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MÛÏe se zdát divné, Ïe zrovna já, kterého Pán BÛh obdafiil jiÏ od na-

rození nadrozmûrnou tûlesností a kter˘ ãásteãnû pfiejal otcovské kré-

do „Rychl˘ pohyb je nedÛstojn˘ inteligentního ãlovûka“, fu‰uji do

ranku vyhrazeného povût‰inou ‰tíhl˘m a svalnat˘m, ale R˘mafiov je

svého druhu sportovní velmoc, takÏe toto téma by mûlo najít svého

ãtenáfie a ukázat mu moÏná netu‰en˘ zorn˘ úhel, kter˘m nahlíÏíme na

sport a sportovce my, lidé múziãtí.

Musím konstatovat, Ïe o prospû‰nosti sportu jsem byl vÏdy pfiesvûd-

ãen. Nebo pfiesnûji fieãeno byl jsem pfiesvûdãován dvûma skupinami

lidí – uãiteli tûlocviku a lékafii. Pfies jejich dobfie mínûné rady a ne-

malé úsilí jsem v‰ak v hájemství pohybov˘ch aktivit pfiíli‰ nezdo-

mácnûl – sípav˘ dech, ostré bodání v boku a litry potu ve mnû zkrát-

ka endorfiny nevybudily. V tzv. mokrém vysvûdãení udûlovaném

plavcÛm jsem se dostal pouze na metu nejniÏ‰í – Ïelvu, odznak zdat-

nosti BPPOV jsem i pfii nejlep‰í snaze nikdy nezískal a sportovní di-

plom vlastním pouze jeden – ov‰em za 1. místo ve veãerním orien-

taãním závodû mûstem, kategorie mlad‰í pion˘fii (s krásn˘m razítkem

DPM R˘mafiov, oddûlení tûlov˘chovy a brannosti). Jak k tomu do‰lo,

nevím, ale zl˘m jazykÛm ihned namítám, Ïe jsme rozhodnû v dané

kategorii nebyli jediné druÏstvo.

Spartakiádu jsem si od pÛlky základní ‰koly odb˘val coby ãlen

„Pion˘rky“ jako kulturní delegát (v roce 1985 dokonce v Praze),

a kdyÏ jsem se v dobách gymnaziálních studií pfied svou pedagoÏkou

zmínil, Ïe bych chtûl studovat tûlocvik, nezapomenu na dûs v jejích

oãích, kter˘ po pár vtefiinách vystfiídala úleva, kdyÏ odhalila, Ïe jde

z mé strany o nemístnou provokaci. Na vysoké ‰kole jsem se sice

chtûl stát vodákem (pod dojmem skvûlé knihy Proã bychom se neto-
pili), ale po vstupním Cooperovû testu a sérii shybÛ, klikÛ a sklapo-

vaãek jsem byl zafiazen do tzv. základního programu, kde jsme spolu

s ostatními „losery“ hráli jeden rok pouze ko‰íkovou, druh˘ zase pro

zmûnu strávili pfieváÏnû kruhov˘m tréninkem. V té dobû jsem se ale

vybiãoval k víceménû pravidelnému pohybu, a to dokonce veãer, kdy

jsme od 22:00 chodívali na Sportovní halu UP hrát tehdy populární

svazáck˘ sport Ringo (jakousi obdobu volejbalu, pfii níÏ se místo ba-

lónu házelo gumov˘m krouÏkem). A tehdy jsem také pfiehodnotil

svÛj vztah ke sportovcÛm, s jejichÏ svûtem fyzické námahy a kultu

tûla se ten mÛj literárnû-povaleãsk˘ a hudební podstatnû míjel.

Mohli za to kolegové a kolegynû pfiipravující se na profesi uãitelÛ tû-

lesné v˘chovy. Je to jedna z nejnevdûãnûj‰ích profesí, stáváte se ter-

ãem vtipÛ spolustudentÛ z nesportovních fakult a oborÛ (blbí, ale 

opálení), o tvÛrcích filmÛ nemluvû (tfieba ve svérázné britské TV sé-

rii âerven˘ trpaslík zazní: „Já jsem Holly, lodní poãítaã s IQ 6000.

CoÏ je stejnû, jako má 6000 uãitelÛ tûlocviku.“). Pfiiznávám, Ïe jsem

si také obãas rád pfiisadil, ale jen do doby, neÏ jsem si uvûdomil, Ïe

se od nich mám hodnû co uãit. Málokde byli k vidûní takoví obûtaví

dfiíãi a tahouni, ktefií bez ohledu na poãasí vyráÏeli na tréninky, pfied

závody a zápoãty nedbali na men‰í v˘rony a podvrtnutí, nohu zale-

dovali, stáhli obinadlem a vyrazili na dráhu, protoÏe limity se pfiece

musejí plnit. Mezi tûlocvikáfii jste potkali ‰ílence, kter˘ odmítal jez-

dit po Olomouci hromadnou dopravou, protoÏe si v‰ude do‰el nebo

dobûhl, popfiípadû jiné, ktefií na bazénû zkou‰eli, jestli mohl Mirek

Du‰ín z Rychl˘ch ‰ípÛ padající pfii závodech v bûhu fiíct slavné sou-

vûtí „Protestuji, to je neãestné a nesportovní!“ (empiricky bylo tehdy

ovûfieno, Ïe nemohl). Na vojenské pfiípravû zase dokázali skvûle ‰vej-

kovat, takÏe o nich kolovaly aÏ legendární historky. Zkrátka mírn˘

despekt byl u mû nahrazen pln˘m respektem.

A proã o tom v‰em vÛbec pí‰u? Minul˘ víkend probûhlo v R˘mafiovû

jiÏ potfietí Halové mistrovství âR ve sportovní stfielbû ze vzducho-

v˘ch pistolí. I letos jsem mírnû pomáhal s jeho organizací, coÏ je pro

mû vÏdy mimofiádná zku‰enost – hlavnû proto, Ïe se úãastní i stfielci

z R˘mafiova, resp. z Bfiidliãné, Ïáci i absolventi na‰í ‰koly, ktefií pfied-

stavují namnoze jiÏ i národní a mezinárodní elitu. Je skvûlé pozoro-

vat, jak se ti, které znáte spí‰ jen jako rozjívené „adoles a ãurbescen-

ty“, hledící se ‰kolsk˘m povinnostem spí‰e vyhnout, najednou pro-

mûní v zodpovûdné pomocníky rozhodãích a organizátorÛ, ale hlav-

nû v závodníky – soustfiedûné na v˘kon, bojující za svÛj t˘m, v ten 

okamÏik mnohem dospûlej‰í, neÏ se zdá. Ve velmi pfiátelské atmo-

sféfie letos navíc soutûÏili a umisÈovali se i handicapovaní sportovci,

coÏ pÛsobilo naprosto pfiirozenû a celé akci to dodalo dal‰í, hlub‰í

lidsk˘ rozmûr. Opût se potvrdilo, Ïe sport mÛÏe b˘t v˘teãn˘m pro-

stfiedkem napomáhajícím vzájemnému porozumûní.

A tak bych chtûl závûrem sv˘ch pár slov podûkovat v‰em tûm opra-

vdov˘m srdcafiÛm, tûlocvikáfiÛm, trenérÛm a nad‰encÛm, ktefií vedou

mladé lidi ke sportu – ãasto bez ohledu na peníze, voln˘ ãas ãi rodi-

nu, ktefií je formují v tak citlivém vûku, jak˘m je dûtství a dospívání,

a v‰tûpují jim hodnoty, které do sportu vnesli jiÏ stafií ¤ekové a kte-

ré „oprá‰il“ baron Pierre de Coubertin. Dûláte skvûlou vûc, vydrÏte! 

VlaSt

Pár slov... o sportovcích
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V mikroregionu R˘mafiovska pfii‰lo k volbám do obecních a mûstsk˘ch

zastupitelstev 6 840 voliãÛ z celkového poãtu 14 180, coÏ pfiedstavuje

volební úãast 48,24 %.

NejniÏ‰í volební úãast v regionu byla v R˘mafiovû (41,74 %)

a v Bfiidliãné (41,83 %), nejvy‰‰í v Malé ·táhli (75,86 %) a v RyÏovi‰ti

(70,20 %). V Tvrdkovû vybírali voliãi své zastupitele pouze z jediné

kandidátky, nejvût‰í v˘bûr mûli v R˘mafiovû, kde vybírali z devíti kan-

didátních listin. Nejmlad‰í zastupitele zvolili v Malé Morávce (prÛ-

mûrn˘ vûk 41 let) a v RyÏovi‰ti (prÛmûrn˘ vûk 43,5 roku), nejstar‰í

v R˘mafiovû (prÛmûrn˘ vûk 57 let) a v Dolní Moravici (54,5 roku).

V˘sledky komunálních voleb 2018

Aktuálnû z mûsta

Ustavující zasedání nového Zastupitelstva mûsta R˘mafiova, volba starosty, místostarosty a ostatních 
ãlenÛ rady mûsta se uskuteãní 1. listopadu v 17 hodin ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov. 

R˘mafiov
V R˘mafiovû volili obãané 21 ãlenÛ zastupitelstva; z 6 979 voliãÛ vy-

uÏilo svého volebního práva celkem 2 913 obãanÛ, coÏ pfiedstavu-

je volební úãast 41,74 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ
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Bfiidliãná
V Bfiidliãné volili obãané 15 ãlenÛ mûstského za-

stupitelstva; z 2 718 voliãÛ vyuÏilo svého volební-

ho práva celkem 1 137 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje vo-

lební úãast 41,83 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Volby do obecních a mûstsk˘ch zastupitelstev na R˘mafiovsku

Dûtfiichov nad Bystfiicí
V Dûtfiichovû nad Bystfiicí volili obãané 9 ãlenÛ 

obecního zastupitelstva; z 347 voliãÛ vyuÏilo svého

volebního práva celkem 166 obãanÛ, coÏ pfiedstavu-

je volební úãast 47,84 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Dolní Moravice
V Dolní Moravici volili obãané 9 ãlenÛ obecního

zastupitelstva; z 322 voliãÛ vyuÏilo svého volební-

ho práva celkem 176 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje vo-

lební úãast 54,66 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Horní Mûsto
V Horním Mûstû volili obãané 11 ãlenÛ obecního

zastupitelstva; z 693 voliãÛ vyuÏilo svého volební-

ho práva celkem 422 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje vo-

lební úãast 60,89 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ
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Jifiíkov
V Jifiíkovû volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupi-

telstva; z 222 voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva

celkem 133 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební úãast

59,91 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Lomnice
V Lomnici volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupi-

telstva; ze 419 voliãÛ vyuÏilo svého volebního prá-

va celkem 287 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební 

úãast 68,50 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Malá Morávka
V Malé Morávce volili obãané 9 ãlenÛ obecního za-

stupitelstva; z 592 voliãÛ vyuÏilo svého volebního

práva celkem 362 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební

úãast 61,15 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Malá ·táhle
V Malé ·táhli volili obãané 7 ãlenÛ obecního zastu-

pitelstva; ze 116 voliãÛ vyuÏilo svého volebního

práva celkem 88 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební 

úãast 75,86 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ
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RyÏovi‰tû
V RyÏovi‰ti volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupi-

telstva; z 500 voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva

celkem 351 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební úãast

70,20 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Stará Ves
Ve Staré Vsi volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastu-

pitelstva; ze 418 voliãÛ vyuÏilo svého volebního

práva celkem 272 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební

úãast 65,07 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Tvrdkov
V Tvrdkovû volili obãané 7 ãlenÛ obecního zastupi-

telstva; ze 199 voliãÛ vyuÏilo svého volebního prá-

va celkem 133 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební 

úãast 66,83 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Václavov u Bruntálu
Ve Václavovû u Bruntálu volili obãané 7 ãlenÛ 

obecního zastupitelstva; z 364 voliãÛ vyuÏilo svého

volebního práva celkem 219 obãanÛ, coÏ pfiedstavu-

je volební úãast 60,16 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ
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Zpracoval JiKo, zdroj: âesk˘ statistick˘ úfiad, www.volby.cz a webové stránky mûsta

Velká ·táhle
Ve Velké ·táhli volili obãané 9 ãlenÛ obecního za-

stupitelstva; z 291 voliãÛ vyuÏilo svého volebního

práva celkem 181 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební

úãast 62,20 %.

Pofiadí stran a sdruÏení podle poãtu získan˘ch
hlasÛ

Zvolení zastupitelé podle poãtu získan˘ch hlasÛ

Jak jsme informovali v RH 18/2018, probûhla ve stfiedu 3. fiíjna elek-

tronická draÏba budovy b˘valého fieditelství Jednoty na ulici Julia

Sedláka. Kromû mûsta R˘mafiova se draÏby zúãastnily také firmy

Turistické známky, s. r. o., z R˘mafiova-Janovic a praÏská spoleãnost

Ecoone Europe, s. r. o.

Na posledním zasedání zastupitelstva starosta Petr Klouda prohlásil,

Ïe mûsto by budovu odkoupilo pouze za stanovenou minimální ãást-

ku 2 900 000 korun. Hrozilo v‰ak nebezpeãí, Ïe draÏbu vyhraje jin˘

zájemce, kter˘ objekt nechá dál chátrat, podobnû jako je tomu s ne-

dostavûnou bankou na Husovû ulici, nebo v nûm zfiídí ubytovnu, her-

nu a podobnû. To nechtûli pfiipustit jednatel Turistick˘ch známek

Ladislav ·ín a jeho spoleãník David Holub. Rozhodli se v draÏbû pfii-

hazovat aÏ na vítûzné 4 miliony a 10 tisíc korun. Ladislava ·ína jsme

se zeptali na prÛbûh draÏby i plány s budovou b˘valé Jednoty.

