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Volné sdruÏení fotografÛ a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov v lednu vyhlási-
ly dal‰í roãník fotografické soutûÏe pojmenované po Karlu Schinzelovi
(1886–1951), chemikovi, vynálezci a prÛkopníkovi barevné fotografie pÛvo-
dem z Edrovic. V˘stava nejlep‰ích snímkÛ leto‰ní soutûÏe je nyní k vidûní
v galerii Mezipatro v budovû SVâ.
Celostátní fotografická soutûÏ O cenu Karla Schinzela má více neÏ

ãtyfiicetiletou tradici. Poprvé byla vyhlá‰ena v roce 1972. Koná se ve

dvoulet˘ch intervalech, v posledních letech stfiídavû se soutûÏí

âernobílé valéry. Ta je pro zmûnu vûnována r˘mafiovskému uãiteli,

botanikovi a fotografovi Jaroslavu Nûmcovi, kter˘ osobnost místního

rodáka svûtového v˘znamu Karla Schinzela objevil a popularizoval.

Leto‰ní roãník soutûÏe se uzavfiel v dubnu a po vyhodnocení zasla-

n˘ch snímkÛ odbornou porotou, kterou tvofiili ãlenové Volného sdru-

Ïení fotografÛ Roman Panáãek, Lubo‰ Tesafi a Jakub Vala a zástupce

vedoucího Institutu tvÛrãí fotografie Slezské univerzity v Opavû Jifií

Siostrzonek, byly vyhlá‰eny v˘sledky ve ãtyfiech kategoriích.

V kategorii Pfiíroda porotu nejvíce zaujal cyklus Podzim vsetínského

fotografa Franti‰ka Novot-

ného s námûtem pfiezrál˘ch

polí, druh˘m místem oce-

nila ornitologick˘ snímek

Vlha Vladimíra Gahury

z Malé Morávky a tfietím

místem prÛmyslem deva-

stovanou krajinu na foto-

grafii Jána Záhornatského

z KromûfiíÏe Ekologie
2016.

Kategorie reportáÏních

a dokumentárních snímkÛ

pfiiná‰í zachycení fenomé-

nÛ souãasného svûta, plné-

ho kontrastÛ a bizarností.

Ty v sobû spojuje snímek

âekání Jána Záhornatského

ocenûn˘ prvním místem.

Na druhém místû je tfiídíln˘

cyklus portrétÛ umûl˘ch

krásek Manek˘ny Jana

Hrubého ze Vsetína a na

tfietím místû rovnûÏ tfiídíln˘

cyklus, kter˘ vzdává hold

tradiãnímu fiemeslu – V ko-
várnû Rado‰e Notka, foto-

grafa z Harrachova v Krko-

no‰ích.

Volné téma nabízí snímky zajímav˘ch kompozic ãi struktur, ãasto 

evokujících díla v˘tvarného umûní. Kubistick˘ obraz pfiipomínají

Balkony liptálského fotografa Josefa Londy na prvním místû, Lucky
Franti‰ka Novotného zase souso‰í. Tfietím ocenûn˘m snímkem této

kategorie je âekání Jana Hrubého, kter˘ získal rovnûÏ ãestné uznání

za dvojici snímkÛ Svûtla.

Letos byla hojnû obsazena i kategorie pro dûti do 15 let. Své Ïáky do ní

pfiihlásil uãitel Z· R˘mafiov Jan Kuãera, kter˘ s nimi v rámci pfiedmûtu

Svût práce probíral úpravu digitálních fotografií. Podle sv˘ch slov je

chtûl motivovat k tomu, aby pochopili smysl probíraného tématu, a sou-

ãasnû dát ‰anci pfiípadn˘m mlad˘m talentÛm: „R˘mafiovsko má pfiece
v˘borné fotografy, co kdyÏ se objeví dal‰í? Co kdyÏ nûkdo z nich to umí
zmáãknout v ten správn˘ okamÏik? Na r˘mafiovsk˘ch ‰kolách kdysi b˘-
val krouÏek fotografie. Proã to nezkusit znovu? Úãast v soutûÏi je v˘-
borná motivace. KdyÏ jsem pak vidûl nûkteré fotografie, jenom jsem za-
tajil dech a hned jsem vûdûl, Ïe to má smysl,“ popisuje Jan Kuãera.

Spoleãnû s Jakubem Valou vybrali z témûfi ‰edesáti snímkÛ, které Ïáci

pfiinesli, asi tfiicet nejlep‰ích, které byly oficiálnû pfiihlá‰eny do soutûÏe.

Porota ocenila snímky Jany Havlíkové Cesta do nebe a Cesta za svo-

V˘stava v SVâ pfiedstavuje nejlep‰í snímky ze soutûÏe O cenu Karla Schinzela

Ján Záhornatsk˘: âekání 

Franti‰ek Novotn˘: Podzim 2

Josef Londa: Balkony Ján Záhornatsk˘: Ekologie 2016
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bodou, druh˘m místem Svûtlo záchrany Lucie Ondrákové a tatáÏ auto-

rka získala i tfietí místo za akãní snímek Rozvernost.
V̆ bûr ze soutûÏních fotografií v‰ech kategorií leto‰ního roãníku mo-

hou náv‰tûvníci Stfiediska volného ãasu spatfiit na v˘stavû, která byla

zahájena 1. ãervna a potrvá aÏ do konce srpna. SoutûÏ mohla b˘t 

uspofiádána díky finanãní podpofie mûsta R˘mafiova. ZN

Letní sezóna komentovan˘ch prohlídek a kulturních pofiadÛ na zám-

ku Janovice se kaÏdoroãnû spou‰tí velk˘m zahajovacím programem,

na nûmÏ se podílí r˘mafiovské muzeum, ZU·, SVâ, matefiské ‰koly,

spolek Stránské a nûkteré dal‰í organizace. Hosty b˘vají také pol‰tí

kolegové zapojení do mezinárodního projektu. Ten leto‰ní nese ná-

zev Kvûty a kytice, je spolufinancován z fondu mikroprojektÛ

Euroregionu Pradûd a mûstem R˘mafiovem a partnerem na‰eho mu-

zea v nûm je Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Souãástí zahajovacího programu na zámku je vystoupení ÏákÛ v‰ech

oborÛ ZU· R˘mafiov, ktefií po cel˘ rok zpracovávají vybrané téma –

letos v souladu s projektem kvûtinové. V tomto duchu se nese velká

v˘stava ZU· a matefisk˘ch ‰kol z regionu instalovaná v interiéru

zámku, kvûtinov˘ byl koncert Zu‰kabandu nebo módní pfiehlídka. Na

zámku jsou ale k vidûní i dal‰í v˘stavy – pÛsobivá instalace fotogra-

fií Petra ·imãíka Zákaz vstupu, cyklus Zahrádkáfii Davida Macháãe

nebo obrazy Miroslava Morávka.

Zahajovací program v sobotu 9. ãervna, jejÏ doprovázel jarmark ães-

k˘ch a polsk˘ch fiemeslníkÛ a v˘tvarné workshopy pro dûti (Janovice

nav‰tívily i dûti z polského Ozimku), byl pfiipraven na celé odpoled-

ne. Kromû ZU· a matefiinek na nûm mûl vystoupit i pûveck˘ sbor

Vox montana, Divadlo Tramtarie, saxofonové kvarteto Tataz Kvartas

a opolská hudební skupina Silesia. Pfii úvodním vystoupení

Zu‰kabandu se ale spustil první nápor lijáku a následná prÛtrÏ bûhem

módní pfiehlídky dokonala dílo zkázy. Vzhledem ke komplikacím se

zvukovou aparaturou a stavu podmáãeného terénu musel b˘t zbytek

programu zru‰en.

Náv‰tûvníci nicménû budou mít po celé léto dÛvod se do janovické-

ho zámku vrátit – aby si prohlédli zmínûné v˘stavy nebo se úãastni-

li nûkterého z pofiadÛ, které budou provázet zámecké kulturní léto aÏ

do záfií. Na náv‰tûvníky ãekají promítání letního kina, jedna velmi

speciální vernisáÏ nebo hudební festival Skatastrofa. ZN

Zahájení sezóny na kvûtinovém zámku

Lucie Ondráková: RozvernostFranti‰ek Novotn˘: Lucky
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Na pódiu velkého sálu SVâ se pfiedstavily v‰echny skupiny Neily –
nejmlad‰í Jasmínky v choreografii El Perdón Petry Najdekové

O nûco star‰í ·ehrezádky pod vedením Dagmar Gajdo‰ové se sklad-
bou VÛnû Orientu

Nejvût‰í zastoupení mûla Annidia – mlad‰í taneãnice v choreografii
Sunrise Anny Cimbotové Stylové oÏivení pfiinesla fúze orientálního tance s bulharsk˘m folklórem

…a Saitah pod vedením ·árky Kastnerové se skladbou Butterfly
ZN, fota: Jakub Vala

Dospûlé taneãnice zastupovala Medusa ve skladbû Bailando Martiny
Kohoutkové…

Taneãní vodopád neboli Waterfall v choreografii Annidie
Klasick˘ arabsk˘ tanec v podání Annidie; skupina pfiedvedla i nûko-
lik sól a dvojic

Podveãer (nejen) v Orientu – Neila SVâ R˘mafiov (1. 6. 2018)
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Je tady léto, ãas bazénÛ a vodních ploch, hospodsk˘ch zahrádek

a v‰eobecného pobytu venku, ve stínu ãi na sluníãku. A také ãas let-

ních hitÛ, které se linou z nejrÛznûj‰ích aparátÛ, aÈ uÏ jsou souãástí

vybavení hospody, nebo si je lidé pfiinesou s sebou, aby si zpfiíjemni-

li voln˘ ãas a nemuseli snad spolu hovofiit.

Na léto si totiÏ umûlci schovávají své nejvût‰í hudební a textové per-

ly a ãeské rozhlasové stanice jsou z nich nespornû nad‰ené, takÏe

nám je dlouhé roky pou‰tûjí znovu a znovu po celé léto.

Zahraniãní hity se soustfiedí pfiedev‰ím na otravnou melodii a v textu

se tolik kreativity nedostavuje. DokáÏu pochopit, Ïe exotická kráska

Rihanna mÛÏe mít úspûch se svou písní Umbrella, která opl˘vá odu-

‰evnûl˘m refrénem Under my umbrella, ella ella eh eh eh, to celé nû-

kolikrát dokola. Celé její sdûlení má jasnû erotick˘ podtext, ale bo-

huÏel si vÏdycky pfiedstavím nûkterou z ãesk˘ch slavic, jak nás láká,

Ïe se mÛÏeme schovat pod její de‰tník, ník, ník, í, í, í. Ale ani kdyÏ

nedisponujete pfiíslu‰nou jazykovou v˘bavou, nepomÛÏete si. Takové

Nu ma nu ma iei, Nu ma nu ma nu ma iei, Chipul tau si Dragostea
din tei si z hospÛdky odnesete, ani nevíte jak, a to ani nemusíte umût

rumunsky. 

UÏ dvacet krásn˘ch let mÛÏeme sl˘chat píseÀ skupiny Eiffel 65

o tom, Ïe je interpret modr˘ – I’m blue ba da ba dee, da ba dye ba da
ba dee, da ba dye ba da ba dee ba ba dye. Axel F. ve formû animo-

vaného Ïabáka uÏ na textovou sloÏku zcela rezignoval a zpívá nám

zhruba stejnou fiádku let Ding ding, A Brem Brem, A ring ding ding
ding ding, A Ring Ding Ding Dingdemgdemg.

Ne tak domácí interpreti, ti si zakládají na sloÏit˘ch a komplikova-

n˘ch vyjádfieních sv˘ch vnitfiních pochodÛ. Nekorunovan˘m králem

originálních textÛ je dlouhodobû skupina Kry‰tof. Její kufry pln˘ch
nûhy, vrány, které le‰tí háv a Nabokova hráz zamotaly hlavu nemalé-

mu poãtu ãe‰tináfiÛ. Osobnû mû kromû svodidel, která po tmû lÏou
(Po svûtle nelÏou? LÏou konkrétnû jen interpretovi? Jak˘ je zaintere-

sovan˘ názor svodidel na zimní údrÏbu? Samé otázky…) nejvíce trá-

pí ver‰ík Kfiídla mít z m˘dla a tát. Kfiídla z m˘dla? Jak˘ to má smy-

sl? M˘dlo nemÛÏe poskytnout Ïádné letové vlastnosti, které by je

mohly brát v úvahu pro konstrukci kfiídel. A tání? M˘dlo se rozpou-

‰tí v tekutinû, ale tání je proces, kdy se sama pevná látka mûní v te-

kutinu, tedy opak tuhnutí. Nebo se tání t˘ká samotného interpreta

s m˘dlov˘mi kfiídly?

Ale i nové mladé skupiny se pou‰tûjí do vytfiíben˘ch ver‰Û, které da-

jí ãlovûku zabrat. Kapela Mirai dává sbohem mûstu ve známém ges-
tu. VÛbec, ale vÛbec nevím, jaké to gesto má autor na mysli. Napadá

mû jen jedno, a to znaãnû neslu‰né, Ïe by mûl na mysli právû toto?

Skupina Mandrage zpívá o dûvãeti, které má v hlavû brouky z májo-
v˘ louky, a tito tvorové údajnû dívce z lásky vtloukli do hlavy hfiebí-
ky, jehly a ‰pendlíky a fiekli „Rukulíbám!“. Z toho je tedy ãlovûk 

úplnû vedle. Îe nûkdo nûkomu valí ‰rouby do hlavy, to se fiíkává, ale

nejsem si úplnû jistá, Ïe to má nûco spoleãného s láskou. Ale Ïe mís-

to ‰roubÛ budou brouci valit hfiebíky a ostatní ostré pfiedmûty? A Ïe

fieknou, co fieknou? Co to má b˘t? Jde o nûjakou úchylku?

Jen ti‰e doufám, Ïe se hitem leto‰ního léta nestane píseÀ kapely

Rybiãky 48, kterou jsem nedávno sly‰ela z celostátní rozhlasové sta-

nice. Pánové si pochvalují, Ïe si mohou dát mojito, vodku s dÏusem

a zapálit jointa, zkrátka do tûla látky cpát, dokud na nohou budem
stát, coÏ shrnují v refrénu konstatováním je léto a já v‰echno v pejãi
mám. Inu, proti gustu… ale nevím, jestli chci sly‰et, jak si to pro-

zpûvují dítka na hfii‰ti.

V‰em pfieji krásné prázdniny, pfiíjemnou dovolenou a upfiímnû dou-

fám, Ïe leto‰ní léto bude slunné, pohodové a klidné. A tiché. ona

Pár slov... o letních hitech

Foto na titulní stranû:  Jan Hrub˘: Svûtla 1
(ãestné uznání v soutûÏi o Cenu Karla Schinzela)
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Na‰e mûsto recyklací elektrospotfiebiãÛ v˘raznû ulevilo Ïivotnímu prostfie-
dí. Loni obãané odevzdali k recyklaci 12 971,53 kilogramÛ star˘ch spotfiebi-
ãÛ. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepouÏívané elektrospotfiebiãe se jiÏ
nûkolik let vyplácí.
R˘mafiov obdrÏel certifikát vypovídající o pfiínosech tfiídûní a recykla-

ce elektrozafiízení. Díky environmentálnímu vyúãtování spoleãnosti

Asekol mÛÏeme nyní pfiesnû vyãíslit, o kolik elektrické energie, ropy,

uhlí, primárních surovin ãi vody jsme díky recyklaci vyslouÏilého e-

lektra u‰etfiili ekosystém Zemû. Víme také, o jaké mnoÏství jsme sní-

Ïili produkci skleníkov˘ch plynÛ CO2 nebo nebezpeãného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové spoleãnosti Asekol, která

s obcí dlouhodobû spolupracuje na recyklaci vytfiídûn˘ch elektrozafií-

zení. Z Certifikátu environmentálního vyúãtování spoleãnosti Asekol

vypl˘vá, Ïe obãané R˘mafiova v loÀském roce vyfiadili 12 971,53 ki-

logramÛ elektra. Tím, Ïe jsme ho následnû pfiedali k recyklaci, jsme

uspofiili 156,72 MWh elektfiiny, 8 160,58 litrÛ ropy, 721,46 m3 vody

a 6,64 tun primárních surovin. Navíc jsme sníÏili emise skleníkov˘ch

plynÛ o 33,57 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ

o 150,51 tun.

V̆ sledek studie jednoznaãnû prokázal, Ïe zpûtn˘ odbûr elektrozafií-

zení, i tûch nejmen‰ích, má nezanedbateln˘ pozitivní dopad na Ïivot-

ní prostfiedí. KdyÏ si uvûdomíme, Ïe recyklace bûÏn˘ch 100 televi-

zorÛ uspofií spotfiebu elektrické energie pro domácnost aÏ na ãtyfii ro-

ky nebo u‰etfií pfiibliÏnû 400 litrÛ ropy potfiebn˘ch aÏ k sedmi cestám

do Chorvatska, jsou to impozantní ãísla.

Pozitivní zprávou pro uÏivatele poãítaãÛ také je, Ïe odevzdání de-

seti vyslouÏil˘ch monitorÛ u‰etfií spotfiebu energie potfiebnou pro

chod notebooku po dobu necel˘ch pûti let. V‰ichni ti, ktefií tfiídûním

takto zásadnû pfiispívají k ochranû Ïivotního prostfiedí, si zaslouÏí

obrovsk˘ dík.

V souãasné chvíli mají âe‰i prostfiednictvím sbûrné sítû spoleãnosti

Asekol k dispozici více neÏ 16 000 sbûrn˘ch míst. To je pûtkrát víc

neÏ napfiíklad v ekologicky vyspûlém Rakousku. Sbûrn˘ dvÛr je jiÏ

v kaÏdé stfiednû velké obci. Ulice a separaãní stání jsou doplnûny

o ãervené kontejnery na drobné elektro. KaÏd˘, kdo má zájem tfiídit

vyslouÏilé elektro, si mÛÏe najít nejbliÏ‰í sbûrné místo na www.sber-

ne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz. Milan Rozsíval
odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ R˘mafiov

R˘mafiov loni vytfiídil skoro 13 tisíc kg elektroodpadu

Aktuálnû z mûsta
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Mûsto R˘mafiov realizuje projekt „R˘mafiov – Efektivní otevfien˘ úfiad

II“, reg. ã. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002845, podpofien˘ z Operaã-

ního programu Zamûstnanost. Jednou z aktivit projektu je zji‰Èování

spokojenosti obãanÛ se sluÏbami poskytovan˘mi mûstsk˘m úfiadem,

proto bylo na konci dubna realizováno ‰etfiení prostfiednictvím osob-

ních rozhovorÛ zamûstnancÛ realizaãní firmy s náv‰tûvníky úfiadu.

Navazující aktivitou je dotazníkové ‰etfiení prostfiednictvím interne-

tového dotazníku, kter˘ v‰ichni obãané mohou vyplnit na stránkách

www.rymarov.cz po otevfiení odkazu Dotazníkové ‰etfiení spokoje-
nosti obãanÛ s úfiadem a pfiispût tak ke zkvalitnûní sluÏeb Mûstského

úfiadu R˘mafiov. Dotazník je pfiístupn˘ do 8. ãervence 2018.

Pfievzato z webu mûsta

Dotazník zji‰Èuje, jak jsou obãané spokojeni s mûstsk˘m úfiadem

V úter˘ 29. kvûtna probûhla na základnû ZZS MSK v R˘mafiovû exkurze ÏákÛ
místní základní ‰koly a gymnázia. ·lo o Ïáky 5. a 6. tfiíd ze Z· a studenty ter-
cie z osmiletého gymnázia.
Primárním úkolem zdravotnické záchranné sluÏby je poskytování

pfiednemocniãní neodkladné péãe pacientÛm, ktefií se ocitnou v Ïivot

ohroÏujícím stavu. V rámci sv˘ch moÏností v‰ak záchranáfii vûnují

ãas také prevenci a edukaci vefiejnosti – jako nyní v R˘mafiovû. 

Náv‰tûvníci se dozvûdûli dÛleÏité informace ohlednû ãinnosti zdra-

votnické záchranné sluÏby. Záchranáfii jim pfiedvedli ukázky první

pomoci a do nácviku zapojili také dûti a studenty. V‰ichni si mohli

rovnûÏ prohlédnout zásahovou techniku a pfiístrojové vybavení „ost-

r˘ch“ záchranáfisk˘ch vozidel. 

