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Základní ‰kola pfiivítala osmdesát prvÀáãkÛ
Poãet prvÀáãkÛ na r˘mafiovské základní ‰kole se po loÀském propadu opût
vyhoupl na osmdesátku. K zápisu pfii‰lo pfies sto dûtí, rodiãe ãtvrtiny z nich
ale zaÏádali o odklad ‰kolní docházky. Pro ‰kolu je kaÏdoroãní otázkou, kolik
prvních tfiíd otevfie. Letos budou tfii.
Ministerstvo ‰kolství koncem srpna zvefiejnilo odhady poãtu dûtí

v prvních tfiídách, kter˘ v celorepublikovém mûfiítku opût poklesl.

Loni o 1 200 dûtí, letos dokonce o 9 200. Úbytek zaznamenal

i Moravskoslezsk˘ kraj, oproti loÀsk˘m 12 700 prvÀákÛ je jich letos

o tisíc ménû. Stále se v‰ak dá hovofiit o silnûj‰ích populaãních roãní-

cích, které o sobû dávají vûdût posledních sedm let. Ani pro základní

‰koly není niÏ‰í poãet prvÀákÛ zatím problémem, celkovû totiÏ dûtí

na základních ‰kolách pfiibude (v rámci âR o 16 700) a zastavil se

i úbytek studentÛ na stfiedních ‰kolách.

V pondûlí 4. záfií se v tûlocviãnû na Národní ulici se‰li ãerství r˘ma-

fiov‰tí prvÀáãci, aby se rozdûlili do tfiíd A, B nebo C a poprvé, je‰tû

v doprovodu rodiãÛ, usedli do lavic. Ve tfiídách bude letos prÛmûrnû

26 dûtí. Celkem jich do prvního roãníku nastoupilo 80 (loni 69), coÏ

je hraniãní poãet, ‰kola navíc oãekává dodateãné odklady.

Podobnû jako v rámci republiky se i v R˘mafiovû projevuje ‰kolní do-

cházka silnûj‰ích populaãních roãníkÛ. Na ‰kole tak bude letos cel-

kem 741 ÏákÛ (oproti loÀsk˘m 727), z toho 408 na prvním stupni (lo-

ni 397) a 333 na druhém (loni 330). Poãet dûtí na Z· za posledních

pût let vzrostl o ‰edesát.

V‰ichni budou vyuÏívat leto‰ní novinku ve vybavení ‰koly – moder-

nizovan˘ sportovní areál u ‰kolní budovy na ulici 1. máje, kter˘ bu-

de slouÏit prvnímu i druhému stupni v hodinách tûlocviku, ale i Ïá-

kÛm, ktefií odpoledne po vyuãování tráví ve ‰kolní druÏinû.

Základní ‰kola praktická na ·kolním námûstí, která se vûnuje v˘uce

dûtí s mentálním a kombinovan˘m postiÏením, letos Ïádného prv-

Àáãka nepfiijala. Celkem se bude na ‰kole vzdûlávat 42 ÏákÛ, z toho

‰est ve speciální tfiídû pro dûti se stfiednû tûÏk˘m nebo tûÏk˘m posti-

Ïením. Znamená to úbytek, zpÛsoben˘ pfiedev‰ím odchodem ÏákÛ

poãetnûj‰ího devátého roãníku, ktefií vesmûs pokraãují v uãebních 

oborech.

Základní ‰kola praktická v R˘mafiovû, dfiíve zvaná zvlá‰tní, loni 

oslavila sedmdesát let existence. Navzdory diskutovan˘m tendencím

integrovat dûti se zvlá‰tními vzdûlávacími potfiebami do standardní-

ho ‰kolství slouÏí a patrnû nadále bude slouÏit jako dÛleÏitá alterna-

tiva pro dûti s handicapem. ZN
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V pár slovech minulého Horizontu bylo opûvováno bûhání. Právem. Já

naváÏu, jen trochu zrychlím. Mû totiÏ Ïivotem provází, krom jiného,

cyklistika.

Tento mÛj koníãek zapoãal zfiejmû v dobû, kdy jsem ukonãil vysokou

‰kolu a mí drazí rodiãové mi jako dar chtûli vûnovat prsten. Na‰tûstí se

mû nejprve zeptali a já prsten nahradil silniãním galuskov˘m kolem.

Pak jsem snad díky ‰tûstí osudu odstartoval vztah mého Ïivota, kter˘

vloni oslavil, mûfiítkem manÏelství, stfiíbrnou svatbu. V létû roku 1991

jsem spolu s nûkolika dal‰ími pfiíznivci cyklistiky vyrazil na tour úze-

mím Rakouska a letos máme za sebou 26. roãník, kter˘ jsme strávili se-

dmidenním poznáváním Brd. Parta, já jí fiíkám cyklobanda, osmi ka-

marádÛ, spojená desítkami tisíc kilometrÛ v sedle a nespoãtem záÏitkÛ.

Troufnu si fiíct, Ïe není mnoho tûch, ktefií do‰lapali na kole z R˘mafiova

aÏ k mofii. Pût a pÛl dne k pobfieÏí Stfiedozemního mofie v Itálii, tfii dny

koupání a zase zpût. Celkem více neÏ 1700 km, 126 km dennû, spaní ve

stanech (jednou pod dálniãním mostem), vafiení v e‰usu.

Pfiívûtivost tehdej‰ích sousedÛ za otevfienou Ïeleznou oponou byla vel-

korysá. Pfii jednom z roãníkÛ v Rakousku jsme mûli po nûkolikadenním

de‰ti promoãené stany a zvaÏovali návrat domÛ. Nápis „Zimmerfrei“

a pocit dokonalé promoãenosti nás pfiivedl k troufalému oslovení star-

‰ích manÏelÛ, jestli by nás v tom nabízeném pokoji mohlo spát osm.

Dnes by to uÏ asi nevy‰lo, ale tehdy jsme pfiídavkem k útulnému poko-

jíku a teplé spr‰e dostali i pozvání na ‰láftruÀk.

Na konci devadesát˘ch let jsme s podobnû cyklistikou postiÏen˘mi na-

d‰enci z nûmeckého Schottenu ‰lapali od nás aÏ k nim. My neorganizo-

vaní sportovci, oni ãlenové tamního sportovního klubu. My jsme byli

hostitelé na na‰em území a vyuÏívali k tomu, úmûrnû stavu sv˘ch fi-

nanãních moÏností, síÈ ‰kolních internátÛ a jídelen. Po pfiejezdu hranic

jsme si pak jako hosté uÏívali horsk˘ch hotelÛ a honosn˘ch restaurací.

Na‰i nûmeãtí pfiátelé nám pfiesto ani jednou nedali najevo, Ïe si na‰eho

pohostinství necení. 

Nebudu ãtenáfie obtûÏovat dal‰ími vzpomínkami. Pfiiznávám, Ïe jde tak

trochu o osobní zpovûì. Ale chtûl jsem touto cestou fiíct Jardovi, Mirovi,

Jirkovi, Pavlovi, BroÀovi a dvûma PetrÛm: DÍK. VB

Pár slov... o cyklistice

Foto na titulní stranû:
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Aktuálnû z mûsta

Rekonstrukce Jungmanovy ulice je po tfiech mûsících hotová
Rekonstrukce Jungmanovy ulice probíhala ve dvou na sebe navazují-

cích etapách. Stavební práce první etapy se t˘kaly prostoru pfied byto-

v˘mi domy na Radniãní ulici 2, 4, 6, od stávající linie dláÏdûné ko-

munikace aÏ ke kfiiÏovatce s Havlíãkovou ulicí. Druhá etapa probûhla

v prostoru pfied bytov˘mi domy na Jungmanovû ulici 1, 3, 5 a za pro-

dejnou CA-VA.

Bûhem rekonstrukce byla odstranûna nevyhovující asfaltová a beto-

nová podkladní vrstva vozovky, byly vybourány stávající chodníky aÏ

k jednotliv˘m vchodÛm bytov˘ch domÛ, betonová zídka u plochy pro

zásobování prodejny CA-VA a betonové schodi‰tû k domu

Jungmanova 7. Byla rovnûÏ zru‰ena v‰echna pískovi‰tû na plochách

pfied bytov˘mi domy.

Pfii nové konstrukci vozovky a parkovacích stání byly na pojezdovou

vrstvu s ohledem na blízkou památkovou zónu pouÏity Ïulové kostky

rozmûru 10/10, po stranách komunikace ukonãené kamenn˘mi obrub-

níky. Bylo vytvofieno 44 kolm˘ch parkovacích stání, z toho tfii parkova-

cí místa pro imobilní obãany. 

Chodníky jsou podobnû jako v centrální ãásti mûsta vytvofieny ze Ïulo-

vé mozaiky rozmûru 6/6 s betonov˘m obrubníkem po stranách. Vznikla

dvû místa pro kontejnery na komunální a tfiídûn˘ odpad. Plochy pro kon-

tejnery jsou ohraniãeny oplocením z pletiva s popínav˘mi rostlinami. 

V rámci stavebních prací bylo vymûnûno vedení de‰Èové kanalizace

a sloupy vefiejného osvûtlení. Ve finále byly upraveny zelené plochy

vãetnû v˘sadby stromÛ a kefiÛ. V odpoãinkové zónû, na místû pÛvodní-
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ho asfaltového hfii‰tû, vzniklo nové dûtské multifunkãní hfii‰tû s herními

prvky, laviãkami a dal‰ím mobiliáfiem.

Celá rekonstrukce trvala tfii mûsíce, od zahájení prací na konci kvûtna

do slavnostního pfiedání stavby 24. srpna. Pfiedcházela jí je‰tû nutná v -̆

mûna vodovodního fiadu, kter˘ zajistila spoleãnost VaK Bruntál, a. s.

Rekonstrukci Jungmanovy ulice provedla firma AWT Rekultivace, a. s.,

Havífiov za nabídkovou cenu 5 519 700 korun. 

Dûkujeme obãanÛm R˘mafiova a zejména obyvatelÛm Jungmanovy 

ulice, ktefií byli vstfiícní a shovívaví a umoÏnili bezproblémovou reali-

zaci stavby.

Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje, MûÚ R˘mafiov

Starosta Petr Klouda a místostarostka Marcela StaÀková slavnostnû ote-
vírají zrekonstruovanou Jungmanovu ulici s nov˘m dûtsk˘m hfii‰tûm

Pfii rekonstrukci bylo pamatováno na odpoãinkové zóny a v˘sadbu
zelenû

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA
v fiádném termínu

ve ãtvrtek 21. záfií 2017 v 17:00
ve velkém sále Stfiediska volného ãasu na OkruÏní ulici v R˘mafiovû

Program:

Zpráva o hospodafiení mûsta ke dni 31. 8. 2017, rozpoãtová opatfiení

Aktualizace cen prodeje nemovitostí, v˘‰e nájemného z pozemkÛ a nebytov˘ch prostor mûsta

Majetkové záleÏitosti

RÛzné
Ing. Petr Klouda, starosta, v. r.

Provoz tavírny hliníku vyvolal dal‰í stíÏnost 
UÏ pfied dvûma lety padla hamletovská otázka Tavit, ãi netavit v souvislosti
s r˘mafiovskou tavírnou hliníku firmy AlFeCopper Trading, s. r. o., která 
obyvatele v bezprostfiední blízkosti obtûÏovala nadmûrn˘m hlukem a ‰tipla-
v˘m zápachem vypou‰tûn˘m do ovzdu‰í. Situace se, zdá se, opakuje.
Svûdectví o dopadech provozu tavírny podává napfiíklad fotografie

Ing. Milana Seluckého. Zachycuje exhalace proudící z tavírny hliní-

ku v areálu Hedvy pfiímo nad zahrady sousedních rodinn˘ch domÛ.

Autor fotografie dopisem Ïádá odbor Ïivotního prostfiedí Mûstského

úfiadu R˘mafiov o kontrolu dodrÏování provozních podmínek tavírny,

zejména fungování filtrÛ spalin. Dal‰í obyvatelé pfiilehl˘ch domÛ 

tvrdí, Ïe je tu a tam obtûÏuje znaãn˘ hluk vycházející z areálu provo-

zovny, a to nûkdy i v pozdních noãních hodinách.

Vzhledem k tomu, Ïe jde o tzv. vyjmenovan˘ zdroj, náleÏí kontrola

do kompetence povolovacího orgánu, a tím je odbor Ïivotního pro-

stfiedí a zemûdûlství Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje, kte-

r˘ stíÏnost spoleãnû s fotografiemi Ing. Seluckého jiÏ obdrÏel a pfie-

dal je âeské inspekci Ïivotního prostfiedí (âIÎP). 

Právû pfied dvûma roky (17. ãervence 2015), v dobû provádûní zku-

‰ebního provozu, bylo pfii kontrole zji‰tûno, Ïe do‰la zásoba sorben-

tu hydrátu vápenatého (dávkuje se do proudu spalin pfied filtraãní jed-

notkou), kter˘ byl bûhem kontroly doplnûn. Z pohledu âeské in-

spekce Ïivotního prostfiedí se nejednalo o závadu, filtraãní jednotka

byla zapojena a v provozu a pfii ukonãení kontroly bylo konstatová-

no: bez závad. Firma AlFeCopper Trading, s. r. o., mûla v té dobû po-

volen jen denní zku‰ební provoz, pfiesto se z areálu podle svûdkÛ nû-

kdy je‰tû po 22. hodinû oz˘valy ohlu‰ující rány a hluboko po pÛlno-

ci dusil obãany v ‰ir‰ím okolí závodu ‰tiplav˘ zápach. Zku‰ební pro-

voz byl stavebním úfiadem Mûstského úfiadu R˘mafiov na základû po-

volení odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje prodlouÏen do konce záfií 2015. Provozo-

vatel garantoval, Ïe pfii tfiídûní k Ïádn˘m únikÛm uÏ docházet nebu-

de, a pokud se pfii provozu stalo, Ïe do‰lo k úniku pachÛ nebo k pfie-

Oblak exhalací stoupající 3. srpna v 10:10 z areálu Hedvy, kde sídlí
firma AlFeCopper Trading, s. r. o. Foto: Ing. Milan Seluck˘
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Hlavní prázdniny nám pfiinesly odpoãinek v podobû dovolen˘ch, ale také mno-
hé novinky. V˘raznû se zlep‰ily ekonomické i materiální podmínky Gymnázia
a SO· R˘mafiov, coÏ pfiispûje ke zv˘‰ení kvality vzdûlávání v nastávajícím no-
vém ‰kolním roce.
První zmûna se dotkla interiérÛ ‰kolních budov. Bûhem letních prázd-

nin byla rekonstruována zb˘vající ãást tûlocviãny, a to kabinety, uãeb-

na a sociální zafiízení, a také ‰atny pro Ïáky uãebních oborÛ. Chodby

a vestibuly na gymnáziu a pokoje pro ubytované na domovû mládeÏe

byly novû vymalovány. Zmûnu zaznamenají také strávníci na‰í jídelny,

‰kola totiÏ zakoupila a uvedla do chodu nov˘ stravovací systém.

Bûhem prázdnin jsme dostali kladné vyjádfiení k získání financí ze tfií

dotaãních programÛ. Díky dotaci z programu IROP Modernizace v˘-

uky pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ vznikne nová laboratofi chemie.

Podporu programu OP VVV získal projekt Vzdûlávání uãitelÛ na

Gymnáziu a SO·, díky nûmuÏ se budou uãitelé vzdûlávat, na ‰kole

zapoãne práci kariérov˘ v˘chovn˘ poradce a koordinátor spolupráce

‰koly a zamûstnavatelÛ a Ïáci budou moci vyuÏít douãování ke zv˘-

‰ení ‰kolního úspûchu. Tfietí projekt, krajsk˘, s tematikou environ-

mentální v˘chovy nese název Îivé a zaniklé vesnice.