Proã jste se pfiihlásili do draÏby budovy b˘valé Jednoty a jak celá
aukce probíhala?
DÛvodÛ, proã jsme se draÏby zúãastnili, bylo nûkolik. V̆ robní pro-

voz a administrativa na‰í firmy jsou rozmístûny v nûkolika men‰ích

domcích v Janovicích, a byÈ jsme tady spokojení, bylo by lep‰í, kdy-

bychom mûli v‰e pohromadû na jednom místû. Druh˘ dÛvod souvisí

tak trochu se stavovskou ctí a také jsme rádi, kdyÏ se podafií zachrá-

nit jak˘mkoliv zpÛsobem staré r˘mafiovské budovy. Chtûli bychom,

aby se i tato vydraÏená budova stala ozdobou mûsta, a ne chátrající

troskou. Navíc poskytuje prostory dal‰ím mal˘m firmám, které tam

jiÏ sídlo mûly nebo by mohly mít a tím by nám pomohly v hrazení

provozních nákladÛ, ale také nákladÛ, které si vyÏádá postupná re-

konstrukce budovy. A v neposlední fiadû tady byl je‰tû jeden dÛvod –

obava z podnikání cizích firem, které by mohly v tûchto prostorách

vybudovat ubytovnu pro sociálnû slabé, coÏ by zcela jistû naru‰ilo

harmonii mûsta pfii vzniku jakéhosi ghetta. Není to nûco, co bychom

v R˘mafiovû chtûli. PfiestoÏe koncová ãástka dosáhla v˘‰e ãtyfii mili-

ony a deset tisíc korun, je to urãitû pfiíznivá cena za tak velk˘ objekt,

kter˘ stojí za to zachovat a zachránit.

Zmínil jsi, Ïe byste v budoucnu chtûli pfievést v˘robu turistick˘ch
známek do vydraÏené budovy. Ta musí ov‰em projít rekonstrukcí.

Máte jiÏ vykalkulovanou pfiedbûÏnou cenu oprav? Nebude rekon-
strukce nad va‰e finanãní moÏnosti?
Je to otázka postupného procesu. Jak uÏ to u star˘ch budov b˘vá, 

prvotní je zaji‰tûní kvalitního vytápûní. To budeme fie‰it pomocí te-

peln˘ch ãerpadel, které se pokusíme ãásteãnû uhradit z dotaãních ti-

tulÛ. Jakmile budou hotovy zabezpeãovací práce základních potfieb,

pfiistoupíme k dal‰ím postupn˘m rekonstrukcím, napfiíklad zateplení

budovy, v˘mûnû podlahov˘ch krytin a podobnû. Ale zdÛrazÀuji, Ïe

pÛjde o dlouhodobûj‰í proces, protoÏe jsme firma, která se nechce

pfiíli‰ zadluÏovat, a koneãná podoba rekonstruované budovy se mÛÏe

projevit v ãasovém údobí ãtyfi aÏ pûti let.

¤ekl jsi, Ïe chcete nabídnout nûkteré prostory této budovy men‰ím
firmám, aÈ jiÏ stávajícím nebo nov˘m. UÏ jste vstoupili s nûkter˘mi
z nich v jednání?
Ano, zahájili jsme jednání s firmou, která zaji‰Èuje tepelná ãerpadla,

a také s dal‰ími firmami. Urãitû chceme postupovat formou v˘bûro-

vého fiízení, a za tím úãelem máme pfiipravena pravidla pro pronájem,

zejména co se t˘ãe koneãn˘ch cen, protoÏe budova je pomûrnû vel-

ká. A urãitû to nebude letos, ale v prÛbûhu pfií‰tího roku.

Nûkter˘m obãanÛm ve mûstû nebyl osud budovy lhostejn˘, soudû
podle komentáfiÛ na sociálních sítích. Je dobfie, Ïe budova bude mít

Budovu b˘valé Jednoty vydraÏily Turistické známky

rozhovor

Budova b˘valého fieditelství Jednoty PÛvodnû vystavûná jako niÏ‰í reálné gymnázium (1900)
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vlastníka z fiad zdej‰ích podnikatelÛ. Jak vnímá‰ skuteãnost, Ïe jste
nejen zachránili budovu pfied pfiípadnou demolicí nebo nejrÛznûj-
‰ími spekulanty s nemovitostmi, ale je‰tû navíc v ní budete rozvíjet
dal‰í aktivity? 
Diskusi na sociálních sítích jsme se spoleãníkem Davidem Holubem

zaznamenali a samozfiejmû ani nám nebyla tato budova lhostejná.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe objekt je vybudován na velmi kvalitních zákla-

dech. Je to budova typu základní ‰koly na Jelínkovû ulici ãi gymná-

zia. Jsou to prakticky v‰echno stavby, které byly postaveny na ka-

menn˘ch základech, a urãitû by byla ‰koda o budovu pfiijít, uÏ kvÛli

urbanistice mûsta. Nicménû chápu, Ïe názory na to se rÛzní a kaÏd˘

zastupitel mÛÏe mít na vûc jin˘ názor. Lidé by v‰ak mûli pochopit, Ïe

ne vÏdy je prioritou jenom to „hezké“, ale nûkdy jsou prioritou fi-

nanãní moÏnosti mûsta.

Podobnû jako nám a na‰im kolegÛm z ochotnick˘ch divadel nebyl

lhostejn˘ osud budovy b˘valého kina a divadla, za jejíÏ záchranu

jsme mnoho let bojovali, tak nám nebyla lhostejná budova b˘valého

fieditelství Jednoty, protoÏe dnes tyto objekty patfií neodmyslitelnû

k historii a tváfii tohoto mûsta, a tak by tomu mûlo b˘t i nadále.

Budou v této budovû po rekonstrukci umístûny kromû va‰í firmy
a firem, o kter˘ch zde byla fieã, je‰tû dal‰í subjekty? 
Dost o tom pochybuji. Na‰e firma má ãtyfiicet zamûstnancÛ a fiadí se

mezi stfiednû velké firmy. Pracujeme v‰ak na dal‰ích projektech.

Jedním z nich je i to, Ïe Turistické známky, s. r. o., v rámci pfiipravo-

van˘ch projektÛ pracuje dvoustrannû. Jedna ãást ovládá trh v tuzem-

sku a druhá ãást trh v zahraniãí. A právû pro zahraniãní partnery chce-

me vytvofiit jakousi reprezentativní budovu – sídlo firmy, a to mÛÏe

vydraÏená budova v budoucnu splnit. Na‰ím cílem je zaplnit prosto-

ry, které v budoucnu nevyuÏijeme. Rozhodnû nechceme, aby v budo-

vû mûly sídlo herny ani jiné nebohulibé aktivity.

Kdy plánujete zaãít s opravami?
První rekonstrukãní práce by se mûly zaãít provádût s pfiíchodem ja-

ra pfií‰tího roku. Na poãátku se ale budeme pot˘kat se splácením 

úvûru, kter˘ jsme byli nuceni vyfiídit, abychom se mohli draÏby zú-

ãastnit. Postupné stûhování vidím tak nejdfiíve za rok touto dobou.

Dûkuji za rozhovor. JiKo, fota: David Holub a archiv WAC

Zde jako sídlo správy politického okresu (1926)

Se zaãátkem ‰kolního roku byl spojen první leto‰ní poãin na‰í part-

nerské spolupráce, v˘let do polského Ozimku, kter˘ se konal ve

dnech 14. a 15. záfií. Setkání v rámci projektu Aktivní ‰koláci reali-

zuje Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov ve spolupráci s Gminou

Ozimek. Projekt je spolufinancován z OP Pfieshraniãní spolupráce

âeská republika – Polsko Interreg V-A prostfiednictvím Euregionu

Pradûd. Smyslem této aktivity bylo seznámit Ïáky základních ‰kol

z obou zemí s tím, jak funguje státní správa a samospráva.

Proto se hned první tvÛrãí dílna konala v reprezentaãním sále Úfiadu

mûsta Ozimku, kde se dûti setkaly se starostou, místostarostou, pfied-

sedou mûstské rady a tajemnicí úfiadu. Ti ÏákÛm vysvûtlili, v ãem

spoãívá samospráva, co je na jejich práci nejtûÏ‰í, pohovofiili o ãest-

n˘ch a zaslouÏil˘ch obãanech Ozimku a o mezinárodním partnerství

mûst Ozimku a R˘mafiova. Právû za zásluhy o rozvoj tohoto partner-

ství, ale nejen za nû, byli v minulosti ocenûni titulem âestn˘ obyva-

tel Ozimku i osobnosti r˘mafiovské politické a kulturní sféry – 

Ing. Milan Kropáã, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Pavel Koláfi a Ing. Petr

Klouda, ktefií obdrÏeli symbolick˘ zlat˘ klíã od bran mûsta.

Dûti se aktivnû zapojily do besedy, odpovídaly na kvízové otázky t˘-

kající se Ozimku a pfiedkládaly své vize na téma Co bych vylep‰il(a)

na mém mûstû. Na procházce Ozimkem jsme si potom mohli pro-

hlédnout zajímavá a památná místa spojená s historií, ale i souãas-

ností mûsta. Po obûdû v restauraci Nova jsme blok zavr‰ili lekcí kres-

lení na téma Ozimek – R˘mafiov: Tady bydlím, tady se uãím i bavím.

Vybrat nejhezãí práce bylo nad lidské síly, hodnotící mûli jen tfii hla-

sovací lístky a vydafien˘ch prací bylo moc. 

VítûzÛm pfiedal diplomy a ceny starosta Ozimku Jan Labus a pak uÏ

nás ãekalo sportovní klání v tûlocviãnû. Máme totiÏ v plánu pozvat

dûti z Ozimku, aby se s námi úãastnily soutûÏe OVOV (Odznak v‰e-

strannosti olympijsk˘ch vítûzÛ), kterou budeme na jafie 2019 tradiã-

nû pofiádat, a tak bylo záhodno vyzkou‰et si soutûÏní disciplíny, ãe-

hoÏ se dûti, soutûÏící i fandící, zhostily s obrovsk˘m elánem a na-

d‰ením. Po veãefii jsme se pfiesunuli do Juraparku v Krasiejowû, kde

jsme byli ubytováni. Tento skvost místního regionu, na kter˘ se tû‰i-

li v‰ichni úãastníci, opût nezklamal.

V sobotu jsme si prohlédli Pavilon evoluce ãlovûka a pak tunelem ãa-

su odletûli na náv‰tûvu do pravûku. Ani tentokrát jsme nevynechali

plácek zábavy s atrakcemi, 5D kino, oceanárium a nauãnou stezku

s více neÏ dvûma sty maketami dinosaurÛ. Pfiátelé se o nás pûknû sta-

V˘let do Ozimku

·kolství
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rali a dostali jsme také mnoho dárkÛ a dobrot. Poãasí nám pfiálo a je-

dinou vûcí, které nám bylo opravdu líto, byl den nach˘len˘ ke konci

a ná‰ odjezd domÛ.

Na ‰ÀÛrce na‰ich setkání pfiibyl dal‰í hezk˘ korálek. Dûkujeme, pfiá-

telé! Podûkování patfií také v‰em dûtem, jejich rodiãÛm, kolegÛm za

pomoc a ãas, kter˘ projektÛm vûnují, i vedení obou ‰kol a rovnûÏ za-

stupitelÛm na‰ich spfiátelen˘ch mûst za stále trvající podporu.

Fota a text: Petra MíÏová, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Na mnoha místech âeské republiky uÏ del‰í ãi krat‰í ãas probíhá

mnoho akcí pfiipomínajících rok 1918, kdy po rozpadu mocnáfiství

vznikla samostatná âeskoslovenská republika. Po pfiipoãtení jednoho

sta let se ocitneme v souãasnosti, v âeské republice roku 2018.

Dostaneme se do roku oslav stoletého jubilea, kterého by se chtûl do-

Ïít jistû nejeden z nás. V plné síle, kráse a mladosti. Nûkdy moÏná

i bláznivé nerozváÏnosti. A snad i s omluviteln˘mi nedostatky vypl˘-

vajícími ze samé radosti opojnû plynoucího Ïivota.

Sto let je pro ãlovûka doba neuvûfiitelnû dlouhá. Bûhem uhánûjícího

ãasu lze proÏít mnohé. První krÛãky, první nesmûlá slÛvka, první je‰-

tû nesmûlej‰í lásky, hraniãní dobu dospûlosti otevírající nov˘ch dvefií

poznání. A v‰e následující plyne pfiesnû tak, jak ãlovûku dáno je osu-

dem, vlastním pfiiãinûním, snad nûkdy sám ãlovûk je vÛdcem skuteã-

nosti. A dny plynou, dûje se krásné, nehezké mávnutím ruky se snaÏí-

me odehnat do zapomenutí. To v‰echno je tolik podobné na‰emu kdy-

si rodícímu se státu. Také pro‰el mnoh˘m, pouãil se a snad se stane po

oslavách století moudr˘m muÏem, kter˘ tolik vidûl, tolik zaÏil a tolik

si toho pamatuje. Tak tedy vzpomíná nejen on, ale i fiada míst repub-

liky v sobû nese hrdinskou vzpomínku ãasÛ dávno uplynul˘ch.

Jedním z tûchto míst vzpomínek je i místní základní ‰kola. V prostorách

budovy na Jelínkovû ulici vznikla na poãest v˘roãí v˘stava pfiipomínají-

cí dÛleÏité mezníky a dÛleÏitá jména toho v‰eho, co stojí za vzpomínání.

Aby nejen Ïáci, ale i uãitelé se mohli nûkdy s úsmûvem na tváfii podívat

zpût na chvíle, které jsou v dosahu jejich pamûti. Aby mohli i Ïáci se za-

stavit, prohlédnout a tfieba i pfieãíst nûco, co bûÏnû uniká jejich zájmÛm.

A kromû vzpomínek písemn˘ch si prohlédnout i vystavené pfiedmûty do-

kumentující rÛzná období.

Pfiedmûty moÏná nikdy ne-

spatfiené. I tûm nejmlad‰ím je

v˘stava cenn˘m vstupem do

stoleté minulosti.