Exkurze ÏákÛ a studentÛ místních ‰kol jsou na základnû v R˘mafiovû

jiÏ tradicí a záchranáfii se vefiejnosti budou rádi vûnovat i nadále.

Fota a text: PhDr. Luká‰ Humpl
tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Îáci a studenti nav‰tívili r˘mafiovské záchranáfie

Zdravotnictví

Stroj ãasu jsme je‰tû nevynalezli, to se jen Ïáci Z· R˘mafiov

a Gymnázia a SO· R˘mafiov zúãastnili 28. kvûtna dûjepisné soutûÏe

Hrátky s historií. KaÏd˘ rok ji pro ‰koly bruntálského okresu pofiádají

kolegové dûjepisáfii z bruntálsk˘ch ‰kol ve spolupráci s dal‰ími orga-

nizacemi, s cílem podat dûtem historii zábavnû, ale zároveÀ pouãnû.

Co rok, to nové téma a nové místo konání, letos se jím stala kulturní

památka Kosárna v Karlovicích, kde se dûti seznamovaly s fiemesly

na‰ich pfiedkÛ. Obû r˘mafiovské ‰koly sestavily t˘m o tfiech Ïácích,

ktefií mûli za úkol si pfiedem pfii-

pravit kost˘my pro jimi vybrané

fiemeslo (Z· zvolila pekafie, gym-

názium hrnãífie) a vytvofiit znak

fiemesla. V areálu Kosárny pak

jednotlivé t˘my procházely stano-

vi‰ti, kde plnily nejrÛznûj‰í úkoly

spojené s obyãejn˘m Ïivotem lidí

na vesnici i ve mûstû minul˘ch

staletí.

Celkem se leto‰ních Hrátek s his-

torií zúãastnilo osm ‰kol, a i kdyÏ

se tradiãnû nevyhla‰ují Ïádní vítû-

zové, v‰echny dûti nakonec odjíÏ-

dûly spokojené.

Fota a text: 
Mgr. Ivana Hofírková

Gymnázium a SO· R˘mafiov

R˘mafiov‰tí Ïáci se vrátili do minulosti

V úter˘ 22. kvûtna se v budovû r˘mafiovského gymnázia uskuteãnila konfe-
rence v anglickém jazyce pod vedením profesorky Manuely Eugenie
Gheorghe, D. Phil. Zúãastnilo se jí 38 studentÛ sexty a septimy, ktefií mûli ve

vymezeném ãase prezentovat v angliãtinû svoji práci na základû libovolnû vy-
braného tématu nebo tématu zvoleného v rámci roãníkové práce.
Program zahájila fieditelka ‰koly Mgr. Zdena Kovafiíková. Kromû

Jaké to je b˘t vûdcem

·kolství
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slov o v˘znamu anglického jazyka ve vy‰‰ím studiu zaznûly v úvodu

také organizaãní pokyny. KaÏd˘ úãastník mûl za úkol pfiednést pfii-

praven˘ text v angliãtinû bûhem 10 minut. Îáci mûli moÏnost vyuÏít

i poãítaãov˘ch prezentací.

Program byl sloÏen z nûkolika tematick˘ch celkÛ – vûdeckého (napfi.

práce o hydraulice), sociálnû-psychologického, kulturního (kam se

zafiadily literatura, v˘tvarné umûní, jazykovûda a turismus) a ostat-

ních (napfi. práce o historii bojov˘ch umûní).

Konference probûhla v klidném duchu, prezentace byly po obsahové

i jazykové stránce na vysoké úrovni. RÛznorodost témat ve v˘sledku

pÛsobila jako jeden z nejzajímavûj‰ích aspektÛ akce. Studenti si ale pfie-

dev‰ím mohli poprvé na vlastní kÛÏi vyzkou‰et akademickou prezenta-

ci v cizím jazyce nebo zkrátka, jaké to je b˘t vûdcem. Mluvit o nûãem,

co mû zajímá, o ãem ãasto pfiem˘‰lím a o ãem by mûli pfiem˘‰let 

i ostatní. Mluvit pfied lidmi tak, aby mi porozumûli a nûco se nauãili.

Mluvit tak, abych je dokázal nadchnout stejnû jako sebe. Mluvit váÏnû,

strukturovanû a promy‰lenû. Zkrátka pfiesnû to, co se nám bude hodit

k maturitû a na vysoké ‰kole. A v práci. A vlastnû kdekoli v Ïivotû.

Snad se podafií studentÛm zorganizovat podobnou akci také v pfií‰tích

letech, aby i mlad‰í roãníky mûly pfiíleÏitost poznat, jaké je to b˘t

vûdcem. Anebo vÛbec b˘t srozumiteln˘m pro ty, s kter˘mi komuni-

kujeme. Pavla Zieglerová a Adam ·tûpán, sexta
Jan La‰tÛvka a Petr Nûmec, septima

Fota: Lenka Veislíková a Jakub Chytil, Gymnázium a SO· R˘mafiov

V úter˘ 8. kvûtna se v bohumínské sportovní hale uskuteãnila zem-

ská postupová soutûÏ Czech Dance Masters 2018. Vyhla‰ovatelem

byla Czech Dance Organization. Taneãní obor AT Dance ZU·

R˘mafiov pfiijel bojovat s choreografiemi Dûtské sny a Vzpomínky.

Dûtská choreografie si vytancovala nádherné 1. místo a titul mistrÛ

Moravy v disciplínû art dance – malé formace, taneãnice hlavní vû-

kové kategorie pak 2. místo a titul 1. vicemistrÛ Moravy v disciplínû

contemporary dance. Obû zároveÀ postoupily na mistrovství âR.

Ve dnech 24.–27. kvûtna probûhlo v PrÛmyslovém paláci v Praze-

Hole‰ovicích mistrovství âR pod názvem Grandfinále Czech Dance

Masters. Ve ãtvrtek 24. kvûtna tanãily pfied mezinárodní porotou na-

‰e juniorky Barbora Hfiívová a Ivana Nûmcová. Ve velmi silnû obsa-

zené kategorii (36 taneãnic) skonãila Barbora na 20. místû a Ivana na

14. místû. Dvojice T˘na Baslarová a Barbora Hfiívová získala 7. mís-

to (prvních ‰est postupovalo do finále).

Pátek s datem 25. kvûtna patfiil formacím. Choreografie Dûtské sny
a Vzpomínky si velmi kvalitním v˘konem vyslouÏily 2. místo a titul

prvních vicemistrÛ âeské republiky!

V sobotu 26. kvûtna soutûÏila dûtská sóla. T˘na Baslarová se sklad-

bou Jsem svá si v konkurenci 24 taneãnic zajistila postup do finále

a nakonec získala 3. místo a titul druhé vicemistrynû âR v contem-

porary dance.

V sobotu 2. ãervna odjela dûtská formace na zimní stadion do

Boskovic, kde probíhala mezinárodní taneãní soutûÏ Summer Dance.

Choreografie Pohlazení po du‰i získala úÏasné 1. místo v kategorii

profi – parketové kompozice.

Milí ãtenáfii, jsem py‰ná, ‰Èastná, Ïe máme ‰ikovné dûti, které mohou

konkurovat velk˘m taneãním klubÛm. Dûkuji v‰em taneãníkÛm a tû-

‰ím se na poslední soutûÏ, která probûhne v Jablonci. 

Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov, fota: Petr Nûmec 

Taneãníci ZU· jsou mistry Moravy a vicemistry âR

Léto se sice nezadrÏitelnû blíÏí, pfiesto se na malou chvíli pomyslnû vrátíme
do adventního ãasu, kdy se pod vánoãním stromem postupnû rozrÛstal bet-
lém vytvofien˘ Ïáky ·árky Lupeãkové z v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov.
R˘mafiovsk˘ betlém totiÏ vyhrál v mezinárodní v˘tvarné soutûÏi pro ãlenské
zemû EU.

Nápad vznikl na podzim roku 2016, kdy místostarostka Marcela

StaÀková oslovila v˘tvarn˘ obor ZU·, aby vytvofiil nov˘ betlém pro

R˘mafiov. První postavy se objevily bûhem adventu 2016 – andûl, Josef,

tûhotná Marie, pozdûji JeÏí‰ek, oveãky, tfii králové a oslík, dal‰í pfiibyly

následujícího roku – dva pasáãci, b˘ãek, beránek, selka, velbloud.

R˘mafiovsk˘ betlém vyhrál mezinárodní v˘tvarnou soutûÏ
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Celá realizace projektu byla zdokumentována a v roce 2017 získala

bronzové ocenûní na Celostátní pfiehlídce základních umûleck˘ch

‰kol âR. V leto‰ním roce netradiãní betlém z polystyrenu a montáÏ-

ní pûny úspûch zopakoval a v ãervnu 2018 zvítûzil na Mezinárodní

v˘tvarné soutûÏi pro ãlenské zemû EU, kterou vyhla‰uje Ministerstvo

‰kolství, vûdy, v˘zkumu a sportu Slovenské republiky pod zá‰titou

primátora mûsta PováÏské Bystrice.

Vladimír Stanzel projekt v˘stiÏnû doprovodil tûmito slovy: „Na po-
ãátku vánoãního pfiíbûhu nestojí JeÏí‰ovo zrození, ale cesta, kterou
musela vykonat jeho matka Maria a pûstoun Josef. Rozhodli jsme se
tuto skuteãnost ctít. Na poãátku adventu proto v prostoru pro betlém
najdete jen tûhotnou Marii a Josefa, ostatní postavy budou „pfiichá-
zet postupnû“ a betlém zvolna „zalidÀovat“ aÏ do ·tûdrého dne.
Divák-náv‰tûvník tak má dÛvod chodit k nûmu opakovanû, stává se
také poutníkem a betlém místem, kde se zkfiíÏí jeho cesta s cestami 
ostatních lidí.
Advent je doba oãekávání narození JeÏí‰e – proto jsou po celou dobu
jesliãky prázdné, a aÏ v dobû Vánoc Marie pfiivede na svût JeÏí‰ka.
Hlavním smyslem je pfiipomínat si prav˘ smysl Vánoc, to, Ïe jsme jen
poutníci Ïivotem, a hledat cíl na‰í pozemské cesty a pfiem˘‰let o nûm.
Doba adventu má b˘t dobou zti‰ení, usebrání a radostného oãekává-
ní…“
Vítûzové soutûÏe jsou pozváni na akci Umûlecké dílny v PováÏské

Bystrici, které se k na‰í lítosti zúãastnit nemÛÏeme. Realizace betlé-

ma pro R˘mafiov je k vidûní na https://bit.ly/2sW10to.

Mgr. ·árka Lupeãková
v˘tvarn˘ obor ZU· R˘mafiov

Pfied rokem a pÛl jsme spolu s ostatními kolegy mûli za úkol najít

kurz v zahraniãí související s na‰ím oborem, kter˘ pokud budeme mít

‰tûstí, bude podpofien z projektu Umûním a komunikací ke spoleãné

evropské budoucnosti z programu Erasmus+. Mûla jsem to ‰tûstí

(spolu s Jifiím Tauferem a Jaroslavou Brulíkovou, ktefií absolvovali

jazykov˘ kurz na Maltû, a Janou Sedláãkovou, kterou ãeká Metodika

a didaktika se zamûfiením na hudbu v Rakousku), Ïe mÛj v˘jezd byl

vybrán a ãásteãnû finanãnû podpofien.

Na konci kvûtna jsem odjela do Itálie na kurz Objevování renesanã-

ního umûní ve Florencii. Itálii nav‰tûvuji posledních dvacet let cel-

kem opakovanû, protoÏe je mou srdeãní destinací v dobû dovolen˘ch.

Ocituji Benjamina Kurase, kter˘ lépe, neÏ jsem schopna vyjádfiit

sv˘mi slovy já, vyzdvihuje podstatu krásy a v˘znamu této zemû:

„Evropskou civilizaci zplodilo biblické sémû s helénsk˘m lÛnem.
Itálie byla její porodnicí, kojnou, chÛvou, guvernantkou, uãitelkou
a tvÛrãí inspirací. Dodnes zÛstává jejím muzeem, archivem, biblioté-
kou, pinakotékou, videotékou, audiotékou a gastrotékou. Máloco
v evropské civilizaci nepramení v Itálii...“
Na‰e skupina byla ‰estiãlenná (dvû Portugalky Teresa a Fatima,

Polka Veronika, Finka Anna, Francouz Nicolas a já z âeska).

Dopolední teoretické lekce se vûnovaly podnûtÛm vzniku renesance

a jejímu rozvoji právû v Itálii, odpoledne jsme nav‰tûvovali nejv˘-

Objevování renesanãního umûní ve Florencii
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znamnûj‰í renesanãní architektonické památky a muzea. Kurz byl fy-

zicky i psychicky nároãn˘, ale nesmírnû zajímav˘ a pfiínosn˘. Mít na-

dosah díla takov˘ch velikánÛ, jako je Michelangelo, Leonardo da

Vinci, Giotto, Donatello, Masaccio, Botticelli, Brunelleschi a celé fia-

dy dal‰ích, která jsem dosud znala jen z knih, je fascinující.

V celé Florencii je vidût neuvûfiiteln˘ dosah do umûní investovan˘ch

prostfiedkÛ rodiny MedicejÛ, kulturních mecená‰Û, bez kter˘ch by to-

to mûsto nebylo dnes jedním z nejnav‰tûvovanûj‰ích míst na svûtû.

Medicejové sami zamûstnávali fiadu umûlcÛ, ktefií tak mûli moÏnost

vûnovat se plnû své tvorbû.

Pobyt ve Florencii byl pro mne nejen uÏiteãn˘m procviãením anglic-

kého jazyka, ale umoÏnil mi navíc prohloubit vûdomosti o v˘znam-

ném historickém slohu, jehoÏ je Itálie kolébkou.

Fota a text: Mgr. ·árka Lupeãková, v˘tvarn˘ obor ZU· R˘mafiov

Nevrátil se do léãebny
Policejní komisafi zahájil trestní stíhání 34letého muÏe za mafiení v˘-

konu úfiedního rozhodnutí a vykázání. MuÏ, kterému soud nafiídil 

ochranné léãení v Horních Holãovicích, byl v polovinû dubna lékafiem

propu‰tûn na víkendovou dovolenou. Po jejím skonãení se ale do lé-

ãebny nevrátil. MuÏe o nûkolik dnÛ pozdûji vypátrali r˘mafiov‰tí po-

licisté v Bfiidliãné a pfievezli ho zpátky do léãebny. Hrozí mu aÏ dvou-

let˘ trest.

Bûhem soboty 9. ãervna fie‰ily jednotky hasiãÛ Moravskoslezského kraje
v souvislosti se siln˘m de‰tûm dvû desítky událostí. Dal‰ích patnáct v˘jezdÛ
následovalo v nedûli. 
Nejvíce zásahÛ po oba víkendové dny mûli hasiãi, profesionální

i dobrovolní, v okrese Bruntál. KvÛli siln˘m boufikám a de‰ti vyjeli

na Bruntálsku dohromady ãtrnáctkrát. Vût‰inou ‰lo o ãerpání vody ze

sklepÛ, garáÏí a silnic, kde bylo tfieba tlakovou vodou protlaãit pro-

pustky u silnic tak, aby mûla de‰Èová voda volnou cestu k odtoku.

Profesionální jednotka z R˘mafiova musela odãerpat vodu ze sklepÛ

a v˘tahov˘ch ‰achet na sídli‰ti Dukelská a na Národní ulici. Dále za-

sahovala u spadlého stromu a ãerpání vody v Janovicích. Napr‰et mû-

lo v krátké dobû aÏ 50 mm sráÏek na metr ãtvereãní.

npor. Ing. Luká‰ Popp, zastupující tiskov˘ mluvãí HZS MSK
Fota: L. ·védíková

Prudk˘ dé‰È zaplavil sklepy i zahrady

Aktuálnû z mûsta
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Zanedbaná ‰kolní docházka
Pûtatfiicetileté matce z R˘mafiovska hrozí aÏ dva roky vûzení za ohro-

Ïení v˘chovy dítûte. Od záfií 2017 aÏ do bfiezna leto‰ního roku nepo-

sílala svého potomka do ‰koly a dlouhodobou absenci mûla kr˘t ma-

lichern˘mi dÛvody. Dítû v první polovinû ‰kolního roku zame‰kalo

387 vyuãovacích hodin, z toho 120 hodin bylo neomluven˘ch, a ne-

mohlo b˘t z poloviny pfiedmûtÛ klasifikováno. V druhém pololetí za-

me‰kalo nejménû 83 hodin a z toho 43 neomluven˘ch.

Dostal v zatáãce smyk
V nedûli 3. ãervna odpoledne havarovalo auto mezi Starou Vsí

a Îìársk˘m Potokem. Sedmdesátilet˘ fiidiã octavie dostal v zatáãce

na mokré vozovce smyk, vyjel ze silnice a narazil do ohradníku

a stromÛ. Pfii nehodû utrpûl lehká zranûní a byl pfievezen do nemoc-

nice. ZpÛsobená ‰koda ãiní 300 tisíc korun.

Zapálil mobilní WC
Policisté pfiekvalifikovali po‰kození mobilní toalety z pfiestupku na

trestn˘ ãin. Vandalsk˘ útok se stal v kvûtnu mezi Jamarticemi

a Velkou ·táhlí bûhem rekonstrukce místní komunikace. Pachatel za-

pálil mobilní toaletu, která byla k dispozici dûlníkÛm, a zpÛsobil ‰ko-

du za témûfi 13 tisíc korun. Za po‰kození cizí vûci trestní zákoník sta-

noví sazbu odnûtí svobody aÏ na jeden rok.

Obecní úfiad v Tvrdkovû byl vyloupen
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují vloupání do úfiadu obce Tvrdkova.

Pachatel v noci z 3. na 4. ãervna násilím vnikl do budovy úfiadu, po-

‰kodil jeho zafiízení a z kanceláfie odcizil finanãní hotovost ve v˘‰i 

13 tisíc korun. ZpÛsobená ‰koda ãiní 113 tisíc korun.

Ustlal si na chodbû
R˘mafiov‰tí policisté zasahovali 6. ãervna odpoledne na Dukelské 

ulici. Opil˘ 48let˘ muÏ budil vefiejné pohor‰ení, kdyÏ se „ubytoval“

pfiímo v chodbû jednoho z domÛ. Nejprve se chtûl dostat do bytu své-

ho rodinného pfiíslu‰níka, a kdyÏ se mu to nepodafiilo, vykonal na

chodbû potfiebu a usnul. Policisté muÏe zajistili, pfii dechové zkou‰ce

mu namûfiili 3,7 promile alkoholu a odvezli ho na záchytnou stanici

v Opavû.

Havárie cyklistky
U Dolní Moravice havarovala v sobotu 9. ãervna 67letá cyklistka,

kdyÏ po prÛjezdu dvojité zatáãky ztratila kontrolu nad elektrokolem.

Pfii pádu z kola utrpûla zranûní a musela b˘t pfievezena k o‰etfiení do

nemocnice. Na bicyklu vznikla ‰koda za 1 tisíc korun.

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

Evropa 17. a 18. století má pro mû nepochybnû nejvût‰í kouzlo ze

v‰ech historick˘ch období, se kter˘mi jsem se doposud seznámil. Po

celou tuto epochu svatováclavská koruna spoãívala více ãi ménû pev-

nû na hlavách HabsburkÛ, vládcÛ velké stfiedoevropské fií‰e, která 

odolala TurkÛm i Ludvíku XIV. Osudy a zvlá‰tnosti habsburské mo-

narchie mû nadchly, a to je i jeden z dÛvodÛ, které mû pfiimûly k v˘-

bûru této velké a krásné knihy, která pomûrnû podrobnû pojednává

o dûjinách na‰í malé zemû ve velkém mocnáfiství.

Obsah publikace jsem snad objasnil a rád bych se zmínil je‰tû o drob-

nosti. Kniha obsahuje velké mnoÏství kapitol, ke kter˘m patfií roz-

sáhlé poznámky a doporuãená literatura, coÏ je samozfiejmû skvûlé,

zvlá‰È jestli vás nûjaké téma zaujme a chcete si o nûm zjistit více.

Mou velkou pozornost si napfiíklad získala kapitola o rakouské

V̆ chodoindické spoleãnosti se sídlem v Ostende, se kterou byla spo-

jena i v˘stavba císafiského váleãného námofinictva.