Podmínky pro v˘uku v novém ‰kolním roce jsou vytvofieny. Koho

budeme uãit? ÎákÛ gymnaziálních oborÛ je 175, otevíráme velmi

dobfie naplnûné nové tfiídy v prvních roãnících. ÎákÛ uãebních 

oborÛ je celkem 100, podafiilo se naplnit obor Opraváfi zemûdûl-

sk˘ch strojÛ, obor Kuchafi-ãí‰ník byl naopak naplnûn nejménû,

a proto se stal pro pfií‰tí ‰kolní rok profilovan˘m oborem. V fiíjnu

bude zahájena gymnaziální pfiípravka pro nadané Ïáky, ktefií mají
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chodnû zv˘‰ené hluãnosti ãi zakoufiení ovzdu‰í, do‰lo k tomu podle

nich v rámci zku‰ebního provozu. Provozovatel tavírny v roce 2015

prohlásil, Ïe realizuje opatfiení pro sníÏení negativních vlivÛ, aby

mûsto R˘mafiov a jeho obãané nebyli provozem tavírny zatûÏováni.

Majitele firmy tenkrát kontaktovala i na‰e redakce s Ïádostí o rozho-

vor, ten ov‰em zástupci firmy odmítli poskytnout.

Pfii kontrole v ãervnu 2017 âIÎP opût nezjistila Ïádné závady, dáv-

kování sorbentu bylo v pofiádku. 

Pro mnoho obãanÛ, zejména tûch, ktefií bydlí v blízkosti tavírny, je je-

jí provoz neÏádoucí. Pfied dvûma lety petici, která vyslovovala ne-

souhlas s dal‰ím provozem tavírny hliníku a poÏadovala její okamÏi-

té uzavfiení, jen za pût dnÛ podepsalo tfii sta sedmdesát osm obyvatel

mûsta. Ti zdÛrazÀují i dnes: Nechceme d˘chat toxické látky! Na‰e

mûsto leÏí na hranici chránûné krajinné oblasti – proã si máme nechat

niãit Ïivotní prostfiedí a zdraví hutní provozovnou? Není nám jedno,

kde Ïijeme, co d˘cháme my a na‰e dûti. V dobû, kdy vláda poskytu-

je kotlíkové dotace na zlep‰ení ãistoty ovzdu‰í zejména v Moravsko-

slezském kraji, se v R˘mafiovû paradoxnû dûje prav˘ opak a jesenic-

ká pfiíroda se znehodnocuje exhalacemi z mal˘ch hutí. 

JiKo

Vyjádfiení povolovacího orgánu Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje
Tavírna hliníku spoleãnosti AlFeCopper Trading, s. r. o., má platné

povolení provozu z hlediska ochrany ovzdu‰í, které lze vefiejnû do-

hledat na webov˘ch stránkách Moravskoslezského kraje. Po-

volovacím orgánem tavírny hliníku z hlediska ochrany ovzdu‰í je

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje. Dle daného povolení tavírna

hliníku pfiedstavuje tavicí dvoukomorovou pec a projektovaná v˘-

robní kapacita je 15 t/den tekutého kovu. Pec je vytápûna dvûma ho-

fiáky, jako palivo je vyuÏíván zemní plyn. Odpadní plyn je odsáván

pfies rekuperaãní jednotku a filtraãní jednotku pro záchyt emisí tu-

h˘ch zneãi‰Èujících látek a dále do vnûj‰ího ovzdu‰í komínem ve v˘‰-

ce 12 m nad okolním terénem. 

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí, která je kontrolním orgánem

z hlediska ochrany ovzdu‰í, provedla koncem ãervna 2017 hloubko-

vou kontrolu tavírny hliníku a nezjistila Ïádné poru‰ení platné legis-

lativy na úseku ochrany ovzdu‰í. V srpnu 2017 byl na âeskou in-

spekci Ïivotního prostfiedí podán podnût na pro‰etfiení tavírny hliníku

a tento stav v souãasné dobû âeská inspekce Ïivotního prostfiedí pro-

vûfiuje. Ing. Marek Bru‰tík
vedoucí oddûlení ochrany ovzdu‰í a integrované prevence

odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství, Krajsk˘ úfiad MSK

Stanovisko âeské inspekce Ïivotního prostfiedí
Inspektofii z âeské inspekce Ïivotního prostfiedí (âIÎP) provedli od

roku 2015 v provozovnû firmy AlFeCopper Trading v R˘mafiovû cel-

kem ‰est kontrol zamûfien˘ch na dodrÏování zákona o ochranû 

ovzdu‰í a zákona o odpadech. Pfii Ïádné z kontrol nezjistili poru‰ení

zákona. Firma dodrÏuje podmínky, které jí v roce 2014 stanovil

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje v povolení k provozu.

Pfii spoleãné kontrole âIÎP, stavebního úfiadu a odboru Ïivotního pro-

stfiedí v roce 2015 byla filtraãní jednotka zapojena a v provozu.

Poslední kontrola byla provedena 29. srpna 2017 a byl sepsán dílãí

protokol. Provozovatel byl v protokolu vyzván k doloÏení nûkter˘ch

údajÛ a dokladÛ, a to do 29. záfií 2017. Po jejich obdrÏení je vyhod-

notíme a uãiníme koneãn˘ závûr.

Obecnû provádí inspektofii âIÎP jak pfiedem ohlá‰ené, tak i neohlá-

‰ené kontroly stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Neohlá‰ené

kontroly provádí na základû sv˘ch odborn˘ch znalostí pfiedev‰ím pfii

reálném podezfiení na cílené poru‰ování podmínek provozu a pouze

tam, kde by mûla taková kontrola vzhledem k pouÏívané technologii

smysl. U sofistikovan˘ch technologick˘ch zafiízení, o jaké jde i v pfií-

padû spoleãnosti AlFeCopper Trading, je zafiízení na sniÏování emisí

nedílnou souãástí zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í a její pfiípadné vypnu-

tí by mohlo zpÛsobit nejen trvalé po‰kození filtru, ale i v˘robní tech-

nologie samotné. Takto vzniklé ‰kody by byly nesrovnatelnû vût‰í

neÏ moÏná úspora z pfiípadného neprovozování filtraãní jednotky. 

Provozování tohoto zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í bude âIÎP dále mo-

nitorovat.

Mgr. Bc. Radka Burketová, tisková mluvãí âIÎP

Gymnázium a SO· zahajuje ‰kolní rok nov˘mi projekty

·kolství
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22. mezinárodní projekt evropské mládeÏe – Mír a pfiátelství pro Evropu
Dal‰í roãník projektu evropské mládeÏe se konal od 5. do 12. srpna

v nûmeckém mûsteãku Sasbachwaldenu za úãasti mlad˘ch lidí

z Nûmecka, Francie, Itálie, Maìarska, Slovenska, âeské republiky

a Litvy, Poláci se pro nemoc omluvili. KaÏdoroãnû se mladí lidé ve

vûku 15–20 let scházejí v nûkterém z partnersk˘ch mûst, která se po-

dílejí na organizaci této aktivity pod zá‰titou Evropské unie.

Základní my‰lenkou projektu je úsilí vybudovat spoleãn˘ DÛm

Evropy. Jeho prostfiednictvím se mladí uãí toleranci, porozumûní

a spolupráci. Dlouholeté zku‰enosti z tûchto setkání dokazují, Ïe

mládeÏ se nebojí prosazovat svÛj názor, ale i akceptovat názory dru-

h˘ch, umí komunikovat v cizí fieãi a dokáÏe se otevfiít. Cílem projek-

tu je seznámit mladé s kulturou, historií, se spoleãensk˘mi a politic-

k˘mi zvlá‰tnostmi jin˘ch zemí, ale hlavnû snaha vést je k lidskosti

a udrÏení míru v Evropû.

Tématem leto‰ního projektu byla cesta k vytvofiení pfiátelství a míru

v Evropû. Úãastníci mûli za úkol pfiedstavit známou osobnost své ze-

mû, jeÏ se zaslouÏila o demokracii. Mladí z R˘mafiova si vybrali

Václava Havla. Hotov˘ projekt museli poslat do Sasbachwaldenu, kde byla pfiipravena imaginární cesta míru. Ná‰ projekt byl umístûn

jako druh˘, hned za pofiádající zemí. 

Bûhem pracovního t˘dne úãastníci projektu pfiipravovali mírovou ce-

stu, seznamovali ostatní se sv˘mi mûsty a regiony, zapojovali se do

diskusí. V poznávacím programu podnikali v˘lety do okolí

Sasbachwaldenu, které má podobnû hornat˘ ráz jako Jeseníky.

Nav‰tívili také Evropsk˘ parlament ve ·trasburku, kde si pfiipravili 

otázky pro evropského poslance. 

V závûru projektu studenti pfiedstavili obyvatelÛm nûmeckého mûs-

teãka lidovou kulturu Moravy. Na zaãátku svého vystoupení v ang-

liãtinû pfiedstavili Moravu, mûsto R˘mafiov, jeho pamûtihodnosti,

Jeseníky, zazpívali moravské písnû a zatanãili polku. Splnili také dru-

h˘ domácí úkol – interpretovat lidovou slovesnost ve své fieãi.

Potû‰ilo nás, Ïe na‰e skupina, sloÏená ze studentÛ SSO· Prima

a Gymnázia R˘mafiov, byla oznaãena jako nejlep‰í.

Na závûreãné konferenci pfievzal starosta Ing. Petr Klouda za mûsto

R˘mafiov ‰tafetu pofiadatele pro rok 2018. 

Mgr. Jarmila Labounková, foto: Andrea Továrková
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zájem o osmileté studium. Pfiípravka bude tentokrát zamûfiena ne-

jen na Ïáky 5. roãníkÛ, ale mnohé aktivity nabídneme i ÏákÛm 

9. tfiíd Z·.

Je velmi pozitivní, Ïe oproti loÀskému roku v˘raznû nepoklesl celko-

v˘ poãet ÏákÛ ‰koly, a to pfiesto, Ïe odmaturoval poslední roãník

Hotelnictví. Tento obor, stejnû jako dálkov˘ program Podnikání, 

na‰e ‰kola letos neotvírá.

V nastávajícím ‰kolním roce pfieji v‰em ÏákÛm hodnû úspûchÛ a dob-

ré kamarády, zamûstnancÛm ‰koly zdraví, mnoho sil a vzájemnou

dobrou spolupráci s rodiãi a vefiejn˘mi institucemi. 

Mgr. Zdena Kovafiíková
foto: Mgr. Petr Kroutil, Gymnázium a SO· R˘mafiov

·kolní kuchynû matefiské ‰koly v novém
Ve stfiedu 30. srpna pfievzala fieditelka r˘mafiovské matefiské ‰koly BoÏena
Jaro‰ová od realizaãní firmy rekonstruovanou ‰kolní kuchyni v budovû na 
ulici 1. máje 11.
Bûhem letních prázdnin bylo do ‰kolní kuchynû, která jiÏ nevyhovo-

vala souãasn˘m stravovacím trendÛm, pofiízeno a zabudováno nové

vybavení – programovateln˘ konvektomat, elektrick˘ dvouplá‰Èov˘

kotel a elektrická smaÏicí pánev. Pracovní úseky byly doplnûny ne-

rezov˘m nábytkem a dfiezy a dal‰ím potfiebn˘m vybavením.

Rekonstrukci provedla firma GAVONA ·umperk p. ZdeÀka Vondry,

která zvítûzila ve v˘bûrovém fiízení na realizaci vefiejné zakázky s na-

bídkovou cenou 822 tisíc korun bez DPH. Na vytvofiení zázemí pro

nové pfiístroje se podílela firma Easy Control Morava, s. r. o., která

mûla na starosti opravu elektroinstalace (59 tisíc korun bez DPH), fir-

ma Vodo-topo-plyn René ·karupa provedla opravy ve vodoinstalaci

(42 tisíc korun bez DPH) a firma Zednictví Jifií Va‰ík dokonãila ve‰-

keré zednické práce vãetnû obkladÛ (41 tisíc korun bez DPH).

·kolní kuchynû bude vafiit také pro ‰kolku v Janovicích a novû i pro

‰kolku na Revoluãní ulici. Stravu bude na obû pracovi‰tû rozváÏet

domovník. Vytvofiení tohoto pracovního místa podpofiil úfiad práce

ãástkou 100 tisíc korun na zakoupení vozidla pro rozvoz stravy.

Na slavnostním pfiedávání podûkovala fieditelka BoÏena Jaro‰ová za

spolupráci odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov pod vedením

Ing. Miroslava Sigmunda a vedení mûsta, které z pozice zfiizovatele

celou rekonstrukci podpofiilo. Místostarostka Mgr. Marcela

StaÀková, DiS., podûkovala fieditelce za energii, kterou do realizace

akce vloÏila, starosta Ing. Petr Klouda se pak pfiipojil s pfiáním, aby

dûtem zdravé jídlo pfiipravené v nové moderní kuchyni chutnalo.

Foto a text: Leona Pleská
vedoucí odboru ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov
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Nikdo si nezvolí zlo jen proto, Ïe je zlem. Pouze si je sple-

te se ‰tûstím a hledáním dobra. Mary Wollstonecraft
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

Orientální taneãnice Anniya
na mezinárodním festivalu Let‘s dance
Ve dnech 28. aÏ 30. ãerven-
ce hostilo praÏské divadlo
ABC a Centrum tance v Praze
jiÏ 12. roãník mezinárodního
taneãního festivalu Let‘s dan-
ce. Tento roãník byl spojen
s oslavami 20. v˘roãí zaloÏe-
ní Centra tance, které vznik-
lo jako Centrum orientálního
tance v Praze a roz‰ífiilo se
i do Brna. 
Festival byl zahájen v pá-

tek mezinárodní soutûÏí,

na kterou se pfiihlásily ta-

neãnice nejen z âeské

a Slovenské republiky, ale

také z Ruska, Ukrajiny,

Polska a Francie. V kate-

gorii dospûl˘ch (od 17 let)

je soutûÏ urãena taneãni-

cím, které dosahují profe-

sionální úrovnû. V této ka-

tegorii se soutûÏe úãastni-

la také r˘mafiovská taneã-

nice Anna Anniya Cim-

botová. Anna soutûÏila ve

tfiech stylech a rozhodnû

byla viditelnou souãástí

festivalu. Ve stylu fusion ji mezinárodní porota za choreografii Kde je
‰tûstí? odmûnila nádhern˘m tfietím místem, tfietí pfiíãku získala také za

své drum solo. V klasickém orientálním tanci (raqs sharqi) skonãila na

pûkném sedmém místû. 

SoutûÏní tance v‰ak nebyly jedin˘m vystoupením Anniyi v rámci fes-

tivalu. Na základû zaslan˘ch referenãních videí získala moÏnost vy-

stoupit v sobotu 29. ãervence na Open stage se svou romantickou

Baladi Amareen. Organizátory festivalu byla velmi pozitivnû ohod-

nocena za svÛj tanec a stylovou v‰estrannost. 

Anna vyuãuje orientální tanec v rámci TS Neila SVâ R˘mafiov. V je-

jí skupinû Annidia se dûvãata ve vûku od 12 let mohou nauãit nejen

rÛzné styly, ale také historii a teorii. Anna vyuãuje rovnûÏ sólov˘ ta-

nec a tvorbu choreografií. Intenzivnû se vzdûlává v rámci rÛzn˘ch

certifikaãních kurzÛ u domácích i zahraniãních lektorÛ. Mûstu

R˘mafiovu patfií podûkování za finanãní podporu v jejím vzdûlávání. 