Pokud by se nûktefií z ãtená-

fiÛ tohoto pfiíspûvku chtûli

na v˘stavu podívat, vedení

‰koly jim ve ãtvrtek 25. fiíj-

na a v pátek 26. fiíjna v dobû

od 15:00 do 17:00 umoÏní

vstoupit na pÛdu ‰koly

a roz‰ífiit tfieba poãet tûch,

ktefií povaÏují v˘stavu za

zdafiilou, hezkou a pouãnou.

Fota a text: 
Mgr. Ivo Janou‰ek

Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Stoleté v˘roãí republiky
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KrádeÏ dfieva a desek
R˘mafiov‰tí policisté pfiekvalifikovali z pfiestupku proti majetku na

trestn˘ ãin krádeÏe pfiípad, kter˘ se stal letos v létû v Dûtfiichovû nad

Bystfiicí. Pachatel odcizil ze stodoly u neobydleného domu pût kubí-

kÛ palivového bukového dfieva a 2,5 kubíku obkladov˘ch desek.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 13 tisíc korun.

Do cesty motorce vbûhlo uprchlé tele
V sobotu 6. fiíjna veãer

boural mezi R˘mafiovem

a Jamarticemi 42let˘ jez-

dec na motocyklu. Bûhem

jízdy mu do cesty z pfiíko-

pu vyskoãilo tele, které 

uteklo z pastviny. Po sráÏ-

ce motocyklista spadl na

silnici. Tele vbûhlo zpátky

do ohrady. ·koda na mo-

torce ãiní 40 tisíc korun.

Ve ãtvrtek 11. fiíjna veãer se stala podobná nehoda fiidiãi citroenu me-

zi Val‰ov˘m Dolem a Ondfiejovem. Pfii prÛjezdu zatáãkou mu do drá-

hy vbûhla srna. Po nárazu zvífie uhynulo, na vozidle je ‰koda za 50 ti-

síc korun.

Nalezené peníze si nechal
O peníze vybrané z bankomatu pfii‰la 10. fiíjna nepozorná Ïena v pro-

dejnû na Opavské ulici v R˘mafiovû. Vybrala 6 tisíc korun, ale zapo-

mnûla je v bankomatu a ode‰la nakupovat. Po deseti minutách si

vzpomnûla, Ïe peníze nemá, ale v bankomatu je uÏ nena‰la. Neznám˘

nálezce si hotovost ponechal. V pfiípadû dopadení mu hrozí aÏ jeden

rok vûzení.

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

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Ladislav I‰tok – R˘mafiov  .................................................... 80 let
Olga Spurná – R˘mafiov  ...................................................... 80 let
Eva Köhlerová – R˘mafiov  .................................................. 80 let
Martin Slovák – R˘mafiov  ................................................... 81 let
Miroslava Beyerová – R˘mafiov  .......................................... 81 let
Herbert Niekisch – R˘mafiov  ............................................... 81 let
Jifií Karel – R˘mafiov  ........................................................... 82 let
Marie Vinklárková – R˘mafiov  ............................................ 82 let
Marie Poli‰enská – R˘mafiov  ............................................... 83 let
Zdenka ÎiÏková – R˘mafiov  ................................................ 83 let
Miroslav Ondra – R˘mafiov  ................................................. 84 let
Ladislav Dokládal – R˘mafiov  ............................................. 85 let
Irena Ondrá‰ková – R˘mafiov  .............................................. 85 let
Ludmila Kameníková – R˘mafiov  ....................................... 86 let
Anna Rotterová – R˘mafiov  ................................................. 86 let
Hedvika Vaculová – R˘mafiov  ............................................. 91 let 

Rozlouãili jsme se
Václav Pytlíãek – R˘mafiov  ................................................ 1954 
Marta Viravcová – R˘mafiov  .............................................. 1931 
Ludmila Sedláãková – R˘mafiov  ........................................ 1940 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Vzpomínka
Dne 22. fiíjna 2018

by své Ïivotní jubileum 70 let oslavil

pan Jifií Sitafi.
Dne 30. fiíjna 2018

uplynulo 14 let od chvíle,
kdy nás neãekanû opustil.

S láskou vzpomínají
manÏelka, synové Jifií a Pavel s rodinami.
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Primitivové si uklízejí doupû, ale uklizené okolí je

známkou vy‰‰í civilizace. Zdenûk Podskalsk˘
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

20. 10.  Den stromÛ – OSN od roku 1951, v âR obnovena
tradice v roce 2000 

20. 10. 1923 nar. Otfried Preussler, nûmeck˘ prozaik, autor knih
pro dûti (zemfi. 18. 2. 2013) – 95. v˘roãí narození 

21. 10. 1833 nar. Alfred Nobel, ‰védsk˘ chemik a vynálezce, z jehoÏ
podnûtu byla zaloÏena Nobelova cena (zemfi. 
10. 12. 1896) – 185. v˘roãí narození 

21. 10. 1918 nar. Václav Voska, herec (zemfi. 20. 8. 1982) – 100. v˘-
roãí narození 

22. 10. 1883 nar. Otakar Kubín (Othon Coubine), malífi, grafik
a sochafi (zemfi. 7. 10. 1969) – 135. v˘roãí narození 

24. 10.  Den Organizace spojen˘ch národÛ – v˘roãí vstupu
Charty OSN v platnost v roce 1945

24. 10. 1668 pokfitûn Petr Jan Brandl, malífi vrcholného baroka
(zemfi. 24. 9. 1735) – 350. v˘roãí

24. 10. 1978 první ãeskoslovenská druÏice Magion pro v˘zkum
magnetosféry a ionosféry byla s druÏicí Interkosmos
vynesena na obûÏnou dráhu; po tfiech t˘dnech se odpo-
jila a plnila úkol samostatnû – 40. v˘roãí

26. 10. 1993 zemfi. Franti‰ek Filipovsk˘, herec (nar. 23. 9. 1907)
– 25. v˘roãí úmrtí

27. 10. 1898 nar. Franti‰ek Bûhounek, radiolog, polární badatel
a spisovatel (zemfi. 1. 1. 1973) – 120. v˘roãí narození

27. 10. 1913 nar. Otto Wichterle, vûdec, chemik (zemfi. 18. 8. 1998)
– 105. v˘roãí narození

27. 10. 1923 nar. Roy Lichtenstein, americk˘ malífi a grafik (zemfi.
29. 9. 1997) – 95. v˘roãí narození

27. 10. 1928 nar. Vladimír Justl, literární a divadelní vûdec (zemfi.
18. 6. 2010) – 90. v˘roãí narození 

28. 10.  Státní svátek âR – Den vzniku samostatné
âeskoslovenské republiky v roce 1918 

28. 10. 1918 vyhlá‰ení samostatnosti âeskoslovenska – 100. v˘roãí
29. 10. 1988 zemfi. Nata‰a Gollová (vl. jm. Hodáãová), hereãka (nar.

27. 2. 1912) – 30. v˘roãí úmrtí
29. 10. 1993 zemfi. Zdenûk Podskalsk˘, reÏisér a scenárista (nar. 

18. 2. 1923) – 25. v˘roãí úmrtí
30. 10. 1898 nar. Jifií Haussmann, spisovatel (zemfi. 7. 1. 1923) 

– 120. v˘roãí narození 
30. 10. 1968 podepsán zákon o ãeskoslovenské federaci – 50. v˘r.
31. 10. 1918 zemfi. Egon Schiele, rakousk˘ malífi (nar. 12. 6. 1890) 

– 100. v˘roãí úmrtí
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KdyÏ pfied ãtyfimi lety v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea poprvé vysta-
voval grafik Chrudo‰ Valou‰ek, pfiedstavil svou aktuální kníÏku Chrudo‰Ûv
zvûfiinec (Baobab, 2013) od prvních náãrtÛ a poznámek pfies nálezy a otisky
aÏ po jejich grafické zpracování a hotové kníÏky. Na leto‰ní v˘stavû, která od-
startovala v sobotu 6. fiíjna, mÛÏeme podobnû sledovat jeho práci na nejno-
vûj‰í publikaci, vydané opût v nakladatelství Baobab. Nese titul Panáãek, pec-
ka, ‰vestka, poleno a zase panáãek.
KníÏky Chrudo‰e Valou‰ka, známého téÏ pod pseudonymem

Chlupo‰ Swallou‰ek, jsou víc neÏ jen ilustrovan˘mi pfiíbûhy, urãen˘-

mi nejspí‰ pro dûti. Jsou grafick˘mi alby, v˘tvarn˘mi artefakty, kte-

r˘mi s potû‰ením zalistuje i mnoho dospûl˘ch. Pohádka O zlaté mrk-
vi (Baobab, 2003), kterou Valou‰ek vytvofiil spoleãnû se svou man-

Ïelkou Renatou Bellingerovou, získala cenu v soutûÏi Nejkrásnûj‰í

ãeská kniha a Chrudo‰Ûv mix pfiísloví (Baobab, 2008) byl dokonce na

kniÏním veletrhu v Lipsku zafiazen mezi nejkrásnûj‰í knihy svûta.

Nejnovûj‰í poãin o Panáãkovi je urãitû adeptem podobnû exkluzivní-

ho ocenûní. Nahlédnout do nûj i pfiímo do procesu jeho tvofiení mo-

hou právû teì náv‰tûvníci r˘mafiovského muzea a rovnûÏ v˘stav

v Amsterodamu, Antverpách a Utrechtu.

I tentokrát divák vidí nejrÛznûj‰í fáze tvorby od nápadÛ aÏ k hotové-

mu dílu. Hlavní ãást v˘stavy tvofií jednotlivé „stránky“, grafiky za-

chycující scény z pfiíbûhu dfievûné loutky, ale i ‰vestkové pecky a po-

lena, protoÏe dfievo má taky svoje Ïivotní fáze. Kromû samotn˘ch

grafik v ãernobíl˘ch i kolorovan˘ch variantách ov‰em instalace na-

bízí kresby a náãrty, které jim pfiedcházely, a tiskové matrice. Ve vit-

rínách samozfiejmû nechybí ani hotové publikace (jednou z nich je 

Panáãek na Pradûdu v nové knize Chrudo‰e Valou‰ka

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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exempláfi Panáãka v holand‰tinû), náv‰tûvník galerie se tak mÛÏe

„projít“ dûjem kníÏky (spoluautorem absurdnû komick˘ch eskapád

dfievûného panáãka je spisovatel a scenárista Vojtûch Ma‰ek) i v‰emi

fázemi jejího zrodu.

Chrudo‰ Valou‰ek (1960) je skvûl˘ grafik – linorytec a veskrze po-

zoruhodná osobnost, která svÛj Ïivot spojila s R˘mafiovskem.

Pochází z Olomouce, vystudoval Stfiední umûleckoprÛmyslovou ‰ko-

lu v Uherském Hradi‰ti, Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou

v Praze a po zamûstnáních na pozicích topiãe a noãního hlídaãe za-

kotvil v depozitáfii Národní galerie jako jeho správce. V létû ale tráví

hodnû ãasu na rodinné chalupû v Dolní Moravici, kde tvofií a sbírá ná-

pady – doslova, neboÈ jeho specialitou je sbûr „pfiírodnin“, mezi nimi

tfieba mrtv˘ch hadÛ a pfiejet˘ch Ïab, pro otisky do sv˘ch grafik.

Patrioti se tak mohou py‰nit tím, Ïe v Chrudo‰ovû zvûfiinci jsou zvûã-

nûny jesenické zmije anebo Ïe se v nejnovûj‰í knize objeví kravata

s nápisem Hedva a Panáãek putuje na Pradûd.

Sbûraãsko-tvÛrãí posedlost Chrudo‰e Valou‰ka popisuje jeho Ïena,

spisovatelka Renata Bellingerová: „Chrudo‰ nosí domÛ v‰echno, co
najde. Papíry, knihy, ãasopisy, pfiedmûty, a hlavnû boty. Nûkdy i boty,
které nikomu nejsou, ani jemu, nosí je jen tak, kdyby se nûkomu ho-
dily. (...) Chrudo‰ je také vynikající houbafi, kdyby mûl indiánské jmé-
no, jmenoval by se Ten, co vÏdycky najde.“ Stejnojmenn˘ text

o Chrudo‰i Valou‰kovi ãetla autorka bûhem vernisáÏe (vy‰el

v Baedekru z loÀského festivalu mal˘ch nakladatelÛ Tabook). Kromû

její vtipné sondy do grafikova Ïivota, o níÏ sám Valou‰ek tvrdí, Ïe je

v˘plodem spisovatelské licence, bûhem vernisáÏe zaznûly ver‰e Víta

Kremliãky, kter˘ je stejnû jako Chrudo‰ Valou‰ek nositelem Ceny

Revolver Revue a shodou okolností podobnû jako on opou‰tí ru‰nou

Prahu a hledá azyl na R˘mafiovsku.

Je tedy moÏné, Ïe se v R˘mafiovû brzy uskuteãní literární setkání

s básníkem Vítem Kremliãkou; s grafikem Chrudo‰em Valou‰kem,

resp. s jeho dílem, se mohou náv‰tûvníci muzea setkávat aÏ do kon-

ce fiíjna. V informaãním centru jsou k dostání také jeho knihy vãetnû

Panáãka. ZN

Pavel âech o sobû fiíká, Ïe je introvert a uÏ jako kluk místo druÏení s vrs-
tevníky rad‰i sedûl doma a kreslil. Nebo ãetl – verneovky, londonovky a pfií-
bûhy milovaného Jaroslava Foglara. Ten byl ale tehdy zakázan˘m autorem
a jeho kníÏky se nedaly sehnat. Dnes je Pavel âech ilustruje.
V̆ tvarník a tvÛrce kníÏek pro dûti Pavel âech byl 2. fiíjna pfii pfiíleÏi-

tosti T˘dne knihoven hostem r˘mafiovské knihovny. Setkal se tu se

studenty primy místního gymnázia a byla to beseda docela vzácná,

protoÏe jak sám fiekl, na pozvání knihoven k˘vne málokdy. Radûji

tvofií, sám v ateliéru, jen ve spoleãnosti postav sv˘ch pfiíbûhÛ. Dûti,

Pavel âech: 
KdyÏ zrovna nehofielo, maloval jsem
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ale i dospûlí ãtenáfii znají jeho pÛvabné knihy, v nichÏ je obraz dÛle-

Ïitou sloÏkou vyprávûní, snad nejznámûj‰í je Velké dobrodruÏství
Pepíka Stfiechy, ocenûné v roce 2013 Magnesií Literou a cenou

Muriel pro komiksové tvÛrce. Za pfieãtení a prohlíÏení ale stojí i dal-

‰í tituly, tfieba Tajemství ostrova za prkennou ohradou, DobrodruÏství
pavouka âendy nebo jeho první autorská kníÏka O ãertovi, která

vznikla v podkrovním ateliéru, odkud byl v˘hled na stfiechy starého

Brna a lidi hemÏící se v uliãkách kdesi hluboko dole.

