: Ing. Katefiina Uliãná

Radek Ocelák pomáhá rumunsk˘m SlovákÛm hledat kofieny
Pováleãná situace v pohraniãí pfiipomínala stûhování národÛ. Nucen˘ odsun
starousedlíkÛ a soubûÏné osídlování novû pfiíchozími vedly k témûfi úplné v˘-
mûnû obyvatelstva Sudet. V dosud nûmecky mluvících mûstech a vesnicích se
postupnû usadila smûsice etnik hovofiících rÛzn˘mi jazyky a dialekty – âe‰i,
Slováci, Moravané z Hané, Vala‰ska i Slovácka. Svébytn˘m fenoménem byla
repatriace rumunsk˘ch SlovákÛ ze Sedmihradska. Pro toto etnikum to byl
druh˘ masivní pfiesun v prostoru stfiední Evropy bûhem dvou století. Dvakrát
vysly‰ely slovenské rodiny pobídku, aby osídlily kopcovitou krajinu s hust˘mi
lesy a nepfiíli‰ úrodnou pÛdou – na poãátku 19. století putovaly z tehdej‰ích
Horních Uher do Sedmihradska a po druhé svûtové válce opût do „vlasti“, do
ãeského pohraniãí. Jejich historie dosud není plnû prozkoumána a pro bada-
tele je stále v˘zvou. Stala se Ïivotním tématem i pro Radka Oceláka.

Mlad˘ vûdec a genealog Radek Ocelák pochází z R˘mafiova a k tématu
rumunsk˘ch SlovákÛ se dostal v podstatû z rodinn˘ch dÛvodÛ. Jako po-
tomek jedné z rodin, které po válce pfiesídlily ze Sedmihradska do Sudet,
zaãal nûkdy ve ãtrnácti letech pátrat po stopách vlastního rodokmenu.
„Informací bylo tou dobou minimum, aspoÀ tûch snadno dostupn˘ch,
takÏe jsem zjistil, Ïe co nevypátrám sám, to vûdût nebudu. Postupem ãa-
su jsem si uvûdomil, Ïe zji‰tûní z tohoto v˘zkumu budou nejspí‰ zajímavá
i pro mnoho dal‰ích lidí mimo okruh rodiny,“ popisuje poãátky svého bá-
dání Radek Ocelák, kter˘ se dnes vûnuje genealogii profesionálnû.
PrÛzkumem odborné literatury zjistil, Ïe téma bylo zatím zpracováno
minimálnû. Pustil se tedy do studia dokumentÛ, zápisÛ a fotografií
v ãesk˘ch i rumunsk˘ch archivech a farních matrikách. Nûkolikrát nav-
‰tívil sedmihradské Rudohofií, obce Nová Huta, Stará Huta, Bodono‰,
ÎidáreÀ nebo Gemelãiãka, odkud pochází vût‰ina rumunsk˘ch SlovákÛ
usazen˘ch v na‰em pohraniãí. „Cestuju taky do rÛzn˘ch koutÛ na‰í re-
publiky, kde rodiny reemigrantÛ po válce zakotvily. Na hfibitÛvcích fo-
tím jejich náhrobky a zaná‰ím do své databáze,“ doplÀuje Radek
Ocelák. Kontakt s pamûtníky mu usnadÀuje internetové propojení:
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„ZaloÏil jsem stránky reemigranti.ocelak.cz. Reakce náv‰tûvníkÛ ukazu-
jí, Ïe o historii rumunsk˘ch SlovákÛ je opravdu zájem – není divu, po
válce pfii‰lo z Rumunska do na‰eho pohraniãí nûkolik tisíc rodin, jejichÏ
potomci se teì zajímají o svoje kofieny. Moje stránka a skupina
Reemigranti na Facebooku pro mû znamenají kontakt se stovkami lidí.“
Za pût let intenzivního bádání se Radku Ocelákovi podafiilo shro-
máÏdit mnoÏství informací o jednotliv˘ch rodinách i celém etniku.
Pfii studiu rodokmenÛ pronikl aÏ na pfielom 18. a 19. století, kdy slo-
venské rodiny zaãaly do sedmihradského Rudohofií pfiicházet, a sle-
doval jejich osudy nejen v linii pováleãného pfiesídlení do ãeského
a moravského pohraniãí, ale také po emigraci do Brazílie po první
svûtové válce. „Mnoho rodin v na‰em pohraniãí má dodnes pfiíbuzné
ve státech Paraná a Sao Paulo. Kontakty se zpravidla neudrÏely, ale
díky internetu a postupnému shromaÏìování informací se je zájem-

cÛm dafií znovu navazovat,“ dodává Radek Ocelák.
V̆ sledky svého v˘zkumu publikuje moderní a otevfienou formou –
prostfiednictvím zmínûn˘ch internetov˘ch stránek a Facebooku. Zde
najdou zájemci nejen shrnutí historie rumunsk˘ch SlovákÛ a infor-
mace o sestavování rodokmenÛ, ale i mnoÏství unikátních fotografií,
dokumentÛ a zajímavostí, které mohou toto opomíjené etnikum bar-
vitû pfiiblíÏit. Poutavou studii na téma reemigrace rumunsk˘ch
SlovákÛ na R˘mafiovsko a sÏívání s novou domovinou autor uvefiej-
nil také ve sborníku Quod bene notandum II., kter˘ vy‰el v R˘mafiovû
loni na podzim. Poprvé vystoupil se sv˘m v˘zkumem i tváfií v tváfi
posluchaãÛm pfii besedû v kavárnû Bufiinka v sobotu 
6. kvûtna. Beseda pfiilákala rÛznorodé publikum vãetnû potomkÛ r˘-
mafiovsk˘ch dosídlencÛ a dokonce nûkolika pamûtníkÛ pováleãného
dosídlování aÏ z Krnovska. ZN, fota: archiv R. Oceláka