Foto a text: Kamila Cimbotová

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku
1966 (UNESCO) 

8. 9. 1882 nar. Alberto Vojtûch Friã, spisovatel, etnograf a bota-

nik (zemfi. 4. 12. 1944) – 135. v˘roãí narození 

9.–10. 9. Dny evropského dûdictví (2. víkend v záfií) – v âR se
slaví od roku 1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch
sídel âech, Moravy a Slezska, souãástí jsou Dny 
otevfien˘ch dvefií památek 

9. 9. 1912 zemfi. Jaroslav Vrchlick˘, vl. jm. Emil Frída, spisova-

tel a pfiekladatel (nar. 17. 2. 1853) – 105. v˘roãí úmrtí 

10. 9. 1797 zemfi. Mary Wollstonecraft, anglická spisovatelka, bojov-

nice za emancipaci Ïen (nar. 27. 4. 1759) – 220. v˘r. úm.

11. 9. 1917 nar. Herbert Lom, britsk˘ filmov˘ herec a spisovatel ães-

kého pÛvodu (zemfi. 27. 9. 2012) – 100. v˘roãí narození 

12. 9. 2012 zemfi. Radoslav Brzobohat˘, herec (nar. 13. 9. 1932) 

– 5. v˘roãí úmrtí 

13. 9. 1592 zemfi. Michel de Montaigne, francouzsk˘ renesanãní

myslitel, tvÛrce esejÛ (nar. 28. 2. 1533) – 425. v˘r. úm.

13. 9. 1932 nar. Radoslav Brzobohat˘, herec (zemfi. 12. 9. 2012) 

– 85. v˘roãí narození 

14. 9. 1937 zemfi. Tomá‰ Garrigue Masaryk, filosof, sociolog, po-

litik, první prezident âeskoslovenské republiky (nar. 

7. 3. 1850) – 80. v˘roãí úmrtí 

15. 9. 1867 nar. Petr Bezruã, vl. jm. Vladimír Va‰ek, spisovatel

(zemfi. 17. 2. 1958) – 150. v˘roãí narození 

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy – od roku
1987 (OSN) 

16. 9. 1897 nar. Otakar ·torch-Marien, nakladatel, knihkupec, 

autor memoárÛ (zemfi. 12. 3. 1974) – 120. v˘r. nar.

16. 9. 1977 zemfi. Maria Callas, vl. jm. Kalogeropoulos, fieckoame-

rická operní pûvkynû (nar. 2. 12. 1923) – 40. v˘r. úm.

17. 9. 1832 nar. Miroslav Tyr‰, historik umûní, pfiekladatel, zakla-

datel Sokola (zemfi. 8. 8. 1884) – 185. v˘roãí narození 

21. 9. 1902 nar. Toyen, vl. jm. Marie âermínová, surrealistická v˘-

tvarnice (zemfi. 9. 11. 1980) – 115. v˘roãí narození
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Zlodûj si zapomnûl odnést alkohol
V dobû mezi 18. a 21. srpnem se vloupal do rekreaãní chaty v Malé
Morávce zlodûj. Rozbil okno, vlezl dovnitfi, vzal klíãe a nachystal si
i tfii láhve alkoholu, které v‰ak na místû nechal. Pfii odchodu vystfií-
kal na podlahu chaty prá‰kov˘ hasicí pfiístroj. Majitelce z Opavy zpÛ-
sobil ‰kodu za tisíc korun. R˘mafiov‰tí policisté pfiípad vy‰etfiují jako
krádeÏ a poru‰ování domovní svobody. Jakékoli informace, které by
vedly ke zji‰tûní pachatele, pfiijmou i anonymnû na ãísle 974 731 751.

Nedával pozor a pfiejel do protismûru
V sobotu 19. srpna odpoledne zpÛsobil 28let˘ muÏ z Bohumína ne-
hodu v Malé Morávce. Pfii jízdû rovn˘m úsekem se plnû nevûnoval
fiízení, pfiejel do protismûru a ãelnû se stfietl se ‰kodovkou 46letého fii-
diãe z Bruntálu. Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn, ‰koda je v‰ak po-
mûrnû vysoká, 190 tisíc korun.

Dodávka srazila srnu
V poslední dobû se mnoÏí pfiípady nehod s lesní zvûfií. V úter˘ 
22. srpna brzy ráno srazil 55let˘ fiidiã dodávky mezi Skálami
a Re‰ovem srnu, která vbûhla z pfiíkopu pfiímo pfied auto. Uhynulé
zvífie pfievzal zástupce místního mysliveckého sdruÏení. ·koda na do-
dávce byla vyãíslena na 5 tisíc korun.

Neposílali dceru do ‰koly
Tfiídu bude muset opakovat ‰kolaãka z R˘mafiovska, která za loÀsk˘
‰kolní rok zame‰kala skoro tfii sta vyuãovacích hodin. Její rodiãe ve
vûku 29 a 34 let ãelí obvinûní z ohroÏení v˘chovy dítûte, protoÏe za-
nedbávali ‰kolní docházku své dcery. Se ‰kolou bûhem roku témûfi
nespolupracovali, naopak dcefiinu ãastou absenci úãelovû omlouvali.
Dívka nezvládla uãivo a musí opakovat roãník. Jejím rodiãÛm hrozí
trest vûzení aÏ na pût let.

Zlodûj vykradl auto odstavené u lesa
¤idiãku z Opavy, která 24. srpna odpoledne zaparkovala auto u lesa
ve Îìárském Potoce, ãekalo po návratu k vozu nemilé pfiekvapení.
Bûhem dvou hodin její nepfiítomnosti neznám˘ pachatel rozbil okno
dvefií a z kufru odcizil batoh s osobními vûcmi, klíãi a penûÏenkou,
v níÏ byla hotovost 6 a pÛl tisíce korun, doklady a platební karta.

Celková hmotná ‰koda se vy‰plhala na témûfi 12 tisíc korun. Jakékoli
informace, které by vedly ke zji‰tûní osoby pachatele ãi k nálezu od-
cizen˘ch vûcí, lze kdykoli telefonicky sdûlit, i anonymnû, na ãíslo
974 731 751, pfiípadnû na bezplatnou linku tísÀového volání Policie
âeské republiky 158.

Za jedno promile aÏ rok vûzení
Podnapilého fiidiãe pfiistihli policisté 20. srpna v R˘mafiovû za volan-
tem opelu. 34let˘ muÏ nad˘chal pfies jedno promile alkoholu.
Policisté zadrÏeli jeho fiidiãsk˘ prÛkaz a sdûlili mu podezfiení z pfie-
ãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu aÏ roãní vûzení,
pokuta nebo zákaz fiízení.

KrádeÏ jalovic za 100 tisíc
·kodu pfies 100 tisíc korun utrpûl zemûdûlec, kter˘ pase dobytek na
pastvinách u R˘mafiova. Bûhem leto‰ního léta mu z pastviny zmize-
ly tfii plemenné jalovice. R˘mafiov‰tí policisté po pachateli nebo pa-
chatelích krádeÏe pátrají.

Zlodûje králíkÛ pokousal pes
67let˘ recidivista se zfiejmû vrátí za mfiíÏe kvÛli krádeÏi králíkÛ.
Bûhem srpna vlezl hned pûtkrát pfies plot na zahradu rodinného do-
mu ve Staré Vsi, aby si pfiilep‰il u místního chovatele. V jednom pfií-
padû se mu podafiilo odnést dva králíky a autorádio, zvífiata poté na-
bízel k prodeji sousedÛm. Tfiikrát ho pfii krádeÏi pfiistihl majitel a na-
posledy mu dal za vyuãenou jeho pes. V pondûlí 28. srpna pfiistihl
zlodûje, kter˘ se opût vydal zkusit ‰tûstí, na zahradû a pokousal ho.
Obvinûn˘ muÏ má za sebou bohatou trestní minulost, ve vûzení pro-
Ïil polovinu Ïivota. Teì mu hrozí, Ïe v nûm stráví dal‰í tfii roky.

Opilá Ïena usnula na ulici
Podnapilá 60letá Ïena si v pátek 1. záfií odpoledne ustlala pfiímo na 
ulici. Pfiivolaní r˘mafiov‰tí policisté ji na‰li spát v trávû poblíÏ baru
na tfiídû HrdinÛ. Po probuzení nebyla schopná chodit ani mluvit.
Hlídka ji podrobila dechové zkou‰ce, pfii níÏ jí namûfiila pfies 3,5 pro-
mile alkoholu. Îenu musel vy‰etfiit lékafi a poté ji zdravotníci za asi-
stence policie pfievezli na záchytnou stanici.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, oddûlení tisku a prevence Bruntál
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PROVOZNÍ DOBA
pondûlí 9:00–18:00 ãtvrtek 9:00–17:00
úter˘ 9:00–18:00 pátek 9:00–17:00
stfieda zavfieno

www.knihovnarymarov.cz

Blahopfiání
Dne 16. záfií 2017 oslaví

paní Ludmila Chaloupková
krásné 91. narozeniny
a také svátek Ludmilek.

Milá maminko! 

Pfiejeme Ti hodnû zdravíãka, ‰tûstíãka, 

do Ïivota sluníãka! 

Máme Tû moc a moc rádi! 

Dcera Lída s rodinou

Vzpomínka
Dne 9. záfií uplynou 4 roky,

co nás navÏdy opustila 

na‰e milovaná maminka 

BoÏena Geroltová.
S láskou vzpomínají

dcera Ladislava s rodinou,
dcera Anna s rodinou,

syn Bohuslav s rodinou,
syn Vladimír s rodinou.

Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi.

Rozlouãili jsme se

Jifií Bednár – Janovice  ....................................................... 1960 

Peter Makúch – R˘mafiov  .................................................. 1939 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

·tefánia Pallová – R˘mafiov  ................................................ 80 let 

Karolína Nováãiková – Jamartice  ....................................... 80 let 

Marie Luká‰ková – R˘mafiov  .............................................. 81 let 

Miloslava Tome‰ová – R˘mafiov  ......................................... 81 let 

Jan ·uba – Stránské  ............................................................. 84 let 

Milá Kaãenko,
tak brzy zmlkla tvá ústa, 
která se umûla tolik smát,

utichl tvÛj hlas, zhasly tvé oãi.
Tolik ses tû‰ila na své dítû, jako my,

ale osud byl krut˘ 
a tvÛj pfiítel tû zavraÏdil – proã?

VÏdyÈ jsi byla mladá sleãna, 
plná elánu a Ïivota.

Tolik jako v tobû záfiila láska a dobrota,
bude‰ nám v‰em chybût po zbytek Ïivota.

Dne 12. záfií vzpomeneme 5. smutné v˘roãí dne, 
co nás navÏdy opustila 

na‰e milovaná dcera, sestra, vnuãka, sestfienice, kamarádka

Katefiina Peková z Tvrdkova.
S láskou stále vzpomíná maminka, 

bratr Petr se Zuzkou, bratr Pavel s Janou,
babiãka a dûda,

rodina Adámkova a Bandíkova,
kamarádky a kamarádi.

Máme tû stále moc rádi 
a nikdy na tebe nezapomeneme, Kaãenko.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v záfií

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

V pondûlí a stfiedu 17:00–18:30 plaveck˘ oddíl

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00,  so–ne + svátky 10:00–21:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48
v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00. Kdo není schopen 
dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz v den setkání v 13:30 

od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi 
povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli. 

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termín kavárniãek v druhém pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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V pátek 25. srpna se ve ‰kolní jídelnû Základní ‰ko-
ly R˘mafiov, Jelínkova 1 konal uÏ tfietí workshop
pro zamûstnance ‰kolních jídelen v regionu i pro

vefiejnost. Kuchafiskou party III pofiádala Místní akãní skupina R˘mafiovsko
v rámci realizace místního akãního plánu vzdûlávání. 
Zájemci o gastronomii mûli tentokrát moÏnost seznámit se s moder-

ní gastronomickou technologií a uÏiteãn˘mi pomocníky v praxi ve-

fiejného stravování. ·éfkuchafi Hermann Salzer pfiedstavil technolo-

gie spoleãnosti Hofmann Bohemia – partner gastronomie, s. r. o.,

a pfiedvedl ukázku moderního vafiení, napfiíklad hovûzího Esterházy

podle tradiãního maìarského receptu, které se ve ‰kolní jídelnû 

v automatickém konvektomatu pfiipravovalo pomal˘m vafiením pfies

noc. Souãástí testovacího menu byly také rybí karbanátky, zelenino-

vé hranolky nebo smaÏené rybí kousky. Práci s pfiedvádûn˘mi pfií-

stroji a nástroji si v‰ichni úãastníci mohli vlastnoruãnû vyzkou‰et.

Své zku‰enosti s moderními technologiemi pfiedvedly také kuchafiky

r˘mafiovské ‰kolní jídelny pod vedením Jany Egidové. Na místû pfii-

pravily v konvektomatu kynut˘ jableãn˘ koláã nebo ve velkokapa-

citním kutru zdravé pomazánky, které nabízejí dûtem na svaãinku.

Pro úãastníky workshopu také pfiedem nachystaly ukázky sladk˘ch

jídel a dezertÛ, jeÏ se jim v jídelnû osvûdãily, aÈ uÏ z pfiedem pfiipra-

ven˘ch smûsí, nebo z vlastních receptÛ. Ukázaly také nûkteré bez-

lepkové pokrmy ãi pfiílohy, které strávníkÛm nabízejí. 

V‰ichni úãastníci hodnotili workshop jako velmi pfiínosn˘ a dohodli

se na pfií‰tím setkání, které by mûlo b˘t vûnováno spotfiebním ko‰Ûm

ve ‰kolním stravování. Na závûr obdrÏeli katalogy prezentovaného

zboÏí a dárek od spoleãnosti gastronom.cz.

Fota a text: Leona Pleská
odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov
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Organizace a spolky

Kuchafiská party tentokrát o moderních technologiích
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Poslední srpnovou sobotu se r˘mafiovské námûstí Míru promûnilo v zá-
vodní dráhu. V reÏii místního sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ se v centru mûs-
ta konal druh˘ roãník soutûÏe TFA (Toughest Firefighter Alive) R˘mafiovsk˘
Ïelezn˘ hasiã. S nároãnou dráhou se popralo 24 závodníkÛ, profesionálních
i dobrovoln˘ch hasiãÛ a hasiãek a také amatérÛ z publika. 
Dráhu tvofiilo devût pfiekáÏek, napfi. deset metrÛ pneumatik, které

museli profesionálové i dobrovolní hasiãi pfiekonat se dvûma pû-

tadvacetilitrov˘mi barely, tunel, dvoumetrová bariéra nebo tzv.

hammer box. Souãástí dráhy byly úkoly, jako smotání dvou dva-

cetimetrov˘ch hadic, vypro‰tûní osmdesátikilové figuríny z auto-

mobilu nebo vytaÏení pûtadvacetikilového závaÏí na lanû.

Nejnároãnûj‰í dráhu absolvovala kategorie A, v níÏ závodníci bû-

Ïeli s plnou zátûÏí, s kompletní v˘jezdovou v˘strojí a aktivním

d˘chacím pfiístrojem. Ostatní kategorie mûly d˘chací pfiístroj ja-

ko zátûÏ a drobné úlevy v pfiekáÏkách i v˘stroji. Obdobnou traÈ,

ale v mírnûj‰ím provedení, absolvovaly dûti. Za odmûnu si odne-

sly dárky s motivem dráãka Hasíka a mohly se vyfiádit i v haseb-

ní pûnû.

R˘mafiov‰tí dobrovolní hasiãi pfiipravili také

ukázku vypro‰tûní osoby z havarovaného

vozidla nebo simulaci hofiícího domu.

Zájemci z publika mohli zkusit vyhledat

a odnést ze zakoufieného prostoru ‰edesátiki-

lovou figurínu. 

Rádi bychom podûkovali v‰em sponzorÛm,

ktefií akci podpofiili: v první fiadû fiediteli

Hasiãského záchranného sboru MSK, územní-

ho odboru Bruntál, plk. Ing. Jifiímu

Patrovskému, kter˘ na závody zapÛjãil vûcné

a technické prostfiedky, dále hasiãÛm z JSDHO

Bfiidliãná a v‰em dobrovolníkÛm a kamará-

dÛm, ktefií se podíleli na prÛbûhu akce. Velk˘

dík patfií i v‰em, kdo se pfii‰li na námûstí podí-

vat a vytvofiili soutûÏícím skvûlou atmosféru.