Hrdiny âechov˘ch pfiíbûhÛ jsou nejãastûji kluci zaÏívající v kfiivola-

k˘ch ulicích tajemn˘ch mûst, ne nepodobn˘ch Foglarov˘m StínadlÛm,

velká dobrodruÏství, jaká se dûjí jen dûtem a lidem nadan˘m velkou

fantazií. âechÛv v˘tvarn˘ i literární rukopis je dokladem toho, Ïe sám

k takov˘m lidem patfií. Jeho styl, tfiebaÏe rád stfiídá v˘tvarné techniky,

je jedineãn˘. Pavel âech je pfiitom samouk, k profesionální dráze v˘-

tvarníka se dostal spontánnû. Vyuãil se zámeãníkem a nûkolik let pra-

coval jako opraváfi v Královopolské strojírnû a poté jako hasiã. Ve vol-

n˘ch chvílích, „kdyÏ zrovna nehofielo“, maloval, obklopen˘ hasiãskou

v˘strojí a pfiipraven˘ kdykoliv vyjet k zásahu. Jakmile se ale zaãali

mnoÏit zájemci o jeho díla a také nabídky k ilustrátorství nebo pfiímo

k tvorbû kníÏek, rozhodl se stát v˘tvarníkem na volné noze. Dnes pat-

fií k nejznámûj‰ím ilustrátorÛm a tvÛrcÛm dûtsk˘ch knih u nás.

S r˘mafiovsk˘mi gymnazisty si vyprávûl nejen o malování, psaní kní-

Ïek a o sv˘ch literárních vzorech (jím ilustrovaná Foglarova Chata
v Jezerní kotlinû vyjde za nûkolik t˘dnÛ), ale i o indiánech nebo zá-

Ïitcích, lidech ãi knihách, které ho v Ïivotû silnû ovlivnily. Takov˘m

impulsem pro jeho práci byl tfieba i ‰anson Hany Hegerové PíseÀ
o malífii, kterou se rozhodl „dopsat“. Díky tomu vzniká dal‰í kniha

Pavla âecha, která poprvé není urãená pfiímo dûtem. ZN

6.–31. 10.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Chrudo‰ Valou‰ek

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

– Zakfiikovaná básnífika

22.–24. 10.  M. muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ky pro ‰koly:

Dvacet let neklidného souÏití

(R˘mafiovsko 1918–1938)

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

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

v˘tvarné práce na téma 100 let republiky

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

(R˘mafiovsko 1918–1938)

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

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

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

19:00 – dixieland

20:00 – slavnostní ohÀostroj

20:00 – Original Vintage Orchestra

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

– Sochy svat˘ch v krajinû R˘mafiovska

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

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

– Námluvy u staré ãarodûjnice

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

– Zakfiikovaná básnífika

17:30 – pfiedná‰ka

18:30 – kfiest knihy V̆ bor z básní I

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

29. 10.  19:00  MD R˘mafiov
Divadlo: Jedna noc na Karl‰tejnû

1. 11.  19:00  MD R˘mafiov
Divadlo: Îena za pultem

Pfiehled kulturních akcí – fiíjen/listopad 2018

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

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

do v˘‰e 500 korun za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ v budovû

stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

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

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

Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat

aktivity, které byste sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle

554 211 294. Termíny kavárniãek v roce 2018 (kaÏd˘ lich˘ t˘den

v úter˘): 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

Úter˘ 14:00–20:00

Stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

âtvrtek 14:00–20:00

Pátek 14:00–20:00

Sobota 9:00–20:00

Nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.
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Diakonie âCE –

stfiedisko v R˘ma-

fiovû kromû sluÏeb

terénních a ambu-

lantních poskytuje také sluÏby pobytové. Jednou z nich je Domov pro

seniory, kter˘ se nachází v budovû Domova odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici. Sociální sluÏba Domova pro seniory funguje od

roku 2005, v souãasnosti domov poskytuje sluÏby 23 uÏivatelÛm (coÏ

je maximální moÏná kapacita).

Domov je urãen seniorÛm od 65 let, ktefií potfiebují poskytnout záze-

mí, péãi a podporu v kaÏdodenních ãinnostech, pocit bezpeãí a dÛ-

stojnosti a ktefií nemohou svou sociální situaci fie‰it vlastními silami

v pfiirozeném prostfiedí, za pomoci rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ ãi jin˘ch

sluÏeb. V̆ jimeãnû mÛÏe b˘t sluÏba poskytována také mlad‰ím lidem

ve vûku od 50 let, ktefií mají sníÏenou sobûstaãnost a jejichÏ situace

vyÏaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pomáhá lidem pfii zaji‰tûní bydlení – vãetnû úklidu, praní,

Ïehlení a drobn˘ch oprav loÏního a osobního prádla a o‰acení.

UÏivatelé sluÏeb mohou bydlet v jednolÛÏkov˘ch, dvoulÛÏkov˘ch ãi

vícelÛÏkov˘ch pokojích. Domov také zaji‰Èuje uÏivatelÛm celodenní

stravu, která odpovídá jejich potfiebám a zdravotnímu stavu. Mezi

dal‰í ãinnosti patfií pomoc a podpora pfii zvládání bûÏn˘ch úkonÛ pé-

ãe o vlastní osobu (oblékání a svlékání, pfiesun z lÛÏka, podání jídla

a pití, orientace aj.), pfii osobní hygienû (vãetnû pomoci pfii pouÏití to-

alety), pfii péãi o vlasy a nehty. Domov poskytuje uÏivatelÛm sluÏeb

pomoc pfii zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím

(doprovod na úfiady, k lékafii aj.) a rovnûÏ sociálnû-terapeutické a ak-

tivizaãní ãinnosti, stejnû jako pomoc v oblasti uplatÀování práv, je-

jich zájmÛ a s vyfiízením osobních záleÏitostí. NemÛÏeme rovnûÏ 

opomenout, Ïe je uÏivatelÛm sluÏeb poskytována i duchovní podpo-

ra, mají-li o ni zájem. UÏivatelé se mohou v prÛbûhu roku úãastnit

rÛzn˘ch spoleãensk˘ch akcí, které se v domovû konají.

Míra podpory a pomoci je kaÏdému uÏivateli sluÏeb poskytována dle

jeho konkrétních potfieb, s ohledem na jeho specifika a individualitu.

Domov pro seniory se své sluÏby snaÏí neustále zkvalitÀovat. T˘ká se

to pfiedev‰ím práce s uÏivateli sluÏeb, poskytování podpory a péãe –

aÈ uÏ formou vzdûlávání pracovníkÛ ãi zaji‰tûním a zakoupením rÛz-

n˘ch pomÛcek pro práci s uÏivateli sluÏeb nebo pro uÏivatele samot-

né. SnaÏíme se ov‰em zkvalitÀovat také prostfiedí, ve kterém uÏiva-

telé sluÏeb Ïijí – pofiízením nového vybavení ãi rekonstrukcí a úpra-

vami vnitfiních i vnûj‰ích prostor domova.

SluÏba Domova pro seniory se poskytuje nepfietrÏitû – 24 hodin, 

7 dní v t˘dnu.

Pokud vás tato sluÏba zaujala a pfiáli byste se o ní dozvûdût více in-

formací, mÛÏete volat manaÏerce Domova pro seniory Renátû
Br‰Èákové na tel. ãíslo 554 230 503.

Domov pro seniory Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Na‰e sluÏba má název

MATANA, coÏ znamená

hebrejsky DAR. Vnímá-

me, Ïe kaÏdé dítû je darem a radostí. Dûti byly darovány sv˘m rodi-

ãÛm a my jako pracovníci rané péãe s rodiãi tuto radost sdílíme a rá-

di „darujeme“ na‰e znalosti a podporu v provázení rodiny v její ná-

roãné Ïivotní situaci. Ve slovû MATANA vidíme slova MAma TAta

NAdûje, a tím je sluÏba rané péãe.

Posláním Poradny rané péãe MATANA je provázet rodinu první-

mi roky Ïivota dítûte se specifick˘mi potfiebami, podporovat v‰echny

její ãleny v hledání cesty k rozvoji dítûte a zaãlenûní se do bûÏného

Ïivota. SluÏba rané péãe je terénní a probíhá pfieváÏnû v domácím

prostfiedí rodiny.

SluÏba je urãena pro rodiny s dûtmi do 7 let vûku z oblasti Krnovska,

Bruntálska, Opavska, Vítkovska, R˘mafiovska, Kravafiska, Hluãínska

a Novojiãínska:

• rodiny s dítûtem s mentálním, pohybov˘m, kombinovan˘m posti-

Ïením

• rodiny s dítûtem s autismem 

• rodiny s dítûtem s opoÏdûn˘m ãi odli‰n˘m v˘vojem

• rodiny s dítûtem s ohroÏen˘m v˘vojem v dÛsledku pfiedãasného

narození

Kapacita sluÏby rané péãe je 46 rodin. Roãnû je sluÏba poskytnuta

pfiibliÏnû 56 aÏ 58 rodinám. 

V souãasné dobû sluÏbu rané péãe vyuÏívají tfii rodiny z R˘mafiova.

V R˘mafiovû spolupracujeme také s matefisk˘mi ‰kolami, kter˘m na-

bízíme poradenství v oblasti práce s dûtmi s postiÏením. Otevfienost

zapojen˘ch pracovníkÛ je pfiínosem jak pro rodiny, tak pro poradce

rané péãe, velmi si jejich vstfiícného pfiístupu váÏíme.

V posledních dvou letech jsme za podpory projektu Moravskoslezského

kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidût“ uspofiádali sedm odleh-

ãovacích pobytÛ pro rodiny dûtí s postiÏením. PobytÛ se zúãastnily ro-

diny dûtí s postiÏením z celého území na‰í pÛsobnosti. Pobyty probûh-

ly v krásn˘ch místech kraje: Konferenãní centrum Malenovice, hotel

Bauer na Bílé, hotel DavidÛv ml˘n ve Star˘ch Tûchanovicích, hotel 

H-Resort v Kunãicích pod Ondfiejníkem. Pro rodiãe i dûti byl pfiipraven

pestr˘ program a pfiedev‰ím moÏnost odpoãinout si a nabrat sílu. V do-

bû, kdy rodiãe odpoãívali nebo aktivnû trávili svÛj voln˘ ãas, se o dûti

staraly asistentky. Pro nûkteré rodiny to byla první moÏnost spoleãnû

vyjet mimo domov a odpoãinout si od v‰edních dnÛ.

V Bruntále podporujeme zapojování dûtí s postiÏením do bûÏné spo-

leãnosti. Od záfií zde probíhá jedenkrát t˘dnû krouÏek Kompas, kter˘

je urãen dûtem s autismem a hyperaktivitou. Tento krouÏek se dafií re-

alizovat ve spolupráci se Stfiediskem volného ãasu Petrin.

Kontaktní osoba: 
Pavlína Winklerová, koordinátorka stfiediska
Tel. 731 191 868
ranapece@sdk.cz

Poradna rané péãe MATANA

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

Archiv Diakonie âCE
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Oslavy leto‰ního v˘roãí vzniku âeskoslovenska se nejãastûji odehrávají ve sty-
lu první republiky, za sto let existence samostatného státu se ale prosadily i ji-
né fenomény. V muzice to byl tfieba folk, v ãeské podobû naprosto jedineãn˘. Do
programu akcí ke stému jubileu âSR se tak v R˘mafiovû právem dostal i kon-
cert Pavlíny Jí‰ové a Petry ·any ·anclové. V jazzclubu se pfiedstavily ve stfie-
du 10. fiíjna.
âesk˘ folk, stejnû jako ten anglick˘, vychází z lidové hudby. Navazuje

na dlouhou tradici amatérsk˘ch písniãkáfiÛ a rozvinul se hlavnû v dobách

totality jako symptom Ïivotního stylu trampÛ a jedna z moÏností svo-

bodné tvorby. Folk (aÏ na v˘jimky) ne‰el proti reÏimu, spí‰ umoÏÀoval

chvilkovû z nûj uniknout – do svûta pfiírody, pfiátelství a ãist˘ch citÛ. 

U sam˘ch poãátkÛ hudební kariéry Pavlíny Jí‰ové stála folková kapela

Minnesengfii z âesk˘ch Budûjovic. S jejím frontmanem Pavlem

Lohonkou Îalmanem Pavlína Jí‰ová spolupracovala osm let a dal‰ích

dvanáct let byla ãlenkou kapely Nezmafii. Od roku 2002 hraje sólovû ne-

bo s pfiáteli, mezi nimi i s mladou multiinstrumentalistkou Petrou

·anclovou zvanou ·any. Zatímco Pavlína Jí‰ová Ïije na jihu âech, Petra

·anclová se usadila na jihu Moravy, blízko zdroji lidové hudby. Z její

dal‰í hudební spolupráce lze zmínit tfieba úãinkování na albech Vlasty

Redla.

Ve dvojici pÛsobí obû dámy jako protipóly, které se doplÀují; Jí‰ová je

tradiãní folkafika s ãist˘m vysok˘m vokálem a akustickou kytarou, ·any

inklinuje k blues a bûhem koncertu vystfiídá nûkolik nástrojÛ od elektric-

ké kytary pfies mandolínu aÏ po flétnu. Obû muzikantky bûhem veãera

zahrály i sólovû, pfiedstavily svá poslední alba, ve dvojici jejich hra nic-

ménû dokázala zaujmout víc, snad právû tou harmonií protikladÛ. Tam,

kde by sólová hra Pavlíny Jí‰ové mohla pÛsobit stereotypnû, dodává jí

·any svou, mimochodem vynikající hrou a druh˘m hlasem barevnost.