Kam na v˘let

Skfiítek uÏ dávno není tajemn˘m místem
VraÈme se na sedlo Skfiítek v dobû, kdy zdej‰í hostinec pomalu opou‰tûli
formani. Tehdy skuteãnû zápasil o pfieÏití. Na‰tûstí pro nûj pfiibliÏnû v té-
Ïe dobû zaãíná první vlna rozvoje turistiky. Místo vozkÛ sem pfiijíÏdûjí
stále ãastûji milovníci horsk˘ch túr, pro nûÏ je Berggeist v˘chozím bodem
procházek po jiÏní ãásti JeseníkÛ. Záhy se ukázalo, Ïe sluÏby hostince jiÏ
nestaãí stoupajícím potfiebám stále rostoucího poãtu nov˘ch náv‰tûvníkÛ,
a tak se o nápravu postaral kolem roku 1885 nov˘ hostinsk˘. Stal se jím
b˘val˘ lesník, kter˘ provedl nûkteré nezbytné stavební úpravy. Pfiedev‰ím
roz‰ífiil ubytovací moÏnosti hostince a zlep‰il v˘bûr jídla a pití, ke které-
mu byly obãas mezi turisty oprávnûné pfiipomínky.
V roce 1896 kupuje hostinec Berggeist Moravskoslezsk˘ sudetsk˘ horsk˘
spolek a pfiebudovává jej uÏ zcela pro potfieby turistÛ. Pozoruhodné je, Ïe
jeho prvním nájemcem se stává zchudl˘ ‰lechtic z Tyrol pan Protsch.
Hostinec byl otevfien celoroãnû, ov‰em v zimním období ãasto s nucen˘-
mi pfiestávkami kvÛli nesjízdnosti silnice. Ta byla udrÏována koÀsk˘mi
potahy, ale pokud napadlo snûhu hodnû, musel se sníh uklidit ruãnû. V let-
ním období udrÏoval spojení mezi Sobotínem na jedné stranû
a R˘mafiovem na stranû druhé po‰tovní autobus, jemuÏ cesta na sedlo tr-
vala zhruba hodinu.
Po první svûtové válce se stal hostinec centrem schÛzek nacionalisticky
zamûfien˘ch nûmeck˘ch skupin. Za války v‰ak náv‰tûvnost upadala. Lidé
mûli jiné starosti a muÏská ãást nûmecky mluvící populace, která patfiila
k nejãastûj‰ím náv‰tûvníkÛm hostince, byla povolána do wehrmachtu.
V roce 1945 se hostinec stal záchytn˘m stfiediskem pro kolony uprchlíkÛ
zejména ze Slezska, ktefií prchali pfied postupující Rudou armádou. Ke
konci války, kdyÏ se tudy probíjela sovûtská armáda, cel˘ hostinec do zá-
kladÛ vyhofiel a místo na více neÏ 20 let osifielo.
Teprve nov˘ rozmach turistiky koncem padesát˘ch let a zejména v letech
‰edesát˘ch se projevil i na tomto místû. Také vzrÛstala dÛleÏitost silnice
mezi R˘mafiovem a ·umperkem. S rozmachem automobilové dopravy
pak souvisí vybudování motorestu právû na Skfiítku, a to dokonce na mís-
tû nûkdej‰ího hostince. Motorest, jenÏ dostal pÛvodní název Na Skfiítku,
nechala v roce 1966 vybudovat Jednota Zábfieh. Vznikl prost˘m propoje-
ním dvou montovan˘ch srubov˘ch chat. PÛvodnû byl zam˘‰len skuteãnû
jen jako motorest, nikoli jako horská ãi turistická chata, protoÏe zde ne-
bylo zaji‰tûno, a dodnes není, ubytování pro náv‰tûvníky.

Nejvyhledávanûj‰ím místem Skfiítku je v‰ak místo pfii vjezdu na parko-
vi‰tû smûrem od ·umperka. Právû zde se nachází plastika Skfiítka od so-
chafie a básníka Jifiího Jílka, kter˘ tento kraj miloval natolik, Ïe vymûnil
rodnou Prahu za osamûní v sobotínském ateliéru. Jeho díla najdeme i na
jin˘ch místech JeseníkÛ. Kdo nav‰tíví Skfiítek, pravdûpodobnû si odveze
fotografii se sochou, která vypadá, jako by zde vyrostla ze zemû. To není
náhoda, ale dÛkaz souznûní jejího autora se zdej‰ím krajem.
Je‰tû jednu pozoruhodnost nemÛÏeme v souvislosti se sedlem na Skfiítku
pominout. Právû tady, jen pár desítek metrÛ od hlavní silnice, se nachází
jedno z nejvût‰ích jesenick˘ch ra‰elini‰È. Rozkládá se po levé stranû zmí-
nûné cesty ve smûru na R˘mafiov. Celková plocha ra‰elini‰tû pfiesahuje 
90 hektarÛ. Nejvy‰‰í bod slatí leÏí nedaleko motorestu ve v˘‰ce 870 met-
rÛ, nejniÏ‰í bod, leÏící u ústí do Splavného potoka, má nadmofiskou v˘‰-
ku 820 metrÛ. Ra‰elini‰tû protáhlého tvaru má délku 1880 metrÛ a ‰ífiku
860 metrÛ. Zajímav˘ je i spoãítan˘ celkov˘ objem ra‰eliny, kter˘ pfiesa-
huje milion kubíkÛ, a nejvût‰í vrstva dosahuje témûfi ‰esti metrÛ.
Ra‰elini‰tû na Skfiítku vzniklo v mûlké prohloubeninû vytvofiené v sedle
mezi horami. Jde o typické ra‰elini‰tû prameni‰tního typu. Rostlinné spo-
leãenství zde tvofií zejména porosty ra‰elini‰tních smrãin, které mají té-
mûfi tundrov˘ charakter. Ze vzácn˘ch bylin zde roste ra‰eliník, v okolí tÛ-
ní se dafií bfiíze karpatské a v podrostu mÛÏeme vidût suchop˘r pochvat˘,
klikvu Ïoravinu, violku bahenní ãi ostfiici mokfiadní. V okolí prameni‰È se
dafií kamziãníku rakouskému, omûji ‰alamounku, kropenáãi vytrvalému,
starãku potoãnímu, sedmikvítku evropskému ãi toliji bahenní. V oblasti
rezervace se dafií rÛstu také velmi ohroÏené rostliny, korálice trojklanné.
V 19. století byl na v˘chodním okraji mokfiin vysázen rovnûÏ pruh kleãe.
Gregor Wolny v roce 1839 uvádí, Ïe ãást ra‰elini‰tû byla odvodÀována
a byla zde tûÏena ra‰elina. O pfiírodní odtok vody se stará Îlut˘ potok.
Ra‰elini‰tû dnes není vefiejnosti pfiístupné a je chránûnou rezervací.
Sedlem Skfiítek samozfiejmû hory nekonãí. Dá se pokraãovat na nejvy‰‰í
horu Hrabû‰ické vrchoviny Kamenn˘ vrch. PÛvabná cesta vede také na
zfiíceninu hradu Rab‰tejna ukrytou ve skalách. Zde zaãal se svou kariérou
horolezce nejeden z pozdûj‰ích pokofiitelÛ svûtov˘ch velehor. Tajemství
tohoto jesenického podhÛfií v‰ak necháme prozatím spát a vrátíme se do
kraje nejvy‰‰ích moravsk˘ch kopcÛ – do oblasti Mraveneãníku.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku

Plastika Skfiítka od sochafie a básníka Jifiího Jílka
Foto: V. Lehk˘

Kamziãník rakousk˘
Foto: M. MarekHostinec na Skfiítku, r. 1920
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Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Stavba kamenné mûstské fortifikace

Reprezentativnûj‰í fortifikaci získalo mûsto zanedlouho na pfielomu
13. a 14. století, aniÏ bychom ji mohli srovnávat se sloÏit˘m a pod-
statnû mohutnûj‰ím pevnostním systémem velk˘ch královsk˘ch nebo
kníÏecích mûst, jako byla Jihlava (pÛle 13. stol.), Olomouc (11. stol.),
Brno (13. stol.) nebo Opava (1. tfietina 13. stol.). Srovnatelnou 

ochranu jako R˘mafiovu poskytovaly zhruba obdobné kamenné hra-
dební zdi Bruntálu (1213), Litovli (1. polovina 14. stol.) ãi dal‰ích
men‰ích sídli‰È. Podobnû jako v R˘mafiovû i v jin˘ch mûstech ãi na
Rab‰tejnû byly zchátralá opevnûní a jejich pozÛstatky opravovány
nebo doplnûny znovu po tfiicetileté válce v osmdesát˘ch letech 

17. století. Spoleãn˘mi dÛvody byly opodstatnûné obavy pfied vpá-
dem nevypoãitateln˘ch TurkÛ. Na‰tûstí pro Moravu, ale i celou zá-
padní Evropu ukonãila ambice osmansk˘ch sultánÛ jejich dûsivá po-
ráÏka pod Vídní 11.–12. záfií 1683.
V druhé fázi v˘voje obrann˘ch zafiízení se tedy R˘mafiov opevnil ka-
mennou zdí (‰ífiky 0,97–1,10 m), jeÏ se místy dochovala ve velmi
dobrém stavu aÏ do v˘‰ky 0,86 m). Její v˘‰ku jsme pÛvodnû odha-
dovali na 2,5 m, ale po srovnání s obdobn˘m obrann˘m zafiízení v ba-
vorském Zeilu am Mein ji lze pfiedpokládat nejménû o 2 m vy‰‰í.
StûÏí fiíci, zda byla pozdûji opatfiena dfievûn˘m podsebitím nebo cim-
bufiím. Jisté v‰ak je, Ïe vrchol hradby pokr˘vala dfievûná ‰indelová

Mûstská hradba: 1 pÛvodní zeì z pfielomu 13.–14. stol., 2 pfiístavba
zdi (1. pÛle 14. stol.), 3 Hrádecká brána, 4 kameny nepouÏité v dobû
pfiístavby, 5 zeì hospodáfisk˘ch budov Burgetova statku, 6 dfievûná
fo‰na – pÛvodní opevnûní ze 13. stol.?, 7 kÛlové jamky zdvojeného
polského plotu, 8 ãást zdi zniãené stavbou statku, 9 kontrolní blok, 
11 svaÏitá cesta k hati pfies moãál

Sonda v zahrádce usedlosti: pokraãování hradební zdi (XVIII), kte-
rou poru‰ilo potrubí kanalizace (XLIII), stûna obytné ãásti usedlosti
(XXXIV) postavená technikou na hlínu, trubka (XLVIII), septik 
(XXXVI), rozpadlá zeì pfiístavby (XLI a XXXIX)

Profil hradby v 3. sondû v zahrádce usedlosti: ãást novovûk˘ch zákla-
dÛ (XVII), pokraãování hradební zdi (XVIII), kterou poru‰ilo potrubí
kanalizace (XLVIII) a vyuÏila stûna obytné ãásti usedlosti (XXXIV)

Profil hradby s pfiístavbou u Hrádecké brány (XVIII), vrchol stoupá-
ní (XXV)

Profil hradby s pfiístavbou, deska (10), kurník nebo odp. jáma (14),
kulturní vrstvy 3–9, 11–12), podloÏí (13), star‰í zeì (1), pfiístavba (2) 

Profil hradby ve v˘kopech pod dolní ãástí Husovy ulice, 1 první son-
da s pfiístavbou, 2 mírnû odli‰ná konstrukce hradební zdi (asi nûkterá
z oprav); 3 hradební zeì pfied pfiístavbou (JV), zbytky polského plotu
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stfií‰ka, která bránila prÛniku de-
‰Èové vody dovnitfi zdi, jeÏ by mo-
hla po zmrznutí její tûleso znaãnû
po‰kodit. Kde bylo tfieba, podpí-
raly hradbu vnû mohutné ‰ikmé
kamenné pilífie. Poslední se za-
choval vnû stfiedovûkého pivova-
ru, je dnes v‰ak obezdûn. Jako
podklad vyuÏila zeì kupodivu
pouh˘ stupeÀ zasekan˘ do mírné-
ho hlinitého svahu asi 3 m pod vr-
cholem stoupání od jihov˘chod-

ního moãálu. Základy zdi nejsou do podloÏí zapu‰tûny, ale stojí pfií-
mo na upraveném terénu dosud. âasem se vnû hradby hromadil ma-
teriál (odpad a navátá hlína), kter˘ v nûkter˘ch místech obklopil pa-
tu zdi a tvofií jakési fale‰né zahloubení aÏ do v˘‰ky 0,4 m, jak je jas-
nû patrné v okolí brány.
Zeì vychází jako ostatní stûny budov v oblasti (ãásti domÛ, vefiejné
budovy a hradby) z vlastností dostupného kamene z nedalek˘ch lo-
mÛ a místní stfiedovûké stavební tradice. Paralelu lze hledat uÏ v po-
ãátcích obdobné techniky hluboko v antice. Kamenné zdi R˘mafiov-

ska jsou v podstatû skromn˘m derivátem fiímské zdi, jejíÏ prvky v‰ak
vÏdy spojovala malta. Pomûrnû nízké ostrohranné kameny podlouh-
l˘ch tvarÛ u nás peãlivû kladli na hlínu ãi hlinûné tûsto, jeÏ jen vzác-
nû nahradily drahou a málo dostupnou chudou vápennou maltou.
Kameny se skládaly v fiadách nad sebou, vÏdy v jedné vrstvû podél-
nû a dal‰í vÏdy kolmo k prÛbûhu zdi. Prostor mezi obûma líci nako-
nec zaplnila hlína pojící drobnûj‰í úlomky stejného kameniva. Po vy-
schnutí hlíny mezi líci stûny byl celek pro boj dostateãnû pevn˘ a tr-
vanliv˘. V místech, kde hrozilo vtlaãení zdi do podloÏí, coÏ by ohro-