V prosinci 1722 byla oficiálnû ustavena Generální spoleãnost se sídlem
v rakouském Nizozemí pro obchod s Indiemi a plavbu do nich. Karel
VI. jí na tfiicet let udûlil právo obchodovat v Západní i V̆ chodní Indii,
v âínû a podél západoafrick˘ch bfiehÛ aÏ po mys Dobré nadûje…
Spoleãnost provozovala dvû vlastní obchodní faktorie na indickém po-
bfieÏí. Mezi lety 1719–1728 dovezla do Evropy odhadem sedm milionÛ

liber ãaje. To ãinilo témûfi polovinu importu tohoto stále oblíbenûj‰ího
a stále draÏ‰ího zboÏí. Ostendská kompanie málem pokofiila Britskou
v˘chodoindickou spoleãnost, proto anglick˘ král dával najevo svou ne-
voli. V kvûtnu 1728 obdrÏel Karel VI. ultimátum, které mu dávalo na
vybranou – buì okamÏitû zastaví podporu Ostendské spoleãnosti, ne-
bo ho ãeká válka s koalicí Velké Británie, Francie a Nizozemí.

Podobné pfiíbûhy se v tomto spise objevují ãasto. Najdete v nûm vy-

právûní o v‰ech taÏeních, svatbách, zámcích a zákonech, na nichÏ

mûli Habsburkové nûjak˘ podíl. Kniha neobsahuje informace o bûÏ-

ném Ïivotû chud‰ích vrstev populace, zato se dovíte více neÏ dost

o Ïivotû elit a samotn˘ch monarchÛ. Dovolím si ocitovat pár zajíma-

vostí z dopisÛ Leopolda I.

V dopisech adresovan˘ch Humprechtu Janu âernínu z Chudenic do-
spívající císafi neváhal s jistou dávkou ironie barvitû komentovat mi-
lostná dobrodruÏství urozené vídeÀské spoleãnosti nebo posvatební
sexuální horlivost Franti‰ka Leopolda Slavaty. Vyslance v Benátkách
rovnûÏ prosil, aby mu zasílal exempláfie tamní galantní literatury,
která se u nûj údajnû tû‰ila velké oblibû.

Zejména o ‰panûlském ministrovi a diplomatovi Gasparu de
Bracamonte (...) se nevyjadfioval nijak uctivû. Po jedné z mnoha 
intrik na sklonku prosince 1667 Leopold I. neváhal prohlásit, Ïe by
nebyla Ïádná ‰koda, kdyby se pfied deseti lety, kdy se jako vyslanec
Filipa IV. úãastnil císafiské volby ve Frankfurtu nad Mohanem a stû-
Ïoval si na chladné poãasí, které mu údajnû mûlo pfiivodit smrt, ne-
chal za‰ít do pytle a pfii té pfiíleÏitosti by zdechl.

Musím ocenit, Ïe odborníci, ktefií se na této knize podíleli, vyuÏívají ce-

loevropsk˘ pohled a zmiÀují se i o vzdálen˘ch drÏavách monarchie,

o kter˘ch se u nás málo ví. M˘ty o dobû temna a podobn˘ch nesmyslech

uÏ dvacet let historikové pomalu odsouvají do zapomnûní. Zde uÏ po

nich není ani stopy. Marek Palys, kvinta, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(BÒÎEK, Václav – SMÍ·EK, Rostislav (eds.). Habsburkové
1526–1740. Zemû Koruny ãeské ve stfiedoevropské monarchii. Praha:

Nakladatelství lidové noviny, 2017, s. 211, 689.)

MÛj ‰álek ãaje z doby barokní
Habsburkové 1526–1740

Zemû Koruny ãeské ve stfiedoevropské monarchii

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Ilustr. foto: zdroj ff.jcu
Ilustr. foto: císafi Leopold I.,
zdroj Wikipedie
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Nejtolerantnûj‰í jsme tehdy, kdyÏ posuzujeme sebe sama.

Blaise Pascal
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

Stfiedisko volného ãasu
15. 6. 1363  Václav IV. korunován na ãeského krále – 655. v˘roãí
15. 6. 1843  nar. Edvard Hagerup Grieg, norsk˘ skladatel (zemfi. 

4. 9. 1907) – 175. v˘roãí narození
15. 6. 1898  zemfi. Karel Hlaváãek, básník a v˘tvarník (nar. 

29. 8. 1874) – 120. v˘roãí úmrtí 
17. 6.  Svûtov˘ den boje proti roz‰ifiování pou‰tí a sucha 

– slaví se od roku 1995 na podnût OSN 
18. 6.  Den otcÛ (tfietí nedûle v ãervnu) – zaloÏen

Ameriãankou S. S. Doddovou v roce 1910 jako poc-
ta jejímu otci, kter˘ sám vychoval pût dûtí

19. 6. 1623  nar. Blaise Pascal, francouzsk˘ pfiírodovûdec a filosof
(zemfi. 19. 8. 1662) – 395. v˘roãí narození 

19. 6. 1898  zaãátek ãeské kinematografie; fotograf Jan
KfiíÏeneck˘ poprvé promítal ãeské snímky v novû otev-
fieném Pavilonu ãeského kinematografu – 120. v˘roãí

20. 6.  Mezinárodní den uprchlíkÛ – vyhlá‰en v roce 2001
(OSN) 

20. 6. 1848  nar. Josef Václav Myslbek, sochafi (zemfi. 2. 6. 1922)
– 170. v˘roãí narození

20. 6. 1928  nar. Milo‰ Vacek, skladatel (zemfi. 29. 2. 2012)
– 90. v˘roãí narození

20. 6. 1968  zemfi. Zdenûk ·tûpánek, herec (nar. 22. 9. 1896)
– 50. v˘roãí úmrtí

21. 6. 1908  zemfi. Nikolaj Rimskij-Korsakov, rusk˘ skladatel (nar.
18. 3. 1844) – 110. v˘roãí úmrtí

22. 6. 1898  nar. Erich Maria Remarque, vl. jm. E. Paul Remark,
nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 25. 9. 1970) – 120. v˘roãí
narození

25. 6. 1903  nar. George Orwell, vl. jm. Eric Arthur Blair, anglick˘
spisovatel (zemfi. 21. 1. 1950) – 115. v˘roãí narození 

26. 6. 1918  nar. Jifií Krejãík, filmov˘ reÏisér a scenárista (zemfi. 
8. 8. 2013) – 100. v˘roãí narození 

27. 6.  V˘znamn˘ den âR – Den památky obûtí komunis-
tického reÏimu (v˘roãí popravy Milady Horákové
v roce 1950)

27. 6. 1908  nar. Joao Guimaraes Rosa, brazilsk˘ spisovatel (zemfi.
19. 11. 1967) – 110. v˘roãí narození 

27. 6. 1968  Literární listy, Mladá fronta, Práce a Zemûdûlské novi-
ny zvefiejnily prohlá‰ení Dva tisíce slov poÏadující
zmûnu pomûrÛ v âeskoslovensku – 50. v˘roãí
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Do národního kola soutûÏe orientálních tancÛ Svûtlo Orientu se taneãnice ze
skupin Neila a Sheilla SVâ R˘mafiov probojovávaly uÏ od roku 2008 a získá-
valy zde medailová umístûní. Po tfiech letech se návrat do soutûÏe promûnil
opût ve vítûzství.
Poté, co dûvãata z taneãní skupiny Sheilla zvítûzila v krajském kole

v Kopfiivnici (6. kvûtna), postoupila do národního finále v Uherském

Ostrohu (27. kvûtna), kde dokázala v nelehké konkurenci zvítûzit.

I kdyÏ se tato soutûÏ zamûfiuje na orientální tanec, kter˘ b˘vá domé-

nou dívek a Ïen, leto‰ního roãníku se úãastnili i muÏi, ktefií do mist-

rovství pfiinesli oÏivení.

O to cennûj‰í je vítûzství na‰ich dûvãat. Zvítûzila s choreografií Lucie

La‰tÛvkové Oriental Jungle v sestavû Lucie La‰tÛvková, Barbora

La‰tÛvková, Karolína Koláriková, Michaela ·tefelová, Katefiina

·tefelová a Lenka Veislíková.

Pokud se vám orientální tanec líbí a chtûly byste poznat jeho kouzlo 

a uÏít si jej, pfiijìte mezi nás! Mgr. Lenka La‰tÛvková, fota: Pavel âern˘

TS Sheilla SVâ R˘mafiov zazáfiila v soutûÏi Svûtlo Orientu 2018

Poslední kvûtnov˘ víkend patfiil jako kaÏd˘ rok oficiálnímu Mistrovství âeské
republiky Czech Dance Masters. Disciplína belly dance / oriental dance v ne-
dûli 27. kvûtna jako kaÏd˘ rok ãtyfidenní soutûÏní klání uzavírala.
R˘mafiovská Neila po postupu z Mistrovství Moravy v Bohumínû opût se ctí
reprezentovala na‰e mûsto a pfiivezla fiadu medailí. 
Skupina ·ehrezádky v choreografii Dagmar Gajdo‰ové VÛnû Orientu pfii-

vezla krásné 2. místo v kategorii hobby belly dance dûti. Za ·ehrezádky

nás reprezentovaly Adéla Jurkuláková, Ema Kinclová, Dominika

Kopecká, Viktorie Kyjáková, Adéla La‰áková, Eva Liebezeitová, Natálie

Pi‰Èáãková, Aneta Rysová, Sára ·ubová a Karolína Tomanová. 

Juniorky ze skupiny Annidia Nela Bruntsvyková, Barbora Holubová,

Miroslava Jaro‰ová, Lucie Kuglerová, Michaela Ludvarová a Naìa

Schreiberová pod vedením Anny Cimbotové získaly ve stejné kate-

gorii juniorÛ rovnûÏ nádherné stfiíbro za choreografii Sunrise.

V mistrovské extralize dospûl˘ch získala Annidia ve sloÏení Anna

Cimbotová, Michaela Folt˘nová, Petra Holnová, Adéla Janáãová,

Tereza Jandelová, Tereza Koritarová, Barbora Nesládková, Kamila

Panochová, Hana Schreiberová, Simona Tu‰ková a Natálie

Zieglerová pûkné 2. místo za klasickou formaci Classico Arabia,

v mal˘ch skupinách show belly dance obsadila choreografie

Petrunko 3. místo a Waterfall 7. místo. A koneãnû bollywoodská for-

mace Munni Badnam pfiivezla zlatou medaili. 

Duo Petry Holnové a Terezy Koritarové obsadilo pûknou 5. pfiíãku.

V sólech získala Anna Anniya Cimbotová v klasice krásné 4. místo

a v kategorii show obhájila loÀsk˘ titul mistrynû republiky. V sólech

show soutûÏila také Kamila Panochová, která skonãila na hezkém 

7. místû, Tereza Jandelová na 8. a Petra Holnová na 10. místû. 

V‰em moc dûkujeme za reprezentaci a gratulujeme ke krásn˘m 

umístûním. Speciální podûkování tentokrát patfií t˘mu fanou‰kÛ, kte-

fií byli rozhodnû nepfiehlédnutelní i nepfieslechnutelní. 

Foto a text: Kamila Cimbotová

·est medailí z MâR pro Neilu

V kvûtnu probûhla v galerii Pran˘fi v˘stava soutûÏních návrhÛ 

z urbanisticko-architektonické soutûÏe na rekonstrukci budovy mu-

zea. O soutûÏi i o vítûzném návrhu brnûnského architekta Jana

Tesafie jste se mohli doãíst v pfiedminulém ãísle R˘mafiovského ho-

rizontu (RH 10/2018). Na vernisáÏi jsme avizovali, Ïe se k pláno-

vané rekonstrukci vyjádfiíme podrobnûji a vysvûtlíme, proã je nut-

né budovu muzea opravit a ãím se rekonstrukcí dosáhne.

Z historie víme, Ïe pÛvodní mûstské muzeum sídlilo v prostorách

radnice a zaniklo s druhou svûtovou válkou. Obnoveno bylo aÏ po

roce 1989, a to díky neutuchajícímu nad‰ení a nasazení Mgr. Jifiího

Karla, kter˘ vytvofiil muzejní sbírky ãítající dnes pfies dvacet tisíc

sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, vypovídajících o historii na‰eho mûsta.

Muzeum by nevzniklo bez pomoci fiady dobrovolníkÛ pfieváÏnû

z Volného sdruÏení umûlcÛ Octopus, ktefií v muzeu zfiídili v˘tvar-

nou galerii a kaÏd˘ mûsíc (ãasto dobrovolnû a na vlastní náklady)

v ní pofiádali v˘stavy na malé mûsto vysoké úrovnû a kvality. Aby

v R˘mafiovû vzniklo muzeum, musela b˘t samozfiejmû vÛle mûsta

a jeho vedení, za coÏ se zasadil zejména Ing. Miroslav Slováãek.

Proã je potfieba rekonstruovat budovu r˘mafiovského muzea

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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R˘mafiovské muzeum zaãalo fungovat v mûstem pfiidûlené budovû

b˘valého Springerova domu z 19. století, kter˘ v‰ak z dÛvodu dlou-

hodobého podfinancování organizace po pûtadvaceti letech pfiestal

souãasn˘m podmínkám muzejnictví vyhovovat. 

Souãasn˘ stav budovy uÏ dlouhé roky volá po rekonstrukci. DÛm se

nachází v jihov˘chodním, dolním rohu námûstí, ve‰keré sráÏky tak

stékají do jeho sklepení, které je vlhké a plné plísní. Zatéká také

stfiechou, potaÏenou rezav˘m plechem (v‰imnûte si, Ïe jde o nej-

hor‰í stfiechu ze v‰ech domÛ na námûstí); nepomÛÏe ani spodní

vrstva do‰kÛ, spojen˘ch asfaltem, která v letních mûsících prostory

expozice zaplÀuje nepfiíjemn˘m zápachem. V zimû naopak podkro-

ví a ãást expozice promrzá. Problém stfiechy je v‰ak daleko vût‰í,

protoÏe její dfievûná konstrukce je napadená hmyzem. V podkrov-

ních prostorách se navíc nachází depozitáfi se sbírkov˘mi pfiedmû-

ty, kter˘ nelze v budovû pfiesunout jinam. Zatéká také v místech

zadní dostavby, ve které je umístûna Galerie Octopus. V budovû

jsou staré rozvody vody, odpadÛ a elektfiiny, které s narÛstající po-

tfiebou zapojení elektrick˘ch pfiístrojÛ pÛsobí znaãné problémy.

Okna, mimo ãelní fasádu do námûstí, jsou v havarijním stavu.

Zásadním nedostatkem budovy je absence bezbariérového pfiístupu,

tedy vstup pouze po velmi prudk˘ch schodech, které nejednou od-

radily seniory ãi náv‰tûvníky se speciálními potfiebami (tj. na vozí-

ku). Problémem v expozici se také ukazují rÛzné úrovnû podlah

a jejich nosnost.

Dal‰ím handicapem r˘mafiovského muzea je jeho dlouhodobá ex-

pozice, která pfiesluhuje uÏ 15 let (Ïivotnost dlouhodobé expozice je

10 let). Muzeum ta-

ké postrádá multi-

funkãní sál, kter˘ by

slouÏil pro pfiedná‰-

ky, v˘tvarné dílny,

workshopy, besedy,

edukaãní programy

a odborné semináfie

ãi konference, jeÏ

by do mûsta pfiived-

ly fiadu odborníkÛ.

Máme-li pofiádat

programy pro vût‰í

skupiny dûtí (nad

25), nevyhovují to-

mu malé prostory

ani stropy s nízkou

nosností. Statistiky

neustále informují,

Ïe R˘mafiov stárne,

poãítáme s tím, Ïe

se cílové skupinû

seniorÛ budeme

v budoucnu v mu-

zeu vûnovat, a to formou nejrÛznûj‰ích pravideln˘ch programÛ.

Absence bezbariérového pfiístupu a multifunkãního sálu, ve kterém

by bylo moÏné mít alespoÀ stoly a Ïidle, to zatím neumoÏÀuje. Ani

prostory galerií nevyhovují podmínkám galerijního provozu, z toho

dÛvodu ne v‰echny v˘stavy mÛÏeme v souãasn˘ch prostorách reali-

zovat.

Ze zákona je povinností muzea peãovat o své sbírky a uchovávat je

v co nejoptimálnûj‰ím prostfiedí s kontrolovanou teplotou a vlhkos-

tí. Souãasné depozitáfie absolutnû nevyhovují ani sv˘m vybavením,

které vzniklo svépomocí na zaãátku vzniku organizace, ani pod-

mínkami místností, a to právû kvÛli nadmûrné vlhkosti a extrémním

v˘kyvÛm teplot.

V‰echny tyto problémy mÛÏe vyfie‰it pouze realizování mezinárod-

ního projektu a získání dotace z programu Interreg V-A âeská re-

publika – Polsko, jehoÏ 85 % nákladÛ hradí EU a 15 % Ïadatel.

Vzhledem k tomu, Ïe dotaãních titulÛ Evropské unie rapidnû ubylo

a zfiejmû dále bude ub˘vat, je v souãasné dobû vyuÏití této moÏnosti

jedinou ‰ancí na rekonstruování a vybavení muzea. 

Mûsto na tuto moÏnost zareagovalo vyhlá‰ením a zafinancováním 

urbanisticko-architektonické soutûÏe, která navzdory nedostatku ãasu

probûhla zcela regulérnû a profesionálnû, a to pod dohledem odborníka,

organizátora a pfiezku‰ovatele soutûÏe, pfierovského architekta Ing. Jana

Horkého. Také odborná porota sloÏená z architektÛ zajistila zcela pro-

fesionální prÛbûh. V‰ichni aktéfii shodnû chválili mûsto, Ïe má o tento

zámûr zájem a pfiistupuje k nûmu zodpovûdnû. Pfiekvapivá byla také 

úãast architektonick˘ch studií v soutûÏi – obdrÏeli jsme tfiináct návrhÛ.

Muzea a galerie si na sebe nikdy nevydûlají, vÏdy budou organiza-

cemi závisl˘mi na státu, kraji, mûstu, na sv˘ch obãanech. VÏdy bu-

dou existovat z pfiíspûvkÛ, dotací a darÛ. Ostatnû to mají jasnû de-

finováno v Profesním etickém kodexu muzeí, které pfiijala organiza-

ce ICOM pfii UNESCU, a to doslova takto: „Muzeum je stálá nev˘-
dûleãná instituce ve sluÏbách spoleãnosti a jejího rozvoje, otevfiená

Mnoh˘mi místy stfiechy zatéká

Pfiecpané depozitáfie s absencí depozitního
vybavení

Stfie‰ní konstrukce napadená hmyzem; sbírky a v˘stavní mobiliáfi
ohroÏovan˘ extrémními v˘kyvy teplot a vlhkostí

Celkov˘ pohled na zadní stranu budovy s fasádou, okny a stfiechou
v katastrofálním stavu, hyzdící frekventovanou cestu na námûstí
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vefiejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostfiedkuje a vysta-
vuje hmotné doklady o ãlovûku a jeho prostfiedí za úãelem studia,
vzdûlávání, v˘chovy a potû‰ení.“ ZároveÀ jsou muzea a galerie své-

bytné organizace se zcela jedineãnou funkcí a posláním, nemûly by

tedy b˘t srovnávány s jin˘mi organizacemi typu kulturních domÛ ãi

sportovi‰È, a to rozpoãtovû, náv‰tûvností ãi jin˘mi parametry.

To, jak bude mûstské muzeum fungovat, co bude sv˘m obyvatelÛm

nabízet a hlavnû jak bude vypadat, nezávisí pouze na zamûstnan-

cích organizace, n˘brÏ zejména na jeho zfiizovateli. Platí totiÏ pfií-

má úmûra: muzeum je takové, jak˘ je jeho zfiizovatel. 