Její bluesová melancholie vyrovnává „sluníãkovou“ náladu, která na

ãeském folku obecnû ulpívá. I Pavlína Jí‰ová ov‰em svou písní pÛvodnû

psanou pro Hanu Hegerovou ukázala, Ïe jí není cizí ani poetika ‰ansonu.

Koncert dvou dam ãeského folku byl prvním v podzimním programu

Jazzclubu SVâ. V listopadu se mohou jeho náv‰tûvníci tû‰it na norskou

jazzpopovou zpûvaãku Live Foyn Friis s norsko-ãesko-slovensk˘m do-

provodem. ZN

Dvû dámy folku v r˘mafiovském jazzclubu

Jazzclub

Westernov˘ areál v R˘mafiovû-Janovicích s kempem Indiana a pfiírodním amfi-
teátrem La Skála patfií pod Western Arts Club (WAC), evropskou poboãku Wild
West Arts Clubu, kter˘ sídlí v americkém Las Vegas. Janovick˘ westernov˘ 
areál si za dobu svého pÛsobení získal fiadu pfiíznivcÛ z fiad dospûl˘ch i dûtí, kte-
ré se rády úãastní akcí pfiipravovan˘ch organizátory WAC právû pro nû.
Kemp Indiana pofiádá nûkolik zaveden˘ch akcí, které letos probûhly

a budou pokraãovat i nadále. Se zahájením sezóny v dubnu to byl slet

ãarodûjnic, následovalo nûkolik kurzÛ v˘uky westernov˘ch dovedností

vãetnû jarní Ceny kempu Indiana v hodu noÏem, sekerou a ovládání bi-

ãe, dále to bylo Vítání léta, které se uskuteãnilo tfietím rokem a bylo spo-

jeno s dekorováním znalcÛ âeské republiky. „Dekorování se letos 
zúãastnilo více neÏ sto úãastníkÛ z âR, Polska a Maìarska. V létû pro-
bûhlo historicky první Mistrovství svûta v hodu noÏem a sekerou v na-
‰em regionu. Je to prozatím nejvût‰í akce, kterou WAC pofiádal. I pfies
dvacetileté zku‰enosti s pofiádáním soutûÏí, republikov˘ch i mezinárod-
ních, byla tato akce velmi organizaãnû nároãná. Zda budeme mistrov-
ství svûta nûkdy v budoucnu opakovat, to v tuto chvíli opravdu nedoká-
Ïu fiíct,“ shrnul hlavní organizátor Ladislav ·ín. Jeho pfiáním je nadále

zachovat tradiãní Velkou cenu Indiana, známou jako Velká cena Indiana

Jonese, která byla dokonce zafiazena na seznam mezinárodních soutûÏí,

a to zejména v ovládání dlouhého biãe a ve vrhu noÏem a sekerou.

Leto‰ní sezóna v kempu Indiana byla programovû bohatá

Organizace a spolky

Divadelní pfiedstavení Jedna noc na Karl‰tejnû v divadle La Skála
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V leto‰ní sezónû probíhala také divadelní pfiedstavení v amfiteátru La

Skála. Na otázku, jak pokraãuje spolupráce s ochotnick˘mi soubory

a zda nemá Ladislav ·ín pocit, Ïe se s odchodem jeho Ïeny z La Skály

vytratila divadelní atmosféra, odpovûdûl: „Nic není jako dfiív. Je to
pravda, moje b˘valá Ïena se profilovala jako jeden z hlavních iniciáto-
rÛ Pradivadla, byÈ to byl v pÛvodní sestavû jeho zakladatel Jirka
Koneãn˘. Je to ‰koda, kdyÏ vezmu v úvahu mou snahu od poãátku za-
chránit budovu starého kina. Ale kaÏd˘ jsme se vydali svou vlastní ces-
tou. Jsem upfiímnû rád, Ïe se budovu kina podafiilo zachránit, nicménû
mû hodnû mrzí, Ïe Pradivadlo v souãasné dobû hraje pouze pod hlaviã-
kou Mûstského divadla R˘mafiov a La Skála je pro tento soubor na dru-
hé koleji. To je samozfiejmû ‰koda, protoÏe atmosféru La Skály lze jen
tûÏko nahradit, byÈ by to mûlo b˘t jen v dobû letní sezóny, která trvá ma-
ximálnû tfii mûsíce.“
A jak vidí pfiíznivec westernového klání budoucnost kempu Indiana

a divadla La Skála? Spoleãnû se sv˘m t˘mem chtûjí zachovat v˘‰e 

uvedené aktivity, aÈ jiÏ westernové soutûÏe nebo divadlo La Skála.

Podafiilo se jim vytvofiit nov˘ divadelní soubor a pfiedvést pÛvodní

muzikál Broadway. „Na cel˘ kus jsme mûli zoufale málo ãasu a mu-

seli jsme ãást vy‰krtnout. Práce na muzikálu budou pokraãovat bû-
hem zimních a jarních mûsícÛ. V pfií‰tí letní sezónû bychom rádi
pfiedvedli kompletní podobu celého pfiedstavení vãetnû speciálních 
efektÛ, coÏ by do La Skály mohlo pfiilákat náv‰tûvníky nejen
z R˘mafiova, ale taky z fiad turistÛ – prázdninov˘ch náv‰tûvníkÛ
JeseníkÛ.“ Dále se na jafie 2019 otevfie turistÛm samotn˘ kemp

Indiana, kter˘ bude fungovat jako stanové a ubytovací zázemí.

„Klasick˘ kemp na R˘mafiovsku chybûl. Vyvrcholením projektu by
mûla b˘t v˘stavba rozhledny na kopci nad westernov˘m areálem.
Rozhledna, která je jiÏ projekãnû pfiipravená a schválená v územním
plánu mûsta, bude osmnáct metrÛ vysoká a mohla by dotvofiit tváfi
mûsta R˘mafiova. Financována by mohla b˘t z dotaãního programu
ministerstva pro místní rozvoj. Projekãnû pfiipraveno je i zastfie‰ení
divadla La Skála, ale v‰e je otázka financí a konkrétnû zastfie‰ení se
pohybuje v ãástce pût set tisíc aÏ jeden milion korun,“ doplnil

Ladislav ·ín.

Leto‰ní sezónu v kempu Indiana zavr‰í tradiãní Halloween a lampióno-

v˘ prÛvod v sobotu 2. listopadu, na kter˘ pofiadatelé v‰echny srdeãnû

zvou. JiKo

Dekorování znalcÛ âR Koncert v areálu kempu Indiana

-19-2018  17.10.2018 13:21  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2018

20

Jako kaÏd˘ rok i letos probûhly v sobotu 29. záfií rybáfiské závody na‰eho
krouÏku. Za krásného, i kdyÏ vûtrného poãasí zápolilo deset dûtí v lovu kap-
ra, pfiiãemÏ kaÏd˘ centimetr znamenal jeden bod.
Je aÏ neuvûfiitelné, jak i nejmen‰í rybáfii s trpûlivostí star˘ch bardÛ

ãekali na kaÏd˘ pohyb ãíhátka a vysnûn˘, jak fiíkáme my rybáfii, hr-

ãák. Bûhem zápolení mûli ãas i na opékání a tepl˘ ãaj. Je ‰koda, Ïe

soutûÏících dûtí bylo jen deset.

Závody probûhly na rybníku horní Lom II, kter˘ organizace pfied zá-

vody kvalitnû zarybnila. Chtûl bych podûkovat i sponzorÛm, ktefií ne-

zapomínají na na‰i mládeÏ, a to MO âRS R˘mafiov, mûstu

R˘mafiovu, prodejnû rybáfisk˘ch potfieb Rybáfisk˘ ráj v Bruntále

a prodejnû potfieb pro rybáfie v R˘mafiovû.

V̆ sledky závodÛ: 1. místo: Jakub Raisler – 3 kapfii, celkem 140 cm

2. místo: David Marek – 1 kapr, 48 cm

3. místo: Matias Hanik – 1 kapr, 34 cm

Po skonãení závodÛ v‰echny dûti obdrÏely ceny v podobû drobností

do rybáfiské v˘bavy. Foto a text: Jaromír âech a Petr Mácka

Rybáfiské závody mládeÏe 2018
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V sobotu 13. fiíjna se konala dal-
‰í, uÏ ‰está Svatohubertská m‰e
v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice
v Malé Morávce.
Svatohubertskou m‰i v morá-

veckém kostele slouÏil dûkan Franti‰ek Zehnal spoleãnû s P. Markem

Îukowskim a souãasn˘m správcem morávecké farnosti P. Karlem

Rechtenbergem. Dûkan Franti‰ek Zehnal pfiipomenul v˘znam patro-

na myslivcÛ svatého Huberta a ocenil starostlivost a péãi, s jakou se

myslivci a ochranáfii starají o pfiírodu a zvûfi. V prÛbûhu m‰e zazníva-

ly z kÛru fanfáry trubaãÛ Rab‰tejn.

Po m‰i byl do mysliveckého stavu slavnostnû pasován Jifií Jaro‰

z R˘mafiova, kter˘ pro‰el mysliveck˘m kurzem a sloÏil zkou‰ky ze

sedmi oborÛ myslivosti. Po pfieãtení mysliveckého desatera sloÏil 

adept slib a na závûr byl pasován Stanislavem H˘bnerem z Okresního

mysliveckého spolku v Bruntále, kter˘ je zároveÀ místopfiedsedou

Spolku myslivcÛ a pfiátel pfiírody z JeseníkÛ – Karlov pod Pradûdem. 

Po m‰i byly náv‰tûvníkÛm u vchodu do kostela nabídnuty svatohu-

bertské koláãky a poté, letos poprvé, vyrazili mysliveãtí hodnostáfii

na povoze taÏeném koÀmi v ãele prÛvodu od kostela do tûlocviãny

základní ‰koly, kde se konal dal‰í program. V nûm vystoupil Václav

Svoboda, svûtovû uznávan˘ vábiã a majitel nejrozsáhlej‰í sbírky 

vábniãek na svûtû. K vidûní byla také fotografická v˘stava Vladimíra

Gahury. Vefiejnost mohla v rámci gastronomické show ochutnat zvû-

fiinové speciality pfiipravené kolektivem kuchynû ‰kolní jídelny 

Z· R˘mafiov, pro nejmlad‰í náv‰tûvníky byla pfiipravena myslivecká

ministezka a projíÏìky na koni ãi povoze taÏeném koÀmi. Závûr pat-

fiil myslivecké zábavû. 

O to, aby tradice svatohubertsk˘ch m‰í v Malé Morávce nezanikla, se

letos zaslouÏilo devût partnerÛ: Moravskoslezsk˘ kraj, obec Malá

Morávka, Lesy âeské republiky, Ing. Petr Kuba z Brna, firma Gatro,

s. r. o., Rolba team, Mgr. Jan Vinohradník – zemûdûlská ãinnost,

manÏelé Glatterovi, Radek Tvrdec z R˘mafiova a Spolek myslivcÛ

a pfiátel pfiírody z JeseníkÛ – Karlov pod Pradûdem. JiKo

Myslivci po‰esté uctili svatého Huberta

Z okolních obcí a mûst

Stanislav H˘bner pasuje Jifiího Jaro‰e do mysliveckého stavu PrÛvod ‰el letos poprvé od kostela k tûlocviãnû Z·
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V pátek 5. fiíjna se uskuteãnil na Univerzitû Palackého v Olomouci patnáct˘
roãník celorepublikové akce Noc vûdcÛ. Leto‰ní roãník byl zamûfien na sté
v˘roãí ãeské vûdy.

Hlavním cílem bylo opût pfiiblíÏit vûdní obory laické vefiejnosti.

Veãer se proto otevfiela vybraná pracovi‰tû vysok˘ch ‰kol po celé re-

publice a odborníci aÏ do pÛlnoci seznamovali zájemce s ukázkami

své v˘zkumné práce. 

JiÏ ãtvrt˘m rokem nechybí mezi náv‰tûvníky veãera pofiádaného

Univerzitou Palackého v Olomouci Ïáci z pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ

SK ASK âR Bfiidliãná. Podívali se do prostor Centra popularizace

PfiF UP Olomouc – Pevnosti poznání. Nav‰tívili program v planetá-

riu, nakrmili netop˘ry a vydali se na noãní procházku s Mgr. EvÏe-

nem To‰enovsk˘m do Bezruãov˘ch sadÛ. Vyzkou‰eli si i nejrÛznûj‰í

chemické pokusy a pronikli do tajÛ svûteln˘ch efektÛ. Zopakovali si

znalosti z hydrobiologie a pod dohledem RNDr. Ivony Uvírové,

Ph.D., „nakrmili“ pijavku lékafiskou. Kromû toho si uÏili je‰tû spou-

stu zábavy s legoroboty, chemickou zmrzlinou nebo virtuální reali-

tou. Pfii cestû zpût byli sice mlad‰í úãastníci unaveni, ale nikdo neli-

toval pozdního zalehnutí do postele. Naopak uÏ se v‰ichni tû‰í na dal-

‰í roãník Noci vûdcÛ.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bfiidliãná
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Noc vûdcÛ 2018

K renesanãním kachlÛm R˘mafiovska nejãastûji patfií ãelní vyhfiívací

stûny s rostlinn˘mi motivy. Vût‰inou jsou reÏné (nepolévané), ale

nûkdy i glazované a opût zcela shodné s vybavením interiéru zámku

GrünbüchlÛ. Obvykle se objevují fragmenty dfiíve vzpomenut˘ch,

ãasto unikátních glazovan˘ch mozaikov˘ch kachlÛ s rohov˘mi tuli-

pány. Vedle nepolévan˘ch v˘robkÛ s listov˘mi kfiíÏi se objevuje také

druh glazovan˘ zmatnûlou sklovinou, li‰í se v‰ak od jednodu‰‰ích

nálezÛ plochou pokrytou kolem kfiíÏe drobn˘mi perliãkami. Oba ty-

py patfiily k nejoblíbenûj‰ím kachlÛm v zemích Království ãeského

a najdeme je témûfi v‰ude. Nejstar‰í kachle se znamením listového

kfiíÏe se zaãaly pouÏívat kolem roku 1550 a jejich éra konãila aÏ ko-

lem roku 1750. Je to jedin˘ typ renesanãního kachle, kter˘ pfieÏil

beze zmûny do konce baroka. K souboru z domu na Husovû ul. 8 pat-

fií i velmi neobvykl˘ kachel s fantastickou kvûtinou, jejímÏ ústfiedním

kvûtem je tulipán, ale z lodyhy kromû listÛ vyrÛstají ãtyfilisté plané

rÛÏe. Zcela shodn˘, ale zrcadlovû obrácen˘ fragment kachle pochází

z prostoru paláce hradu Rab‰tejna.