V˘sledky závodu:
Kategorie A – aktivní d˘chací pfiístroj
1. Miroslav Hanel – SDH Darkovice

2. Václav Koterec – SDH Darkovice

3. Lubomír Jedliãka – SDH Medlov

Kategorie B – neaktivní d˘chací pfiístroj
1. David Pa‰ek – SDH Bohuslavice

2. Jaroslav ·korpík – SDH Ole‰nice

3. Marek Zecha – SDH Vranová Lhota

Kategorie C – Ïeny
1. Nikol Endlichnerová – SDH Kostelany

2. Nikola Steffek – SDH Bohuslavice

3. Natálie Fraisová – SDH Horní Bene‰ov

Kategorie D – amatéfii
1. Zdenûk VídeÀsk˘ 

2. Martina Pavlíková 

3. Libor Ptáãek

Ondfiej Horelica, fota: Dana Kosíková

Nároãná traÈ pfiipravila hasiãÛm horké chvilky
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Z okolních obcí a mûst Mûstské muzeum a Galerie Octopus

MIKASA nabízí program pro mladé lidi s autismem
Nezisková organizace MIKASA z. s.
realizuje projekt Aktivizaãní a mo-
tivaãní programy pro osoby s au-
tismem. Aktivity projektu probíhají jednou t˘dnû v Bruntále, v pfiípadû zájmu
je ale moÏné otevfiít skupinu také v R˘mafiovû. Projekt je urãen pro osoby
s Aspergerov˘m syndromem, vysokofunkãním a stfiednûfunkãním autismem
ve vûku od 16 let.
Lidé s tímto typem autismu mají rozdíln˘ zpÛsob my‰lení a ãasto

i chování, coÏ jim v Ïivotû mÛÏe pÛsobit obtíÏe. Mívají neobvyklé zá-

jmy, do kter˘ch se umí neuvûfiiteln˘m zpÛsobem ponofiit. âasto se cí-

tí osamûle, obtíÏnû navazují vztahy. Ve v‰em kolem sebe se snaÏí na-

jít fiád a logiku, proto jim nûkteré sociální situace nedávají smysl. 

Cílem projektu je podporovat a motivovat úãastníky v pfiekonávání

Ïivotních pfiekáÏek a zvy‰ovat tak jejich schopnost samostatnû Ïít,

zapojovat se do bûÏn˘ch aktivit Ïivota a najít a udrÏet si práci.

Nezisková organizace nabízí chápající a podpÛrné prostfiedí ve sku-

pinû lidí, ktefií sm˘‰lí podobn˘m zpÛsobem a pot˘kají se s podobn˘-

mi problémy. ÚãastníkÛm projekt nabídne zdarma ‰irokou ‰kálu sku-

pinov˘ch motivaãních, vzdûlávacích a terapeutick˘ch aktivit, které

budou pfiizpÛsobeny jejich individuálním potfiebám a pfiáním.

Jednotlivé aktivity se soustfiedí na oblast komunikace, spoleãenského

chování, partnerství, ale také zamûstnání ãi práva. 

BliÏ‰í informace o projektu mÛÏete nalézt na internetov˘ch stránkách

www.mikasa-detem.cz nebo u vedoucí sociální pracovnice Mgr.

Veroniky Cahové na tel. 732 384 709.

Projekt vznikl za podpory Evropské unie, Evropského sociálního

fondu, Operaãního programu Zamûstnanost. 

Fota a text: Mgr. Veronika Cahová, MIKASA s. z.
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Volejbalov˘ turnaj v Dolní Moravici vyhráli Pumpafii z Bruntálu
Leto‰ní osmnáct˘ roãník Krajského volejbalového turnaje v Dolní Moravici
zná svého vítûze. Pohár putoval do Bruntálu.
Místní organizace âSSD v Dolní Moravici uspofiádala osmnáct˘ roã-

ník krajského volejbalového turnaje. Hrálo se o Pohár pfiedsedy mo-

ravskoslezské sociální demokracie Miroslava Nováka. Akce se kona-

la pod zá‰titou poslance Parlamentu âR Ladislava Velebného a jejím

partnerem bylo Studio STA – multimediální agentura, o. p. s.

Tradiãní sportovní událost v areálu TJ Dolní Moravice odstartovala

v sobotu 2. záfií ráno úvodní fieãí Lumíra Pohanûla a Ladislava

Velebného. O prÛvodní slovo celodenního klání se postarali Radek

Vráblík a Jaroslav Kala.

Leto‰ní roãník vyhrál t˘m Pumpafii Bruntál, na druhém místû skonãi-

lo druÏstvo Véska ze Starého Mûsta a tfietí pfiíãku obsadili Pardi

z R˘mafiova. Nejstar‰ím hráãem volejbalového turnaje byl Bofiivoj

Kobolka a nejsympatiãtûj‰í hráãkou se stala Zuzana Nolãová. Ceny

vítûzÛm pfiedával b˘val˘ hejtman Miroslav Novák. Na akci nechybû-

la tombola a veãerní zábava s reprodukovanou hudbou. 

Fota a text: Radek Vráblík

Vírského chilli draka pokofiila soutûÏící z R˘mafiova
V sobotu 26. srpna se v obci Vír u Îìáru nad Sázavou konal první roãník sou-
tûÏe Vírsk˘ chilli drak v pojídání páliv˘ch papriãek. Mezi jedenácti soutûÏící-
mi byly jen tfii Ïeny vãetnû Libu‰e Koneãné z R˘mafiova. 
âtenáfii si moÏná poloÏí otázku, zda je podobná soutûÏ hazardem se

zdravím, nebo pouze siln˘m gastronomick˘m záÏitkem. SoutûÏící

ãekalo dvanáctichodové menu, které pfiipravil Tomá‰ Nov˘ z Tfiince.

V prvním, zahfiívacím kole se podávala chilli limonáda se zlom-

kem papriãky Satanova pomsta, následoval dezert – chilli brownies

s ananasovou chilli polevou a gumov˘m chilli medvídkem na vr‰ku

a dále kopeãek ãokoládové chilli zmrzliny. Papriãky obsahují kapsa-

icin, kter˘ stimuluje receptory nervov˘ch zakonãení jazyka.

MnoÏství kapsaicinu se mûfií ve Scovilleho jednotkách pálivosti

(Scoville heat units, SHU). První chod zaãínal na cca 100 000 jedno-

tek SHU. 

Následovaly dal‰í chody. V pátém kole ze soutûÏe odstoupil první zá-

vodník. Jak s dal‰ími koly kapsaicinu pfiib˘valo, fiady závodníkÛ fiíd-

ly a plné ruce práce mûla i zdravotní sestra dohlíÏející na stav soutû-

Ïících, ktefií se louãili se Ïivotem, s kfieãemi v Ïaludku se svíjeli na

zemi a snaÏili se vybojovat nerovn˘ boj zaÏívacího traktu s miliony

jednotek kapsaicinu pozfien˘ch v lahÛdkách chilli kuchynû.

„Do soutûÏe jsem se pfiihlásila, abych si vyzkou‰ela, kolik vydrÏím.
Ostrá jídla mám docela ráda, a pokud bych mûla vypadnout uÏ ve tfie-
tím kole, alespoÀ bych byla o zku‰enost bohat‰í. Pfiekvapila mû páli-
vost chilli limonády, s tou jsem nepoãítala, pfiesto jsem to ustála.

Zmrzlina, i kdyÏ byla
hodnû pálivá, zase chla-
dila, to se také je‰tû dalo.
Do pátého kola jsme po-
krmy konzumovali v ãa-
sovém limitu, od pátého
kola se ãas nepoãítal, ‰lo
o to vÛbec pokrm pozfiít.
Na zapití v‰ech dvanácti
chodÛ jsme mûli pouze
dvû deci mléka, a jelikoÏ
já mléko nepiji, mûla
jsem v tom smûru deficit.
K dispozici byl je‰tû je-
den toustov˘ chleba se

‰kvarkovou pomazánkou, protoÏe kapsaicin rozpou‰tí pouze tuk a nû-
jak˘ druh pálenky,“ popsala prÛbûh soutûÏe Libu‰e Koneãná.

Pfiekonala i páté kolo, v nûmÏ se podávala papriãka habanero s obsa-

hem 300 000 SHU. Podafiilo se jí, jako jediné ze tfií soutûÏících dam,

dostat se aÏ do osmého kola, ve kterém se podávala papriãka s po-

ãtem dvou milionÛ jednotek. Tím pokofiila nejen svÛj osobní rekord,

ale také Vírského chilli draka. V osmém kole bojovala uÏ jen s vice-

mistrem republiky a místním soutûÏícím. 

Do boje o titul v posledním dvanáctém kole ‰el nakonec domácí bo-

rec Milan ·tyndl a jasn˘ favorit soutûÏe, vicemistr republiky Radim

¤ehÛfiek z Roveãného. Místní odváÏlivec se drÏel, nicménû titul

Vírského chilli draka pfiipadl Radimu ¤ehÛfikovi. 

„I kdyÏ pánové skonãili s nerozhodn˘m v˘sledkem, kdy pozfieli pokrm
s obsahem 6,4 milionu SHU, amatér ze soutûÏe dobrovolnû odstoupil.
Pro mû jsou ale vítûzi oba, protoÏe se dostali aÏ do posledního kola.
Na této soutûÏi jsem teprve pochopila, co znamená slovo ‚ostré‘.
Papriãky si pofiadatel nechá posílat z Kostariky,“ doplnila Libu‰e

Koneãná. ZvaÏuje úãast na druhém roãníku soutûÏe, pfiestoÏe bez-

prostfiednû po soutûÏi fiekla kategoricky: uÏ nikdy. 

Akce se zrodila v hlavû Petra ·tyndla z Obãanského sdruÏení pfiátel

Víru, kter˘ byl zároveÀ hlavním pofiadatelem. První roãník pfiinesl

kromû soutûÏe mnoho informací o chilli a jeho pfiínosu pro lidské

zdraví. JiKo, zdroj: webové stránky obce Vír

Pardi z R˘mafiova vybojovali tfietí místo R˘mafiováci nedávali soupefiÛm pfii zápase mnoho ‰ancí
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Mûsto bylo jiÏ ve sv˘ch poãátcích pfiístupné ãtyfimi stfieÏen˘mi brana-

mi, které umoÏÀovaly pomûrnû frekventovan˘ prÛjezd mûstem od

Hank‰tejnsk˘ch dolÛ na Olomouc nebo ménû uÏívan˘ smûr od Strálku

ãi ‰achet na Královské stezce na Bruntál a do Slezska. V prvním pfiípa-

dû bylo nutné pfiekonat mûstsk˘ pfiíkop pfies dfievûn˘ mostek a pokraão-

vat Horní bránou. Následující krátkou Janovickou ulicí (Janowitzer-

strasse, nyní Radniãní) se dalo dostat na velk˘ nedláÏdûn˘ rynk, kde by-

lo tfieba objet zdola jiÏní zeì radnice smûrem k v˘chodnímu rohu ná-

mûstí. Trasu pozdûji vyznaãila vozovka z pfiíãnû nabíjeného ‰tûtu, ‰tûr-

ku a písku. Po obou stranách byly zahloubeny otevfiené kanálky k od-

vádûní vody. Pohlédnete-li je‰tû dnes z b˘valého ústí Janovické

(Radniãní) ulice dolÛ, je patrné, Ïe pÛvodní objezd radnice byl logiãtûj-

‰í a díky velkému radiu zatáãky kolem jiÏního rohu radnice téÏ pohodl-

nûj‰í. Pak pokraãovala trasa dláÏdûné cesty Horní ulicí (Berggasse,

Hornickou) smûrem k dûkanství a dál klesala k Dolní bránû. V druhém

pfiípadû bylo moÏno po pfiekonání moãálu vstoupit do R˘mafiova od

Strálku Hrádeckou bránou (Burgstadteltor), pokraãovat v pfiímém, 

av‰ak ménû uÏívaném smûru podél horní linie rynku a dál krátkou bez-

ejmennou spojkou k farnímu kostelu ãi pÛvodnímu hfibitovu. Za ním

bránila vstupu do mûsta patrnû nejsilnûji opevnûná Stfiední brána.

Horní bránu (Obertor, E), jeÏ od 16. století zmûnila svÛj název na

Janovickou (Janowitzertor), postavili R˘mafiované z vybranûj‰ího a ma-

sivnûj‰ího kamene podle jeho zbytkÛ pod chodníkem druhého v˘kladu

kvûtináfiství, kde jsme ve v˘kopu pro inÏen˘rskou síÈ zachytili základy le-

vého pilífie Horní brány z úctyhodn˘ch kamenn˘ch kvádrÛ. O kvalitní

materiál byl pfii likvidaci brány na poãátku 19. století zfiejmû velk˘ zájem,

vÏdyÈ mûsto prodalo v 18. století po zru‰ení hrdelního práva na stavbu do-

mu i kamenn˘ sokl ‰ibenice za kulatou sumiãku. Masivním tûlesem ob-

jektu patrnû s podsebitím procházel velk˘ oble zaklenut˘ prÛchod.

Nahofie kryla bránu pultová nebo sedlová ‰indelová stfiecha. Rozmûr stav-

by umoÏnil pravdûpodobnû nûjaké specifické zafiízení k její obranû, pfií-

stupné vnû nebo vnitfiním schodi‰tûm. Rozmûry a v˘‰ka (pfievy‰ující úro-

veÀ prvního poschodí) odpovídaly její funkci, tj. znaãnû exponované 

ochranû mûsta pfied ãastûj‰ím ohroÏením ze severu a severozápadu. 

Dolní brána (Niedertor, F) na konci obou vûtví Horní (Hornické) ulice

(Berggasse) je roku 1693 subtilnûj‰í neÏ pfiedchozí a klenut˘ prÛchod je

jen v ‰ífii standardní a moÏná mírnû roz‰ífiené hradební zdi, ale opatfiena

soustavou ãtyfi ‰tûrbinov˘ch stfiílen. Podle star‰ího vyobrazení se lomi-

la vzhÛru k dûkanství a poru‰enou kamennou hradbu nahradila dokona-

le vázaná palisáda z mocn˘ch zahrocen˘ch kÛlÛ, které ji pfievy‰ují.

Procházela ‰ikmo od ústí strmûj‰í ãásti ulice k dolnímu levému rohu do-

mu p. Chlebníãkové. I zde bylo kamenivo dokonale vybráno, nelze v‰ak

vylouãit, Ïe byla na rozdíl od Horní brány subtilnûj‰í. Nejstar‰í veduty

mûsta z 16. století v‰ak ukazují v jejích místech hranolovou vûÏovitou

bránu, jeÏ je jasnû patrná na dokonalé barevné mapû Markrabství mo-

ravského z roku 1569, díla geografa Pavla Fabricia, císafiského mate-

matika a osobního lékafie Maxmiliána II., a obdobnû na více stylizova-

né ãernobílé vedutû mapy stejného autora z roku 1575, kde je brána zo-
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Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Mûstské brány a v˘znamné body obrany mûsta

Atypická brána v Zeilu am Main (boãní pohled)

Barokní Hfibitovní branka, pÛ-
vodní opevnûní nahrazují dvû li-
nie plaÀkové zdi (plotu)

Hrádecká brána nebo mû‰Èansk˘
dÛm za prav˘m loktem Panny
Marie Immaculaty

Dolní brána se zbytkem
hradební zdi a palisádou
(Schmidt 1693)Mohutná Horní brána a ãást pfiíkopu

Stylizovaná Dolní brána na zjednodu-
‰ené vedutû R˘mafiova 
(Fabricius 1575)

Hranolovitá, vûÏovitá Dolní
brána na vedutû mûsta
(Fabricius 1569)

Atypická brána v Zeilu am Main (vnitfiní prÛãelí)
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brazena z jiného úhlu. Lze tedy fiíci, Ïe vyobrazení mûsta z roku 1693

jiÏ nezachycuje pÛvodní podobu bran, ale jejich pozdûj‰í stav po poráÏ-

ce TurkÛ, kdy opevnûní ztratilo svou pÛvodní roli a zaãalo chátrat.