Zfiizovatel a zastupitelstvo mûsta schválili a umoÏnili uspofiádat 

architektonickou soutûÏ na rekonstrukci muzea. Odbornou porotou

byl vybrán nejlep‰í návrh, kter˘ se skvûle vypofiádal se v‰emi v˘‰e

uveden˘mi problémy. Úprava starého, dlouhé roky pro nedostatek

financí zanedbávaného domu na vefiejnou stavbu muzejní instituce,

která by vyhovovala aktuálním poÏadavkÛm muzejní a galerijní

praxe, rozhodnû nebude levnou záleÏitostí a v Ïádném pfiípadû nel-

ze tento zámûr pomûfiovat (finanãnû uÏ vÛbec ne) s opravami silnic

ãi obytn˘ch domÛ. Snaha o pfiesunutí muzea do mnohem vhodnûj-

‰ích a reprezentativnûj‰ích prostor b˘valého hasiãského domu, kte-

ré by vyÏadovaly pouze drobné (tedy i levnûj‰í) úpravy, nikoliv

bourání a pfiístavbu jako v pfiípadû souãasného domu, nebyla bohu-

Ïel mûstem podpofiena. Je pfied námi tedy draÏ‰í varianta, pro kte-

rou se v‰ak otevírá moÏnost ãerpání ‰tûdré dotace. Nechat si unik-

nout tuto ‰anci by znamenalo promarnit jedinou pfiíleÏitost k po-

zvednutí muzea na úroveÀ odpovídající 21. století.

Uvûdomme si, Ïe jsme kulturnû bohat˘ region, máme co nabídnout,

máme co ukázat. Nespokojme se s titulem „malomûsta“. Zavítá-li

do mûsta turista, jeho první kroky vedou do informaãního centra,

následnû do muzea, poté do kaple V Lipkách, externí expozice

v Hedvû ãi na janovick˘ zámek a dál. Pochlubme se tedy rekon-

struovan˘m muzeem s novou pfiitaÏlivou expozicí a zajímav˘mi

a kvalitními v˘stavami na je‰tû profesionálnûj‰í úrovni neÏ dopo-

sud. Proã by r˘mafiovské muzeum nemûlo b˘t chloubou mûsta?

Chloubou nás v‰ech? 

Podrobnû o ãinnosti Mûstského muzea R˘mafiov, hospodafiení, ná-

v‰tûvnosti a plno dal‰ích informací naleznete ve v˘roãní zprávû 

organizace, která je volnû ke staÏení na www.muzeumrymarov.cz ãi

na poÏádání v muzeu. Jsme otevfieni vÛãi jak˘mkoli otázkám a de-

batám. MoÏná je také osobní prohlídka budovy. Jak jiÏ bylo fieãeno,

muzeum je instituce vefiejnosti otevfiená.

Fota a text: Mgr. Michal Vyhlídal a Bc. RÛÏena Zapletalová

Po kvûtnové v˘stavû kreseb Josefa âapka následuje v ãervnu na první po-
hled velmi odli‰ná, a pfiesto související v˘stava maleb Vûry Novákové a Pavla
Brázdy. Souvislost spoãívá v rodinn˘ch vazbách – Pavel Brázda byl vnukem
Heleny âapkové, sestry bratfií âapkÛ. S Vûrou Novákovou rovnûÏ ilustroval
vzpomínky své babiãky Moji milí bratfii nebo Krakatit Karla âapka.
Na v˘stavû, která byla v Galerii Octopus zahájena v sobotu 2. ãerv-

na, jsou prezentovány i dal‰í publikace, k nimÏ Brázdovi vytvofiili 

ilustrace, napfi. kniha jiné autorské a partnerské dvojice Josefa Hir‰ala

a Bohumily Grögerové Co se slovy v‰echno poví. V kontextu celého

v˘tvarného díla Pavla Brázdy a Vûry Novákové pfiedstavují kniÏní 

ilustrace okrajovou, byÈ kvalitní ãást, nicménû bûhem dlouh˘ch de-

setiletí totalitního reÏimu prakticky jedinou, která se dostala na ve-

fiejnost. Oba totiÏ byli po únorovém puãi roku 1948 bûhem ãistek vy-

hozeni z Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze a mûli zákaz vystavo-

vat. AÏ do zaãátku 90. let byla jejich tvorba známa jen úzkému okru-

hu pfiátel. Ilustrace leporel ãi omalovánek pro dûti nebo lékafisk˘ch

a pfiírodovûdeck˘ch publikací jim byla povolena jen na základû ab-

solvování Vy‰‰í ‰koly umûleckého prÛmyslu, jejíÏ fieditel zatajil je-

jich kádrové posudky, aby vÛbec mohli b˘t ke studiu pfiijati. UÏitá

v˘tvarná tvorba pak byla pfiíleÏitostn˘m zdrojem obÏivy pro manÏel-

sk˘ pár, kter˘ smûl jinak vykonávat pouze dûlnická povolání. Pavel

Brázda rodinu Ïivil jako topiã.

Navzdory snaze reÏimu oba v˘tvarníky odstranit z vefiejného Ïivo-

ta pro „ideologickou závadnost“ jejich dûl se jim podafiilo sledovat

v˘voj soudobého v˘tvarného umûní a intenzivnû tvofiit, byÈ ve stís-

nûn˘ch podmínkách. V roce 1950 se Pavel Brázda s Vûrou

Novákovou vzali, aby pomohli udrÏet byt Brázdovû babiãce Helenû

âapkové, provdané Palivcové, jejíÏ druh˘ manÏel, básník a diplo-

mat Josef Palivec, byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen za

velezradu. Po návratu Palivce z desetiletého Ïaláfie o nû Brázdovi

peãovali a zÛstali s nimi v jedné domácnosti aÏ do jejich smrti.

Vlastní ateliér si mohli dovolit teprve po listopadu 1989, tedy v dÛ-

chodovém vûku.

Navzdory v‰emu oba vytvofiili skuteãnû pozoruhodné dílo, zpoãátku

v silném vzájemném ovlivnûní a postupnû kaÏd˘ po svém.

Mimofiádná citlivost k proÏívan˘m událostem se ãasto odráÏela v je-

jich námûtech, napfi. v obrazech Záti‰í s vlastní podobiznou a Strom
Ïivota Vûry Novákové nebo Obluda ãeká, obluda má ãas, Chodící
krabice ãi Pût minut pfied koncem svûta Pavla Brázdy. Slovy Vûry

Novákové „to, co Ïili, to také malovali“. Nejprve pod vlivem techni-

ky star˘ch mistrÛ velmi realisticky, pfiípadnû surrealisticky, posléze

ale stále stylizovanûji. V̆ bûr, kter˘ je vystaven v Galerii Octopus, je

retrospektivní a ukazuje, jak˘mi v˘vojov˘mi stádii dílo Brázdy

i Novákové procházelo.

¤ada obrazÛ hlavnû ze 40. a 50. let tvofií paralely, jsou inspirovány

t˘miÏ záÏitky a pocity, ovlivnûny stejn˘mi umûleck˘mi vzory (Bosch

ãi Bruegel). Sami autofii se objevují na obrazech, ãasto spoleãnû.

Postupnû ale kaÏd˘ z nich zaãal sledovat vlastní cestu, volil jiné ná-

mûty (Nováková napfi. kfiesÈanské), pracoval odli‰n˘mi technikami

a jin˘m stylem. Zatímco Nováková zÛstala malífikou, Brázda v osm-

desáti letech objevil moÏnosti poãítaãového zpracování kreseb a v˘-

sledné digitální grafiky nechal tisknout na plátno. Pfiesto se dílo ce-

loÏivotních partnerÛ skvûle doplÀuje a stále spolu vede dialog, roz-

hovor dvou jedineãn˘ch osobností, spojen˘ch talentem i osudem.

V̆ stava Vûry Novákové a Pavla Brázdy bude v muzeu otevfiena do

24. ãervna. ZN

Vûra Nováková: To, co jsme Ïili, to jsme malovali
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V galerii Pran˘fi je od 7. ãervna instalována v˘stava vûnovaná v˘znamné, aã
témûfi zapomenuté moravské spisovatelce Marii von Ebner-Eschenbach, ro-
zené Dubské. Putovní v˘stavu pfiipravil spolek Respekt a tolerance v roce
2016 pfii pfiíleÏitosti stého v˘roãí úmrtí autorky. Po prezentaci v lo‰tické sy-
nagoze ãi v ·umperku mají nyní i náv‰tûvníci r˘mafiovského muzea pfiíleÏi-
tost blíÏe se seznámit s touto pozoruhodnou osobností.
Spolek Respekt a tolerance pÛsobí v oblasti Mohelnicka, ·umperska,

Lo‰ticka a Úsovska a vûnuje se pfiedev‰ím dokumentaci historie tam-

ních Ïidovsk˘ch komunit. Centrem jeho ãinnosti je lo‰tická synago-

ga. Na základû shromáÏdûn˘ch dokumentÛ, literárních pramenÛ i vy-

právûní pamûtníkÛ holocaustu vznikají také publikace a putovní v˘-

stavy, jejichÏ prostfiednictvím ãlenové spolku v ãele s Luìkem

·tiplem seznamují vefiejnost s osudy Ïidovsk˘ch obyvatel severní

a stfiední Moravy. V roce 2014 na r˘mafiovském gymnáziu pfiedstavi-

li svÛj projekt Obyãejní lidé v neobyãejn˘ch ãasech.

Aktuální v˘stava Luìka ·tipla a ZdeÀky Míãové vûnovaná hrabûnce

Marii Dubské (1830–1916), provdané za barona Mofiice von Ebner-

Eschenbach, do rámce tematického zamûfiení spolku zdánlivû neza-

padá. Ludûk ·tipl nicménû pfii vernisáÏi objasnil, proã se v˘stava vû-

nuje právû jí – ‰lechtiãnû s ãesk˘mi kofieny, katoliãce a spisovatelce,

která psala nûmecky. A dÛvody shrnuje i v komentáfii k samotné v˘-

stavû: „K hlavním patfií následující ãiny, postoje a názory, jeÏ zaují-
mala ve svém díle i v Ïivotû a které jsou stále aktuální: Vystupovala
proti rasové i náboÏenské nesná‰enlivosti. Odsuzovala nenávistn˘
nacionalismus. Odmítala antisemitismus a aktivnû proti nûmu vystu-
povala.“
Marie von Ebner-Eschenbach vyrostla na Moravû (narodila se na

zámku ve Zdislavicích na KromûfiíÏsku) a po cel˘ Ïivot se na ni vra-

cela. Rodná zemû pro ni byla pramenem inspirace v ãetn˘ch literár-

ních pracích, jejichÏ hrdiny jsou obyvatelé moravsk˘ch vesnic ne-

soucí ãasto ãeská jména. Zdroj námûtÛ i vztah, kter˘ spisovatelka

zaujímala vÛãi prost˘m lidem, jí vynesly srovnání s BoÏenou

Nûmcovou.

O tom, Ïe byla Marie von Ebner-Eschenbach uÏ za svého Ïivota

uznávanou postavou literární scény, svûdãí mimo jiné její nominace

na Nobelovu cenu za literaturu z roku 1911. BohuÏel neutuchající po-

pularitu si udrÏela jen v nûmecky mluvících zemích. V Rakousku, ale

i v Nûmecku ãi ·v˘carsku je dosud uznávanou spisovatelkou, její no-

vely a povídky se vydávají a ãtou a zfilmovaná próza pro dûti

Krambambuli je v Rakousku údajnû stejnû oblíbená jako u nás

Popelka s Libu‰í ·afránkovou. A úctyhodn˘ soubor jejích aforismÛ

je populární i v Americe. Na v˘stavû tak jsou k vidûní nejen rÛzná

ãeská ãi nûmecká vydání knih, ale i drobné kuriozity, jako hrnky ãi

triãka z USA ozdobená jejími citáty v angliãtinû. ZN

Marie von Ebner-Eschenbach – moravská spisovatelka, na kterou jsme zapomnûli

Rozsáhlou archeologickou sbírku na‰eho muzea obohatila paní Jifiina

Mácová o cenn˘ a dokonale uchovan˘ artefakt pocházející z Brna.

Originální nádobka pochází z neupfiesnûn˘ch injektáÏí. Brnûnsk˘ pohár,

jak zní její název, vyrobili v nûkteré z brnûnsk˘ch hrnãíren. Jedna z nich

se nacházela pod kamenn˘m ostrohem Petrova s katedrálou sv. Petra

a Pavla. Vyrobil jej hrnãífi z kvalitní, dokonale plavené hlíny s témûfi ne-

znateln˘m ostfiivem a drobouãk˘mi ‰upinkami stfiíbfiité slídy. Podle stop

odfiíznutí dna od dfievûného disku vytoãil pohár na rychloobrátkovém

(kopacím, noÏním) kruhu zvaném ‰pru‰lák, kter˘ po roce 1450 vytlaãil

s koneãnou platností primitivnûj‰í ruãní pohon a osvobodil obû ruce pro

formování tvaru.

Tenkostûnn˘ v˘robek tvrdû vypálil do ‰edoãerné barvy v redukãní peci

bez pfiístupu vzduchu se skupinou stejn˘ch pohárÛ. Pfii pálení hrnãífi

pravdûpodobnû pouÏil dubové dfiíví, jehoÏ saze pronikají do povrchu

hmoty a vyvolávají zvlá‰tní efekt, kovov˘ lesk, v na‰em pfiípadû nepfiíli‰

záfiiv˘, uvnitfi zÛstává barva matná. ·lo asi o napodobení vzhledu draÏ‰í-

ho cínového náãiní. Analogick˘ materiál pouÏívali hrnãífii je‰tû po celé

19. století v ·umperku, kde v‰ak povrch pokr˘vali tuhou a zdobili vzo-

rem vle‰Èovan˘m oblázky. Levné v˘robky se naz˘valy „krásn˘m zboÏím
pro chudé“. Brnûnsk˘ pohár je vysok˘ 16,1 cm a zdobí jej od hrdla pod

baÀatou v˘duÈ spirálovû ryt˘ Ïlábek schodeãkovitého profilu. Dutou ku-

Ïelovitou noÏku obtáãí Ïlábek ãtyfiikrát. Dekor mûl jistû pfiedev‰ím este-

tick˘ úãel, ale patrnû hrál i technickou roli a bránil vyklouznutí poháru

z mastn˘ch rukou nepfiíli‰ mytého pijáka stejnû jako nádherné perliãko-

vé nálepy na sklenûn˘ch v˘dutích pí‰Èalovit˘ch ãesk˘ch ãí‰í. 

Patfií do poãetné skupiny stolní keramiky, k níÏ patfií téÏ dÏbány, konvi-

ce, poháry, mísy, talífie, lahvice a dal‰í pfiedmûty nutné pro bûÏn˘ Ïivot

ãlovûka, v nûmÏ hrálo jídlo vÏdy jednu z nejdÛleÏitûj‰ích potfieb chudá-

ka i boháãe. Do skupiny nádob urãen˘ch ke stolování pfied sedmi aÏ pû-

ti staletími samozfiejmû patfiily i ãí‰e z jin˘ch materiálÛ, ze skla, horské-

ho kfii‰Èálu, cínu, barevn˘ch i drah˘ch kovÛ, ale i pfiedmûty soustruÏené

ze dfieva ãi koflíky a misky skládané z destiãek staÏen˘ch jemnou houÏ-

ví. Picí nádobí bylo samozfiejmû nezbytné téÏ v krãmách, zde se ov‰em

jednalo nikoli o desítky, ale aÏ stovku kfiehk˘ch nádob. 

Prvním, kdo existenci brnûnsk˘ch pohárÛ zaznamenal, byl v˘znamn˘

moravsk˘ archiváfi a historik Jan Petr Maria Cerroni (1753–1826) 

a oznaãil jej za Methbecker ãili pohár na medovinu. Jistû se nem˘lil,

medovina má nakyslou konzistenci vína, ale pohár nemûl ohraniãen˘

úãel jako jeho dne‰ní pfiíbuzní, pouÏíval se k pití ve‰ker˘ch tekutin,

mléka, ‰Èáv z javoru a bfiízy, piva, na jiÏní Moravû více vína, ale i pá-

lenek a kofialek. Pohár se dal pouÏít na mûfiení objemu sypk˘ch mate-

riálÛ, mouky, krup, zrní, soli, lu‰tûnin apod. Mûl totiÏ stanoven˘ obsah

1 moravského Ïejdlíku (z rakouské nûmãiny Seitel/Seidel, lat. situla),

tedy 0,330 litru tekutiny nebo sypké hmoty, do vût‰ího se ve‰lo 11/4 Ïej-

dlíku vídeÀského (0,442 l).

Brnûnsk˘ pohár se vyskytuje v nejvût‰ím mnoÏství na archeologick˘ch

lokalitách jiÏní Moravy, ale hezk˘ v˘robek se vyváÏel i do Olomouce, na

r˘mafiovském Hrádku se dochovaly fragmenty jeho okrajÛ a zdoben˘ch

v˘dutí a zatím nejv˘‰e se objevil je-

den z nejstar‰ích opatfien˘ vnitfiní 

olovnatou glazurou v Opavû. Za

hranicemi se nalézá pfiedev‰ím

v Dolním Rakousku, kde byl patrnû

lacinûj‰ím konkurentem lo‰tick˘ch

pohárÛ. Ná‰ se fiadí podle Michny

(1970) k III. typu a vyrábûl se po

dlouhou dobu souãasnû s jednodu‰-

‰ími typy I. a II. Jeho uÏívání se da-

tuje od poloviny 15. do 16. století

s pfiesahem do 17. století. Ná‰ pohár

má okraj ve tvaru okruÏí, typick˘

pro 14.–15. století, lze jej tedy spí‰e

klást k jeho star‰í formû. Podobné

zboÏí se vyrábûlo téÏ ve Vídni,

v Uhrách (14.–15. stol.) i Nizozemí

(14. století). Mgr. Jifií Karel

PfiírÛstek mûsíce
Kvûten: Brnûnsk˘ pohár
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Na 40 velkoplo‰n˘ch fotografiích doplnûn˘ch artefakty uvidíte rozsáhlé prosto-
ry janovického zámku, krásnou fiemeslnou práci, pfiíbûhy i absurditu komunis-
tického reÏimu.
KdyÏ jsme fotili a procházeli nepfiístupn˘mi místy zámku, snili jsme

o tom, Ïe najdeme tfiináctou komnatu, zamãenou na sedm západÛ, ve

které se zastavil ãas. Snili jsme o tom, Ïe ji budou zdobit vzácné obra-

zy, benátské lustry i zrcadla, postel s baldach˘nem a krajky zlatem vy-

‰ívané, Ïe z komnaty vyjdeme do krásné zahrady s fontánami a projde-

me se parkem, kter˘m je zámek obklopen…

Hledali jsme… Pro‰li jsme kaÏdé zákoutí. Vystoupili do nejvy‰‰ích pa-

ter, za‰li do nejzaz‰ích kfiídel zámku, ale tfiináctou komnatu jsme nena-

‰li. Procházeli jsme prázdn˘mi prostory s úlomky historie, s pokorou ke

v‰em, ktefií zde Ïili, a s nûm˘m úÏasem nad rozlohou zámku i zruãnos-

tí dávn˘ch mistrÛ fiemesla. Nesoudili jsme, jen dokumentovali. Slunce

se opíralo do oken cel˘ den a na fotkách je to znát. V‰echna ta zakáza-

ná místa ve sluneãním svitu pÛsobila klidn˘m, konej‰iv˘m dojmem.

Îádn˘ náfiek, Ïádn˘ Ïal, Ïádná tíha historie. Jako by cel˘ zámek jen spal

a ãekal, Ïe jednou pfiijde ãas, kdy se probudí v plné kráse a síle.

Obãas se náv‰tûvníci zámku zeptají: „Jak jste to mohli dopustit?!“
Uvûdomte si, prosím, Ïe Ïijeme v b˘val˘ch Sudetech, Ïe válka pfiinesla

mnoho bolesti a nenávisti ke v‰emu nûmeckému. Co nezniãila pováleã-

ná zloba, dokonal komunistick˘ reÏim a nemilosrdn˘ zub ãasu. Není na

místû, abychom historii odsoudili. Jen je tfieba se k ní pfiiznat a pfiijmout

ji s pokorou a úctou. 

Jsme teprve druhá a tfietí generace lidí, které na R˘mafiovsko zavál pováleã-

n  ̆osud. Do JeseníkÛ, neúrodného kraje suÏovaného ãarodûjnick˘mi proce-

sy i divok˘m odsunem NûmcÛ. Pfiitom tak panensky ãistého a krásného. 

Nepoznali jsme váleãné zlo a nenávist. Dûsivé vzpomínky umírají s na-

‰imi pfiedky, ktefií nosili ve sv˘ch srdcích vzdálené domovy a kraje, jeÏ

opustili, kdyÏ osídlovali Sudety. 