Zcela neopakovatelná je vût‰í ãást unikátního oblého zelenû poléva-

ného kordonového (fiímsového) kachle, dar RNDr. F. âermáka má

zcela unikátní rostlinnou v˘zdobu, která není dosud jinde známá.

Dekorem jsou neobvykle stylizované tvary (moÏná akanty, úzké lis-

ty ãi kvûty), které mífií ‰ikmo vzhÛru, dolÛ i podélnû vnû centrálního

motivu. Stfiední ãást tvofií pfiíãn˘ svazek ãtyfi stonkÛ ãi listÛ staÏen˘ch

ve stfiedu jednoduch˘m prsten-

cem. Stfiední ãást od pravé i levé

ãásti oddûluje ‰ípovit˘ pás drob-

n˘ch ãtyfilist˘ch kvítkÛ, tvofie-

n˘ch kruhov˘mi perliãkami, dûlen˘mi pravideln˘m kfiíÏov˘m pro-

Ïlabením. Obdobn˘ dekor vodorovnû rámuje obû strany obliny a ob-

jevíme jej i ve stfiední ãásti mezi listy ãi podlouhl˘mi okvûtními líst-

ky, kde pokraãují zmen‰ujícími se nedûlen˘mi perliãkami. Vrcholnû

renesanãní dekor pfiipomíná velmi individuální a silnû zjednodu‰en˘
systém tapetového vzoru. 

Vedle Hrádku v travnatém cípu

mezi vjezdem na parkovi‰tû

a spojkou na námûstí se podafiilo

nalézt vût‰í soubor neglazovan˘ch

kachlÛ s dvûma nikami, bohuÏel

jej v‰ak nechal bez na‰eho vûdomí

majitel domku, kde jsme jej mûli

uloÏen˘, vyvézt na skládku. ·lo

o paralelu vyvinutûj‰ího ze tfií dru-

hÛ zelenû a hnûdû polévan˘ch

kachlÛ z janovického zámku, kte-

ré známe téÏ z dílny kachláfie na

Podolském potoce. V tûsné blíz-

kosti se na‰el témûfi cel˘ pozdnû

gotick˘ heraldick˘ korunní kachel

s cimbufiíãkem. Dochované ãásti

cimbufií a stínek kryjí prejzy, stej-

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci 
VI. Nálezy gotick˘ch a renesanãních kachlÛ pfii záchrann˘ch pracích (2)

Z historie

Zlomek saského kachle se znakem
pánÛ z Plavna (fara Horní Mûsto)

Detail saského kachle Znak pánÛ z Plavna
(·vábské zrcadlo)

Korunní kachel s cimbufiíãkem,
se znakem a ‰títono‰kami
(Pivovarská ul.)

Znak VratislavÛ z Mitrovic 
(B. Paprock˘ z Hlohol, l593)
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nû i fiímsu pod ním, následuje vodorovné prohnutí s pÛlen˘m kolãím

‰títem bez figur a drÏen˘ dvûma Ïensk˘mi ‰títono‰kami. Pfiíslu‰nost

erbu bez symbolu je nejasná, neboÈ pomineme-li ãerno-zlat˘ warten-

bersk˘ znak, obdobn˘ uÏívali rovnûÏ Vratislavové z Mitrovic (ãerno-

stfiíbrn˘), rytífii Kokofiovci (ãerveno-ãern˘), páni z Michalovic (stfiíbr-

no-ãern˘), ze Zvífietic a z Lemberka i ãeského Rab‰tejna. K dal‰ím

s jin˘mi tinkturami (barvami) patfiil Jindfiich âákovec z Bohu‰ic

(1484), Václav Probo‰t ze Zhofie (1484), Petr Îibfiid z MostkÛ (1366),

Ctibor Vidlák z Kuního (1463), Jan z Hfiebeãníku (1450), Jindfiich

HuhÀa z Chlumu (1413), a to zdaleka nejsou v‰ichni. Do stejné kate-

gorie patfií i zlomky kachle s poloválcovou komorou z Hrádku.

Dokonalá bílá hmota tvofií na rovné plo‰e sloÏit˘, skvûle tvarovan˘ or-

nament, jehoÏ základním prvkem je gotick˘ ãtyfilist.

Ojedinûlá renesanãní keramika zdobená mramorováním (obdoba

‰krobového papíru na vnitfiní plochu desek knih) se na‰la ve vy‰‰ích

vrstvách nad osadou na Bezruãovû ulici. 

Kromû uveden˘ch pfiedmûtÛ a zlomkÛ, v˘bûru nejzajímavûj‰ích ãi

nejúplnûj‰ích z kachláfisk˘ch prací z historického areálu mûsta,

Hrádku ãi Rab‰tejna, pfiineslo pozorování terénních prací dal‰í desít-

ky fragmentÛ glazovan˘ch i reÏn˘ch ukázek kamnáfiské techniky.

PfievaÏují nálezy od 16. století v˘‰e a vypovídají, jak se dafiilo bránit

kdysi velmi krut˘m zimám na R˘mafiovsku, ale téÏ jak málo se li‰ilo

vybavení zdej‰ích domácností od bohat‰ích paralel velk˘ch mûst. 

Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Karel, J. Nálezy renesanãních kachlÛ v R˘mafiovû a na hradû Rab‰tejn
(2). StM, sv. 36. Olomouc, 2013; Winter, Z. ¤emeslnictvo a Ïivnosti
XVI. vûku v âechách 1526–1620. Praha, 1909; Richterová, J. Pozdnû
gotick˘ kachlov˘ materiál ze zámku ve Velk˘ch Losinách. VVM, 1/XLI-
II. Brno, 1991; Mácelová, M. Renesanãné kachlice z Banskej Bystrice.
Archaeologia historica 33. Brno – Nitra, 2008; Karel, J. Stfiedovûké

nálezy z areálu mûsta R˘mafiova.
IZ sm. poboãky âSSA pfii âSAV.
Nov˘ Jiãín, 1985; Go‰, V. – Karel,
J. Mûstsk˘ hrad v R˘mafiovû
v 13.–15. století. StM, sv. 15.
Olomouc, 2002; Tymonová, M.
Kachle se znaky sask˘ch kurfifitÛ
z rodu WettinÛ z hradu Cvilína.
AH, sv. 30. Brno, 2005; TáÏ.
Kachle s Lichten‰tejnsk˘mi znaky
ve sbírce Slezského zemského mu-
zea. AH, sv. 32. Bratislava –
Brno, 2007; Blaschke, K. a kol.
Lexikon Heraldik. Lipsko, 1984;
Volborth, C. A. von. Heraldik.
Zürich, 1992; Bensing, M. a kol.
Lexikon Städte und Wappen der
DDR. Leipzig, 1984; Pilnáãek, J.
Staromorav‰tí rodové (I). Brno,
2004; Mysliveãek, M. Erbovník 
(1 a 2), aneb Kniha o znacích 
i osudech rodÛ Ïijících v âechách
a na Moravû. âesk˘ Tû‰ín, 1993,
1997.)

¤ímsov˘ kachel s andílãí hlaviãkou

Zelenû glazovan˘ kordonov˘ kachel
s unikátní v˘zdobou (Horní ul.)

¤adov˘ hnûdozelenû glazovan˘
mozaikov˘ kachel (Hrádek)

Kachle s fantastick˘m rostlin-
n˘m motivem
(Husova ul., Rab‰tejn)

Zlomek kachle s postavou lovce
(Rab‰tejn)

Vybrané fragmenty mozaikového
kachle s tulipánem
(kachlárny Bartákova ul.)

Ukázka mramorování povrchu
keramiky

Kvalitnûj‰í paralely z janovického zámku

HOFMISTROVA ZÁVùË
27. a 28. fiíjna

Slavnostní ukonãení sezóny
Úãinkují:

VíÈa Marãík junior a jeho Eli‰ãiny pohádky

Znamenit˘ kejklífi a akrobat Slávek Naãunájev

Divadelní a ‰ermífiská spoleãnost Nuntius Regis

Jihoãeské profesionální pohádkové divadlo 

Já to jsem

Sokolníci s v˘cvikem drav˘ch ptákÛ

Akce hradu Sovince
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Stávající most pfies Podolsk˘ potok u areálu janovického zámku byl vystavûn
v roce 1927. Je ve velmi ‰patném stavebnû technickém stavu, má omezenou
zatíÏitelnost, smûrové parametry jiÏ neodpovídají souãasn˘m normám.
NábfieÏní zdi, které navazují, jsou silnû podemleté. Kraj proto most zafiadil do
Plánu rekonstrukcí mostÛ, opûrn˘ch zdí, propustkÛ a ostatních souãástí sil-
nic II. a III. tfiíd pro pfií‰tí rok.
Most bude zcela odstranûn a na jeho místû bude vybudován most no-

v˘ o jednom poli bez stfiedního pilífie. V rámci této stavby bude od-

stranûna pravá nábfieÏní zeì a vybudována nová v délce cca 50 met-

rÛ, která bezprostfiednû naváÏe na mostní objekt. NábfieÏní zeì bude

fie‰ena ve spolupráci se správcem vodního toku, kter˘m jsou Lesy

âeské republiky, s. p.

Stavba mostu ev. ã. 37010-18 v Janovicích je pfiipravena k realizaci

v roce 2019. Financování stavby bude zaji‰tûno z mostního progra-

mu Moravskoslezského kraje s pfiedpokládan˘mi náklady pfiibliÏnû

9,5 mil. korun. Délka realizace je plánována na pût mûsícÛ s úplnou

uzavírkou ãásti komunikace v místû stavby, doprava bude vedena po

objízdné trase. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Kraj opraví most pfies Podolsk˘ potok u janovického zámku

R˘mafiovsko má nové informaãní systémy – mûstsk˘ informaãní

systém k znaãení ulic, orientaãní tabule s mapami, ukazatele turistic-

k˘ch cílÛ s fotografiemi, pfiíslu‰né mapy – jistû uÏiteãné a potfiebné

vûci. Na ukazatelích jsou sice rÛzné nepfiesnosti a chybné informace,

nicménû pfii tro‰e dobré vÛle bude moÏné vûc postupnû napravit. Jsou

v‰ak vûci, které napravit nelze.

Ná‰ region si zaslouÏí, aby jeho propagace byla provádûna se vku-

sem, pfiimûfieností a hlavnû pravdivû, se znalostí a respektem k histo-

rii a realitû. 

Zejména pro dûti (a jejich rodiãe) byly zhotoveny a instalovány tzv.

fotostûny ve stylu podbíziv˘ch atrakcí z poutí nebo mofisk˘ch pláÏí,

tedy obrazové panely s otvory pro obliãeje tûch, ktefií se u daného ob-

jektu chtûjí „na památku“ vyfotografovat. Nemohu a nebudu se vy-

jadfiovat k „umûleckému provedení“ tûchto panelÛ, pfiesto si dovolím

vyjádfiit názor, Ïe je pfiinejmen‰ím diletantské a nepovedené.

Respektuji umûleckou svobodu autora (kter˘ je utajen˘, nikde jeho

jméno nenajdeme), ale napfi. zobrazovat Jeseníky pfii pohledu ze

Stránského nebo z Karlova jako alpské ‰títy, hornické nástroje jako

zahradnické náfiadí, spfiádání lnu na kolovratu mimo kolovrat apod. je

fale‰né. Îe jde o jednoduchou poãítaãovou grafiku, svûdãí napfi. 

autentická dvojãata na kuriózním obrázku dítûte praãlovûka, urãeném

pro r˘mafiovské muzeum, a skfiítka na obrázku s princeznou na jano-

vickém zámku. (Jen tak mimochodem, podívejte se podrobnûji na zo-

brazení pohádkové princezny z janovického zámku v prÛvodci; není

vám nápadné, ãemu se v úrovni sv˘ch oãí údajn˘ skfiítek asi smûje?). 

Osobnû se mne dot˘ká dehonestující pojetí KfiíÏové cesty v Rudû,

jedné z nejv˘znamnûj‰ích kulturních a historick˘ch památek na‰eho

regionu. Naprosto neadekvátní zobrazení elevace KfiíÏov˘ vrch a ces-

ty lemované jednotliv˘mi zastaveními kfiíÏové cesty, smrkov˘ les na

vrcholu (zfiejmû oblíben˘ motiv kreslífie), zobrazení „poutníkÛ“, to je

údûsné! 