Obû Fabriciovy práce zobrazují i dal‰í mûstské dominanty (radnici, kos-

tel a horní soud) a nûkteré tvary lze povaÏovat za hranolovité ba‰ty.

Víme téÏ, Ïe vzhled moravsk˘ch mûst zakreslil ve zjednodu‰eném tva-

ru podle skuteãnosti sám autor nebo nûkter˘ vídeÀsk˘ ãi místní spolu-

pracovník. Velmi dokonalá je veduta Olomouce. Autor pfieje markrab-

ství: „Prosím Boha, aby ji (Moravu) ochránil od turecké moci.“
V okolí brány byly objeveny zajímavé ukázky renesanãních kachlÛ,

zvlá‰tû fiímsov˘ s andílãí hlaviãkou a kfiídly dokumentuje, jak lidová

hrnãina pfiejímala elegantní zámecké vzory, ale s bohat‰ím aÏ nevkus-

n˘m dekorem.

Stfiední bránu (Mitteltor), jindy zvanou Bednáfiská (Bindertor), ale

známûj‰í od 17. století jako ·kolní (Schultor), bohuÏel dûkan Schmidt

nezachytil, ale podle popisu a oprav se patrnû jednalo o rozsáhlej‰í sou-

ãást fortifikace, jak se zdá, mírnû zasunutou do okruhu hradeb aÏ k le-

vému nároÏí farního chrámu, pfiedsunutá hradba mûla nejspí‰e funkci

primitivního barbakanu (pfiedbraní), kde mohl b˘t pfiístup k fortnû úãin-

nû kryt boãní stfielbou z hradby a parkánu. Bednáfiská brána mûla stejnû

jako Horní v˘znamnou funkci v exponovaném smûru od Slezska.

DÛleÏit˘m obrann˘m prvkem byl ve stejném prostoru také kostel, jehoÏ

vûÏ se v dobû ohroÏení pouÏívala jako pozorovatelna ke sledování po-

hybu nepfiátel ãi obléhatelÛ a v pfiípadû útoku poskytovala budova

i moÏnost velmi úãinné stfielby z v˘‰e. Víme téÏ, Ïe byl pfiiléhající hfibi-

tov ohrazen pomûrnû silnou zdí, a tak se mohl stát hfibitov spolu s kos-

telem také místem posledního odporu. 

Ke stejné roli byla urãena téÏ radnice, jejíÏ dodnes viditelná vrcholnû

gotická hranolová ãást vûÏe má evidentnû pevnostní charakter, jak pro-

kazuje soustava ‰tûrbinov˘ch stfiílen nejv˘‰e z konce 14. nebo poãátku

15. století. Pokud do ní vstoupíte, jako by na vás d˘chl r˘mafiovsk˘ stfie-

dovûk. Podle stavebního v˘zkumu se dal‰í stfiílny nacházely ve vnûj‰ích

zdech tûlesa budovy, která pÛvodnû chránila prostor uvnitfi zdí, podstat-

nû men‰í budovu stfiedovûké radnice a vstup do sklepení. V dobû oblé-

hání by hrála velmi dÛleÏitou úlohu téÏ studna v místech dne‰ního snû-

movního sálku, která byla objevena pfii jedné z úprav na konci sedmde-

sát˘ch let 20. století nebo poãátku osmdesát˘ch a bohuÏel zatajena 

archeologickému v˘zkumu z obav pfied zdrÏením prací. Její náplÀ, kte-

rá mohla mít velk˘ v˘znam pro stanovení stáfií a etap v˘voje radnice,

bohuÏel v neprospûch vûci unikla zkoumání.

Hrádecká brána je rovnûÏ ukryta za západní linií rynkov˘ch mû‰ÈanÛ

a jako jediná byla zkoumána pfii archeologickém v˘zkumu lokality

BurgetÛv statek a jako ostatní se vyznaãuje uÏitím vybranûj‰ího a ma-

sivnûj‰ího kamene, ale o ní jsme uÏ psali v pfiede‰lé kapitole. Podobnû

jsme pfiedloni informovali o v˘zkumu Hrádku, nejv˘znamnûj‰ího stra-

tegického bodu mûstské fortifikace od poloviny 14. století do roku 1405.

Hfibitovní brána byla vybudována jako poslední z pûti. DÛvodem byl

vznik nového pohfiebi‰tû po pfieplnûní pÛvodního michaelského ke kon-

ci 17. století kolem farního kostela. Nelze vylouãit, Ïe na jeho zru‰ení

mûla jist˘ podíl rovnûÏ fiada morbidních povûstí, které lidé tehdy brali

za skuteãné, pfiipomeÀme legendu o Ïìárskopotocké bylinkáfice

Nikischin, jeÏ mûla mít pletky s ìáblem, nebo prÛvodech mrtv˘ch dûtí.

Podle Schmidtovy veduty byla Hfibitovní brána na rozdíl od ostatních

zdobnûj‰í, rámovaná po stranách vstupu dvûma sloupy nebo poloslou-

py, tedy postavena v provinãním prostfiedí zchudlého mûsteãku tzv.

vla‰sk˘m zpÛsobem (barokním stylem). V horním ústí nynûj‰í tfiídy

HrdinÛ, tehdy zcela zastavûném, k ní byla proraÏena asi podél zdi dne‰-

Mohutn˘ právováreãn˘ sklep (muzeum)

Vestenhof v 50. letech (obytná ãást areálu)

Vestenhof (L) roku 1693 

Rozsáhl˘ komplex tvrze (1938)

Vestenhof kolem roku 1930 (stáje, nad okny asi zbytky ‰tûrbinov˘ch
stfiílen)
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ní po‰ty uzouãká uliãka Todgäßel (Smrtelná uliãka), témûfi soutka, jejíÏ

‰ífie nedovolovala prÛchod více neÏ ãtyfiem nosiãÛm már. UmoÏÀovala

nejkrat‰í pfiístup k bránû nového hfibitova obehnaného kamennou zdí

a hfibitovní kapli nebo márnici, zobrazené roku 1693 v severním rohu

prostoru pohfiebi‰tû.

Osud rozsáhlého Vestenhofu (Tvrzského dvora) je dal‰í ukázkou, jak

se v R˘mafiovû zbyteãnû bouralo a jak místní pomazaní zacházeli s his-

torick˘mi památkami. Rozsáhlá tvrz leÏela v místech zbouraného stat-

ku rodiny FeitÛ zhruba tam, kde dnes stojí matefiská ‰kola nad zaãátkem

ulice 8. kvûtna. Pfiedsunutá pevnÛstka mûla obrannou úlohu a zároveÀ

funkci panského dvora nejpozdûji od 40. let 15. století, jak napovídá ná-

zev. Proslula v dobû uhersk˘ch válek, kdy odtud vyráÏel rab‰tejnsk˘

kastelán Matûj Tovaãovsk˘ v ãele ozbrojeného houfce pánÛ z Brníãka

proti UhrÛm a domácím zrádcÛm Jifiíka z Podûbrad. Obdélníkov˘ dvÛr

byl bez proluk obestavûn stodolami, stájemi a obytn˘mi budovami.

Silné vnûj‰í zdi byly opatfieny linií stfiílen. Vzhled stavby, u níÏ ãasem

pfieváÏil zemûdûlsk˘ úãel, je zachycen na Schmidtovû vedutû i na

Surgentovû mapû. Vzhled dvorce se nezmûnil ani po druhé svûtové vál-

ce. Stále je‰tû skr˘val fiadu obrann˘ch prvkÛ i pÛvodní tváfi, ba nezmû-

nila se ani jeho rozloha, jen obytnou ãást zv˘‰ilo v 19. století první pat-

ro. Po pfiípadné restauraci areálu se mohl R˘mafiov chlubit dal‰ím v˘-

znamn˘m památkov˘m objektem.

Také právováreãné sklepy asi slouÏily mû‰ÈanÛm jako úkryt v dobû vá-

leãného ohroÏení a zásobám nutn˘m k pfieÏití. Aãkoli nejsou vzájemnû

propojeny jako mnohem úãelnûj‰í a rozsáhlej‰í systém sklepení a pod-

zemních chodeb v Jihlavû ãi Znojmû, podafiilo se nám zaznamenat

skromn˘ pokus o spojení sklepÛ v domû na námûstí Míru 16 a dal‰ího,

jiÏ neexistujícího na levém jiÏním nároÏí dne‰ní Radniãní ulice. Loch,

v na‰em pfiípadû nouzov˘ prÛchod oválného prÛmûru (0,8–1,2 x 0,6 m),

vydlabali ve Ïluté vrstvû rozpadající se chloritické bfiidlice poblíÏ zadní

stûny domu v hloubce dvou a pÛl metru. Obdobné nouzové podzemní

objekty jsou známé i z dal‰ích míst a slouÏily k ukrytí zásob a cenností

v dobû obleÏení, pfiípadnû dobytí a plenûní sídli‰È. 

Podle v˘skytu mlad‰í stfiedovûké a renesanãní keramiky byla hradba 

udrÏována je‰tû po zkáze mûsta (1405) v 15. století i pozdûji. Mlad‰í ná-

lezy jsou sice znaãnû smí‰eny, pfiesto lze soudit, Ïe pfiinejmen‰ím v˘-

znamné torzo star‰ího opevnûní zÛstávalo dochováno. Víme téÏ, Ïe je‰-

tû v souvislosti s protitureck˘mi opatfieními roku 1683 slouÏilo k pfií-

padné obranû mûsta. Obecnû se totiÏ pfiedpokládal postup armád mus-

limsk˘ch OsmanÛ na Moravu. JiÏ pfii men‰ím posunu hranice k severu

by se mûsto ocitlo v dosahu neukáznûn˘ch pohraniãních oddílÛ turec-

k˘ch dÛstojníkÛ (agÛ), jak tomu bylo na jiÏní Moravû. Tureãtí velitelé

osmansk˘ch hraniãáfisk˘ch jednotek totiÏ nedodrÏovali pfiímûfií a mír

ani tehdy, pokud je uzavfiel sám cafiihradsk˘ sultán nebo budínsk˘ (bu-

dape‰Èsk˘) pa‰a, jeho zástupce, kter˘ mûl jiné zájmy neÏ bránit Ïivoty

ìaurÛ, tj. nevûfiících psÛ sousední zemû. Zku‰enosti obyvatel markrab-

ství byly tristní. Malé muslimské jednotky se dopou‰tûly neb˘val˘ch

krutostí; drancovaly a vypalovaly lidská sídla, vraÏdily zajatce (malé

dûti, starce, stafieny, invalidy), ktefií nemûli jako zboÏí Ïádnou hodnotu.

Odvlékali na území obrovské fií‰e odrostlej‰í dûti, Ïeny a fiemeslníky,

aby je prodali na trzích s otroky.

Nafiízení císafie ke zv˘‰ení obranyschopnosti zemû se tak v‰ude beze-

sporu respektovala a také r˘mafiov‰tí obyvatelé se ochotnû podíleli na 

opravách chátrajících ãi sesut˘ch ãástí hradeb. Dostavovaly se z kame-

ne nebo nahrazovaly dfievûn˘mi palisádami a pfied brány se nasypávaly

hlinité valy k rozdûlení útoãníkÛ. Okruh hradeb doplÀovaly vnû zdí na

ohroÏen˘ch místech ‰panûlské jezdce proti atakÛm jízdy. Víme, Ïe bylo

tfieba spravit pukl˘ oblouk Horní brány a pod kostelem téÏ znaãnû

zchátralou Stfiední bránu. Pochopitelnû první stopy úpadku fortifikace

lze klást uÏ do souvislosti se zásadními zmûnami ve váleãné technice ve

14. a 15. století. Úãinek chladn˘ch zbraní postupnû pfieváÏily nastupu-

jící horké zbranû (ruãnice – pí‰Èaly a jiné „pu‰ky“, tûÏké hákovnice, ta-

rasnice, houfnice, bombardy…) s vût‰ím dostfielem i razancí, jimÏ ne-

pfiíli‰ pevná fortifikace z kamene s dfievûn˘mi souãástmi odolávala jen

stûÏí. Nepfiíli‰ movití mû‰Èané rezignovali na její opravy a udrÏování.

Lze fiíci, Ïe mûstské opevnûní sdílelo osudy zaniklého hradu Rab‰tejna,

kter˘ ztratil opodstatnûní nejen díky svému po‰kození, ale pfiedev‰ím

pro zanedbatelnou vojenskou hodnotu opevnûní.

Fota, repro a text: Mgr. Jifií Karel
(Válka, J.: Stfiedovûká Morava, díl 1, Vlastivûda moravská, sv. 5, Brno
1991; Dûjiny âsl. v datech, Praha 1986; 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, Vlastivûdn˘ vûstník moravsk˘ 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; Hlubek, L.: R˘mafiov (okr. Bruntál), Stfiedovûk 
a novovûk, Pfiehled v˘zkumÛ 50, Brno 2009; T̆ Ï: Pfiíspûvek k opevnûní
mûsta R˘mafiova, StM, sv. 35, Olomouc 2013; DoleÏel, J., 1995: Ke vzni-
ku a v˘voji nûkolika mûst stfiední a severozápadní Moravy (Blansko,

Ivanãice, Ti‰nov, Velká Bíte‰,
Vy‰kov), Archaeologia historica 20,
Brno 1995; Chupík, F.: âtyfii pozd-
nû stfiedovûká mûstská opevnûní na
stfiední Moravû – Hranice na
Moravû, Lipník nad Beãvou,
Prostûjov a Pfierov, Brno 1999;
Karel, J.: Nálezy renesanãních
kachlÛ v R˘mafiovû a na hradû
Rab‰tejn (2), StM, sv. 36, Olomouc
2013 etc.)