Zaãátek v˘zkumu (1989), dochovaná ãást star‰í hradební zdi
(BurgetÛv statek)

Zadní stûna zbofieného domku Zimov˘ch (20/42) navazuje na prÛbûh
hradební zdi

Zdivo tarasu a pfiíãného kfiídla domku p. ·tolfy (22/44), nelze vylou-
ãit, Ïe vyuÏívá zbytku hradební zdi, pfiíp. hranolové ba‰ty

Hradební zeì s v˘padovou brankou, vlevo barokní hfibitov, v pravém
dolním rohu Hfibitovní brána a dvû pásma plaÀkového opevnûní, vpra-
vo brána na hfibitov, márnice ãi hfibitovní kaple se vchodem zvenãí

PÛvodní jádro kamenné zdi a fo‰na na dvorku bronzolitecké dílny

PrÛbûh hradební zdi, vpravo pilífi Hrádecké brány (sektory B, C),
vlevo zeì statku

Keramika z 2. pÛle 13. století da-
tující poãátek stavby kamenné
(dfievûné?) zdi
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Ïovalo stabilitu zafiízení, vyztuÏovala podloÏí spodní vrstva rozmûr-
n˘ch kusÛ lomového kamene. Stûna je na obou stranách dobfie líco-
vaná, pouze v její ãásti za dílnou bronzolitce lze na vnitfiní stranû zdi
vidût patrn˘ stupeÀ o tfiech fiadách kameniva nad sebou. Mohlo se
jednat o zaji‰tûní paty zdi proti sesuvu dovnitfi, ale nelze vylouãit ani
jin˘ a nám uÏ neznám˘ úãel.
PrÛbûh hradby jsme pak sledovali dál nov˘mi sondami a vpichy je‰-
tû 17,1 m od v˘chodního nároÏí Hrádecké brány (Burgstadteltor) aÏ
ke zbytkÛm zadní stûny domku Zimov˘ch (ã. 20/42), zmizelého jiÏ
v 60. letech 20. století. Zdá se, Ïe pozdnû gotick˘ nebo renesanãní
stavebník vyuÏil dochované zbytky fortifikace pro zadní stûnu 
objektu nebo pouÏil její dochované pfiízemní ãásti jako základy dom-
ku. Hradební zeì na horním konci Husovy ulice bûÏí ve vzdálenosti
23 m od dodnes dochované uliãní linie, ale není to pravidlem, níÏe
najdeme i ménû rozsáhl˘ prostor mezi ulicí a hradbou. Není vylou-
ãeno, Ïe zbytky zdi nûjak vyuÏili i dal‰í stavebníci uÏ v dobû jejího
uÏívání. Vedle v˘‰e uvedeného objektu pfiipadá v úvahu dÛm 
p. ·tolfy 23/22, kde se zdají b˘t v zadním traktu domu a nádvorní zíd-
ky zachovány pomûrnû dlouhé sekvence obranné zdi. S fortifikací asi
souvisí venkovní zeì b˘valého stfiedovûkého pivovaru 24/51. Zeì je
patrná i ve v˘kopu vedle domu, ale uliãní linie se zde znaãnû pfiiblíÏi-
la komunikaci, jeÏ za ryneãkem volnû zah˘bá k severov˘chodu. 
âásti hradby se objevily v základech domu p. Mezihoráka (ã. p. 56)
a ve tfiech r˘hách pfii kladení kabelÛ pod dolní ãástí Husovy ulice za
jiÏ neexistujícími domy p. Îváãka (ã. p. 28) a p. ·rutkové (ã. p. 129)
na parcelách ã. 150 a 152. Roku 2015 objevil v˘zkum Památkového
ústavu Ostrava (Mgr. Piotr Werens) patrnû ãást hradby na vnûj‰í stra-
nû michaelského hfibitova ãásteãnû vystupující z jinak orientované
podezdívky domu s veterinární sluÏbou (ã. p. 170). Nález zfiejmû do-
kazuje, Ïe kamenná fortifikace vznikla s jist˘m zpoÏdûním po zalo-

Ïení mûsta, protoÏe evidentnû po‰kodila hroby tfií jedincÛ (dûtí?).
Nerespektovala pomûrnû mûlké hrobové jámy a zniãila drobné dob-
fie dochované skelety neboÏtíkÛ od hrudníku v˘‰e. ZároveÀ datuje
hroby ante quem do poslední tfietiny 13. století.
âást tûlesa hradby se dá rekonstruovat podle vedut Fabriciov˘ch map
Moravy (1569, 1575) a Schmidtova vyobrazení (1693), jeÏ je zachy-
cuje v dobû dal‰ího chátrání. Podobnû tomu je u Surgentovy mapy
(1747), jeÏ zobrazuje kromû ãástí zdí tfii z dochovan˘ch bran vãetnû
pozdní Hfibitovní branky (tfi. HrdinÛ) a dokládá opevnûní mûsta na
konci 17. století jako kombinaci kamenné zdi s palisádov˘mi doplÀ-
ky a polského plotu. Kromû toho Schmidtova malba ukazuje, Ïe
hradby vyuÏily také hospodáfiské stavby dûkanství, v nichÏ se asi
k vûtrání vyuÏívají nejménû tfii prÛduchy pfiipomínající ‰tûrbinové
stfiílny. Je pravdûpodobné, Ïe jde o dodnes uchované zafiízení typické
pro stfielce ze 14. aÏ poãátku 15. století. 
Stejn˘ archaick˘ nebo velmi obdobn˘ zpÛsob stavby zdí a podezdí-
vek byl v R˘mafiovû bûÏn˘ aÏ do 19. století. Av‰ak pokud stavebník
uÏil slab‰í stûnu, nezbylo jiÏ místo na hlinitokamenné jádro zdi.
Kamenné zdi domÛ s tradiãnû mûlk˘mi základy ãasto sahají aÏ do 
1. patra a ãastûji se uÏívaly drobnûj‰í kamenné prvky hor‰í kvality.
Obdobnû jsou vyzdûny úzk˘mi bfiidlicov˘mi deskami na hlínu i do-
konalé klenby gotick˘ch sklepÛ právováreãn˘ch domÛ, a lze tak sou-
dit, Ïe stejná stavební technika byla bûÏná na celém R˘mafiovsku jiÏ
hloubûji ve stfiedovûku. 
První linii obrany tvofiil souvisl˘ polsk˘ plot zachycen˘ na nûkolika
místech pfii v˘kopech ãi zaznamenan˘ (?) dûkanem Schmidtem na
známé vedutû je‰tû roku 1693. Tvofiily jej svislé, obvykle zahrocené
kÛly, jeÏ byly proplétány siln˘mi haluzemi a proti zapálení obou-
strannû opatfieny silnou vrstvou jílovité mazanice. Její síla se na jed-
notliv˘ch stranách pohybuje od 0,3 do vzácnû 0,5 m. Plot, kter˘ brá-