A coÏ teprve texty k jednotliv˘m objektÛm. Obecnû platí, Ïe kaÏdé

Fotopanely

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Most ev. ã. 37010-18 v Janovicích pfies Podolsk˘ potok u b˘valého 
pivovaru

NábfieÏní zeì je na více místech silnû podemletá
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slovo má svÛj smysl, v˘znam a nelze s nimi zacházet libovolnû, byÈ

by ‰lo o slova urãená dûtem. Spí‰ naopak, ve snaze o zjednodu‰ení

musí platit zásada pravdivosti a musí b˘t zjevné, co je realita a co je

fikce. Text o tom, Ïe „po válce v‰ak dlouho na zámku nikdo nebydlel,
proto se v nûm postupnû zabydleli rÛzné pohádkové bytosti a skfiítci“
je jen malou ukázkou necitlivého pfiístupu autora textÛ, stejnû jako

formulace typu „Permoníci byli národem drobn˘ch lidiãek…“ nebo

„V Re‰ovsk˘ch vodopádech pr˘ Ïije vodník. Je to padl˘ andûl, kter˘
místo do pekla spadl do vody…“. Za vrchol (nebo spí‰e dno) ignoran-

ce povaÏuji text pozdravu z RyÏovi‰tû: „V roce 1794 vûznili
v RyÏovi‰ti zajatého francouzského generála Lafayetta, kter˘ prchal
z vûzení v Olomouci a RyÏovi‰tû se mu ne‰Èastnou náhodou pfiipletlo
do cesty. Neoblomn˘ místní koÏeluh se nenechal uplatit a generál tak
zÛstal v RyÏovi‰ti vûznûn aÏ do konce Napoleonsk˘ch válek.“ (!!!)

Nepfiípustnû je deformovaná i povûst o obléhání Sovince ·védy.

Îádné v˘mluvy, Ïe jde o text pro dûti apod., zde nemohou platit. 

I bez dal‰ích pfiíkladÛ slepencÛ reality, legend a básnické tvofiivosti 

autora textÛ fotostûn a PrÛvodce pro malé turisty (jehoÏ jméno opût ne-

ní nikde uvedeno) povaÏuji tuto ãást jinak zásluÏného díla za neprofe-

sionální a nezdafiilou. VÏdy mne mrzí, kdyÏ mám dojem, Ïe moÏnosti

dané vzácn˘mi dotaãními prostfiedky jsou vydávány neúãelnû.

Podle slov autorky celého projektu v rozhovoru zvefiejnûném

v R˘mafiovském horizontu ã. 18/2018 se budou panely pro zimní 

uskladnûní demontovat. Mám návrh: doporuãoval bych, aby zároveÀ

s demontáÏí byla vyhlá‰ena soutûÏ na vyuÏití tûchto panelÛ – jiné neÏ

jejich opûtovné instalování v pÛvodních místech. O racionálním vy-

uÏití ti‰tûného PrÛvodce pro malé turisty, kromû vybarvování omalo-

vánek, nemám Ïádnou pfiedstavu… M. Marek

Vrátíme-li se na hfiebeny JeseníkÛ, pfiímo do sedla Pod Vfiesovkou,

mÛÏeme vyuÏít dal‰í odboãku z hlavní hfiebenové trasy k cestû k nej-

pozoruhodnûj‰ímu skalnímu útvaru zdej‰ích hor – na vrchol Vozky.

Zelenû znaãená pû‰ina tu zamífií témûfi pfiímo k západu. Asi uprostfied

cesty pfiekoná turista tady je‰tû velmi mlad˘ tok Huãivé Desné. Ta

sbírá vody ve vrcholov˘ch ra‰elini‰tích sedla mezi Keprníkem

a Vozkou. PotÛãek vytváfií soustavu jezírek spojen˘ch mal˘mi kas-

kádami. Spolu s okolním pralesem ve vrcholov˘ch partiích Národní

pfiírodní rezervace ·erák – Keprník mÛÏe pfiírodní prostfiedí vzbuzo-

vat dojem pûstûné lokality, coÏ zfiejmû vedlo k jejímu pojmenování

Japonská zahrádka. MÛÏe se pochlubit i tím, jak se na okolních smr-

cích projevily drsné podmínky JeseníkÛ. Nejsou nijak vysoké, pfiipo-

mínají spí‰e pfierostlé bonsaje. Nûkteré jsou staré i více neÏ 100 let.

Tady se v‰ak vyrÛst do obvykl˘ch v˘‰ek kvÛli vûtrÛm nevyplácelo,

a tak se smrky drÏely pfii zemi. Jen pokroucené a silné kmeny pro-

zrazují jejich skuteãné stáfií.

Pfii stoupání na 1377 m vysok˘ vrchol Vozky pfied námi vyrÛstá mo-

hutné vrcholové skalisko, jakoby mocnou silou rozetnuté na dva ne-

stejné kusy. Z v˘chodní a jiÏní strany není tvar skály nijak v˘jimeã-

n˘. Pfii pohledu ze západu a zejména ze severní strany skála pfiipo-

míná konû zapfiaÏené do vozu. Právû tento tvar je pÛvodcem názvu

páté nejvy‰‰í hory Hrubého Jeseníku. UÏ pÛvodní nûmeãtí obyvatelé

kraje dali skále jméno Fuhrmannstein. A také v jejich star˘ch bájích

se dochoval pÛvod názvu. Spadá do období mongolského nájezdu do

Slezska ve 13. století. Hordy nájezdníkÛ likvidovaly kaÏdého, kdo se

jim postavil, a lidé ve strachu prchali do hor. Tak se ukryly v kraji pod

Pradûdem malé skupinky uprchlíkÛ, ktefií zde trpûli nedostatkem jíd-

la. V té dobû pr˘ mocn˘ vládce hor Pradûd zachránil pfied jistou smr-

tí rytífie ovládajícího kraj pod Vozkou, kter˘ se marnû snaÏil ubránit

divokému kanci. Rytífi mu dûkoval, ale Pradûd jeho díky odmítl.

„Chce‰-li se mi odvdûãit, pomoz radûji tûm, ktefií se skr˘vají pfied vá-

leãn˘mi útrapami pod mou horou,“ fiekl Pradûd a zmizel.

Rytífi okamÏitû pfiikázal naloÏit vozy jídlem a dal‰ími potfiebn˘mi

vûcmi a prastarou horskou stezkou se vydal na pomoc. Jeho purkra-

Do kraje, kde zkamenûl Vozka

Kam na v˘let

Vozka od Vfiesové studánky

Vozka z Keprníku Vranec jedlov˘ – ohroÏená jedovatá rostlina
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bí v‰ak nechápal, proã se pán snaÏí pomoci nûkolika uboÏákÛm, a na-

víc je‰tû tak daleko. KdyÏ se rytífi vydal zvûstovat uteãencÛm, Ïe se

pomoc blíÏí, jeho vztekl˘ purkrabí zaãal nadávat vozkÛm, ktefií vez-

li naloÏené vozy. Poslední jel nejstar‰í z rytífiov˘ch sluÏebníkÛ, kter˘

zÛstával stále pozadu. Purkrabí jeho i konû pfietáhl biãem tak silnû, aÏ

se spla‰ili, a drahocenn˘ náklad se vysypal na zem. Vozka zaãal chléb

sbírat, ale purkrabí ve vzteku chleba mocn˘mi kopanci naházel do

hlubiny pod horami. Zbytek za‰lapal do bláta cesty.

Vtom se ozval rachot hromu a pfied purkrabím se zjevila postava hor-

ského obra Pradûda. „Za to, Ïes drahocenn˘ chléb, místo abys jej dal

potfiebn˘m, za‰lapal do bláta cesty, stane‰ se vûãn˘m pomníkem své-

ho hrÛzného ãinu,“ zahfiímal Pradûd. Purkrabí se zniãehonic ocitl na

kozlíku vozu, a neÏ se vzpamatoval, stalo se z nûj skalisko v podobû

vozky. To stojí na vrcholu stejnojmenné hory dodnes.

Druhá verze povûsti fiíká, Ïe vozkovi na‰eptal sám ìábel, Ïe má ‰pat-

nou cestu, po níÏ se vÛz natfiásal, vyspravit pecny chleba, které vezl

hladovûjícím. V̆ sledek jeho ãinu v‰ak byl stejn˘.

Dnes uÏ se na vrcholové skalisko Vozky vystoupit nedá, je chránûno

dfievûn˘m zábradlím a také ãast˘mi kontrolami ochráncÛ pfiírody.

V dobû, kdy se turisté je‰tû mohli z vrcholu rozhlédnout, byl v˘hled

smûrem na Keprník, âervenou horu i na âernou stráÀ úÏasn˘. Pfiímo

na vrcholu skály jsou k vidûní prohlubnû, evidentnû dílo lidsk˘ch ru-

kou. Pfies ve‰keré pátrání netu‰ím, pro co byly vytesány. Snad jde

o dal‰í jesenické tajemství nebo zbytek dávného triangulaãního bodu.

Kousek od skal je zvlá‰tní plo‰ina, na které se nachází jedno z nej-

vût‰ích ra‰elini‰È v okolí. Uprostfied jsou dokonce malá jezírka. Svou

polohou v nadmofiské v˘‰ce 1310–1340 m jde o nejv˘‰e poloÏené 

vrchovi‰tû v Hrubém Jeseníku. Najdeme zde mnoho chránûn˘ch rost-

lin, z nichÏ nûkteré jsou kriticky ohroÏené. Patfií mezi nû napfiíklad

bradáãek srdãit˘, ostfiice chudokvûtá a sesterská ostfiice baÏinná,

a k vidûní jsou zde i bobule klikvy Ïoraviny.

Pfies sedlo mezi Vozkou a Keprníkem se mÛÏeme vrátit zpût na hlav-

ní hfiebenovou trasu. Právû po ní vede nauãná stezka nazvaná

S Koprníãkem na v˘let Keprnick˘mi horami. Stezka vede od

âervenohorského sedla pfies Vfiesovou studánku na nejvy‰‰í vrchol

Keprník (1423 m n. m.) a na ·erák a odtud klesáním o 600 m do

Ramzové. Mûfií necel˘ch 15 km a na ãtrnácti zastaveních nabídne

mnoho zajímav˘ch informací o zdej‰ím kraji. Mimochodem postavu

Koprníãka stvofiil ‰ternbersk˘ naivní malífi Libor VojkÛvka, kter˘

sám patfiil k milovníkÛm zdej‰ích hor.

Návrat z Vozky na hfiebenovku zavede turistu pfiímo na rozcestí

Trojmezí. Toto místo v nadmofiské v˘‰ce 1316 m nese své jméno dí-

ky tomu, Ïe se zde st˘kaly hranice panství Velké Losiny, Kol‰tejn

(Branná) a Fr˘valdov (Jeseník). Dnes zde hraniãí katastry OstruÏné,

Bûlé pod Pradûdem a Louãné nad Desnou.

Podobná místa mají ve zdej‰ím kraji magick˘ v˘znam. V 17. a na po-

ãátku 18. století byla právû na trojmezí tfií katastrÛ ãi panství vyvá-

Ïena tûla neboÏtíkÛ, ktefií byli za Ïivota obviÀováni ze spojení s ne-

ãist˘mi silami. Lidé je nechtûli pohfibívat v posvûcené pÛdû. A je‰tû

jeden dÛvod zde byl. Podle povûry se neboÏtíci pohfibení v katastru

nûkteré z obcí vraceli mezi Ïivé a ‰kodili jim. KdyÏ ale spoãinuli na

hranici katastrÛ, údajnû nemûli vûdût, do které obce se mají vrátit,

a zjevovali se pouze na tûchto odlehl˘ch místech. I kdyÏ jsou tyto ri-

tuály ãetnûj‰í v Nízkém Jeseníku, i zde se o nich hovofiilo.

Lidé spojení s neãist˘mi silami zdaleka nemuseli b˘t jen ti, ktefií sku-

teãnû provozovali magické praktiky. Mnohdy ‰lo o osoby s v˘raznou

tûlesnou vadou ãi trpící du‰evními poruchami. Nûkdy dokonce staãi-

lo, aby jinak bohabojní kfiesÈané skonali napfiíklad kvÛli nûjaké choro-

bû provázené kfieãemi ãi za jin˘ch zvlá‰tních okolností. Ne vÏdy byli

tito lidé odsouzeni inkviziãními tribunály. Naopak, vût‰inou ‰lo o pou-

hou lidovou povûru. Pfiímo zde na pomezí nemáme Ïádnou zprávu

o podobn˘ch pohfibech, nicménû i tak ‰lo o místo pozoruhodné.

Dnes zde kromû rozsáhl˘ch ra‰elini‰È zaujmou na Trojmezí zejména

pralesovité smrãiny, které jsou po obvodu ra‰elini‰È podmáãené. Dále

od vody pfiecházejí do tfitinov˘ch smrãin. Pomûrnû hojnû zde rostou

dva druhy plavuní – plavuÀ puãivá a vranec jedlov˘. K charakteris-

tick˘m ÏivoãichÛm zdej‰í oblasti patfií zejména otuÏilí ptáci – ofie‰ník

kropenat˘, kos horsk˘ a lindu‰ka lesní. Îiv˘mi relikty pfieÏívajícími

zde od doby ledové jsou i malí chundelatí obyvatelé zdej‰ích hor, 

napfi. my‰ivka horská ãi rejsek horsk˘.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: Vladimír Lehk˘

V Ovocnick˘ch rozhledech ã. 14 (RH 11/2018), kde byla pfiedstavena

odrÛda Wangenheimova, jsme si obecnû rozdûlili slivonû do pomolo-

gick˘ch skupin podle pfiíbuznosti. Jednou z v˘znamn˘ch skupin jsou

i mirabelky. Zde bych znovu rád upozornil, Ïe nejde o ãasto planû ros-

toucího prapfiedka na‰ich kulturních slivoní, tj. myrobalán tfie‰Àov˘

(Prunus cerasifera), ale ani o tzv. ‰pendlík (zástupce dal‰í pomologic-

ké skupiny slivoní s protáhl˘m, vejãit˘m ãi kapkovit˘m plodem Ïluté

barvy s bíl˘m ojínûním). Mirabelky se proti myrobalánu odli‰ují ménû

bujn˘m rÛstem a kulovit˘mi korunami. Kvûty mají bílé a drobné.

Plody jsou oválného tvaru, Ïluté barvy, men‰í, zato v‰ak intenzivnû 

aromatické, sladké chuti, s duÏninou snadno se oddûlující od pecky.