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2017

18

Sklep zaniklého domu pod trÏi‰tûm (archeologick˘ v˘zkum 2014)
Sklep zaniklého domu na Horní
ul. (vstup)

Klenba sklepa shora 
(nám. Míru)

Nález renesanãního kachle 
(parãík za Dolní bránou)

Zlomek renesanãního kachle do-
sud neznámého typu 
(parãík za Dolní bránou)

Detail vzácného zelenû glazova-
ného kachle
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Schützenberger a jeho psí povoz
Jako protiklad pfiedchozího charakteru
zde chci uvést jednoho ãlovûka, jehoÏ
chování bylo napohled mimofiádnû pfiá-
telské a pfiesladké, kdyÏ v‰ak mohl, byl vel-
mi krut˘ a ne‰títil se nejsurovûj‰ího t˘rání.
Jmenoval se Schützenberger, byl v R˘ma-
fiovû soukenick˘m mistrem a bydlel
v Horním pfiedmûstí u ml˘na.1 – 
S hotov˘m zboÏím jezdil na kaÏd˘ mal˘
trh v okolí, ãastûji také na vzdálenûj‰í trhy
aÏ do Prostûjova, k ãemuÏ si pofiídil mal˘
vozík taÏen˘ dvûma psy. – Dobfie si vzpo-
mínám, Ïe se sv˘m povozem pfiedjel po‰-
tu mezi Olomoucí a Prostûjovem o dvû
nûmecké míle,2 a to opakovanû. Proto
vÏdy dorazil do Prostûjova dfiíve neÏ po‰-
ta – neboÈ tehdy je‰tû neexistovala Ïelez-
niãní dráha, ãlovûk musel buì s po‰tov-
ním vozem, nebo, coÏ bylo ãastûj‰í, jít
pû‰ky.3

KdyÏ Schützenberger pfii‰el domÛ a na
cestû ne‰lo v‰echno tak, jak si pfiál, byl
mrzut˘, a zanedbala-li jeho Ïena Josefa
nûjakou drobnost, uloÏil jí hned se v‰í
vlídností v˘prask, kter˘ také neprodlenû
vykonal. – Ta dobrá osoba samozfiejmû
dostala obrovsk˘ strach, padla pfied tyra-
nem na kolena a prosila ho se zdviÏen˘-
ma rukama o milost! – Ale ten pfiesladk˘
ãlovûk se nenechal obmûkãit! – Se smí-
chem hledal b˘kovec a pravil k ní s vlíd-
n˘m v˘razem v obliãeji: „Pepinko, jen
chvíli vydrÏ,“ – a pfietáhl ji nûkolikrát v‰í si-
lou pfies záda!4 –
Ona kfiiãela: „Mil˘ muÏi, prosím tû, u‰etfii
mû!“ – On v‰ak: „Pepinko, jen ti‰e drÏ,
hned bude po v‰em!“ – A tak musela vy-
drÏet v‰echny hrubé rány, které jí ten zbû-
silec urãil. – – – 
UsouÏená dobrá Ïena za nûkolik let zem-
fiela – pravdûpodobnû podlehla jeho t˘-
rání – poté se Schützenberger znovu oÏe-
nil – ale narazil na prav˘ opak, neboÈ ny-
ní musí b˘t poslu‰n˘ on – dobfie mu tak!5

LoupeÏ v r˘mafiovském kostele
Tato krádeÏ se stala v roce 1830 v t˘dnu
po Velikonocích.
PfiíleÏitost ke zloãinu si musel ten ‰patn˘
ãlovûk bez víry a dÛvûry v Boha vybrat uÏ
ve velikonoãním t˘dnu a spoãítat si, jak se
pojistit, aby ho nikdo nepfiistihl. Bylo prá-
vû novoluní a noci byly tmavé, coÏ prove-
dení zlého skutku napomáhalo. – –
Byla právû stfieda po Velikonocích a moje
matka se úãastnila první m‰e svaté, která
se slouÏila v ‰est hodin ráno. KdyÏ kaplan
Franz Groß m‰i skonãil, otevfiel schránku
na hostie, aby lidé, ktefií byli u zpovûdi,
mohli pfiijmout tûlo Kristovo, a hle – jaká
hrÛza se ho a také v‰ech pfiítomn˘ch
zmocnila, tu vlevo i vpravo byl svatostánek
prázdn˘! – – –
Toãil schránkou dokola, ale zÛstala prázd-
ná a nic v ní nebylo vidût. Kaplan se po-
tom obrátil k lidu a spráskl ruce s v˘razem
nejvût‰ího zdû‰ení, bûÏel kolem oltáfie do
sakristie a jako smyslÛ zbaven˘ zase ven! –
– – Teì se v‰ichni shlukli a nahrnuli k nû-
mu a vyptávali se a dohadovali. – Mezitím
uÏ pfii‰la i rychle svolaná komise, prohle-
dala v‰echny kouty kostela a pátrala, kde
jsou ty pfiedmûty nebo kudy dovnitfi vklou-
zl zlodûj a kam se mohl schovat. – Zjistili,
Ïe na dolej‰ím konci kostela byly okenní
tabulky nízkého nezamfiíÏovaného okna,
které se nacházelo ve v˘‰ce 6–7 stop od
zemû, rozbité, tudy tedy bezpochyby lupiã
vnikl dovnitfi a s uloupen˘mi vûcmi, mon-
strancí a ciboriem s hostiemi, pravdûpo-
dobnû zase vylezl ven a utekl pryã. – – 
Nespornû to museli b˘t dva zlodûji, proto-
Ïe jeden pomohl druhému nahoru, ten
mu podal vûci oknem a pak mu ten první
musel pomoct ven, protoÏe sám by to
v‰echno nemohl zvládnout.
Toho rána, hrozného pro celé obyvatel-
stvo, obzvlá‰tû v‰ak pro duchovenstvo
a dobrého dûkana Palma, zahájil soud do-
movní prohlídky v celém mûstû a v pfiileh-

l˘ch vesnicích. V‰ude, kde jen pfiedpoklá-
dali, Ïe by se v domû mohly zdrÏovat po-
dezfielé osoby, byl proveden pfiísn˘ v˘-
slech, dokonce i u Josefa Simona, fieãené-
ho Tuchseff, na námûstí v R˘mafiovû, stej-
nû tak prohledali dÛm bohatého krejãího
Hubera v Edrovicích. U poslednû jmeno-
vaného dokonce v pokoji, ve stodole a ve
stáji vyrvali prkna z podlahy – ale nic ne-
na‰li! – – –
A proã to udûlali zrovna u Hubera? –
ProtoÏe to byl ·v˘car a jinak sm˘‰lející –
dnes se fiíká: volnomy‰lenkáfi! A proto
u nûj nezÛstalo nic neprohledáno – pfie-
stoÏe to byl poctiv˘ muÏ, i kdyÏ nikdy ne-
‰el do kostela!6 – – –
Je‰tû téhoÏ dne byla vypsána odmûna
300 zlat˘ch, kterou vyplatí obec
v R˘mafiovû tomu, kdo dokáÏe vypátrat
zlodûje. Mezitím ubûhlo uÏ 14 dní a pát-
rání vÛbec nepokroãilo, kdyÏ v Lo‰ticích,
nedaleko Mohelnice, pfii‰el k tamnímu
Îidovi jak˘si muÏ a nabídl mu k prodeji
kousky zlata a stfiíbra.
Îid okamÏitû poznal, Ïe rozsekané zlaté
a stfiíbrné kousky pocházejí z kostela, pfiijal
je a vyzval muÏe, aby poãkal ve svûtnici,
protoÏe si pr˘ chce dojít pro peníze k sou-
sedovi, neboÈ u sebe doma tolik penûz
nemá.
Ten muÏ v‰ak, kdyÏ se Îid vzdálil, zavûtfiil
nebezpeãí a utekl – byl ale brzy dopaden.
– Hned ho pfiedvedli pfied místní soud
a podrobili v˘slechu, kdo je, kde bydlí
a odkud získal ty zlaté a stfiíbrné kousky
atd.
Nato ten muÏ do protokolu uvedl: „Je
tkadlec z Rudy a objevil ty cenné vûci na
poli zahrabané pod hromadou kamení,
a tak je chtûl prodat.“ – –
Po v˘slechu byl vzat do vazby, protokol
poslali rychl˘m poslem na koni do
R˘mafiova – odkud se následnû vydala vel-
ká komise na tfiíhodinovou cestu do Rudy,
aby tam v‰echno podrobnû vy‰etfiila. –

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 V orig. Rohrmühle, pravdûpodobnû vodní ml˘n (tzv. válcov˘), v R˘mafiovû stálo ml˘nÛ nûkolik, jeden na vnûj‰ím konci Jesenické
ulice, druh˘ v místech hospody Na Statku a dal‰í ve smûru na Jamartice. Rohr (ães. trubka, potrubí, roura) mÛÏe ale odkazovat
i k huti, kde se vyrábûly roury (rourovnû); jedna mûla fungovat u Edrovic. Pozn. red.

2 1 nûmecká míle = 2 912 vídeÀsk˘ch sáhÛ = 5 522,5 metrÛ. Pozn. pfiekl.
3 To bylo také zdravûj‰í a zábavnûj‰í, neÏ se nechat v jakési tmavé kajutû pfiepravit z jednoho místa na druhé, v‰echna poezie a ne-

uspûchanost je pryã! 
4 Takov˘m zpÛsobem se ãlovûk nechová ani ke psu, jak se ten surovec choval k vlastní oddané Ïenû! – 
5 Goethe praví: „V‰echny viny se pomstí na zemi!“ Ostatnû by mûl tento muÏ a podobní hrubiáni ãíst „NáboÏenství lidstva“ Armina

Frankeho, brzy by zmûnil názor.
6 Kdyby jen ti, jiÏ pravidelnû nav‰tûvují kostel, byli poctiví lidé, potom by bylo mnoho ro‰ÈákÛ a vypadalo by to ve spoleãnosti Ïa-

lostnû! Poctivost a opravdové kfiesÈanství na‰tûstí nezávisí na náv‰tûvû kostela, neboÈ Kristus jak známo uãil: „Îe BÛh se musí ctít ne
v kostele, n˘brÏ v duchu a v pravdû, a on sám nejradûji kázal a uãil v BoÏském chrámu – ve volné pfiírodû! D. H.
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Historie R˘mafiova obrazem
SoutûÏ

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem jsme

zahájili v dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2017.
V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního roku uve-

fiejÀovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vy-

obrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo ménû zná-

mé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit pfiesnû,

o které místo jde, pfiípadnû která budova nebo lokalita se v souãasné

dobû na tomto místû nachází.

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

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

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

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-

na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 9

Jméno a pfiíjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃

Akce hradu Sovince

Tkadlec bydlel v domku stojícím osamoce-
nû na dolním konci obce. Komise zastihla
jeho Ïenu a nûkolik mal˘ch dûtí. Îena by-
la zatãena a dûti dÛkladnû vyzpovídány.
Vy‰lo najevo, Ïe jejich otec nûkolik dnÛ na
pÛdû nûco ‰típal a do nûãeho bu‰il a jim
(dûtem) nafiídili nevycházet ze svûtnice –
matka v‰ak pr˘ ãasto chodila na pÛdu.
Jedno dûvãe mûlo také na sobû zástûru,
která pocházela z oltáfiních ubrusÛ, které
se v R˘mafiovû ztratily.
Zatímco zmínûná komise provádûla ‰etfie-
ní v Rudû, shromáÏdili se v R˘mafiovû tisí-
ce lidí jak z mûsta, tak z vesnic, a utvofiili
s duchovenstvem velké procesí. Vydali se
komisi naproti v nadûji, Ïe se na‰la ales-
poÀ jedna z tûch svat˘ch nádob, aby byla
slavnostnû navrácena do kostela – av‰ak
v‰ichni se hofice m˘lili. – Komise pfii‰la
s prázdn˘ma rukama!
Lze si lehce pfiedstavit, Ïe rozãilení shro-

máÏdûného davu zpÛsobené takov˘m zkla-
máním bylo obrovské. V davu bylo velmi
mnoho rozzloben˘ch muÏÛ vyzbrojen˘ch
klacky a kameny, zvlá‰tû z tûch domÛ, kde
byla provedena domovní prohlídka, hluãnû
pfiitáhli pfiivítat zlodûje, neboÈ pfiedpokláda-
li, Ïe ho komise pfiivede. Kdyby se tak stalo,
nebyl by zlodûj dorazil do R˘mafiova Ïiv, ne-
boÈ by ho ti rozzufiení muÏi byli zlynãovali.
Bûsnící masa v‰ak byla dvojnásob zklamá-
na, protoÏe vyslaná komise nepfiinesla ani
ciborium, ani monstranci, ani zlodûje ne-
pfiivedla, a tak se rozhnûvaní lidé museli ne-
spokojeni vydat domÛ! – –
Zlodûj monstrance byl uvûznûn na
·pilberku a pr˘ tam také zemfiel. – Jeho Ïe-
na se v‰ak po nûkolika letech vrátila. Oba
byli velk˘mi hráãi loterie, proto v‰echno,
co jen mohli zastavit, vsadili do loterie, ale
nic nevyhráli. –
Ukradená monstrance byla umûlecky zho-

tovena z ãistého zlata a stfiíbra, byl to jeden
z nejkrásnûj‰ích modelÛ a po státní svato-
krádeÏi pfii váleãn˘ch reparacích Napoleonu
Bonapartovi byla z Opavy vyplacena za ‰est
tisíc zlat˘ch. Tuto ãástku poskytlo mûsto
R˘mafiov a mnozí dobrodinci; tamtéÏ byla
i opatfiena puncem, neboÈ v‰echno zlato
a stfiíbro, které nebylo opuncováno, pro-
padlo státu (státní pokladnû). Nakonec aby
byla ukradená monstrance opût nahraze-
na, nechal takfieãen˘ „bohat˘ Kindermann“
zhotovit novou podle stejného vzoru, ta
v‰ak byla jen pozlacená. – 
Nato paní hrabûnka z Harrachu, jelikoÏ
zlodûj pocházel z jejího panství, darovala
r˘mafiovskému kostelu druhou monstran-
ci. Byla sice malá, ale z pravého zlata
a stfiíbra, a pouÏívala se pfii slavnostech. – 
V roce 1879 tato monstrance málem sho-
fiela, kdyÏ vypukl poÏár v BoÏím hrobu, 
av‰ak odváÏná sestra fieholnice ji zachránila.

SRAZ AUTOMOBILOV¯CH VETERÁNÒ 
NA SOVINCI

10. záfií
V nedûli do 9:30 do 14:00 sraz automobilov˘ch veteránÛ na hradû

v rámci akce TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017

Spanilá jízda historick˘ch vozidel a motorek na‰ich 
i svûtov˘ch znaãek

PAST NA MEDVùDA
30. záfií a 1. fiíjna

·ermífisk˘ pfiíbûh o nezdafieném lovu na medvûda
Sokolnické ukázky lovu atrapy kofiisti

KA·PÁREK ZE SKALNÍHO HRADU
16. a 17. záfií

Loutkáfiská a pohádková pouÈ
Putování hradem z pohádky do pohádky

Divadelní, ‰ermífiské a loutkové pohádky pro celou rodinu

V¯STAVA: 
PAªO MACHO, JANA HOJSTRIâOVÁ

3. ãervna – 30. záfií
Zajímavé propojení maleb na sklo a fotografií

Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince
Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci
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MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Lois Lowryová: Spoãítej hvûzdy
Cel˘ pfiíbûh se odehrává v Dánsku, kde právû probíhá druhá svûtová

válka. Kamarádky Annemarie a Ellen nemyslí na válku, jen si stûÏu-

jí, Ïe se v obchodech nedá koupit mnoho vûcí, napfiíklad jejich oblí-

bené sladkosti. KdyÏ ale Nûmci zaãnou v okupovaném Dánsku pro-

následovat Ïidy, uÏ si té tragédie v‰ímají. Ellen je totiÏ Ïidovka 

a ocitá se v ohroÏení Ïivota, které také ovlivní jejich kamarádství.

Annemariini rodiãe se ov‰em rozhodnou malou kamarádku své dce-

ry zachránit.

V této knize se pfiipomíná hlavnû hrdinství dánsk˘ch obãanÛ, ktefií

zachránili pfies 7000 Ïidovsk˘ch obyvatel tím, Ïe je pfievezli pfies mo-

fie do ·védska. 

Peter se drÏel stranou a lokty se opíraly o kolena. Bylo vidût, Ïe o nû-
ãem pfiem˘‰lí. 
Ellen sedûla na pohovce mezi sv˘mi rodiãi a pevnû se drÏela s mat-
kou za ruku. Zvedla oãi k Annemarie, ale neusmála se. Annemarie

najednou pfiepadl smutek. Pfiátelské pouto mezi nimi pofiád trvalo,
ale Ellen jako by teì pfie‰la do jiného svûta, do svûta, kter˘ sdílela se
svou rodinou a o kterém nikdo nevûdûl, kam je zavede. 
KdyÏ se str˘ãek Henrik zvedl k odchodu, star˘ muÏ se na nûj znenadá-
ní zahledûl. „BÛh tû opatruj,“ fiekl pevn˘m hlasem. Henrik pfiik˘vl.
„BÛh opatruj nás v‰echny,“ odpovûdûl. Pak se obrátil a vy‰el z míst-
nosti. O chvilku pozdûji Annemarie zaslechla klapnout domovní dvefie.
Maminka pfiinesla z kuchynû ãajovou konvici a podnos se ‰álky.
Annemarie jí pomohla ‰álky rozdat. 
Nikdo nemluvil.