Zadní stûna hospodáfisk˘ch budov dûkanství vyuÏila pÛvodní hradeb-
ní zeì

Pohled na stfiílnu z jiného úhlu

Vnûj‰í stûna hospodáfisk˘ch budov dûkanství

Zfiejmû ‰tûrbinová stfiílna (nyní prÛduch – dûkanství)
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nil pfiístupu ke kamenné hradbû, tvofiil zjednodu‰enou parkánovou
zeì, jeÏ b˘vala stavûna do v˘‰ky muÏe. Nevíme v‰ak, zda byl prostor
mezi ní a vlastní kamennou hradbou, jeÏ byla podstatnû vy‰‰í 
(3–4 m u nás, viz Zeil), dosypán a vznikl tak pouÏiteln˘ parkán. Dá
se fiíci, Ïe r˘mafiovské opevnûní kopírovalo s ohledem na finanãní
moÏnosti R˘mafiova standardní typ hradeb men‰ích mûst. KÛlové
jamky polského plotu a patrnû dal‰ího dfievûného zafiízení jsme za-
znamenali také nedaleko Hrádecké brány.
Obû pásma opevnûní (hradba a polsk˘ plot) se objevila rovnûÏ velmi
dobfie zachovaná (viz v˘‰e), kdyÏ se v srpnu 2003 hloubily r˘hy pro
uloÏení kabelÛ kolmo na stfiedovûkou hradbu pod jiÏní ãástí Husovy
ulice. BûÏela ve vzdálenosti 15,80 m od dochované uliãní linie a by-
lo moÏno sledovat vpichy v délce 21 m. LeÏí na prázdné parcele jiÏ
zbouraného domu ã. p. 60 a pokraãuje asi pod násypem plochy za-
hrady hospody U Pepy (ã. p. 30) ve spodní ãásti ulice. Ani rozmûry,
ani konstrukcí se nijak neli‰í od hradební zdi nalezené v prostoru
Burgetova statku. Jen v 1. a 2. sondû (v˘chod) chybí pfiístavba z prv-
ní poloviny 14. století, jeÏ zesiluje zeì u Hrádecké brány, ale zesíle-
ní se opût objevuje ve 3. sondû. Stojí na vrcholu stoupání prud‰ího,
av‰ak dnes znaãnû poru‰eného svahu k dolní sekvenci mûstského pfií-
kopu a jiÏnímu moãálu. Jako jinde stojí spí‰e na terénu minimálnû za-
hloubena do podloÏí (0,10–0,20 m). Prostor, kter˘ jsme mûli k dis-
pozici, mûl temeno stoupání natolik rovné, Ïe nebylo tfieba zatesávat
kamenné opevnûní do podloÏí svahu – je zaloÏeno pfiímo na povrchu. 
O 2,70 m níÏe po svahu se objevilo pásmo pfiepálené mazanice (v˘‰e
aÏ 0,30 m), kruhové kÛlové jamky o rozmûrech od 0,15 m x 0,10 m
do 0,30 m x 0,50 m a v nich pfiirozenû zuhelnatûlé (zetlelé) ãásti svis-
le zasazen˘ch kÛlÛ dochovan˘ch aÏ do v˘‰e 0,90 a 0,75 m.

Vzdálenost mezi kÛly byla 
0,26 m. Zdá se, Ïe spodní z kÛlÛ
zpevÀuje vnûj‰í líc polského plo-
tu. KÛly byly zaraÏeny v podloÏí
a zpevnûny viditelnû svisle za-
tloukan˘mi kameny z úrovnû te-
rénu. ·ífii hrazení lze odhadnout
podle dochovan˘ch zlomkÛ ma-
zanice na 0,40–0,70 m, nûkdy 
s otisky dfievûn˘ch kÛlÛ a ãastûji
siln˘ch haluzí a proutí. Polsk˘
plot pfied kamennou hradbou vãet-
nû kÛlov˘ch jamek i ‰ífie jejich
profilu vykazuje znaãnou podob-
nost se stejn˘m opevnûním na te-
meni Hrádku (14. stol. aÏ poã. 
15. stol.) a u Hrádecké brány.
Polsk˘ plot pfied hradbou se zdá
star‰í neÏ opevnûní Hrádku z poãátku 15. století, li‰í se téÏ v˘hradnû
kruhové kÛlové jamky star‰ího opevnûní, tj. z doby dokonãení mûst-
ské hradby na pfielomu 13. a 14. století, respektive pfii jejím roz‰ifio-
vání kolem roku 1320, od ãtvercov˘ch (trámcov˘ch) z mûstského hra-
du, není tedy souãasn˘ s poslední pfiestavbou mûstského hradu. Lze
zváÏit, zda jiÏní zeì chránilo jediné ãi více pásem polského plotu. 
Je‰tû na Surgentovû mapû rab‰tejnského panství (1747) je v místech
nad barokním hfibitovem zaznamenána linie polského plotu (nebo ka-
menné zdi?), oh˘bající se k severozápadu, kde je proraÏena drobná
v˘padová branka. Je otázkou, zda lze usuzovat na dal‰í pásmo opev-
nûní poloÏené níÏe neÏ uveden˘ polsk˘ plot ze 14. století. 
Dobfie dokumentovan˘ a dochovan˘ stfiedovûk˘ (novovûk˘?) polsk˘
plot známe ze ·umperka. Obdobnou souãást opevnûní jako
v R˘mafiovû pfiinesl téÏ v˘zkum v Opavû (Nákladní ul.). Zde v‰ak ‰lo
o vnûj‰í opevnûní chránící parkánovou zeì ve vzdálenosti 3 m.
Pfiedev‰ím poloha dvojice zaraÏen˘ch kÛlÛ (759 a 771) je v Opavû
témûfi shodná s r˘mafiovsk˘mi (Husova ul., BurgetÛv statek). 