My jsme se tady narodili. Jsme tady doma a je ãas „zakofienit“. Îít a mi-

lovat ná‰ kraj v jeho panenské ãistotû. S láskou i úctou spravovat to, co

nám pfiedci, aÈ uÏ vlastní ãi cizí, zanechali.

Ná‰ zámek se doãkal. Bl˘ská se na lep‰í ãasy. Aã byl osud k zámeck˘m

zdem i parku nemilosrdn˘, pfiece jen se je podafiilo udrÏet v dobrém sta-

vu. Majetkové soudní spory jsou definitivnû uzavfieny a zámek bude

pfieveden pod Národní památkov˘ ústav, kter˘ plánuje rozsáhlé investi-

ce do zámku i parku.

A tfieba se jednou doãkáme okamÏiku, kdy vstoupíme do tfiinácté kom-

naty, kterou budou zdobit vzácné obrazy, benátská zrcadla i krajky zla-

tem vy‰ívané… Ïe z komnaty vyjdeme do krásné zahrady s fontánami

a projdeme se pfiekrásn˘m parkem. 

A náv‰tûvníci se budou v úÏasu ptát: „Jak jste to dokázali?“ A my 

s hrdostí odpovíme: „S láskou a pokorou k na‰emu kraji. Jsme tady do-
ma a jsme tady rádi.“
Dûkujeme v‰em nad‰encÛm, ktefií se o záchranu zámku zaslouÏili, roky

jej spravovali v rámci moÏností a dokázali pfiesvûdãit vy‰‰í moc o tom,

Ïe má smysl zámek zachránit a vdechnout mu nov˘ Ïivot. 

Nenechte si ujít v˘stavu fotografií míst, kam se nikdy nepodíváte,

v místech, kam byl doposud vstup zakázán. V̆ stava bude k vidûní do

30. záfií 2018 v otevírací dny zámku: úter˘, ãtvrtek a sobotu.

Jednou budou na‰e fotografie jen tichou vzpomínkou na to, jak to na

zámku v Janovicích vypadalo v roce 2018. 

Fotograf: Petr ·imãík, kurátorka v˘stavy: Renáta Poli‰enská

Vstupte s námi do míst, kam je vstup zakázán

PROVOZNÍ DOBA
Po – Út  9:00–18:00, ât – Pá  9:00–17:00, 

St  z a v fi e n o, www.knihovnarymarov.cz

Provozní doba Mûstské knihovny R˘mafiov 
v dobû hlavních prázdnin

Ve dnech 2.–13. ãervence 2018 bude knihovna uzavfiena
z dÛvodu revize knihovního fondu 

a ãerpání fiádné dovolené pracovníkÛ!

PÒJâOVNÍ DOBA od 16. 7. do 31. 8. 2018

Po, Út 9:00–16:00
St zavfieno
ât, Pá 9:00–16:00
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1. 6. – 31. 8. SVâ R˘mafiov
V˘stava: O cenu Karla Schinzela

2.–24. 6. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Vûra Nováková a Pavel Brázda

7. 6. – 29. 7. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Marie von Ebner-Eschenbach

9. 6. – 29. 9. zámek Janovice
V˘stava: David Macháã – Zahrádkáfii

9. 6. – 30. 9. zámek Janovice
V˘stava: Petr ·imãík – Zákaz vstupu

12. 6. – 31. 8. M. knihovna R˘mafiov
V˘stava: Absolventi ZU·

12. 6. – 31. 8. radnice R˘mafiov
V˘stava: Bestiáfi – absolventi ZU·

12.–30. 6. ZU· R˘mafiov, âapkova
V˘stava: Akademie pro seniory

15. 6. hrad Sovinec
20:00 Projekce: Poslední útûk Jeron˘ma PraÏského

16. 6. 14:30 fotb. hfii‰tû Bfiidliãná, Slavnosti mûsta Bfiidliãné
16. 6. 16:00 hrad Sovinec

VernisáÏ: K. Gebauer a M. Klouzová – Niubo
16.–17. 6. hrad Sovinec, Myslivecké letní slavnosti
22. 6. 16:30 tûl. Národní, R˘mafiov, Taneãní pfiehlídka ZU·
22. 6. 17:00 Jazzclub SVâ, Tfiináctka, Prestigefest
23. 6. 13:00 fotbal. areál Dol. Moravice

Den obce Dolní Moravice
23. 6. 16:00 Jazzclub SVâ, Tfiináctka, Prestigefest
23.–24. 6. hrad Sovinec, ·krhola a lotfii ze ml˘na
24. 6. 16:00 kaple V Lipkách, Koncert: Variace
25. 6. 17:00 M. divadlo R˘mafiov

Divadlo: Mahen – âertovská pohádka
28. 6. 17:00 M. muzeum R˘mafiov

VernisáÏ: Marie Kodovská – Kvûty a kytice
30. 6. Pradûdova galerie Jifiíkov

Zahájení prázdnin
30. 6. – 1. 7. hrad Sovinec, Srnãí stezkou

Pfiehled kulturních akcí – ãerven 2018Jazzclub

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

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

jili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch po-
mocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku bude-

me uvefiejÀovat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského

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

kaÏdodenní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nû-

kterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících bude urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se pouÏí-

val, pfiípadnû ze kterého období pochází. 

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

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

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

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

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

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

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

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

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 5
Jméno a pfiíjmení

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

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

.......................................................................................................
Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

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

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

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

✃

-12-2018  13.6.2018 15:11  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2018

22

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Eva Krajãová – R˘mafiov....................................................... 81 let
Jozef BaláÏ – R˘mafiov .......................................................... 82 let
Anna JuráÀová – Stránské ..................................................... 82 let
Vladimír Fajks – R˘mafiov .................................................... 84 let
Radoslav ·ír – R˘mafiov ........................................................ 87 let
Erika Maková – Janovice ...................................................... 88 let 

Dne 18. ãervna 2018 oslaví

pan Jaroslav Lachnit
z R˘mafiova

krásn˘ch 70 let.

Hodnû zdraví, ‰tûstí, lásky, 
Ïádné strasti, Ïádné vrásky, 
radost z vnouãat, z rodiny.

Krásné narozeniny 

pfieje manÏelka Marie, 
dcera Lenka s rodinou a syn Jaromír s rodinou.

Dne 21. ãervna 2018
si pfiipomínáme 7. v˘roãí dne,

kdy nás navÏdy opustil

manÏel, tatínek, tchán, dûdeãek a pradûdeãek

pan Zdenûk Vogel.

Vzpomíná celá rodina.

Rozlouãili jsme se

Franti‰ek Stanûk – Janovice................................................. 1936

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Servis sluÏeb

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

Od 2. 7. do 31. 8.
po–pá 14:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

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

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

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do v˘‰e 500 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. Termíny kavárniãek (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

19. 6., 11. 9., 

25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

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

Klub ãesk˘ch turistÛ zve na vycházky
Klub ãesk˘ch turistÛ v R˘mafiovû bude pofiádat sobotní vycházky

pro vefiejnost (rodiãe s dûtmi a mládeÏ), která má zájem o bliÏ‰í

poznání pfiírody R˘mafiovska.

Sraz bude vÏdy v 9:00 u budovy Mûstského muzea na námûstí

Míru. Jednotlivé vycházky potrvají asi dvû hodiny.

Na setkání s vámi se tû‰í ãlenové Klubu ãesk˘ch turistÛ
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Seriál, v nûmÏ se zab˘váme umûleck˘mi díly ve vefiejném prostoru

mûsta R˘mafiova druhé poloviny 20. století, pokraãuje 70. lety.

Umûlecké produkci této dekády zdobící vefiejn˘ prostor se pfied tfie-

mi lety zaãalo fiíkat „volavky“ (ménû jiÏ „vetfielci“). Vznik a v˘znam

neoficiálního pojmu Pavla Karouse jsme si vysvûtlili v úvodním dílu

tohoto seriálu (viz RH 2/2018). Nabízí se tedy otázka: má R˘mafiov

nûjakou „volavku“?

Sedmdesátá léta minulého století znamenala pro mûsto období roz-

sáhlé bytové v˘stavby. Realizaci moderní zástavby zejména ãinÏov-

ních panelov˘ch domÛ v‰ak pfiedcházelo v mnoha pfiípadech aÏ bez-

ohledné a dodnes nepochopitelné bourání vybydlen˘ch a údajnû ne-

opraviteln˘ch domÛ po pÛvodním obyvatelstvu. Ty v‰ak dodávaly

mûstu pÛvodní charakter sudetského podhorského mûsteãka, jenÏ tû-

mito brutálními zásahy nenávratnû zanikl. 

Jaká byla strategie a zámûr této ãinnosti, potvrdí záznam v kronice

z roku 1974, jenÏ ani tak nemusí vyjadfiovat osobní názor povûfiené-

ho kronikáfie jako spí‰e názor tehdej‰ího komunistického vedení

mûsta, potaÏmo celé tehdej‰í republiky: „Ke zlep‰ení vzhledu mûsta
pfiispívá i to, Ïe se bourají staré a zchátralé domy, které rozhodnû

ozdobou ani chloubou jiÏ dávno nebyly. Na jejich místû vyrÛstají no-
vé stavby. Ideální by ov‰em bylo, kdyby mohly zmizet pfiedev‰ím sta-
ré nízké, vût‰inou pfiízemní domky ze stfiedu mûsta a na jejich mís-
tû se postupnû objevily vkusné a pûknû fie‰ené ãinÏáky, aby nová v˘-
stavba byla patrná pfiímo v centru mûsta, ne hlavnû na jeho okra-
jích“ (zv˘raznûno autorem ãlánku).

Záznam zároveÀ vypovídá o tehdej‰ím pohledu na památkovou péãi

(nebo spí‰e o její ignoraci?). Hojnû se bouralo v padesát˘ch, ale také

v sedmdesát˘ch letech, kdy dokonce i v centrech mûst, tedy na ná-

mûstích (dnes vût‰inou v chránûn˘ch památkov˘ch zónách), nebyl

problém odstranit barokní, klasicistní ãi secesní dÛm a nahradit jej

obvykle nepfiíli‰ vkusn˘m nákupním stfiediskem. (Za nejhor‰í stavbu

na historickém námûstí v zemi je povaÏován Obchodní dÛm Prior

v Jihlavû z let 1978–1983.)

Doslova megalomansky se stavûla panelová sídli‰tû. A pokud se bu-

dovalo, muselo se i zdobit, jak od roku 1965 nafiizovala tzv. Hlava

V stavebního zákona, podle níÏ z rozpoãtu kaÏdé státní stavby muse-

lo b˘t 1 % (nûkdy aÏ 4 %) celkového rozpoãtu pouÏito na její v˘zdo-

bu. V R˘mafiovû v té dobû vznikla sídli‰tû na ulicích Dukelská

a Pfiíkopy. A právû zde mÛÏeme najít Karousovy „volavky“. 

Plány na v˘stavbu panelového sídli‰tû na ÎiÏkovû ulici, od roku 1974

samostatné ulici Dukelské, vznikly v dobû normalizace, kterou se

sv˘m porodním boomem oznaãujeme za éru

Husákov˘ch dûtí, konkrétnû v roce 1972. VûÏové

ãinÏáky s osmi poschodími mûly vytváfiet „novou
dominantu […] ve v˘chodní ãásti mûsta, [jelikoÏ] tak
vysoké domy dosud v R˘mafiovû postaveny nebyly“.

UÏ v plánové dokumentaci z roku 1972 je u pane-

láku ã. 6 zakreslen ãtvereãek s oznaãením

„Plastika – umûlecká v˘zdoba“. Dílo na onom mís-

tû stojí dodnes, i kdyÏ nejde o plastiku, ale o skulp-

turu (dílo tesané z kamene). 

Autorem sochy, jeÏ nese název Karyatida míru, je

akademick˘ sochafi Václav Frydeck˘ (8. záfií 1931,

Olomouc – 2. prosince 2011, Praha), kter˘ sice po-

chází z hlavního mûsta Hané, ale od dob studií Ïil

a tvofiil v˘hradnû v Praze. Zde absolvoval Vysokou

‰kolu umûleckoprÛmyslovou u profesora B. Ste-

fana, po tfiech letech pak pfiestoupil na Akademii

v˘tvarn˘ch umûní k profesoru J. Laudovi, v jehoÏ

ateliéru pomáhal a v roce 1958 byl dokonce jmeno-

ván jeho asistentem. V té dobû pro âeskoslovensk˘

pavilon celosvûtové v˘stavy EXPO 58 v Bruselu

(více v RH 10/2018) vytvofiil sochu Zemûdûlství, za

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
6. Dukelská Ïena velkoruká

Genius loci

Sídli‰tû Dukelská v roce 1974, vepfiedu pozÛstatek starého nûmecké-
ho domu se zahradou a sadem, v pozadí novû vzniklé kolosy panelá-
kÛ, foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Václav Frydeck˘, Haná, 1964–1965, Olomouc, foto: http://www.so-
charstvi.info/realizace/hana

Václav Frydeck˘, Messalina, 1966–1968,
Olomouc, foto: Sabina Sou‰ková

Václav Frydeck˘ pfii práci na so‰e Messalina
pro Olomouc, foto: http://www.socharstvi.in-
fo/realizace/messalina
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kterou získal ãestné ocenûní. Na akademii poté pracoval jako odbor-

n˘ asistent kreslení pro sochafie a architekty, a to aÏ do roku 1971,

kdy se zaãal vûnovat monumentálnímu sochafiství urãenému právû

pro architekturu a portrétÛm.

Frydeck˘ ve své tvorbû zÛstal vûrn˘ realismu, vidûn˘ model reality

se v‰ak nebál stylizovat. Socha Harmonie (1968) ve Staromûstské

radnici v Praze je údajnû jeho jedin˘m abstraktním dílem. Za vrchol

autorovy tvorby se pokládá socha Prométhea (1967), pÛvodnû urãe-

ná pro centrální budovu Tranzitního plynovodu v Praze, z ideologic-

k˘ch dÛvodÛ v‰ak byla odstranûna a dnes je osazena na nádvofií

Fakulty tûlesné v˘chovy a sportu UK ve

Vokovicích. Od R˘mafiova nejblíÏe jsou

Frydeckého sochafiské realizace k vidûní

v Olomouci (Haná, 1963–65, Messalina,

1966–68), ve Vsetínû nebo Fr˘dku-Místku.

Nejvíce zakázek v‰ak udûlal pro Prahu. 

R˘mafiovská Karyatida míru zrovna nepat-

fií k autorov˘m nejlep‰ím pracím. PÛsobí

nedodûlanû, nejednotnû a je znaãnû nevy-

váÏená. Autor skulpturu koncipoval jako

tûÏkopádn˘, pomûrnû nahrubo tvarovan˘

Ïensk˘ akt, jehoÏ spodní polovina pfiechá-

zí ve sloup, pas pod prsy navíc nese znám-

ky vytesan˘ch kanelur (svisl˘ch ÏlábkÛ).

Ty odkazují na onu karyatidu, z antiky po-

cházející sloup ve tvaru Ïenské figury, kte-

r˘ ale nûco podpírá. Dukelská polonahá

Ïena nenese nic, pouze si kolem pasu vel-

k˘ma rukama pfiidrÏuje nafiasenou látku,

která v‰ak sv˘m hmotov˘m nakupením

pfiipomíná spí‰e kopu balvanÛ. 

PfiestoÏe jde o ménû vydafienou realizaci, mûla

by b˘t zachována uÏ jen z dÛvodu autorství tohoto v˘znamného sochafie.

A pfií‰tû se podíváme na Jesenické slunce, které na nás záfií z fasády

jedné „sámo‰ky“. Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z let 1973, 1974 a 1975; Jeni‰ta, Jan
– Dvofiák, Václav – Mertová, Martina. Bilance. Umûní ve vefiejném
prostoru Olomouce v letech 1945–1989. Olomouc, 2017;
https://www.vysusil.eu/explosia/clenove/zakladatele/frydecky/frydec-
ky.php; http://www.vetrelciavolavky.cz/sochari/vaclav-frydecky.
Podûkování Ing. Monice Holíãkové a Janû ·indláfiové za laskavé a tr-
pûlivé hledání v archivu Stavebního úfiadu R˘mafiov.)

Václav Frydeck˘, Prometheus, 1972, Praha,
foto: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/
prometheus-0

Václav Frydeck˘, Karyatida míru, pfied 1974,
foto: Michal Vyhlídal

Herci ochotnického spolku Pradivadlo odehráli ve ãtvrtek 31. kvûtna v pre-
miéfie hru Mirko ·tiebera Udûlej mi dítû, prosím!.
PÛvodní název Bláha a Vrchlická herci zmûnili, protoÏe se jim zdál

pfiíli‰ „profláknut˘“. „Tuto inscenaci pfied léty uvádûla polská scéna
Tû‰ínského divadla pod názvem Zrób mi dziecko, prosz´! a ten název
se mi zalíbil natolik, Ïe jsem jej v ãeském pfiekladu pouÏila i pro na-
‰e pfiedstavení,” vysvûtlila po premiéfie pfiedstavitelka Marie

Vrchlické Barbora Niedobová. Mimochodem v roce 1991 inscenaci

zfilmoval reÏisér Du‰an Klein a do titulních rolí obsadil Zuzanu

BydÏovskou a Jaromíra Hanzlíka.

Dûj inscenace Bláha a Vrchlická, potaÏmo Udûlej mi dítû, prosím!, se

odehrává v osmdesát˘ch letech v malém mûsteãku uprostfied

âeského ráje, krátce pfied pádem reÏimu, kter˘ váÏnû poznamenal 

osud rodin obou postav a stále ovlivÀuje i jejich vlastní Ïivoty. Oba

handicapovaní hrdinové nejsou lítostiví, neztrácejí humor a dokáÏou

se smát sami sobû. Zpoãátku se scházejí pouze za úãelem zplodit sy-

na, ale protoÏe dosáhnout toho, co usilovnû chceme, neb˘vá jedno-

duché a zaruãen˘ návod zklame, dochází k rozchodÛm a nov˘m set-

káním, pfiijímání a odmítání moÏnosti adopce ãi dal‰ích lékafisk˘ch

vy‰etfiení, k projevÛm Ïárlivosti i k uvûdomûní si, Ïe bez odpou‰tûní

se nedá Ïít.

Pfiíbûh vypráví o telefonistce Marii Vrchlické (Barbora Niedobová)

a Ïelezniãáfii Antonínu Bláhovi (Pavel Kon‰tack˘), dvou ztracencích,

ktefií se sejdou jen proto, aby „mûli komu umfiít“. Ve své podstatû jde

o pfiíbûh muÏe a Ïeny, ke kter˘m osud nebyl pfiíli‰ naklonûn, ale oni

pfiesto neztrácejí nadûji, víru a odvahu dát sv˘m nelehk˘m ÏivotÛm

nov˘ smysl. Pfiíznaãné je, Ïe je to Vrchlická, kdo dá k celé akci pod-

nût. Chce totiÏ, aby jí Antonín „udûlal“ dítû. „Dobr˘ den! Nechtûl
byste mi, Bláho, udûlat dítû?“ zeptá se sleãna Vrchlická pana Bláhy.

Ten, návrhem zaskoãen˘ a uraÏen˘, nejdfiíve odmítne. Ale i on, roz-

veden˘ a váÏn˘m úrazem pfiipraven˘ o své sny, zatouÏí po synovi,

kter˘ by mûl lep‰í osud a dokázal to, co se jemu uÏ nikdy nepodafií –

Îivotní pfiíbûh telefonistky a Ïelezniãáfie v hofice sladké komedii

Organizace a spolky
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vyhrát olympijské hry ve skoku na lyÏích. Vrchlická, témûfi slepá, se

zase rozhodne v zoufalém pokusu oslovit pana Bláhu, protoÏe to chá-

pe jako poslední pfiíleÏitost stát se matkou. Mít dítû, které bude mít

lehãí Ïivot neÏ ona a jednou dokáÏe vytvofiit nûco „dobrého a krás-

ného“.

Barbora Niedobová se role zhostila nadmíru okázale a nezklamala,

coÏ se od profesionální hereãky dalo oãekávat. Její hereck˘ partner

Pavel Kon‰tack˘ ve hfie velmi mile pfiekvapil. Jeho pfiirozen˘ styl he-

rectví nenechal nikoho na pochybách, Ïe pfiíbûh své postavy proÏívá

skuteãnû a opravdovû. Oba protagonisté se zhostili sv˘ch rolí se ctí.