Tuto knihu vfiele doporuãuji, je to zajímav˘ pohled na problematiku

holocaustu, najde si v ní své kaÏd˘, kdo se o druhou svûtovou válku

zajímá. Navíc je ãtivû napsaná a dokáÏe ãtenáfie vtáhnout do dûje. 

Ivana Hofiínková, 8. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
(LOWRY, Lois. Spoãítej hvûzdy. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 125 s.)

Prostor pro firmy a podnikatele

Hedva Prima bourá zchátralé budovy
V prÛbûhu letních mûsícÛ mohli kolemjdoucí zaznamenat v areálu Hedvy na
Opavské ulici stavební ruch. Ne‰lo v‰ak o v˘stavbu nov˘ch budov pro roz‰ífiení
textilní v˘roby, ale o demolici zchátral˘ch a nevyuÏívan˘ch objektÛ. Ty nahlodal
zub ãasu a podle slov zástupce vlastníka také nepfiizpÛsobiví obãané s vidinou
zpenûÏení v‰eho, co se zpenûÏit dalo.
Bûhem velkého rozmachu textilnictví na R˘mafiovsku probûhla masivní

v˘stavba fabrik, které svého ãasu zamûstnávaly tisíce lidí. Na dne‰ní

Opavské ulici vyrostla továrna bratfií SchielÛ, po válce pfiejmenovaná na

Henap (Hedva, národní podnik), Brokát a nakonec Hedvu. Areál, kter˘

v souãasnosti vlastní Hedva Prima Moravská Tfiebová, má nejlep‰í léta

za sebou. Kdysi prosperující odvûtví vytlaãil levn˘ textil z Asie. Budovy

na Opavské s v˘jimkou dvou pronajat˘ch provozÛ nejsou vyuÏívané.

Malé podûkování pfiátelÛm
Ve svém vûku uÏ chodím sama ven velmi málo, a kdyÏ se vydám na

nákup, potkám tolik pfiátel, ktefií mû vÏdy s radostí zdraví. Tûm, kte-

fií rádi ãtou Horizont, bych jeho prostfied-

nictvím ráda podûkovala.

Nejdfiíve ale musím podûkovat Pánu

Bohu, kter˘ mnû Ïivot dal, víru ve mnû

pûstoval i úctu k rodiãÛm, ktefií mû vy-

chovali, k uãitelÛm, ktefií nám byli pfií-

kladem. Dûkuji lékafiÛm, ktefií mû vÏdy

vyléãili, i kdyÏ to nûkdy bylo tûÏké.

¤ekla jsem jim: „SvÛj Ïivot svûfiuji do

rukou BoÏích a do rukou va‰ich s plnou

dÛvûrou,“ a oni se mile usmáli a ti‰e po-

dûkovali. Mnozí uÏ s námi nejsou, ale

dobro se nezapomíná.

Pfiátelé pro mû znamenají hlavnû vzpo-

mínky. Nemohu jmenovat v‰echny, byly

by jich stovky, jen nûkolik z nich. Mezi

nimi kamarádku z mládí Ludmilu

Karáskovou. Já jsem ‰la pracovat do

Brokátu a ona studovat na zdravotní ‰ko-

lu. Jaké bylo moje pfiekvapení, kdyÏ se

po letech objevila u porodního stolu pfii

porodu mého druhého syna a byla se

mnou i o rok pozdûji pfii tom tfietím.

Scházely jsme se i s její sestrou Vûrou

Walákovou v kostele sv. archandûla

Michaela. Ráda bych vzpomnûla i na její rodiãe, manÏele Volkovy,

a na manÏela, pana Franti‰ka Karáska, kter˘ nám do Brokátu pfii‰el

zahrát a zazpívat k MDÎ. V Brokátu hrá-

val na harmoniku také pan Antonín

Pode‰va z Harrachova.

Ráda vzpomínám na paní Marii

Kodovskou, tehdy je‰tû Bûtíkovou, u níÏ

jsme s kamarádkou Edeltraud Kyjákovou

sedávaly na laviãce v zahrádce. Vzpomí-

nám na paní uãitelku Eli‰ku Jungwirtho-

vou, která mi byla oporou, kdyÏ mi umíra-

li rodiãe, nebo na milého pana uãitele

Václava Kováfie, kterého jsem si velmi vá-

Ïila. Chodil s námi kreslit do Harrachova,

do lomu a na rÛzná jiná místa. Obdivovali

jsme v‰ichni, jak krásnou krajinu pfied ná-

mi umûl vytvofiit. V̆ borní pfiátelé byli i mí

dfiívûj‰í sousedé Karel a Gertruda Boxa-

novi. Staãilo zaÈukat na zeì a uÏ jsme vû-

dûli, Ïe se sejdeme u kávy.

Ve vzpomínkách mi zÛstali pfiátelé ze

‰koly, z Brokátu i mnozí dal‰í, ktefií mi

pomohli, kdyÏ mi bylo nejhÛfi. Nikdy mi

nefiekli: Ty jsi Nûmka, s tebou se nebaví-

me.

Hodnû ‰tûstí v‰em dobr˘m pfiátelÛm pfie-

je z celého srdce Olga Schreiberová
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„Rozhodli jsme se po zralé úvaze prázdné objekty zbourat. DÛvodem ne-
bylo jen jejich stáfií a zchátralost, ale hlavnû hledisko bezpeãnosti, este-
tiky a ekologie. Do konce roku bychom mûli dokonãit 90 % demoliãních
prací, doãi‰Èovací práce budou probíhat pfií‰tí rok,“ sdûlil k probíhající

demolici objektÛ pfiedseda pfiedstavenstva Hedvy Prima Moravská

Tfiebová Ing. Jifií O‰lej‰ek.

Na dotaz, jaké má vedení firmy plány s voln˘mi pozemky, pfiedseda

pfiedstavenstva konkrétnû neodpovûdûl. PlánÛ, zámûrÛ a poptávek je pr˘

celá fiada. Firma v minulosti zvaÏovala v˘stavbu ãerpací stanice, o po-

zemky mûly zájem i potravinové fietûzce, ale Ïádn˘ z uveden˘ch zámû-

rÛ nebyl realizován.

„Demoliãní v˘mûr je vydán na pût objektÛ vãetnû b˘valé jídelny, která
nemá statut historické budovy, snad kromû ãelního ‰títu, ale pro nûj se
nevyplatí budovu zachraÀovat a opravovat. Stejnû tak bude zbourána
malá budova b˘valé vrátnice. A co bude v budoucnosti? Já zastávám

heslo: ·tûstí pfieje pfiipraven˘m,“ uzavfiel Jifií O‰lej‰ek.

V hlavní budovû Hedvy sídlí v pronájmu firma Hedva âesk˘ brokát, s. r. o.,

s pûtatfiiceti zamûstnanci a je zde instalována externí expozice r˘mafiov-

ského muzea o textilnictví, dal‰í ãást areálu vyuÏívá k podnikání tavírna

hliníku firmy AlFeCopper Trading, s. r. o. JiKo

UÏiteãná informace

Jak se bránit proti hluku od sousedÛ?
Domov pfiedstavuje pro mnohé oázu klidu. Co v‰ak
dûlat v pfiípadû, Ïe va‰i domácí pohodu naru‰ují
hluãní sousedé, továrna nebo hluk ze zahrádky res-
taurace? 
ZpÛsob obrany záleÏí na pÛvodu hluku i jeho

intenzitû. Pokud hluk ve va‰em obydlí dosahu-

je míry ohroÏující va‰e zdraví, mÛÏe nápravu

zjednat hygienická stanice nebo stavební úfiad.

Krajská hygienická stanice mÛÏe zastavit pro-

voz nebo pouÏívání zdroje hluku aÏ do odstra-

nûní závady nebo odejmout povolení k jeho

provozu. V pfiípadû nerespektování takového

rozhodnutí mÛÏe ukládat pokuty. Stavební 

úfiad kontroluje, zda k pfiekraãování hlukov˘ch

limitÛ nedochází v prÛbûhu provádûní stavby.

Dále mÛÏe i u jiÏ dokonãené stavby nafiídit

provedení nezbytn˘ch úprav pro zamezení

pfiekroãení zákonn˘ch limitÛ hluku, ke které-

mu dochází pfii uÏívání stavby. „Pokud nelze
limity pro hluk z váÏn˘ch dÛvodÛ dodrÏet, mo-
hou b˘t pfiekroãeny, k tomu je v‰ak zapotfiebí
zvlá‰tního povolení,“ vysvûtluje Luká‰

Zelen˘, vedoucí právního oddûlení dTestu. 

Hlasitá hudba, rozjívené hovory, vytrvale ‰tû-

kající psi, mÀoukající kocoufii oz˘vající se od

sousedÛ a podobné hluky, které v‰ak nedosa-

hují intenzity po‰kozující va‰e zdraví, je

moÏné fie‰it prostfiednictvím obecního úfiadu

ãi policie. „Hluk pocházející ze sousedních
bytÛ mÛÏe b˘t totiÏ pfiestupkem proti vefiejné-
mu pofiádku nebo proti obãanskému souÏití,“
uvádí Zelen˘.

V pfiípadû hluku od sousedÛ máte také moÏ-

nost obrátit se na soud se Ïalobou, kterou bu-

dete poÏadovat, aby soused zabránil pronikání

hluku do va‰eho bytu. „Soud Ïalobû vyhoví,
pokud hluk pfiesahuje místní obvyklé pomûry.
Hledisko pfiekroãení zákonn˘ch limitÛ v tomto
pfiípadû nehraje roli,“ konstatuje Zelen˘.

Samostatnou kapitolou je pofiádání vefiejnû

pfiístupn˘ch kulturních ãi sportovních akcí.

Pravidla pro jejich organizaci stanovují obce.

Ty také stanoví provoz letních zahrádek res-

taurací, napfiíklad v rámci trÏního fiádu. „V na-

‰í poradnû se setkáváme i se stíÏnostmi na hla-
sit˘ projev hostÛ restauraãních zafiízení, ten
v‰ak nemÛÏe fie‰it krajská hygienická stanice.
Hlasité projevy hostÛ tak mohou b˘t posouze-
ny jako pfiestupky proti noãnímu klidu. Pokud
nebudete s rozhodnutím jmenovan˘ch úfiadÛ
spokojeni, máte moÏnost obrátit se na správní
soudy. Správní soudy pak mohou rozhodnutí 
úfiadÛ zru‰it ãi zmûnit,“ fiíká Zelen˘.

Pokud by v dÛsledku hluku docházelo ke ‰ko-

dám, mÛÏete se jako po‰kozen˘ domáhat ná-

hrady. Opomenout nelze ani moÏn˘ zásah do

takzvan˘ch osobnostních práv kaÏdého ãlovû-

ka. „Dle konkrétní situace by se mohlo jednat
o poru‰ení práva na dÛstojné Ïivotní podmín-
ky, soukromí ãi zdraví,“ uzavírá Zelen˘. 

Helena Diesing, dTest

Co dûlat se zboÏím po‰kozen˘m pfii pfiepravû
Nakupování v e-shopech má své v˘hody, ale také ur-
ãitá úskalí. NejenÏe tak trochu kupujete zajíce v pyt-
li, ale navíc do hry vstupují pfiepravní spoleãnosti,
které mohou ne‰etrn˘m zacházením napáchat na
zásilce znaãné ‰kody. Na koho se tedy obrátit,
kdyÏ doma otevfiete dlouho oãekávan˘ balíãek a zji-
stíte, Ïe zakoupené hrníãky jsou potluãené a z talífi-
kÛ vám zbyla jen porcelánová drÈ?
Málokdo asi v takové chvíli vybûhne za ujíÏdû-

jícím kur˘rem, aby ho pfiimûl vzít si zboÏí zpát-

ky. Je potfieba vzniklou spou‰È zdokumentovat

a neprodlenû uplatnit reklamaci. „Prodávající
odpovídá za stav zakoupeného zboÏí aÏ do oka-
mÏiku pfievzetí kupujícím. Proto i po‰kození
zboÏí zpÛsobené pfiepravcem jde na vrub pro-
dejce. Nemusíte se tedy domáhat náhrady ‰ko-
dy u pfiepravce, ale mÛÏete zboÏí klasicky re-
klamovat v e-shopu, kde jste jej zakoupili, nebo
od smlouvy do 14 dnÛ odstoupit,“ fiíká Luká‰

Zelen˘, vedoucí právního oddûlení dTestu. 

Je pravda, Ïe provozovatelé e-shopÛ se tím do-

stávají do nelehké pozice. Právo na náhradu

‰kody a stejnû tak i dal‰í práva z pfiepravní

smlouvy totiÏ po vydání zásilky automaticky

pfiechází na jejího pfiíjemce. Pokud tedy rekla-

maci u pfiepravní spoleãnosti uplatní prodáva-

jící, s nejvût‰í pravdûpodobností nebude 

akceptována. 

Mûli byste proto o po‰kození zásilky informo-

vat jak prodávajícího, tak pfiepravní spoleãnost,

a to co nejdfiíve. „S pfiekontrolováním zboÏí
a uplatnûním reklamace neotálejte, mohlo by to
pfiispût ke vzniku ‰kody na stranû prodávající-
ho. Bez va‰í souãinnosti totiÏ nemÛÏe úãinnû 
uplatnit svÛj nárok vÛãi pfiepravci. Zákon uklá-
dá kaÏdému ãlovûku, aby pfiedcházel vzniku
‰kod u ostatních. Lhostejnost vÛãi zájmÛm pro-
dávajícího tak mÛÏe v koneãném dÛsledku do-
stihnout vás,“ doplÀuje Luká‰ Zelen˘. 

Pokud jde o pfiepravní spoleãnost, ta se nemÛ-

Ïe zbavit své odpovûdnosti poukazem na to, Ïe

adresát pfii pfievzetí zásilky podepsal prohlá‰e-

ní, podle kterého balík pfii‰el nepo‰kozen˘.

Podobné prohlá‰ení potvrzuje jen nepo‰koze-

nost vnûj‰ího obalu. KdyÏ balík pfied fiidiãem

na místû neotevfiete, pak ze stavu vnûj‰ího 

obalu nelze vyvozovat, jak je na tom obsah ba-

líku.

Není-li sporu o tom, Ïe se zboÏí po‰kodilo pfii

pfiepravû, máte na v˘bûr mezi uplatnûním re-

klamace a odstoupením od smlouvy. „JestliÏe
se rozhodnete uplatnit reklamaci, nemÛÏete po
prodávajícím poÏadovat okamÏité vrácení pe-
nûz. To lze nárokovat jen tehdy, pokud by ne-
byla moÏná bezplatná oprava ani v˘mûna za
nov˘ kus. Nadto mÛÏe vyfiízení reklamace trvat
aÏ 30 dní,“ upozorÀuje Zelen˘. Reklamovat

zboÏí z dÛvodu jeho po‰kození pfii pfiepravû

naproti tomu nelze, pokud si pfiepravu zaji‰Èu-

jete sami nezávisle na prodávajícím. Pfiedání

zboÏí pfiepravci má pak z pohledu práva stejné

úãinky, jako byste jej sami pfievzali.

Na závûr je na místû pfiipomenout, Ïe vhodné

zabalení zboÏí urãeného k pfiepravû má zajistit

prodávající. „Nevypl˘vají-li z obchodních
podmínek pfiepravce zvlá‰tní pravidla pro ba-
lení urãitého typu zboÏí, pak je tfieba jej zaba-
lit podle zvyklostí a s ohledem na jeho pova-
hu,“ upfiesÀuje Luká‰ Zelen˘. 