Fota a text: Mgr. Jifií Karel
(Berger, K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno 1908; Karel, J.:
Hradební zeì mûsta R˘mafiova (nález pfii hloubení r˘h pro elektrick˘
kabel 26. 8. 2003), nálezová zpráva, Mûstské muzeum R˘mafiov,
R˘mafiov 2003; Hlubek, L.: Pfiíspûvek k opevnûní mûsta R˘mafiova,
StM, sv. 35, Olomouc 2013; Karel, J.: Nálezové zprávy (1989–1991)
o v˘zkumu lokality BurgetÛv statek v R˘mafiovû, R˘mafiov 1990, 1991,
1994; Go‰, V. – Karel, J.: Stfiedovûké opevnûní mûsta R˘mafiova,
VVM XLIX/2, Brno 1997; TíÏ: Mûstsk˘ hrad v R˘mafiovû ve 13.–15.
století, Stfiední Morava 15, Olomouc 1997; TíÏ: Tvrz v R˘mafiovû,
Archaeologia historica, 17/92, Ústí nad Labem, Brno 1992.)
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Kostelní (·kolní) námûstí, vystupující ãást zdi souvisí s hradbou

Tfii hroby poru‰ené zdí, zfiejmû nejstar‰í hroby na michaelském hfibi-
tovû (13. stol.), uloÏené je‰tû pfied stavbou kamenné hradby, která
zniãila skelety od hrudního ko‰e v˘‰

Vystupující ãást zdi hospodáfiské
budovy dûkanství (ba‰ta?), blíÏe
branka

PozÛstatky parkánové (zcela vpravo) a hradební zdi (dílny základní
‰koly)
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Uãitel ze Skal
Nyní pohovofiím o hráãích loterie – o ne-
ménû ne‰Èastné nefiesti, která zase jin˘m
zpÛsobem odvádí ãlovûka od vy‰‰ích, 
u‰lechtilej‰ích snah a dûlá z nûj otroka
hráãské vá‰nû. – 
Dva sice velmi podivuhodní a ‰tûstím pro-
vázení muÏi byli ‰ílen˘mi hráãi loterie. Mûli
v‰ak protikladné osudy.
Prvním byl Anton Rotter, uãitel ve Skalách.
Vlastnil pomûrnû velk˘ majetek a koupil si
ondfiejovskou dûdiãnou rychtu spolu
s mnoha pozemky. – 
Tento uãitel byl jedním z nejvût‰ích hráãÛ
loterie své doby a mûl v roce 1824 tolik
‰tûstí, Ïe vyhrál 24 000 zlat˘ch, a to ve
dvou ternech,1 v prvním 14 000, ve dru-
hém 10 000 zlat˘ch. – 
ProtoÏe se v‰ak domníval, Ïe mu tato su-
ma nestaãí, a opojen ‰tûstím své vá‰nû
chtûl b˘t je‰tû bohat‰í. Tak v krátké dobû
prosázel cel˘ vyhran˘ obnos,2 a to tak, Ïe
ãasto sázel na jedno ãíslo sto zlat˘ch.
Takto pokraãoval, aÏ musel za nûkolik let
prodat i dûdiãnou rychtu v Ondfiejovû
vãetnû velk˘ch pozemkÛ!
Za zbytek penûz z prodeje si postavil do-
mek v R˘mafiovû u KoÀského ml˘na, kter˘
v‰ak také dlouho nevlastnil, neboÈ v‰ech-
no dal do loterie! – Jeho nejvût‰í ‰tûstí by-
lo, Ïe si pfii prodeji obou domÛ, hlavnû
dûdiãné rychty, zajistil dva velké v˘mûnky,
jinak by asi b˘val musel jít na stará kolena
Ïebrat! –
Sázel vût‰inou na sny. – 
Mûl-li v noci sen, a ráno bylo uÏ pozdû
vsadit v R˘mafiovû, osedlal konû a jel trys-
kem aÏ do Brna, aby vsadil na ãísla, 
o nichÏ se mu zdálo, a aby pfii‰el o peníze!
– Mnohdy, kdyÏ Ïádné peníze nemûl, za-
stavil nebo prodal ze stáje svou nejlep‰í
krávu – ãasto mu také zapsal ãísla v˘bûrãí
sázek, pan Berger, jeho kmotr, na úvûr,
protoÏe Rotter byl upfiímn˘ a ãestn˘ ãlo-
vûk. Také byl velmi bigotní, chodil kaÏd˘
den do kostela,3 potom na loterii a pak do
nálevny,4 kde obyãejnû potkal svého hráã-
ského bracha, tkalcovského mistra
Schreinera z Harrachova. Posadili se oba
dva spolu za kamna, aby tam neru‰enû
diskutovali o ãíslech taÏen˘ch v loterii.

Jednou sedûli pohromadû zcela pohrou-
Ïeni v nepfietrÏitém hovoru u skleniãky ko-
fialky, kdyÏ sem pfii‰el Adam-Hansel se sv˘-
mi kamarády. OkamÏitû to v jizbû oÏilo, ale
Rotter a Schreiner se nenechali niãím ru‰it
a byli zcela zamûstnáni psaním ãísel.
Adam-Hansel si v‰ak hned vûdûl rady, jak
ty dva od sebe dostat, a pravil ke sv˘m ka-
marádÛm: „Teì dávejte pozor, hnedle ty
dva na sebe upozorním!“ – 
NuÏe zaãal pfiecházet s váÏn˘m v˘razem
tváfie pfied stolem tûch dvou hráãÛ loterie,
se zvoláním: „Vy bra‰i, dnes v noci se mi
zdálo, Ïe jsem byl v pekle, a pomyslete si,
koho jsem tam zastihl? Pátera Wangham-
mera – sedûl u hromady kamení a roz-
tloukal kameny!“ – – –
Jakmile oba sázkafii sly‰eli o tom snu, rá-
zem od sebe odtrhli hlavy – a kdyÏ Adam-
Hansel je‰tû dodal: „A tahal vleãné hrábû,“
Schreiner sv˘m vfiískav˘m hlasem hned
zvolal: „Vleãné hrábû jsou ãíslo 77!“ – –
V‰ichni se zaãali hlasitû smát tomu ‰pr˘-
mu, jak se Adam-Hanselovi povedlo ty dva
zahloubané hráãe vytrhnout z jejich ho-
voru.
KdyÏ se Rotter podruhé oÏenil, nenechala
mu jeho mladá Ïena, jeÏ o sázení nechtû-
la ani sly‰et, Ïádné peníze, a tak nemûl uÏ
nic, co by zastavil, jen to, co vydûlal pfie-
dením lnu. Nic v‰ak uÏ nevyhrál a zemfiel
chud˘! – – –