Ve‰keré dialogy vyznívaly s naprostou pfiirozeností a elegancí.

Pradivadlo uvedlo hru formou malé scény, kdy herci i diváci proÏí-

vají pfiíbûh spoleãnû na jevi‰ti. 

Bláha a Vrchlická není jen komedie o touze po dítûti, po svobodû, ale

i o poznávání sebe sama a hledání hlub‰ího smyslu Ïivota. A také

o empatii, o schopnosti vnímat bolestn˘, strachupln˘ pláã, kter˘ se

kdesi neustále oz˘vá. Více jak hodinové pfiedstavení uplynulo jako

voda a divák pfiitom nezaznamenal Ïádné „hluché místo“. Najednou

tady byl konec a ve vzduchu se vzná‰ela obfií pointa – elementární

lidská touha dvou osamûl˘ch du‰í, která dospûla ke svému naplnûní.

Nûkdo to naz˘vá láskou, jin˘ tragick˘m rozmûrem lidské existence.

Vydafienou inscenaci Pradivadlo reprízovalo 5. a 13. ãervna. JiKo

Mûstské divadlo (MD) R˘mafiov u‰lo za rok a dva mûsíce své exi-

stence kus cesty za hledáním nejlep‰í moÏné varianty záchrany bu-

dovy b˘valého divadla a kina. Poãínaje v˘pÛjãkou budovy od mûsta

pfies postupnou rekonstrukci exteriéru

a interiéru divadla aÏ po zru‰ení usnese-

ní zastupitelstva o demolici tohoto ob-

jektu.

Jeden rok není dlouhá doba, pfiesto se

podafiilo mnohé opravit a zvelebit. Po

nezbytn˘ch revizích a krocích k zaji‰tû-

ní bezpeãnosti divákÛ i úãinkujících by-

lo uskuteãnûno ‰estnáct kulturních akcí

– divadelní pfiedstavení, koncerty, de-

gustace vín, plus osm dal‰ích mimo pro-

gram (turnaj v ‰ipkách, ‰kolní akademie

a pfiedstavení Mahenu).

Dal‰í revitalizace objektu ve spolupráci

s ochotn˘mi lidmi, firmami a partnery

Mûstského divadla bude následovat. Co

má vedení MD R˘mafiov v plánu, jaké zmûny pfiipravuje a na co se

mohou diváci tû‰it v nadcházející divadelní sezónû, prozradil jedna-

tel Mûstského divadla R˘mafiov Petr La‰tuvka.

Hledání cesty k prosperitû MD R˘mafiov

Mûstské divadlo R˘mafiov funguje více neÏ rok. Co z va‰ich plánÛ
se za tu dobu podafiilo uskuteãnit?
Podafiilo se nám kompletnû rekonstruovat systém vytápûní divadla,

vãetnû v˘mûny star˘ch kotlÛ za nové. Tím jsme dosáhli úspor cca 

40 % za vytápûní. Dfiíve se musela vytápût celá budova, dnes je vy-

tápûní rozdûleno do jednotliv˘ch sekcí. Dále jsme nechali zpracovat

v‰echny potfiebné odborné revize. Vybudovali jsme nové zázemí pro

umûlce – byly modernizovány a roz‰ífieny stávající ‰atny, a to díky

prostoru, kter˘ vznikl pfii úpravû ventilace v divadle. V ‰atnách jsou

nové koberce a zrcadla. Dále se nám podafiilo sníÏit energetickou ná-

roãnost budovy tím, Ïe byly v‰ude vymûnûny klasické Ïárovky za

LED svítidla. Úspora je témûfi 60 %. V bytû po správci vznikla zku-

‰ebna ochotníkÛ Pradivadla a v budoucnu by tam mûlo Pradivadlo

mít své sídlo. Podobnû bychom chtûli postupovat i v pfiípadû zku‰eb-

ny ochotníkÛ Mahenu. Nyní jednáme o dal‰ím vyuÏití bytu, ale neÏ

budou jednání ukonãena, nechtûl bych se o tom podrobnûji zmiÀovat.

V̆ znamnou a hlavnû zvenãí viditelnou zmûnou byla v˘mûna star˘ch

vstupních dvefií za nové bezpeãnostní a oprava hlavního venkovního

schodi‰tû.

Podafiilo se nám také modernizovat ve‰keré provozní a technické zá-

zemí divadla, zejména divadelní osvûtlení a audio systém. V‰e bylo

pofiízeno z v˘tûÏku za pfiedstavení a s pomocí na‰ich partnerÛ. Pfied

rokem jsem vÛbec nedoufal, Ïe toho tolik zvládneme opravit.

Podafiilo se to jen díky partnerÛm divadla a ochotn˘m firmám.

Pfiekvapila mû jejich nezi‰tná pomoc. Osud divadelní budovy jim ne-

byl lhostejn˘ a nûkdy nám nemal˘mi ãástkami nebo formou materi-

Jednatel MD R˘mafiov Petr
La‰tuvka

Rekonstrukce v interiérech a exteriérech budovy divadla
Fota: ·árka Kutová, Barbora Niedobová a Petr La‰tuvka

Bolek Polívka Laco Deczi Lucie Bílá

rozhovor
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ální pomoci ãi poskytnutí pracovní síly pomohli v na‰í snaze o zá-

chranu divadla. A za to jim patfií velik˘ dík.

Jak bude zvelebování budovy pokraãovat? Co máte v plánu v nej-
bliÏ‰í dobû?
V prÛbûhu leto‰ních letních prázdnin by se mûla uskuteãnit kompletní

v˘mûna oken, která by mûla je‰tû sníÏit energetickou nároãnost budovy.

Opût by na této ne právû levné rekonstrukci mûli mít hlavní podíl na‰i

partnefii. Bude také provedena finální fasáda na ãelní stranû, aby alespoÀ

z pohledové strany mûla budova reprezentativní charakter. Prozatím prá-

ce probíhaly uvnitfi a opravy pro nezasvûcené nebyly tolik vidût.

To bude první krok revitalizace pro novou divadelní sezónu. Dal‰ím

krokem bude oprava sálu. Opravou projdou stûny vãetnû v˘malby.

Sál nebyl vymalován od 80. let minulého století. Chceme pfiitom za-

chovat architektonick˘ ráz divadla a nechceme provádût razantní

zmûny interiéru, kter˘ má, a nejen on, pro mnoho obãanÛ genia loci.

Máme rovnûÏ pfiislíbenu spolupráci s Moravsk˘m divadlem

Olomouc, které mûnilo sedadla v hledi‰ti za nová, ale ta pÛvodní jsou

pfiitom zachovalá a pro úãely Mûstského divadla R˘mafiov budou pl-

nû dostaãující. V ãervnu budeme také jednat s nejvût‰ím v˘robcem

divadelních svûtel, firmou Robe, o roz‰ífiení svûtelného parku. Firma

projektu na záchranu divadla fandí, stejnû jako firma KV2 audio, svû-

tová ‰piãka ve v˘robû reproduktorov˘ch soustav, chcete-li plug & play

systémÛ. I do této firmy zamífií na‰e kroky a budeme s jejími zástupci

jednat o zkvalitnûní divadelních repro soustav a ozvuãení.

Budete pokraãovat v nabídce programu i v pfií‰tí divadelní sezónû?
Ano, na‰e diváky bych chtûl uÏ nyní pozvat na novou divadelní se-

zónu, na kvalitní pfiedstavení nebo vystoupení pfiedních ãesk˘ch in-

terpretÛ populární hudby a znám˘ch hercÛ, a mohu zodpovûdnû fiíci,

Ïe nabídka bude opût velmi pestrá. Ke konci roku pfiipravujeme

ov‰em velkou lahÛdku v podobû koncertu svûtové hvûzdy první ve-

likosti, ale vzhledem k tomu, Ïe neustále probíhají jednání s manaÏe-

ry, nebudeme prozatím více prozrazovat. Snad jen to, Ïe jde o velice

známého a populárního zpûváka z Anglie, kter˘ bûÏnû vystupuje na

velk˘ch vyprodan˘ch stadionech a jednou roãnû pofiádá koncert v sá-

le pro men‰í poãet posluchaãÛ. Jde o jakousi formu pomoci danému

místu. Dostali jsme se do uÏ‰ího v˘bûru v Evropû a jsme jediní

v âeské republice, kter˘m byl tento koncert pfiislíben.

Závûrem bych chtûl fiíct, Ïe probíhá velmi dobrá spolupráce se

Stfiediskem volného ãasu. V poslední dobû do‰lo ke vzájemné v˘po-

moci, aÈ po stránce technické nebo materiální. Zmíním napfiíklad na-

‰i v˘pomoc s koncertem Laca Decziho a na revan‰ nám SVâ vy‰lo

vstfiíc se zapÛjãením Ïidlí pro komorní scénu na pfiedstavení Udûlej
mi dítû, prosím!. A za to velmi dûkujeme.

Mûstské divadlo patfií v‰em. Není to divadlo Petra La‰tuvky ani jiné-

ho jednotlivce ãi firmy, která by z nûj profitovala. Divadlo patfií li-

dem, ktefií se podílejí na jeho záchranû a mají adoptované sedaãky.

Velké podûkování patfií rovnûÏ v‰em partnerÛm a fiemeslníkÛm, ktefií

nám nezi‰tnû pomáhají pfii opravách divadla a slova díkÛ a uznání

patfií také mûstu R˘mafiovu. Za rok pÛsobení ve vypÛjãené budovû se

nestalo, Ïe by mûsto ‰lo proti nám, naopak, vÏdy jsme se setkali se

vstfiícn˘m jednáním, a to je velmi pozitivní.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

O víkendu 19.–20. kvûtna se na Stráni v R˘mafiovû konalo kaÏdoroãní setká-
ní skautsk˘ch oddílÛ okresu Bruntál spojené se Svojsíkov˘m závodem
a Závodem vlãat a svûtlu‰ek. V pofiádání tûchto celookresních setkání se
pravidelnû stfiídají stfiediska v R˘mafiovû a ve Zlat˘ch Horách.
To leto‰ní bylo uÏ ‰estadvacáté a fiada pfiipadla na R˘mafiov. U skaut-

ské chaty na Stráni se v sobotu kromû místních skautÛ se‰ly oddíly

z Krnova, Bruntálu, Zlat˘ch Hor a Doma‰ova. Celkem 140 úãastní-

kÛ vytvofiilo devût skautsk˘ch hlídek, které se pustily do Svojsíkova

závodu, a jedenáct hlídek mlad‰ích ãlenÛ, které ãekal Závod vlãat

a svûtlu‰ek.

SvojsíkÛv závod má tradici od roku 1946, ale kofieny uÏ ve 20. letech,

kdy se bûhem setkání a táborÛ zaãaly pofiádat závody ve skautsk˘ch

dovednostech. V dobû komunismu byl skauting a s ním i závod ome-

zen, k pravidelnému pofiádání se obnovená organizace vrátila po li-

stopadové revoluci.

Leto‰ní téma Svojsíkova závodu bylo pfii pfiíleÏitosti stého v˘roãí

vzniku samostatného âeskoslovenska vûnováno ãesk˘m legionáfiÛm.

Leitmotivem tak bylo legionáfiské putování po Transsibifiské magist-

rále. Tu v domácích podmínkách suplovala Ïelezniãní traÈ z Val‰ova

do R˘mafiova, podél níÏ byla pfiipravena soutûÏní stanovi‰tû. Na tûch

museli skauti napfi. pfiekonat pfiekáÏkovou dráhu, poskytnout první

pomoc zranûnému nebo pfieplout na lodi rybník a za kaÏd˘ splnûn˘

úkol získat zásoby proviantu, ze kterého si pak sami pfiipravili veãe-

fii. Na cestû je ãekaly nástrahy vãetnû pfiepadení.

Mlad‰í skauti, vlãata a svûtlu‰ky, absolvovali obdobn˘ závod, rovnûÏ

symbolicky vûnovan˘ stoletému v˘roãí republiky. Na cestû soutûÏní-

mi stanovi‰ti je provázely v˘znamné osobnosti a dÛleÏité momenty

z historie na‰í zemû, tfieba vznik ãeskoslovensk˘ch drah, otevfiení br-

nûnského v˘stavi‰tû nebo obnovení skautské organizace v roce 1968.

Svûtlu‰ky a vlãata ãekaly úkoly zamûfiené na dovednosti nutné pro

pfieÏití v pfiírodû. I mlad‰í ãlenové skautsk˘ch oddílÛ tak museli uká-

zat, Ïe dokáÏou poskytnout první pomoc, nafiezat dfievo, pfiipravit si

jídlo, poznat základní druhy rostlin a ÏivoãichÛ, ale tfieba i dopravní

znaãky.

Pofiadí soutûÏních hlídek se hodnotilo spoleãnû pro skauty i skautky

a stejnû tak vlãata i svûtlu‰ky. I vzhledem k tomu je umístûní r˘ma-

fiovsk˘ch hlídek velmi potû‰ující. Ve Svojsíkovû závodu obsadila

kombinovaná hlídka r˘mafiovsk˘ch skautÛ a skautek (Adéla

Matûjíãková, Lucie ·karupová, Luká‰ Polách, Luká‰ Batla) krásné

tfietí místo a hned za nimi na ãtvrtém skonãila místní hlídka Sov

(Antonín Veliãka, Patrik Schmid, Mikulá‰ Holub, Eduard Casciani,

Adam Kohoutek). SvojsíkÛv závod vyhrála druÏina ze Zlat˘ch Hor.

Je‰tû vût‰í radost udûlali sv˘m vedoucím mlad‰í ãlenové, kdyÏ hlíd-

ka star‰ích svûtlu‰ek SnûÏenek (Tereza Krykorková, Viktorie

Ham‰íková, Ema Îáková, Michaela Pfiecechtûlová, Karolína

DaÀková) cel˘ závod vyhrála. Jejich mlad‰í sestry Beru‰ky (Marie

Okresní skautsk˘ závod vyhrály r˘mafiovské svûtlu‰ky

Vítûzky skautského závodu
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Pfiikrylová, Adina Klimentová, Sarah Coudray, Natálie ·karupová,

Michelle Kappelová, Katefiina Krykorková) obsadily pûkné ãtvrté

místo a hned za nimi se jako pátá umístila hlídka r˘mafiovsk˘ch vlãat

Bizoni (Milan Ham‰ík, Ivan Holub, Richard Král, Richard ·míd,

Jáchym Pánek, Felix Pánek, Tomá‰ Síbr).

Leto‰ním závodem se ãeská skautská organizace pfiipojila k oslavám

stého v˘roãí republiky. Jeho úãastníci si tak nejen ovûfiili zvládání

skautsk˘ch disciplín, ale navíc pfiipomnûli dÛleÏité jubileum svobod-

ného státu, s nímÏ je skauting bytostnû spojen. 

ZN, fota: Alois Loy ·imko

V sobotu 2. ãervna uspofiádala místní organizace âSSD ve spolupráci

s SDH R˘mafiov a SDHJ R˘mafiov na hfii‰ti na Jesenické ulici tradiãní

Den dûtí. Pfiedpovûì poãasí nevûstila nic dobrého, ale nakonec se vy-

jasnilo, a tak zábavnému dopoledni nic nebránilo.

Leto‰ní úãast byla neãekanû vysoká. PfiibliÏnû 150 dûtí si pfii‰lo vy-

zkou‰et nejrÛznûj‰í aktivity. Dobrovolní hasiãi pfiedvedli vybavení ha-

siãského vozu, dûti si mohly prohlédnout, kde sedí posádka, a dokonce

si mohly vyzkou‰et hasit na cíl. Kromû toho vytáãely suven˘ry v kole

‰tûstí, stfiílely ze vzduchovky, trefovaly se míãkem klaunovi do pusy,

pro‰ly se na chÛdách a projely s kovbojem na koni. Nejvût‰í úspûch mû-

lo painthbrush tetování a zvífiecí ‰kolka s jehÀátky, telátkem a králíãky.

A protoÏe bylo dopoledne dlouhé, dostali malí úãastníci svaãinu v po-

dobû grilovaného ‰pekáãku, limonády a sladkého koláãku na cestu.

Vidût radost dûtí byla pro pofiadatele nejvût‰í odmûna. Velk˘ dík nic-

ménû patfií v‰em organizátorÛm, dobrovolníkÛm, dobrovoln˘m hasi-

ãÛm a na‰im podporovatelÛm. NemÛÏeme zapomenout na sponzory na-

‰í akce – upfiímnû dûkujeme R˘mafiovské pekárnû, s. r. o., SVâ

R˘mafiov, firmû STAS, v. o. s., firmû MOBBIS – Nábytek, s. r. o., far-

mû pana Skotnici, farmû pana Beránka, kovbojÛm ze Stránského a dûv-

ãatÛm z Mysliveckého sdruÏení R˘mafiov. Dûkujeme také v‰em rodi-

ãÛm a dûtem za pfiíjemnû strávené dopoledne a tû‰íme se pfií‰tí rok na

shledanou. Marek Bocián, pfiedseda MO âSSD R˘mafiov

Na Dnu dûtí nejvíc zaujalo paintbrush tetování a zvífiecí ‰kolka

Fota: Zuzana Bociánová
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Na R˘mafiovsku aktuálnû probíhají souvislé opravy silnic ve dvou úsecích: na
komunikaci II/370 R˘mafiov – Velká ·táhle a komunikaci II/4451 Tvrdkov – Ruda.
Oprava silnice II/370 R˘mafiov – Velká ·táhle je financována z mostního

programu. Do 15. fiíjna leto‰ního roku by mûla b˘t dokonãena ãtvrtá, pá-

tá a sedmá etapa této rozsáhlé rekonstrukce. Stavbu provádí firma Kareta,

cena díla je 32 milionÛ korun. Nyní se pracuje na v˘stavbû propustkÛ, ka-

nalizace a opûrn˘ch zídek. Práce pokraãují dle harmonogramu.

Oprava silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda je rozdûlena do ãtyfi etap.

V loÀském roce firma Strabag realizovala první etapu ve smûru od

Tvrdkova za 4,3 milionu korun v délce cca jednoho kilometru. Nyní

probíhá ãtvrtá etapa v délce cca dvou kilometrÛ, kterou provádí fir-

ma M-Silnice Pardubice. Cena rekonstrukce tohoto úseku je 10,4 mi-

lionu korun. Probíhá pokládka podkladové vrstvy a byly zahájeny

práce na propustcích. Následnû bude poloÏena obrusná vrstva.

V leto‰ním roce probûhne je‰tû druhá etapa opravy, která naváÏe na jiÏ

dokonãenou první etapu. Rekonstrukci v délce cca 1,3 kilometru za

10,6 milionu korun provedou M-Silnice Pardubice. Do leto‰ního roz-

poãtu se nepodafiilo dostat tfietí etapu této opravy. Pfiipravuje se v˘bû-

rové fiízení na dodavatele, samotná realizace probûhne aÏ v pfií‰tím ro-

ce. V leto‰ním roce dosahují nabídkové ceny kolem 90 procent pro-

jekãních cen, zatímco loni firmy sniÏovaly cenu na 60 procent i ménû.

Pro cel˘ okres Bruntál je na souvislé opravy silnic vyhrazeno 

29,8 milionu korun z rozpoãtu Moravskoslezského kraje a 60,2 mili-

onu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V leto‰ním ro-

ce se v okrese realizuje celkem deset staveb.

Fota a text: Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Aktuální opravy silnic na R˘mafiovsku

Z okolních obcí a mûst

Oprava komunikace v Jamarticích Oprava komunikace v Rudû
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V sobotu 21. ãervence se ve spolupráci s Hornick˘m spolkem Horní Mûsto,
z. s., po roãní pauze opût mimofiádnû otevfie hornomûstské podzemí, a to
v rámci 6. roãníku Hornick˘ch dnÛ a jubilejního 20. roãníku tradiãních hodÛ.
Bude moÏné nav‰tívit Staré patro a PetrÛv okruh, a pokud to pod-

mínky dovolí, i ãást odvodÀovací ‰toly Antonína Paduánského.

V tento den se stane hornomûstské podzemí jedinou pfiístupnou dÛl-

ní expozicí v Moravskoslezském kraji upomínající na za‰lou slávu

rudního dolování.