Vanda Jaro‰ová, dTest
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Kam na v˘let

Krajem slatí k divu hor stvofienému lidmi
Cesta od Franti‰kovy myslivny neomylnû mífií k rozsáhlému lesnímu

masivu pokr˘vajícímu vrcholy Velké a Malé Jezerné. Cesta není znaãe-

ná, ale zejména zpoãátku ji nelze pfiehlédnout. Hust˘ horsk˘ les vroubí

‰irokou lesáckou sváÏnici a milovníci borÛvek si mohou pochvalovat, Ïe

tady je díky hlubokému úvozu mohou sbírat vestoje.

KdyÏ dojdeme na vrcholové plato, je nutné zpozornût. Cesta se totiÏ

pod vrcholem Velké Jezerné (1248 m n. m.) vûtví do tfií pû‰in. Aã se to

nabízí, poutník by se nemûl nechat zlákat tou nej‰ir‰í. Sice dovede ãlo-

vûka na vrchol této magické hory, ale pak konãí. Navazuje na ni jen

prastar˘ loveck˘ chodník vedoucí aÏ do údolí Desné, témûfi zarostl˘

a dost krkolomn˘.

Hora Velká Jezerná leÏí uprostfied pomyslné ãáry mezi Mraveneãníkem

a Petrov˘mi kameny, a tak se není co divit, Ïe i tento kopec je opfieden

tajemn˘mi legendami. Ty vyprávûjí o zvlá‰tních bytostech, které jsou na-

dány nadpfiirozenou mocí a Ïijí v nitru hory. Jednou pr˘ jist˘ hajn˘ spû-

chal pfies zdej‰í lesy do Louãné pro felãara, aby za‰el za jeho nemocnou

Ïenou. UÏ se stmívalo, kdyÏ tu najednou se prosvûtlila lesní cesta silnou

záfií a pfied ním se objevila mladá dívka. Usmívala se, a kdyÏ do‰la k haj-

nému, mlãky mu podala svazeãek bylin. Pokynula dlaní smûrem k há-

jovnû a zmizela. Hajn˘ i beze slov pochopil, Ïe se má vrátit za nemoc-

nou Ïenou a uvafiit jí tyto byliny. KdyÏ tak uãinil, nemoc jakoby zázra-

kem z tûla ode‰la. Hajn˘ vûdûl, Ïe potkal pohádkovou bytost z podzemí

Velké Jezerné, protoÏe to zdaleka nebylo poprvé, co tito záhadní tvoro-

vé v rÛzn˘ch podobách nav‰tívili lidsk˘ svût, aby pomohli potfiebn˘m.

VraÈme se ale na rozcestí. Správná cesta je ta nejménû znatelná – pro-

stfiední. Na stromû ji oznaãuje pfiipevnûné odrazové sklíãko z traktoru,

ale kdo ví, jak dlouho tady je‰tû vydrÏí. Cesta, ãi spí‰e pû‰ina, zamífií ne-

omylnû do sedla mezi Velkou a Malou Jezernou. UÏ po pár krocích se

zaãne ve stopách oti‰tûn˘ch do jesenické pÛdy objevovat voda.

Pfiicházíme na dal‰í z jesenick˘ch ra‰elini‰È, které hromadí vodu v pro-

hlubeninû sedla mezi obûma horami. Stará lovecká stezka byla odpra-

dávna zpevnûna haÈov˘m chodníkem. Ten se zaãal pomalu rozpadat, ale

s rozvojem turistiky v posledních letech byl opraven.

Zdej‰í ra‰elini‰tû je úÏasné zejména na pfielomu ãervna a ãervence.

Zdej‰í rostliny rozkvetou a celá oblast ztrácí ponurost, kterou se vyzna-

ãuje po vût‰inu roku. Právû zde sbírá své vody dal‰í jesenická fieka 

– Merta. Pramení kousek pod ra‰elini‰tûm, v závûru mûlkého údolí 

ohraniãeného Velkou a Malou Jezernou a Vfiesníkem. Nezkou‰ejte její

pramen najít, pÛda je tady tak podmáãená, Ïe není problém zapadnout po

pás do bláta. V závûru údolí, které Merta teprve vyhlodává do vût‰ích

hloubek, se k toku pfiipojuje hned nûkolik men‰ích pramínkÛ, takÏe jiÏ

po nûjak˘ch 300 metrech je z Merty docela slu‰nû vodnat˘ potok. Klikatí

se po travnaté pláni, vzniklé po katastrofálním polomu na konci 90. let

20. století a kupodivu i zde, v opu‰tûné krajinû hor, velmi brzy narazí na

stopu lidsk˘ch rukou – loveckou chatu Jezerná.

Mal˘ srub, napÛl ztracen˘ v obrovské plo‰e této ãásti JeseníkÛ, má po-

zoruhodnou historii. Dá-li se vûfiit dfievûné tabulce, která je na ní pfiibitá,

byla chata postavena v roce 1902, a patfiila by tak k nejstar‰ím boudám

v této oblasti. Je‰tû pozoruhodnûj‰í je v‰ak dÛvod, proã byla postavena.

·lo totiÏ o rybáfiskou ba‰tu, stojící na bfiehu dvou nevelk˘ch rybníkÛ.

Skuteãnû zde, v nadmofiské v˘‰ce kolem 1150 metrÛ, nechala vrchnost

vybudovat dvû nádrÏe k odchovu pstruhov˘ch ryb! A na Jezerné bydlel

ba‰t˘fi, kter˘ se o pstruhy staral. Byla to zvlá‰tní a hodnû osamûlá sluÏ-

ba. VÏdyÈ nejbliÏ‰í obydlené místo odsud leÏí asi devût kilometrÛ dale-

ko a jen obãas mûl zdej‰í obyvatel moÏnost nav‰tívit „souseda“ v asi dva

kilometry vzdálené Franti‰kovû myslivnû.

Z rybníkÛ se toho moc nezachovalo. Jsou znatelné jen hráze a pomûr-

nû rovinaté plochy nûkdej‰ího dna. Pod b˘val˘mi nádrÏemi se pak

Merta stále více a více zafiezává do podloÏí a postupnû vytváfií kaÀon,

kter˘ fieku dovede aÏ do nivy, kde se z horské bystfiiny zmûní v poho-

dovou fiíãku.

Ale to pfiedbíháme. Na okraji zmínûné holé plánû fieka, jiÏ notnû zavrta-

ná do údolí, protne cestu znaãenou modrou turistickou znaãkou a doslo-

va po hlavû se vrhne smûrem dolÛ. Kolem Merty vede na dnû kaÀonu,

kter˘ zde fieka vyhloubila, úzká pû‰inka. Poutníkovi, kter˘ se po ní vydá,

nabídne neuvûfiitelnou podívanou na desítky, moÏná stovky kaskád a vo-

dopádkÛ. Ty se sice v˘‰kou nevyrovnají znám˘m vodopádÛm Bílé

Opavy na druhé stranû masivu hor, pfiesto jsou pfiekrásnou ukázkou pa-

nenské jesenické pfiírody. Nad fiekou se vypínají divoké skalní ostrohy

a smrkov˘ les stfiídají pÛvodní horské buãiny. Svítí-li slunce do údolí

v tom správném úhlu, nabízí Merta právû zde neopakovatelnou scenerii.

Asi po kilometru se fieka dostane k dnes jiÏ sotva znateln˘m zbytkÛm

mostu, kter˘ zde v dávn˘ch dobách divoãící fieku kfiíÏil. Jeho stavbu si

kdysi vyÏádala touha ãlovûka vyrvat pfiírodû její rudné bohatství. Právû

zde se kdysi tûÏila Ïelezná ruda – hematit, kter˘ se zpracovával v Ïele-

zárnách v Sobotínû a je‰tû dfiíve ve vrchnostensk˘ch hamrech. Stará ‰tû-

tová cesta pak prozrazuje, kudy povozy odváÏely rudu ke zpracování. Po

této cestû se dostaneme do malebného údolí, kde Merta pfiibírá svÛj dru-

h˘ v˘znamn˘ pramenn˘ tok. Ten spatfiuje svûtlo svûta pod hlavním hfie-

benem JeseníkÛ táhnoucím se smûrem ke Skfiítku. Obû vûtve pramene

vyvûrají v nadmofiské v˘‰ce asi 1300 metrÛ na obou stranách v˘chodní-

ho úboãí 1370 metrÛ vysokého Jeleního hfibetu. Zejména lev˘ tok se

v prudkém spádu Ïene z prameni‰tû nacházejícího se nedaleko známé

Jelení studánky do údolí ve stínu neuvûfiitelnû vysokého skaliska

âertovy stûny.

VraÈme se na vrcholky hor. Po pfiekonání haÈového chodníku ãeká pout-

níka stoupání na vrchol Malé Jezerné. Pozoruhodné je, Ïe je je‰tû 

o 20 metrÛ vy‰‰í neÏ Velká Jezerná. Je to pfiedzvûst toho, Ïe nejvy‰‰í 

vrcholy rozsochy Mraveneãníku jsou na dosah.

A skuteãnû – lesní cesta konãí na ‰iroké ‰otolinové lesní dálnici, která

obkruÏuje nejvy‰‰í vrcholy této oblasti. Tady zaãíná ãervenû znaãená

stezka, která mífií na onu podivnou plochou horu, která zabere skoro ce-

l˘ obzor. Znalci uÏ tu‰í, Ïe pfied sebou mají kombinaci díla pfiírody a kyk-

lopské práce lidsk˘ch rukou – horní nádrÏ pfieãerpávací vodní elektrárny

Dlouhé stránû. Je‰tû pár pohledÛ k chatû ·v˘cárnû, která se r˘suje na

druhé stranû údolí Desné, a uÏ stoupáme k pfiehradû.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Skalní práh na Mertû

Vfiesník od Dlouh˘ch strání Fota: V. Lehk˘
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Sport

Star‰í pfiípravka zaãala novou sezónu
Novû vytvofiená star‰í pfiípravka fotbalistÛ odstartovala sezónu

2017/2018. T˘m star‰í pfiípravky tvofií hráãi roãníkÛ 2007–2009

Sebastián Oli‰, Vít Novosad, Filip Maceãek, Filip Vymazal, ·imon

Jahoda, Jan Friedrich, Jifií Herman, Radim Pfiecechtûl, Petr Hance,

Tomá‰ Vychodil, Jan Mihál, Michal Kubík, David Tomíãek, Miroslav

Mu‰álek, Alexandr Pytlíãek.

V sobotu 26. srpna jsme se zúãastnili v˘borného celodenního turnaje

ve SmrÏicích u Prostûjova. Turnaj mûl vynikající obsazení, zúãastnilo

se ho 24 t˘mÛ z âeské republiky, Polska a Slovenska, mezi nimi napfi.

Sigma Olomouc, FC Slovácko, Zbrojovka Brno, Fastav Zlín, FC Opa-

va, z Polska tfieba Górnik Zabrze a ze Slovenska Dubnica nad Váhom,

Malacky a dal‰í.

Ve skupinû jsme se utkali se Zbrojovkou Brno, se kterou jsme prohrá-

li 3:4, s t˘mem Fastav Zlín jsme remizovali 3:3, 1. FK Dúbravku jsme

porazili 4:1, s Dubnicí nad Váhom jsme prohráli 1:2 a s t˘mem âecho-

vic jsme remizovali 2:2. V tabulce jsme skonãili na 4. místû a tím jsme

se dostali do skupiny zápasÛ o 9. aÏ 17. místo. R˘mafiov‰tí porazili t˘-

my Malacky a âechovice, v posledním zápase o 9. aÏ 10. místo s muÏ-

stvem 1931 Zlín ale smolnû prohráli 2:3.

Cel˘ turnaj se hrál za úmorného vedra, bylo znát, Ïe v‰em hráãÛm po-

malu docházejí síly. Koneãné 10. místo je pro na‰e kluky velice do-

br˘m v˘sledkem, protoÏe turnaj se hrál systémem 5+1, kter˘ jsme hrá-

li poprvé. DÛleÏité bylo také porovnání s t˘my, s nimiÏ se r˘mafiov‰tí

fotbalisté ãasto neutkávají. V turnaji se neztratili a za to je musím moc

pochválit. 

Do All Stars t˘mu se probojoval ná‰ hráã Jan Friedrich, kter˘ si za svÛj

v˘kon odnesl krásn˘ pohár. Kromû toho si dva kluci z na‰eho t˘mu od-

vezli první dvû ceny z bohaté tomboly v podobû tabletu a mobilního te-

lefonu. Hodnocení celého turnaje pro ná‰ t˘m bylo velice pozitivní.

Turnaje se zúãastnili Miroslav Mu‰álek, Radim Pfiecechtûl, Jan Mihál,

David Tomíãek, Tomá‰ Vychodil, Petr Hance, Michal Kubík, Vít

Novosad, Filip Vymazal a Jan Friedrich.

V nedûli jsme odehráli první mistrovské utkání v Bfiidliãné. Kluci zá-

pas po nároãném sobotním turnaji odehráli velice dobfie, vyhráli 12:4,

a kdyby promûnili v‰echny ‰ance, mohlo b˘t branek je‰tû víc. O góly

se postarali Sebastián Oli‰, Radim Pfiecechtûl, Filip Vymazal, Tomá‰

Vychodil, Jan Friedrich a Vít Novosad. Foto a text: Radim Pfiecechtûl
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KuÏelkáfii bojovali o cenné body
v Bohumínû

V sobotu 2. záfií se na bohumínské kuÏelkáfiské dráze konal celorepublikov˘
turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, kterého se zúãastnilo osmatfiicet hrá-
ãÛ z celé republiky.
V kategorii LP1 velmi dobfie obstál r˘mafiovsk˘ Jifií Polá‰ek hrající

za TJ Bfiidliãná, kter˘ v˘konem 398 bodÛ porazil favorizovaného

Petra Kumstáta z KK Blansko (396 b.) a skonãil druh˘. Prvenství si

odnesl Josef Ka‰par z Horního Bene‰ova (419 b.). 

V kategorii LP2 si polep‰il Ivo Mrhal z TJ Bfiidliãná, kdyÏ v˘konem

406 bodÛ pfiehrál Bohumila Ba‰ného z KK Blansko (399 b.) a skon-

ãil rovnûÏ druh˘. První místo uhájil ostravsk˘ Jaroslav Brázda z od-

dílu Turisti Ostrava (427 b.).

Tradiãní roli favorita potvrdil a své fanou‰ky nezklamal r˘mafiovsk˘

Zdenûk Doãkálek z TJ Bfiidliãná, kter˘ za sebou neuvûfiiteln˘m v˘-

konem 539 bodÛ nechal druhého Lubomíra âervinku z Baníku Ostra-

va (450 b.) a t˘mového spoluhráãe Miroslava Grebenára z TJ Bfiidliã-

ná (398 b.) na tfietím místû.

Bohumínsk˘ turnaj mûl b˘t pÛvodnû posledním turnajem seriálu

âeského poháru 2017, na hráãe v‰ak ãeká je‰tû jeden kuÏelkáfisk˘ zá-

vod, kter˘ by se mûl odehrát na kuÏelnû v Opavû v fiíjnu nebo listo-

padu. Termín organizátofii upfiesÀují. Nicménû podle prÛbûÏn˘ch v˘-

sledkÛ mohou b˘t na‰i kuÏelkáfii spokojení. Jifií Polá‰ek je v katego-

rii LP1 na prvním místû stejnû jako Ivo Mrhal v kategorii LP2. V ka-

tegorii TP k Ïádné zmûnû nedo‰lo, coÏ je pro na‰e hráãe velmi po-

vzbudivé. JiKo

PrÛbûÏné v˘sledky âeského poháru 2017

LP1 
1. Polá‰ek Jifií 66 

2. Kumstát Petr 65

3. Ka‰par Josef 47

LP2 
1. Mrhal Ivo 62

2. ·merda Jan 55

3. Ba‰n˘ Bohumil 52

TP
1. Doãkálek Zdenûk 78

2. Grebenár Miroslav 60

3. ·rom âestmír 47
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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

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 22. 9. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

14. 9. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
17/2017
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