MuÏ z Nové Vsi
Ten vûdûl, jak své ‰tûstí jinak vyuÏít, a to
následujícím zpÛsobem:
Jednoho dne totiÏ pfii‰el k v˘bûrãímu sá-
zek, vsadil tfii ãísla, a kdyÏ byla zapsána
a on mûl kámen (resconto),5 sundal z ra-
mene mal˘ pytlík a mr‰til jím na postel v˘-
bûrãího. KdyÏ se ho v˘bûrãí udivenû ze-
ptal, co to tu provádí a co to znamená
s tím pytlíkem, muÏ mu odpovûdûl: „Do
nûj pfiijdou dvacetníky z terna, které na ta
ãísla vyjde!“ – –
V˘bûrãí se musel muÏovû tolik sebevûdo-
mé fieãi smát a pravil: „Vezmûte si zase ten
pytlík, nevyhrajete nic!“ – Ten v‰ak nechal
pytlík leÏet a ode‰el. KdyÏ terno skuteãnû
vy‰lo, muÏ pfii‰el a nechal si „dvacetníky“
ve znaãném poãtu vyplatit do pytlíku, kte-

r˘ tu zanechal, pfiehodil si ho pfies rameno
a uÏ se nikdy nevrátil, aby si je‰tû jednou
vsadil! – – – – –

Dva dal‰í hráãi loterie
V posledním popisu jsem povídal o jed-
nom ‰Èastném hráãi loterie a zapomnûl
jsem povyprávût je‰tû o dal‰ích dvou mé-
nû ‰Èastn˘ch pfiípadech tohoto druhu. Teì
to doÏenu. Tedy nejdfiíve o sázkafii terna
z mého rodi‰tû.
Tento dost hrub˘ a siln˘ ãlovûk pÛvodem
ze Slezska byl uÏ velmi mnoho let
v R˘mafiovû, a protoÏe se nevyuãil Ïádné-
mu fiemeslu, dûlal nádeníka. Chodil vût‰i-
nou ‰típat dfiíví a dûlal ostatnû v‰echny
práce, ke kter˘m ho mohli potfiebovat.
K tomu byl ten chudák obyãejnû, také
kvÛli své mluvû, vystaven v‰elijakému pos-
mûchu. – A proã? Ponejvíce kvÛli hraní lo-
terie, protoÏe kaÏd˘ krejcar, kter˘ sehnal
tûÏkou a namáhavou prací, nosil do lote-
rie – aby vyhrál terno! – – –
Nemûl skoro Ïádné obleãení, proto mu
domlouvali, proã dává kaÏd˘ krejcar do lo-
terie? – Na to pokaÏdé odpovûdûl toto:
„Chcu udûlat terno, kupit domek a oÏenit
sa!“ –
A tím to bylo pro nûj odbyto a zÛstal u své
staré vá‰nû! – –
TudíÏ se mu fiíkalo „Ternomacher“ – aãkoli
míval sotva ambo,6 natoÏ terno!
***
Stejn˘ pfiípad byl jist˘ Josef Popp, jenÏ dal
poãínaje tovary‰sk˘m stavem aÏ do svého
vysokého muÏného vûku v‰echno, co ná-
mahou a pílí získal, do loterie. Neustále Ïil
v bláhové nadûji, Ïe jednoho dne udûlá
terno, zÛstalo v‰ak jen pfii tom, aãkoliv uÏ
mûl 60 let, u marné nadûje! – – 
Tento zvlá‰tní, sobeck˘ ãlovûk vzácnû pro-
mluvil slova, snad jen kdyÏ ho nûkdo k fie-
ãi vyzval. V létû si kaÏdou sobotu po práci
nûkam vy‰el – nefiekl, kam jde, a objevil se
zase v pondûlí brzy ráno. Proto se za ním
jednou jin˘ tovary‰ vyplíÏil, aby vyzvûdûl,
kam jde a co má v úmyslu.
A tu zpozoroval, Ïe Popp jde do
Grundwaldu.7 Tam ho dohnal, zastavil jej
a ptal se, kam jde? Nato Popp fiekl: „Pojì
se mnou a uvidí‰!“ Zavedl potom svého

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Terno = v˘hra tfií ãísel v loterii. Pozn. red.
2 MÛÏe vÛbec existovat vût‰í blázen? Tu lze vidût, jak vá‰eÀ, démon hry, mÛÏe pfiipravit ãlovûka o rozum! – D. H. 
3 Pravdûpodobnû aby si vyprosil pro svou zavrÏeníhodnou hru poÏehnání nebes!
4 Pfiirozenû! Koho jednou ìábel dostane do spárÛ, toho má brzy celého! – – –
5 Potvrzení. Pozn. red.
6 Ambo = v˘hra dvou ãísel v loterii. Pozn. pfiekl.
7 Grundwald = les jiÏnû od R˘mafiova. Autor ho zmiÀuje napfi. v kapitole Faráfi z Paseky (viz RH 14/2016).  Pozn. red.
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prÛvodce z cesty dolÛ do hluboké rokle
a v té divoãinû vysvlékl svÛj kabát, pak si
zapálil tabák v d˘mce a pravil: „Zde zÛsta-
neme. Takov˘ch míst mám nûkolik, kde
zÛstávám ty dvû noci a celou nedûli u pra-
mene vody a s kouskem chleba. Pfies den
sbírám bylinky, houby a mravenãí vajíãka!“
– To v‰echno dûlal pro peníze, které vãet-
nû svého t˘denního platu dával do loterie!
– – –
Teì jeho kamarád vûdûl, kam kaÏdou so-
botu Popp chodí a co s vydûlan˘mi penû-
zi dûlá.
UÏ sám v˘bûrãí loterie tomu ãlovûku roz-
mlouval, aby tak lehkomyslnû neprohrával
svou tûÏce vydûlanou mzdu, protoÏe je‰tû
nikdy nic nevyhrál – a protoÏe má na so-
bû jen nuzné ‰aty jako nejchud‰í Ïebrák,
a pokud takto bude pokraãovat, nedosta-
ne nakonec uÏ Ïádnou pofiádnou práci.
Ale v‰echno bylo zbyteãné, zÛstal ve své 
iluzi a jeho vá‰eÀ z nûj uãinila ne‰Èastného