PetrÛv okruh se nachází v hloubce cca 45 metrÛ pod centrem obce.

Celkovû bude moÏné projít cca 200 metrÛ chodeb, pro jejichÏ ná-

v‰tûvu je tfieba zdolat dvacetimetrov˘ prudk˘ úsek vybaven˘ Ïebfiíky.

V Petrovû okruhu lze vidût jednak stfiedovûké dob˘vky, ale i chodby

z prÛzkumu z padesát˘ch let 20. století. Je moÏné rovnûÏ spatfiit tor-

zo historického rumpálu a komín smûfiující aÏ na úroveÀ ‰toly

Antonína Paduánského.

Staré patro, PetrÛv okruh a ‰tola Antonína Paduánského reprezentují

stfiedovûkou ãást hornomûstského podzemí jako pozÛstatek po dolo-

vání stfiíbrn˘ch rud v této oblasti. A tak jsou v nich stopy po sázení

ohnûm stejnû jako známky pouÏívání Ïelízka a mlátku.

Náv‰tûva podzemí je moÏná mimofiádnû jiÏ v pátek 20. ãervence od

16:00 do 20:00 a poté oficiálnû v sobotu 21. ãervence od 8:00 do 16:00.

Pevná obuv je nutností, stejnû tak obleãení na pfievleãení. Náv‰tûvníci

budou vybaveni helmami a svítilnami a prohlídka bude probíhat za 

úãasti ãlenÛ místního hornického spolku. Radovan Kukutsch

Pozvánka do hornomûstského podzemí

V sobotu 2. ãervna se pût nad‰encÛ z pfiírodovûdného a chovatelského
krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná vydalo do okresního kola soutûÏe Zlatá srnãí
trofej. SoutûÏ pofiádá Okresní mysliveck˘ spolek Bruntál s hlavní organizá-
torkou Ing. Karlou Hyn‰tovou.
SoutûÏe se zúãastnilo asi ãtyfiicet dûtí z celého okresu ve tfiech vûko-

v˘ch kategoriích: 1.–2. tfiída, 3.–5. tfiída a 6.–9. tfiída. I letos jsme mû-

li zastoupení ve v‰ech; v nejmlad‰í stateãnû bojovala Michaela

Bartozelová z 2. A, v prostfiední Jan Loukota z 3. B a v nejstar‰í ka-

tegorii Ïáci 6. A Natálie Ognarová, Katefiina Bartozelová a Miroslav

Loukota.

Po soutûÏi mûli v‰ichni ãas na sportovní hry, skládání stop, poznává-

ní listÛ stromÛ nebo lu‰tûní kfiíÏovek. PfiestoÏe se celá akce nesla

v duchu hesla „Vítûzem je kaÏd˘, kdo se snaÏí porozumût pfiírodû“,

byly v˘sledky oãekávány netrpûlivû. Krásn˘ dárek a úãastnick˘ list

si zaslouÏili v‰ichni, v nejstar‰í kategorii si Z· Bfiidliãná navíc od-

vezla cenu za tfietí místo, na kterém se shodn˘m poãtem bodÛ umís-

tili Katka Bartozelová a Mirek Loukota. 

Dûkujeme pofiadatelÛm za perfektní organizaci okresního kola soutû-

Ïe a blahopfiejeme na‰im ÏákÛm k úspûchu. 

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏkÛ

Zlatá srnãí trofej 2018

V leto‰ním roce uspofiádala Liga proti rakovinû Praha jiÏ 22. roãník
tradiãní vefiejné sbírky na celém území âeské republiky. Nejde jen
o v˘bûr finanãních prostfiedkÛ, ale zároveÀ o preventivní akci, která
se snaÏí upozornit na stále pfiítomné nebezpeãí zákefiného onemocnû-
ní rakovinou.
Do této charitativní akce se zapojuje i skupina ÏákÛ z 9. tfiídy

Z· Bfiidliãná. Ve stfiedu 16. kvûtna jiÏ poosmé vyrazily ãtyfii

dvojice do ulic a nabízely symbolické kytiãky mûsíãku lékafi-

ského mezi spoluobãany, pracovníky ‰koly a spoluÏáky. Velmi

nás tû‰í, Ïe empatie obãanÛ Bfiidliãné opût nezklamala a po-

chopení k pomoci druh˘m se ‰ífií i mezi na‰imi Ïáky. 

Dûkujeme v‰em, ktefií se zapojili prostfiednictvím zakoupení

kytiãky i pfievzetím informaãního letáãku. Podûkování si

rovnûÏ zaslouÏí dûvãata z 9. A, která prodala v‰ech 400 kyti-

ãek, za nûÏ bylo vybráno a odesláno do fondu celkem 
8 206 Kã. Moc v‰em dûkujeme za pomoc!

Mgr. Kvûta Dûrdová
koordinátorka místní sbírky

âesk˘ den proti rakovinû 2018
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Ve ãtvrtek 31. kvûtna probûhla v prostorách ZU· v Bfiidliãné jednodenní v˘-
stava s názvem Kvûty. Pfiedvedli jsme na ní v‰echny práce, které jsme za le-
to‰ní ‰kolní rok vytvofiili.
Pracovali jsme pfiedev‰ím na kvûtinov˘ch tématech, a proto byly

k vidûní sluneãnice, masoÏravky, pampeli‰ky nebo kaktusy.

Zastoupeny byly klasické i netradiãní techniky – kresba, malba, gra-

fika, keramika, papírové a igelitové objekty, sochy ze sluneãnicov˘ch

stonkÛ nebo poãítaãové animace.

Prezentace ‰kolních prací byla otevfiena od rána, a i kdyÏ vernisáÏ b˘-

vá vût‰inou na zaãátku, v tomto pfiípadû tomu bylo naopak – v˘stava

byla v 16 hodin slavnostnû zakonãena vernisáÏí, na níÏ zahráli Ïáci

hudebního oboru.

V̆ stava sice trvala jen jeden den, pfiesto se na ni pfii‰la podívat asi

stovka náv‰tûvníkÛ. Je‰tû tent˘Ï den jsme v˘stavu odinstalovali

a pfievezli na janovick˘ zámek. Foto a text: Kamila Pánková

Jednodenní v˘stava v Bfiidliãné
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V pátek 1. ãervna se v Bfiidliãné uskuteãnilo dal‰í Probouzení brouãkÛ, ale
vzhledem k termínu se k nûmu pfiidal i Den dûtí. Letos se k tradiãním pofia-
datelÛm SK ASK âR Bfiidliãná a Jestfiábí, z. s., pfiidala i spoleãnost SEMIX PLU-
SO, spol. s r. o., a spoleãnost Ekolamp. 
Poãasí nás malinko potrápilo, ale opravdu pr‰et zaãalo aÏ po skonãení

akce. A tak si více neÏ ‰edesát soutûÏících dûtí ve vûku od 2 do 14 let pfii-

‰lo na své pfii vûdomostních i pohybov˘ch soutûÏích. Malí úãastníci si ta-

ké mohli zajezdit na koníkovi Zitû z Jestfiábí, vydovádût se ve skákacím

hradû nebo vyzkou‰et chÛzi na ProÏitkové stezce. 

Pro ty, ktefií zvládli zdolat v‰echny disciplíny, byly pfiichystané ceny.

KaÏd˘ úãastník si odnesl dvû krabiãky Snack POP 2GO, pexeso a slad-

kou odmûnu. Pro dospûlé byl pfiipraven ãasopis Zahrádkáfi. Nakonec

probûhlo losování bodov˘ch lístkÛ. Drobné odmûny navíc si odneslo de-

vût ‰ÈastlivcÛ a desát˘ vylosovan˘ získal stavebnici LEGO. Gratulujeme!

Nezb˘vá neÏ podûkovat spfiátelen˘m organizacím, bez jejichÏ pomo-

ci by akce nemohla v celém rozsahu probûhnout.

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Probouzení brouãkÛ s oslavou Dne dûtí

Obce, jejichÏ obãané nejlépe tfiídí komunální odpad, získávají kaÏdoroãnû 
ocenûní O keramickou popelnici. Za tfiídûní vyslouÏil˘ch elektrozafiízení jsou
pak udûlovány ceny v soutûÏi O keramické sluchátko a Elektrooskar. Tyto
soutûÏe jsou souãástí krajské informaãní kampanû zamûfiené na podporu
sbûru separovaného odpadu ve mûstech a obcích.
Ocenûní obcím pfiedali 31. kvûtna v Hradci nad Moravicí zástupci

Moravskoslezského kraje a spoleãností EKO-KOM, Asekol a Elektrowin.

„V‰em obãanÛm kraje, kter˘m není lhostejná ochrana Ïivotního prostfiedí,
patfií velké díky,“ fiekla námûstkynû hejtmana pro Ïivotní prostfiedí Jarmila

Uvírová. Moravskoslezsk˘ kraj kromû osvûtové ãinnosti související s na-

kládáním s odpady také financuje tfiídicí sady do domácností.

První místo v soutûÏi O keramickou popelnici v kategorii mûst nad

15 000 obyvatel obsadil Tfiinec následovan˘ Bohumínem a âesk˘m

Tû‰ínem. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patfií první

pfiíãka obci Trojanovice, druhé místo obsadil Hradec nad Moravicí

a tfietí Jablunkov. Nejlep‰í mezi obcemi do 2 500 obyvatel jsou Nová

PláÀ, druh˘ B˘kov-Láry‰ov a tfietí Karlova Studánka. Skokanem ro-

ku se za nejvût‰í zlep‰ení stal Kunín.

Do soutûÏe, kterou pofiádá Moravskoslezsk˘ kraj s autorizovanou 

obalovou spoleãností EKO-KOM, a. s., bylo zapojeno v‰ech 300 ob-

cí a mûst Moravskoslezského kraje. Hodnotila se data vykazovaná

v systému EKO-KOM, pfiedev‰ím mnoÏství vytfiídûn˘ch odpadÛ

na jednoho obyvatele a poãet tfiídûn˘ch komodit na území obcí

a mûst. Hodnocena byla i hustota sbûrné sítû.

„Kraj si udrÏel sedmé místo v pomyslném srovnání krajÛ. Opût jsme
pfiekroãili republikov˘ prÛmûr v mnoÏství vytfiídûného odpadu na 
obyvatele za rok. Na jednoho obyvatele na‰eho kraje pfiipadlo za rok
2017 pfiesnû 21,1 kg vytfiídûného papíru, témûfi 14 kg plastÛ, skoro 

12 kg skla a ãtvrt kilogramu nápojov˘ch kartonÛ, v souãtu 47,3 kilo-
gramu vytfiídûného odpadu na obãana. Ocenûní má zástupce obcí
motivovat k tomu, aby se snaÏili tfiídûní odpadÛ obãany maximálnû
podporovat,“ fiekla Jarmila Uvírová a dodala, Ïe spolu s vûcnou ce-

nou získali ti nejlep‰í i finanãní odmûnu.

Vítûzství v soutûÏi v tfiídûní elektroodpadu O keramické sluchátko

v kategorii do 1 500 obyvatel obhájil Tvrdkov, kter˘ vytfiídil prÛmûr-

nû 10,3 kg elektroodpadu na obyvatele. V kategorii nad 1 500 oby-

vatel dominovala obec Tûrlicko a obãané Fr˘dlantu nad Ostravicí

v kategorii obcí s roz‰ífienou pÛsobností obhájili vítûzství jiÏ popáté.

Skokanem roku 2017 se staly Kunãice pod Ondfiejníkem s meziroã-

ním nárÛstem sbûru o 3,4 kg na obyvatele.

SoutûÏ pofiádá nezisková spoleãnost Asekol ve spolupráci

s Moravskoslezsk˘m krajem. Hodnocena je v˘tûÏnost odevzdan˘ch

vyslouÏil˘ch elektrospotfiebiãÛ v pfiepoãtu na jednoho obyvatele.

Mezi odevzdané elektrospotfiebiãe se fiadí poãítaãe, televize, rádia,

fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Za rok 2017 se
v Moravskoslezském kraji vytfiídilo bezmála 2 000 tun elektra. Kraj
se tak fiadí na úÏasné ãtvrté místo v mezikrajském srovnání Asekolu,“
uvedl regionální manaÏer spoleãnosti Zdenûk Kovafiík.

V soutûÏi o so‰ku Elektrooskara se hodnotí sbûr objemn˘ch domá-

cích elektrospotfiebiãÛ, jako jsou praãky a lednice, i drobn˘ch domá-

cích pfiístrojÛ. Kolektivní systém Elektrowin jich v roce 2017 vysbí-

ral v Moravskoslezském kraji 3 618 tun.

Mezi obcemi ocenûn˘mi za tfiídûní odpadu je opût Tvrdkov

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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V rámci obcí do 5 000 obyvatel zvítûzilo Tûrlicko a do 20 000 oby-

vatel Pfiíbor. Cenu mezi mûsty nad 20 000 obyvatel získal Nov˘ Jiãín,

kde se vytfiídilo krásn˘ch 4,5 kg na obyvatele.

„I kdyÏ mnoÏství separovaného elektroodpadu kaÏdoroãnû stoupá,

stále konãí nezanedbatelná ãást tam, kde by nemûla. V‰echny sebra-
né spotfiebiãe jsou recyklovány, takÏe kaÏd˘, kdo se pfiipojí, pfiispívá
k ochranû Ïivotního prostfiedí,“ uzavfiela námûstkynû Jarmila

Uvírová. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí MSK

Do politiky se zásadnû nevmû‰uji, protoÏe jsem jí znechucena. UÏ mû

ani nebaví sledovat televizní zprávy. Ov‰em vyhrocená situace t˘ka-

jící se handlování s obecními pozemky v Horním Mûstû, do níÏ nás,

mnohé obãany obce, zavedlo bezohledné jednání na‰í paní starostky

a nûkter˘ch ãlenÛ zastupitelstva, mû nenechala doslova ani spát

a rozhodnû mi není lhostejná. 

V roce 2009 byl v Horním Mûstû vybudován rozlehl˘ rekreaãnû-

sportovní areál dotovan˘ penûzi z Evropské unie. Tehdy jsem obdi-

vovala starostku obce, paní Evu Machovou, Ïe za jejího pÛsobení se

v Horním Mûstû podafiilo zfiídit nûco, o ãem bych si nikdy nepomys-

lela, Ïe by v na‰í obci bylo moÏné. Mluvila jsem o ní s uznáním jako

o ãlovûku na pravém místû a byla jsem ráda, Ïe máme v Horním

Mûstû tak pracovitou a schopnou starostku.

Plochy sportovního areálu jsou vyuÏívány dûtmi, dospûl˘mi, spor-

tovními pfiíznivci, staly se centrem ve‰kerého dûní v obci. Na vyhlá-

‰ené Hornomûstské hody ãi Hornické dny, konané v mûsících letních

prázdnin, se sjíÏdí davy lidí z celého okolí a obdivují, Ïe i v tak ma-

lé vesnici se dají podnikat tak velké vûci. Pfied nûkolika t˘dny v‰ak

na znaãné plo‰e areálu (6000 m2) zaãala vyrÛstat koÀská stáj s dfievû-

nou ohradou a pár dní nato se tento prostor vyhrazen˘ pro konû pro-

táhl o je‰tû dal‰í, mnohem vût‰í kus ohrazen˘ drátûn˘mi ohradníky.

Celá plocha bûÏeckého areálu (asi 30 000 m2) má b˘t postoupena ko-

ním. Jedná se o tu ãást areálu, kde se nachází posilovací stroje, roz-

hodãí vûÏ, kudy vede cyklostezka a kde se v zimû jezdil motoski-

jöring. Cel˘ pozemek je navíc opatfien vefiejn˘m osvûtlením.

Neobyãejnû v˘hodn˘ prostor pro konû.

A tak se budeme muset my, ktefií tyto plochy vyuÏíváme k rekreaã-

ním a sportovním úãelÛm, dûti, maminky s koãárky, pejskafii a ostat-

ní pfiemístit o znaãn˘ kus jinam, k fotbalovému hfii‰ti, protoÏe tfii (!)

konû mají pfiednost. A to v‰e za plné podpory starostky obce a pûti za-

stupitelÛ, ktefií schválením zmûny v územním plánu obce Horní

Mûsto docílili toho, Ïe se z pozemku o rozloze 30 000 m2 urãeného

pro sport a rekreaci staly pastviny, které bude moÏné v budoucnu zís-

kat do soukromého vlastnictví. Co je mohlo pfiimût k takovému roz-

hodnutí? Lhostejnost? Prostoduchost? Jsou rádi, Ïe si mohou na za-

hrádku pofiídit pytlík koÀského hnoje? VÏdyÈ si jej mÛÏete odkoupit

za pouh˘ch 10 korun! Nebo za tím vûzí nûco jiného?

Nebudu se pou‰tût do Ïádn˘ch spekulací. Faktem je, Ïe novou uÏivatel-

kou na 15 let pronajatého pozemku (6000 m2) a dal‰ího zapÛjãeného po-

zemku (24 000 m2) se stala snacha paní starostky Marcela Machová.

Nejde o stfiet zájmÛ? A celé schvalování probíhalo za velmi podivn˘ch

okolností. Na úfiední desce obce byl 29. kvûtna vyvû‰en zámûr v˘pÛjã-

ky sporného pozemku za úãelem pastvy koní. Pouh˘ch pût dní poté, 

2. ãervna, uÏ v‰ak byly plochy pozemku ohrazeny dráty. Nemají snad

obãané právo vyjádfiit své námitky a pfiipomínky k dané vûci po dobu

14 dní od zvefiejnûní? A jak mohla b˘t záleÏitost rozhodnuta s koneãnou

platností na zasedání zastupitelstva obce dne 4. ãervna, kdyÏ lhÛta pro

podání pfiipomínek obãanÛ vypr‰ela aÏ ke dni 14. ãervna? Podle paní

starostky do toho obãané zfiejmû nemají co mluvit.

Je ‰koda, Ïe paní Machová sv˘mi ãiny v posledních mûsících vlád-

nutí strhává hráze a zanechává za sebou potopu. Byla bych si její prá-

ce nesmírnû váÏila.

A co na to vy, R˘mafiované, nechali byste si nenahraditelné pozemky

Flemmichovy zahrady spásat koÀmi? Mgr. Katefiina Va‰iãková

Jak jsme si nechali vzít kus sportovního areálu za pytel koÀského hnoje

Na zmínûn˘ ãlánek budu reagovat velmi struãnû: Myslím si, Ïe

obãany R˘mafiova to vÛbec nezajímá a obãané Horního Mûsta si

udûlají úsudek sami. Eva Machová, starostka

Vyjádfiení starostky Horního Mûsta
Evy Machové

Jaro je jedno z nejúÏasnûj‰ích roãních období, aspoÀ pro mne. Pfiíroda se

probouzí se v‰ím v‰udy, rostliny, kefie i stromy jdou do kvûtÛ, ptactvo za-

ãíná hnízdit a pfiivádût k Ïivotu potomstvo, zvûfi srstnatá nezÛstává po-

zadu, srnãí, jelení, mufloní, zajeãí i ãerná stejnû jako li‰ky a jezevci se

chystají ke kladení mláìat. Nesmím zapomenout na svût hmyzu, bez kte-

rého by paní Pfiíroda nemohla existovat. Líhnou se váÏky, ‰idélka, lesk-

lice a mnoho dal‰ích, vzácnûj‰ích a málo vídan˘ch druhÛ. VÏdycky se

snaÏím b˘t pfii tom a tento úÏasn˘ film pozorovat pfiímo v ateliérech vy-

tvofien˘ch pfiírodou, a kdyÏ se podafií, i nûco z nûj dokumentovat foto-

aparátem. 

Leto‰ní rok jsem nejvíc vycházek do pfiírody smûfioval za na‰í nejroz‰í-

fienûj‰í zvûfií – srnãí. Je kouzelné pozorovat její chování v jarním obdo-

bí. Od konce dubna témûfi do zaãátku ãervna srnãí pfiebarvuje. Nejprve

mladá zvûfi, pak star‰í kusy, srny v tomto ãase (v druhé polovinû kvûtna

a na zaãátku ãervna) kladoucí srnãata a nakonec mûní srst stafií a ne-

mocní jedinci. Srncovu pfiítomnost poznáme podle viditeln˘ch hrabánkÛ

zanechan˘ch u mezí, potÛãkÛ ãi remízkÛ. SrncÛm, pánÛm rodu, také zra-

je paroÏí, vytloukají, tedy zbavují parÛÏky l˘ãí. V̆ tluãky jsou zfietelné na

kefiích, mlad˘ch v˘honcích a stromcích, to jsou dal‰í stopy, podle kte-

r˘ch poznáme jejich pfiítomnost v dané lokalitû. Dospûlí srnci si teritoria

pfied vetfielci svého rodu dovedou urputnû hájit, mladé srnce vyhání, ti se

pak toulají honitbou, neÏ si najdou zákoutí, ve kterém se cítí v bezpeãí. 