ãlovûka, jehoÏ mohla vysvobodit jen smrt.
Ostatnû lze uvést je‰tû mnoho takov˘ch
pfiíkladÛ vá‰niv˘ch hráãÛ loterie. Takov˘m
byl jeden tkadlec z âech, jenÏ cel˘ svÛj Ïi-
vot sázel v loterii a nikdy nic nevyhrál.
Pfiesto kdyÏ se hodina tahu blíÏila, svolal
v‰echny své dûti, aby s nimi v pokoji kleãel,
hlasitû se modlil a úpûnlivû prosil nebesa
o poÏehnání. – Nic to v‰ak nepomohlo!
A pfiece potom zase vsadil kaÏd˘ krejcar!8 – 
Proto lze právem fiíci, Ïe hráãská vá‰eÀ je
pro ãlovûka nejnebezpeãnûj‰í, a sice je‰tû
nebezpeãnûj‰í neÏ odporné pití alkoholu!9

Nikdo je‰tû nikdy nevidûl bohatého hráãe,
okolí na nûj naopak pohlíÏí s v˘smûchem
a opovrÏením a jako u Ïebráka nebo se-
bevraha, kter˘ ztratil respekt, sleduje jeho
zánik. – – –
Varovn˘ pfiíklad uvádí baron von Trenck ve
druhém svazku svého Ïivotopisu, kde kaÏ-
dému vysvûtluje nebezpeãí hry a naléha-
vû Ïádá, aby si s ní nikdo nezaãínal, pro-

toÏe ztratí ãest, úctu a dÛvûru – a mnoho
hráãÛ to stálo Ïivot. Zde uÏ jen jeden pfií-
klad od nûj samotného:
„Jako dÛstojník roty jsem mûl rozdûlit pe-
níze. Zastavil jsem se s nimi v hostinci, kde
se právû vysoko hrálo. To mû povzbudilo,
zúãastnil jsem se hry, prohrál jsem nejen
své vlastní peníze, n˘brÏ také celou kasu
roty! – V zoufalství jsem si chtûl vzít Ïivot,
ale náhodou jsem byl pfied sebevraÏdou
zachránûn!“ – – – – 
A náhoda tomu chce, Ïe právû v tomto 
okamÏiku, kdy sepisuji tyto fiádky, 25. úno-
ra 1883 ve ·t˘rském Hradci, pfiinesla mi
moje domácí zprávu, Ïe 66let˘ sluha, kte-
r˘ bydlel v mém sousedství, vãera prohrál
v hazardní hfie dvacet zlat˘ch a potom ‰el
domÛ a obûsil se! – – – –
Tûch pfiípadÛ pohrom, k nimÏ uÏ pfiispûla
hra se ‰patnou povûstí, lze vyjmenovat ti-
síc, av‰ak inteligentnímu ãlovûku, jenÏ má
zku‰enosti, tyto pfiíklady staãí – konec!10 – –

8 Takové rouhání nikdy nedosáhne oãekávaného úãelu – protoÏe hráã je pevnû lapen do drápÛ zlého démona. Ov‰em opravdové
obrácení a poctivá práce – dávají samy poÏehnání nebes. – – Hráã je uboÏej‰í neÏ nejchud‰í Ïebrák, protoÏe vÏdy honí náhodu –
‰tûstí a mezitím ztrácí pevnou pÛdu pod nohama a nakonec se stane kofiistí beznadûje! 

9 V tom se autor právû obrovsky m˘lí, protoÏe nezná svûtovou zkázu poÏívání alkoholu, protoÏe vûfií, Ïe jen pití pálenky je ohavné,
jako by bylo pití piva nebo vína u‰lechtilej‰í a jako by to nebyl stejn˘ alkoholick˘ nápoj, i kdyÏ men‰ího stupnû, a koneãnû proto-
Ïe zamûÀuje pfiíãinu s dÛsledkem. V‰echno v‰ak plyne z neznalosti skuteãností, a vede pak k v˘mluvám. – Jen ochlasta – také ten,
co chlastá nebo pije pivo nebo víno, coÏ vyjde nastejno, hraje a hráã chlastá, protoÏe zlo zpÛsobuje dal‰í zlo! Schiller to fiíká v˘-
stiÏnû: „To je právû prokletí zlého ãinu, Ïe musí neustále plodit zlo!“ – O tom se pí‰í celé svazky. ZdrÏenliv˘, stfiízliv˘ ãlovûk nikdy ne-
bude vá‰nivû hrát! – D. H.

10 KaÏdá hra je zavrÏeníhodná, a loterie právû o to víc, Ïe nemajetného muÏe odvádí od jeho poctivé práce a nalhává mu iluzorní
nadûje na v˘hru, ãímÏ ho morálnû a finanãnû niãí. âíselná loterie, jeÏ tisíce lidí ãiní ne‰Èastn˘mi, aby jednoho jediného obohatila,
existuje mimo Rakousko jen je‰tû ve své matefiské zemi, v Itálii, protoÏe v‰echny ostatní státy chápou její ‰kodlivost a zavrÏeníhod-
nost a zfiekly se tohoto nemorálního vykofiisÈujícího prostfiedku. D. H.

Akce hradu Sovince

KOLOTOâ PRÍMA POHÁDEK
20. a 21. kvûtna

Den dûtí na zakletém hradû
Sokolnické ukázky a pfiílety drav˘ch ptákÛ
¤emeslné keramické dílniãky pro nejmen‰í
Kejklífiské, ‰ermífiské a loutkové pohádky

SLAVNOSTI PÁNÒ ZE SOVINCE
27. a 28. kvûtna

Akce vûnovaná prvním majitelÛm hradu, pánÛm ze Sovince
Pfiedstaví se ‰ermífii, ãarokrásné taneãnice a divadelníci

V sobotu 27. kvûtna bude hrad otevfien i veãer, 
na pátém nádvofií se odehraje rytífisk˘ turnaj

a veãer bude zakonãen velkolepou ohÀovou show!
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov

Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

V¯KUP
BAREVN¯CH KOVÒ

A ÎELEZA
Provozní doba:

Po – ât 7:00–11:00 11:30–16:30
Pá 7:00–11:00 11:30–15:30

NOVù OTEV¤ENO
So 8:00–11:00 

Sbûrna druhotn˘ch surovin R˘mafiov, s. r. o.
NádraÏní 6, R˘mafiov (za vlakov˘m nádraÏím)

Tel.: 731 853 223
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 2. 6. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek
25. 5. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
11/2017
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