Jedno ráno budík zvonil o pÛl ãtvrté, vÛbec se mi nechtûlo vstávat, trva-

lo mi skoro hodinu, neÏ tûlo zaãalo fungovat. Do honitby jsem pfiijel nû-

co málo po ‰esté. Revír mne vítal proslunûn˘m ránem, silnûj‰ím severo-

v˘chodním vûtrem a loukami chudobn˘mi na rosu. Skútr zastavuji

u dvou mal˘ch remízkÛ, vûci z batohu si nechystám, pouh˘m okem v do-

hledu nevidím Ïádnou zvûfi. Nechce se mi obcházet louky po polní ces-

tû, tak to beru pfiímo k protûj‰ím kefiÛm. Ujdu zhruba tfiicet krokÛ, pfiede

mnou zniãehonic stojí srnec a kouká na mû. Ani na svÛj zrak se uÏ ne-

mÛÏu spolehnout, asi slepnu. VÛbec jsem nepoãítal s tak vysokou trávou,

zakleknu, vytáhnu z batohu fotoaparát, v‰echno mi dlouho trvá, srnec ne-

Jaro se srnãím

Zajímavosti z pfiírody
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ãeká a pomalu odchází. Zrazen nijak nebyl. Ani si nenadávám za nepo-

zornost, tento moment mne donutil dÛkladnû prohlédnout dalekohledem

okolní louky. Najednou bylo zvûfie v okolí dost. Dva srnci se nabízeli

hned pod první mezí. Jeden si to nabral pfiímo do louky, ve které jsem

stál. Usnadnil mi práci, pfii‰el skvûle, aÏ jsem si ho musel zastavit „vy-

louzen˘m“ pazvukem z m˘ch úst. Poslechl a já mohl fotit. Nádhern˘ zá-

Ïitek i foto dobrého, nadûjného ‰esteráka s dobr˘m perlením. UÏ teì mne

ovládla spokojenost, neãekal jsem takov˘ úspûch. 

V minulém roce jsem pfiísahal, Ïe na ãtyfii uÏ nikdy nepÛjdu. DodrÏel

jsem to napÛl. Jen co se rozlouãím s prvním vyfocen˘m srncem, popo-

jdu a musím do zákrytu za kfioví. Pod mezí se paství kus srnãího, dale-

kohledem obeznávám roãního srneãka s jedním parÛÏkem. Situace mne

nutí pfiikrãit se a cel˘ch padesát krokÛ jít v polodfiepu. Vyplatilo se.

Srneãek s jedním parÛÏkem mi dopfiál druhé skvûlé focení. 

Po chvilce zatáhl do protûj‰ího lesa

a já postfiehl za kfiovisky ãtvrt˘ kus.

UÏ z dálky bylo vidût, Ïe jde o vy-

spûlého srnce. Nabídkou nepohr-

dám. Moãálovit˘ terén, mladá

vzrostlá tráva pfierÛstá tvrdou stafii-

nu, jde se mizernû, pod nohami to

praská a ‰ustí. Nevzdávám se, sil-

nûj‰í vítr mi pomáhá, dostávám se

koneãnû za kefie, je‰tû zdolat pfií-

kop. Ale Èuh˘k, obyvatel zdej‰ích

kefiÛ, zaãíná vyvádût, a to uÏ ve

zdar ‰oulání za pánem tûchto travin

moc nevûfiím. Nu coÏ, pfiece nepfie-

stanu tûsnû pfied cílem. Pomalu po-

kraãuji, musím do kolen, z dfiívûj-

‰ka vím, Ïe srnãímu staãí spatfiit po-

hyb nohou pod vûtvemi stromÛ 

a okamÏitû mizí. Pfiesto se dafií, po-

malu posunuji stativ s fotoaparátem

pfied sebe, chybí mi je‰tû asi dva

metry.

Koneãnû zaklekám za fotoaparát,

srnce mám v hledáãku, zaostfiuji.

Maãkám spou‰È, tfii fotky se ukláda-

jí na kartu a já se uklidÀuji. Srnec

nedÛvûfiuje nezvanému hostu a po

chvilce odbíhá za obãasného báká-

ní. Nûco mi fiíká: on se je‰tû pfied lesem zastaví. Zamûfiuji ho a pfiesnû,

jak jsem si myslel, zastavil a já znovu spou‰tím závûrku do akce. Mám

ho podruhé! Tûlem mi projede blaÏen˘ pocit z úspû‰né vycházky a foto-

lovu. Kontroluji fotografie a jdu si odpoãinout na nedalekou mez.

Sluníãko jiÏ vyskoãilo dost vysoko a já po krátkém odpoãinku pokraãu-

ji k remízkÛm s norami. Obsazené nejsou, ale srna mi dala dal‰í moÏnost

fotografování, a to jsem nemusel ani do dfiepu, ani na ãtyfii. Po jejím

zvûãnûní balím vybavení do batohu a s nádhernou ranní vycházkou pro

dne‰ek konãím.

Nesmím zapomenout podûkovat paní Pfiírodû, v‰ak mi se sv˘mi obyva-

teli pfiipravila úÏasné ráno. Pozoroval jsem patnáct kusÛ srnãího, srny

tûsnû pfied kladením srnãátek, srnce v celé kráse s vytluãen˘m paroÏím,

nûkteré pfiebarvené, nûkteré jen napÛl, i srnce hledající stávani‰tû. Prostû

úÏasn˘ film, kter˘ se v televizi neuvidí.

Fota a text: Václav Va‰íãek

Projekce filmu
Poslední útûk Jeron˘ma PraÏského

15. ãervna ve 20:00
Hran˘ film Poslední útûk Jeron˘ma PraÏského je voln˘m pokraãová-

ním dokudramatu Jan Hus – cesta bez návratu (2015), za které reÏi-

sér v roce 2016 obdrÏel Cenu Olomouckého kraje za pfiínos pro kul-

turu. TvÛrci chtûjí oslovit pfiedev‰ím mlad‰í generaci a zdÛraznit, Ïe

máme „zapomenuté“ hrdiny, na které mÛÏe b˘t ná‰ národ

py‰n˘. Film se natáãel i na Sovinci.

Kromû projekce bude pro náv‰tûvníky pfiipravena v˘stava o filmu

a beseda s herci.

V˘stava:
Kurt Gebauer a Martina Klouzová – Niubo

16. ãervna – 30. záfií

VernisáÏ: 16. ãervna v 16:00
V˘stava v˘znamného ãeského sochafie a profesora V·UP

Kurta Gebauera 
a jeho studentky, malífiky, restaurátorky 
a pedagoÏky Martiny Klouzové – Niubo.

Kurt Gebauer studoval na Stfiední ‰kole umûleck˘ch fiemesel

v Brnû, Stfiední prÛmyslové ‰kole kamenické a sochafiské v Hofiicích

a na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Jako sochafi ve svobodném

povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem

na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové v Praze, v roce 1992 profeso-

rem Ateliéru ve‰kerého sochafiství. Je ãlenem Volného seskupení

12/15 Pozdû, ale pfiece, zakládajícím ãlenem Nové skupiny a skupi-

ny Wlastenci – pfiátelé Penklubu.

Martina Klouzová – Niubo studovala na Vysoké ‰kole umûlecko-

prÛmyslové a Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Od roku 1992 vy-

stavuje obrazy, projekce, instalace a performance zab˘vající se prolí-

náním dvou svûtÛ, iluze a skuteãnosti, venkova a mûsta.

Myslivecké letní slavnosti
16.–17. ãervna

Náv‰tûvníci uvidí ukázky myslivosti, kynologie, v˘cviku dravcÛ atd.

V sobotu veãer probûhne myslivecká zábava s tombolou, v nedûli

v 11 hodin na horním hradû myslivecká m‰e.

Akce se pofiádá ve spolupráci s Mysliveck˘m sdruÏením Sovinec

a Lesy âR. Ve ãtvrtek a pátek probûhne na Sovinci doprovodn˘ pro-

gram pro ‰koly zamûfien˘ na myslivost a ochranu pfiírody ve spolu-

práci se spolkem Myslivost, z. s.

Akce hradu Sovince
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Soukromá fiádková inzerce
• Hledáme dlouhodob˘, celoroãní pronájem pokoje ãi ãásti domku

pro rekreaci v lokalitû R˘mafiov, Janovice, Stará Ves, Îìársk˘ Potok

pro 3 osoby. Jsme rodina 52, 46 a 13 let.

Nabízíme kromû finanãního pfiilep‰ení i v˘pomoc s prací na zahradû. 

Tel. 606 043 320 – odpoledne.

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

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto.
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R e k l a m a
v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 29. 6. 2018

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 21. 6. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

13/2018
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K leto‰nímu Závodu míru U23 Grand Prix Priessnitz spa nastoupily t˘my z dva-
advaceti státÛ svûta. Kromû jezdcÛ z Evropy vidûli diváci na trati cyklisty
z USA, Japonska a novû z Jihoafrické republiky. Oproti loÀsku nepfiijeli jezdci
z Austrálie a Kolumbie. Peloton ãítal sto dvacet osm nejlep‰ích závodníkÛ svû-
ta do tfiiadvaceti let, ktefií ujeli ve tfiech etapách vãetnû úvodního prologu
441,9 kilometrÛ.
Páteãní dvoukilometrov˘ prolog zajel v Krnovû nejrychleji norsk˘

mladík Rasmus Fossun Tiller. Spolu s ním vystoupili na stupnû vítûzÛ

Ivo Oliveira z Portugalska a Nizozemec Nils Eekhoff, ktefií byli o vte-

fiinu, resp. o dvû pomalej‰í. Z domácích ãesk˘ch jezdcÛ skonãil nejlé-

pe ãtyfiicát˘ Roman Lehk˘ a hned za ním Jakub Otruba, oba se ztrátou

osmi vtefiin. Je‰tû pfied prvním startujícím vyrazil na traÈ jako pfiedjez-

dec Dominik Ha‰ek. Brankáfi zlatého hokejového t˘mu z olympijsk˘ch

her v Naganu nyní hodnû jezdí na kole a v leto‰ním roce se stal se sv˘m

nápojem Smarty partnerem závodu. „Pfiepálil jsem zaãátek a trochu se
zad˘chal. MoÏná bych dokázal jet tak o deset vtefiin rychleji,“ fiekl po

projetí cílem v ãase, kter˘ byl srovnateln˘ s jezdci ze závûru v˘sledné-

ho pofiadí. Na startu stál také závodník v duhovém trikotu, úfiadující

loÀsk˘ mistr svûta z norského Bergenu, Dán Mikkel Bjerg, kter˘ se ale

v ãasovce mezi nejlep‰í neprosadil. Obsadil aÏ 48. místo s odstupem

osmi vtefiin a jeho skalp dokázali získat tfii ãe‰tí jezdci.

Druh˘ den po úvodním prologu do‰lo k pfievlékání Ïlutého trikotu líd-

První etapu Závodu míru v R˘mafiovû vyhrál Ital Battistella 

„Zápolení na dálku“ je nová celostátní soutûÏ, kterou dvakrát roãnû,

na podzim a na jafie, vyhla‰uje âeská asociace sportu pro v‰echny.

SoutûÏ je urãena pro dívky a chlapce od 5 do 15 let. SoutûÏí se v pû-

ti vûkov˘ch kategoriích, chlapci a dûvãata oddûlenû. Zapojit se mo-

hou v‰echny registrované kluby, oddíly a TJ z celé âR. Cílem soutû-

Ïe je otestovat kondici dûtí v pûti disciplínách, ale pfiedev‰ím zamû-

fiit se na systematické zlep‰ování fyzické zdatnosti dûtí a mládeÏe.

Do jarního kola Zápolení na dálku 2018 se pfiihlásilo 1553 soutûÏí-

cích z celé âR. Zapojilo se také 44 dûtí z SK Studio Sport a zdraví

R˘mafiov – 14 klukÛ a 30 dûvãat. 

Urputné boje r˘mafiovsk˘ch závodníkÛ probíhaly pod pfiísn˘m do-

hledem trenérÛ, za obrovského povzbuzování pfiihlíÏejících rodiãÛ.

V̆ sledky testÛ se odeslaly do Prahy a s napûtím se oãekávalo celko-

vé vyhodnocení soutûÏe.

Velké nad‰ení zavládlo v SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov po 

otevfiení v˘sledkové listiny: 

1. místo – Michal Havelka, 10–11 let, 153 soutûÏících

1. místo – Viktorie Hrudníková, 9 a ménû let, 454 soutûÏících

3. místo – Ale‰ Havelka, 9 a ménû let, 224 soutûÏících

5. místo – Jakub Mihál, 9 a ménû let, 224 soutûÏících

K radosti trenérek se vût‰ina na‰ich dûtí umístila v první polovinû

startovního pole a ukázalo se, Ïe dûti z na‰eho klubu mají dobrou

kondici. Stále je v‰ak co zlep‰ovat!

SoutûÏ jsme ukonãili slavnostním vyhlá‰ením, pfiedáním medailí, di-

plomÛ a cen vítûzÛm a úãastnick˘ch listÛ v‰em soutûÏícím. BliÏ‰í in-

formace a fotografie najdete na www.studiosportazdravi.cz.

Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK

Dûti z SK Studio Sport a zdraví mají dobrou kondici!

Poslední kvûtnov˘ den probûhlo na fotbalovém hfii‰ti TJ Jiskra R˘mafiov
sportovní dopoledne, které kaÏdoroãnû u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne
dûtí pofiádá fotbalov˘ oddíl SK Jiskra R˘mafiov ve spolupráci s Fotbalovou
asociací âeské republiky, mûstem R˘mafiovem, Stfiediskem volného ãasu
a Základní ‰kolou R˘mafiov.
Projekt Mûsíc náborÛ je tradiãní akce podporovaná Fotbalovou 

asociací âeské republiky (FAâR) vÏdy v kvûtnu a v záfií, kdy se

kluby snaÏí hledat nové hvûzdiãky pro ãesk˘ fotbal. Akce má za cíl

ukázat dûtem krásu a smysl sportu, pfii kterém zároveÀ oslaví svÛj

svátek aktivním pohybem. Jiskra si od akce slibuje i pfiísun nov˘ch

fotbalistÛ. „KdyÏ jsme tuto akci pofiádali vloni, tak k nám pak do
fotbalového klubu pfii‰lo asi dvacet nebo tfiicet dûtí,“ poznamena-

la trenérka nejmlad‰ích fotbalistÛ Romana Furiková.

Leto‰ního sportovního dopoledne se zúãastnily na tfii stovky dûtí

z matefisk˘ch ‰kol a prvních, druh˘ch a tfietích tfiíd Základní ‰koly

R˘mafiov, o které se na dvaceti stanovi‰tích starali prÛvodci z fiad

ÏákÛ druhého stupnû Z·, trenéfii, zamûstnanci Stfiediska volného

ãasu a studenti Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov.

Sportovní aktivity na jednotliv˘ch stanovi‰tích nebyly zamûfieny

jen na fotbal, ale hlavnû na pohyb a zábavu. Dûti si kromû stfielby

na branku vyzkou‰ely tfieba hod míãkem do ko‰e, kop na kuÏelky,

pfiekáÏkovou dráhu nebo skákání v pytli. 

Mal˘m úãastníkÛm se ve tváfiích odráÏela radost z pfiíjemnû proÏi-

tého dopoledne, a to bylo nejvût‰í odmûnou pofiadatelÛm. KaÏdé

dítû si navíc odneslo drobné dárky a propagaãní materiály. 

JiKo

Dûti proÏily sportovní dopoledne na hfii‰ti Jiskry
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ra závodu. Do cíle první etapy z Jeseníku do R˘mafiova po 133 ki-

lometrech pfiivedl vedoucí ãtyfiãlennou skupinu italsk˘ cyklista

Samuele Battistella, coÏ jej vyneslo do ãela prÛbûÏného hodnocení.

Z âechÛ byl nejlep‰í 21. Jakub Otruba se ztrátou 23 vtefiin, v prÛbûÏ-

ném pofiadí byl po první etapû pûtatfiicát˘. Na první vrchafiské prémii

na Ramzové na 11. kilometru byl první ·panûl Xuban Errazkin Perez,

a protoÏe si vedl úspû‰nû i na dal‰ích dvou v Îárové a na Skfiítku, na

nichÏ skonãil druh˘, získal trikot pro nejlep‰ího vrchafie.

To v‰ak uÏ jel osamocenû pfied ostatními Dán Byriel Rasmus Iversen.

JiÏ na tfiicátém kilometru (Îárová) mûl k dobru 4:40 a po sjezdu nav˘-

‰il náskok na témûfi ‰est minut. Na Skfiítku mûl k dobru je‰tû 3:50, ale

pak se mu zrychlující peloton zaãal pfiibliÏovat. Pfii prvním prÛjezdu na

námûstí v R˘mafiovû za ním byli pronásledovatelé jiÏ na dohled 

a v úvodu prvního ze tfií dvanáctikilometrov˘ch okruhÛ jeho snaha vza-

la za své. AÏ v posledním kole vy‰el útok kvarteta Battistella, Aalrust

(Nor.), Vingegaard (Dán.) a Goossens (Belg.). Skupina dokázala získat

náskok skoro ãtyfiicet vtefiin, a pfiestoÏe soupefii odstup sníÏili, cílem na

r˘mafiovském námûstí projeli uprchlíci pfied hlavním polem s násko-

kem 23 vtefiin. V nûm ale chybûl z na‰ich závodníkÛ Jifií Petru‰, kter˘

pfiijel s odstupem témûfi ‰esti minut.

Královskou druhou etapu leto‰ního Závodu míru, která vedla

z Krnova na Dlouhé stránû, vyhrál ‰v˘carsk˘ reprezentant Marc

Hirschi, druh˘ dojel ·panûl Xuban Errazkin Perez a tfietí Raku‰an Felix

Gall. Z ãesk˘ch jezdcÛ byl opût nejlep‰í Jakub Otruba, kter˘ projel cí-

lem ãtyfiiadvacát˘. 

Dokonal˘ ‰achmat dal v závûreãné tfietí etapû v‰em soupefiÛm slovin-

sk˘ reprezentant Tadej Pogaãar. Pfied touto etapou se startem i cílem

v Jeseníku mûl na ‰estém místû ztrátu 32 vtefiin, ale po vítûzství v eta-

pû, v níÏ získal na soupefie pfies minutu náskok, se mohl radovat z cel-

kového triumfu. Poslední etapa byla 158 kilometrÛ dlouhá a mûla pût

vrchafisk˘ch prémií s nároãn˘m závûreãn˘m stoupáním k lázeÀskému

domu Priessnitz. Navíc se pfied v˘jezdem na Hvûzdu spustil ostr˘ liják,

kter˘ jezdce provázel prakticky aÏ do cíle. Etapu neustále kontrovali

jezdci Itálie hájící Ïlut˘ trikot dosud vedoucího Samuele Battistelly.

Krátce poté ale zaútoãil Pogaãar, dokázal se v‰em soupefiÛm vzdálit,

získal pÛlminutov˘ náskok a vybojoval svÛj Ïivotní v˘sledek. Druh˘

za ním pfiijel ·panûl Xuban Errazkin Perez a tfietí Polák Kamil

Malecki. Otruba dokonãil etapu na 40. místû se ztrátou 2:21 a v celko-

vém pofiadí zÛstal na 24. místû.

Leto‰ní Závod míru U23 Grand Prix Priessnitz spa vyhrál Slovinec

Tadej Pogaãar (11:28:51), druh˘ skonãil Ital Samuele Battistella (+41)

a tfietí místo vybojoval ·v˘car Marc Hirschi (+44). 

JiKo, zdroj www.zavodmiruu23.cz

Vítûzná trojice na stupních vítûzÛ v R˘mafiovû: 1. Battistella (It.)
3:18:59, 2. Aalrust (Nor.), 3. Vingegaard (Dán.)
Fota: redakce a Miroslav ·koda
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