V porovnání se ‰pendlíky b˘vají velmi odolné vÛãi virové chorobû ‰ar-

ka ‰vestek. Jejich uplatnûní je stejnû pestré jako u jin˘ch skupin slivo-

ní – hodí se jak k pfiímému konzumu, tak na zpracování. Znalci pfiímo

vybízejí k pfiípravû mirabelkové marmelády, která pr˘ svou plnou chu-

tí hravû dosahuje té meruÀkové. Vyhlá‰ená je téÏ jednodruhová pálen-

ka. Mezi dosud nejroz‰ífienûj‰í odrÛdy patfií Mirabelka nancyská. 

17) Mirabelka nancyská
PÛvod: stará odrÛda neznámého pÛvodu roz‰ífiená z Francie.

Strom: roste dosti bujnû a vytváfií ‰iroce kulovité koruny s bohat˘m

krátk˘m plodn˘m obrostem.

Plodnost: brzká, pravidelná a bohatá se sklonem k pfieplozování.

PoÏadavky: nenároãná na polohu, velmi plastická odrÛda.

Plod: mal˘, kulovit˘ se zlatoÏlutou barvou, která mÛÏe mít na slu-

neãné stranû ãervené teãkování, slupka je tenká, pevná, pecka malá,

dobfie odluãitelná od duÏniny, duÏnina je zlatavá, tuhá, ‰Èavnatá, vel-

mi aromatická, sladké chuti. Dozrává v druhé pÛli srpna.

·patné vlastnosti: pfii pfieplození se mÛÏe dal‰í rok sníÏit násada plo-

dÛ; velikost plodÛ je pro trh nedostateãná.

Dobré vlastnosti: mrazuodolnost, nenároãnost, brzká plodnost, chuÈ,

odolnost chorobám.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: BlaÏek, J. – Kneifel, V. Pûstujeme slivonû. Brázda, 2014, 
s. 38; foto: www.pflanzenschleuder.de/bilder/popup/b019826_Mira-
belle_von_Nancy_Doppelte_Mirabelle_1.jpg)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody
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Ve dnech 12.–14. fiíjna se v R˘mafiovû uskuteãnilo Halové mistrov-
ství âR 2018 ve sportovní stfielbû z pûtiranné vzduchové pisto-
le. Tûlocviãna Gymnázia a SO· R˘mafiov se promûnila ve stfiel-
nici o 16 stavech.
Zásahy v terãi byly pfiená‰eny prostfiednictvím kamer

na velkoplo‰né obrazovky, a tak mûli diváci dobr˘

pfiehled o prÛbûhu závodu. Pro ty, ktefií se nemohli ak-

ce zúãastnit, bylo pfiipraveno online vysílání pfies in-

ternet na stránkách www.mcr2018.cz.

Na MâR se sjela ãeská stfielecká ‰piãka, nositelé titulÛ

mistrÛ Evropy, mistrÛ âR, mistrÛ SR a dal‰í medailisté

z rÛzn˘ch v˘znamn˘ch stfieleck˘ch akcí. Ze 72 nominovan˘ch

závodníkÛ se závodÛ zúãastnilo 66 stfielcÛ z 18 klubÛ celé âR.

SoutûÏilo se ve ãtyfiech národních vzduchov˘ch disciplínách:

Standardní vzduchová pistole 40 ran, Standardní vzduchová pistole

3x20 ran, Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran, Sportovní vzdu-

chová pistole 30+30 ran v kategoriích dorostencÛ, juniorÛ, Ïen a mu-

ÏÛ. PofiadatelÛm také udûlala radost úãast kompletní ãeské reprezen-

tace tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ – kategorie SH1, ktefií nedávno ve

svûtovém poháru vybojovali úãast na pfií‰tích Paralympijsk˘ch hrách. 

Organizátory této velké sportovní akce byly Stfieleck˘ klub MSS

Bfiidliãná a Gymnázium a SO· R˘mafiov. Podûkování za pfiípravu

a organizaci patfií ãlenÛm stfielecké skupiny Moravian Sports

Shooters pfii gymnáziu a pfiedev‰ím firmû Sprint Michala Rampuly,

která se postarala o pfienos a zpracování v˘sledkÛ. ·kola zaji‰Èovala

ubytování a stravování závodníkÛ.

âestn˘m hostem mistrovství byt prezident âeského stfieleckého svazu

pan Jifií Streit, kter˘ zhodnotil velmi kladnû oproti pfiede‰l˘m roãní-

kÛm vysokou úãast stfielcÛ. Hlavní rozhodãí mistrovství Karel Málek

vyzdvihl páteãní vítûzství druÏstva tûlesnû postiÏen˘ch (SH1) v jejich

mezinárodní disciplínû Standardní pistole 40 nad druÏstvy ostatních

stfielcÛ, a to v novém ãeském rekordu v kategorii SH1.

Bûhem tfií dnÛ stfieleckého klání padlo více neÏ dvacet re-

kordÛ âeské republiky a rozdalo se 27 sad medailí.

Velice úspû‰ní byli stfielci okresu Bruntál, ktefií získali

celkem 28 medailí, z toho patnáctkrát stáli na stup-

ních vítûzÛ stfielci na‰í MSS.

V disciplínû Standardní vzduchová pistole 40 ran zví-

tûzil v kategorii juniorÛ Matûj Rampula pfied

Kry‰tofem Krskem z Horního Bene‰ova. Ve stejné dis-

ciplínû v kategorii Ïen zvítûzila Jitka JeÏková pfied

Marcelou Königovou z Horního Bene‰ova a na tfietím mís-

tû skonãila Jaroslava JeÏková. 

Medailovou sbírku jednotlivcÛ v této disciplínû doplnil Petr Skladan

z Horního Bene‰ova, kter˘ byl stfiíbrn˘ v kategorii dorostencÛ. V dis-

ciplínû Standardní vzduchová pistole 3x20 si v juniorech Matûj

Rampula s Kry‰tofem Krskem prohodili pofiadí, ale pfied oba se na-

konec dostal v novém ãeském rekordu Jan Vildomec z Opavy. V ka-

tegorii Ïen opût zvítûzila Jitka JeÏková pfied Marcelou Königovou

a tfietí Jarmilou Zámyslickou z Duelu Praha. Matûj Rampula zvítûzil

i ve své hlavní disciplínû Rychlopalná vzduchová pistole, kde zÛstal

tûsnû za ãesk˘m rekordem. Kategorii Ïen MSS neobsazovalo, a tak

okres Bruntál zastupovala jen Marcela Königová, která skonãila na

tfietím místû za dûvãaty z Duelu Praha. 

V poãetnû nejsilnûj‰í disciplínû Sportovní vzduchová pistole ná‰ okres

dosáhl jediného úspûchu v kategorii muÏÛ, kdyÏ na druhém místû skon-

ãil Michal Miãka z Astry Bruntál. V juniorech obsadili kluci stupnû ví-

tûzÛ stejnû jako ve Standardní pistoli 3x20, kdyÏ opût Jan Vildomec

z Opavy dosáhl skvûlého v˘konu a vytvofiil nov˘ ãesk˘ rekord. I druh˘

Kry‰tof Krsek pfiekonal rekord. Matûji Rampulovi se moc nedafiilo, dal

dokonce nulu, kdyÏ vystfielil pozdû, pfiesto skonãil je‰tû na tfietím místû.

Nejdramatiãtûj‰í soutûÏí celého víkendu byla Sportovní vzduchová

MâR 2018 v národních vzduchov˘ch pistolov˘ch disciplínách

Sport
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pistole v kategorii Ïen. Tuto disciplínu mají Ïeny jako svou hlavní

a pole bylo nesmírnû vyrovnané. O zlato bojovalo hned pût závodnic

(sestry JeÏkovy, Königová, Zámyslická z Duelu a Kofiínková

z Chomutova). Po první pÛlce závodu na tom byla nejhÛfie Jitka

JeÏková, která ztrácela deset bodÛ na ãelo, a závod se pro ni zdál ztra-

cen. Jaroslava JeÏková soutûÏila se zranûním ruky, a moÏná i proto 

udûlala na zaãátku druhé pÛlky chybu a vystfielila o desetinu vtefiiny

pozdûji, coÏ se na terãi projevilo takzvanou dlouhou – o jeden mili-

metr del‰ím zásahem, neÏ povolují pravidla, a to rozhodlo, Ïe spadla

z prvního místa aÏ na páté. Naopak Jitka JeÏková skvûl˘m závûrem

obrátila závod a vyhrála se stejn˘m nástfielem jako druhá Jarmila

Zámyslická z Duelu. O bod za nimi skonãila tfietí Marcela Königová

a na ãtvrtém místû se stejn˘m v˘sledkem Lenka Kofiínková.

V druÏstvech skvûle zabojovaly na‰e nejmlad‰í svûfienkynû s Janem

BlaÏkem z Horního Bene‰ova a ve slouãené kategorii ve standardní

pistoli porazily kluky. Získaly tak cenn˘ titul. Dûvãata MSS skonãi-

la je‰tû tfietí v obou standardních vzduchov˘ch pistolích.

DruÏstvo Astry Bruntál získalo stfiíbrnou medaili ve Sportovní vzdu-

chové pistoli a Horní Bene‰ov stfiíbro ve Standardní vzduchové pi-

stoli. Spoleãnû v druÏstvech za Moravskoslezské krajské sdruÏení

získali stfielci MSS je‰tû dal‰í ãtyfii tituly mistrÛ republiky.

Blahopfiejeme na‰im stfielcÛm k úspû‰nému vystoupení, zvlá‰tû po-

kud uváÏíme, Ïe si mezi pofiadatelsk˘mi povinnostmi vÏdy jenom

„odbûhli zasoutûÏit“. ·tefan Jano‰Èák

O posledním záfiijovém víkendu vyvrcholil dvojicí finálov˘ch závodÛ meziná-
rodní seriál bûhÛ na koleãkov˘ch lyÏích Efisan Skiroll Classics. Ve
Ïlutém dresu prÛbûÏného lídra se na start 30kilometrového laufu kolem
Hrádku nad Nisou i v˘jezdu na vrchol Je‰tûdu postavil r˘mafiovsk˘ lyÏafi
Václav Sedláãek.

Ten si bûhem pfiedchozích osmi závodÛ desetidílné série vybudoval

náskok v prÛbûÏném pofiadí, kdyÏ vybojoval tfii vítûzství a tfii 2. místa

(jedno z nich i pfii V̆ jezdu na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd).

V Hrádku nad Nisou ov‰em bylo stále o co bojovat, protoÏe na celko-

vé prvenství si brousili zuby dvojnásobn˘ ‰ampion Jifií Roãárek nebo

prÛbûÏnû bronzov˘ Michal Vank. V novém traÈovém rekordu nakonec

zvítûzil SedláãkÛv t˘mov˘ kolega ze Silvini Madshus Teamu Jifií

Pliska, Va‰ek projel cílem se ztrátou jediné vtefiiny na 2. místû a pfii-

psal si tak dal‰ích 180 bodÛ do celkové klasifikace seriálu.

Finálov˘ 12 km dlouh˘ v˘jezd na Je‰tûd je kaÏdoroãnû vrcholem let-

ní lyÏafiské sezóny, protoÏe závod je zároveÀ Mistrovstvím âR v bû-

hu na koleãkov˘ch lyÏích, a na trati se tak setkává kompletní ‰piãka

reprezentantÛ a dálkov˘ch bûÏcÛ. V minul˘ch roãnících vyjeli pro

mistrovsk˘ titul nejlep‰í lyÏafii uplynul˘ch deseti let Luká‰ Bauer ne-

bo Martin Jak‰. Oba ukonãili reprezentaãní kariéru, proto byl souboj

o republikov˘ primát otevfien˘ a napínav˘. O prestiÏi závodu hovofií

i rekordní poãet 114 startujících muÏÛ a 30 Ïen z âeské republiky,

Slovenska, Polska, Nûmecka a Francie.

Cílovou ãáru jako první protnul Jan ·rail z profesionálního Bauer Ski

Teamu. Václav Sedláãek si 9. místem zajistil prvenství v seriálu

Efisan Skiroll Classics a uhájil tak pozici celkového lídra. TotéÏ se

mu podafiilo jiÏ v minulém roãníku a jako dvojnásobn˘ vítûz se zafia-

dil do spoleãnosti Jifiího Roãárka nebo stále závodící ãeské a svûtové

legendy v dálkov˘ch bûzích Katefiiny Smutné.

·tûpán Sedláãek, foto: Ota Mrákota, Efisan Skiroll Classics

Václav Sedláãek podruhé ovládl Efisan Skiroll Classics

V sobotu 29. záfií se v tûlocviãnû

Gymnázia a SO· R˘mafiov uskuteã-

nilo 4. kolo badmintonové Ryo ligy

dûtí v singlech. Celkem se ho zúãast-

nilo osmnáct dûtí z R˘mafiova,

Bfiidliãné a Bruntálu. Dûti byly rozdûleny do dvou kategorií dle v˘-

konnosti. Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na pût kol, na dva sety do

15 bodÛ.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:

Dívky Hard: 1. místo Tereza Tatou‰ková, 2. místo Lucie Kalábová, 

3. místo Petra Motalová

Ho‰i Hard: 1. místo Jan Hanu‰, 2. místo Luká‰ Bátla, 3. místo Tadeá‰

Procházka

Dívky Easy: 1. místo Hana Koniarzová, 2. místo Michaela

Ludvarová, 3. místo Helena Hole‰ová

Ho‰i Easy: 1. místo Martin Valá‰ek, 2. místo Jakub Ludvar, 3. místo

Marek Bocián

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû

Amin, spol. s r. o. Michal Kaláb

âtvrté kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech

Václav Sedláãek v ãele 30kilometrového závodu okolo Krist˘ny
u Hrádku nad Nisou

V sobotu 29. záfií se po skonãení zápasÛ

dûtské ligy odehrálo také 3. kolo Ryo ligy

dospûl˘ch ve ãtyfihfie. Zúãastnilo se ho se-

dm párÛ. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏ-

d˘m, zápas na dva vítûzné sety do 21 bodÛ.

Medailová umístûní 3. kola:

1. místo: Jifií Zahradník, Petr Valá‰ek

2. místo: Radim Hanu‰, Stanislav Veãefia

3. místo:

Michal Kaláb, Radovan KoÀafiík

Badmintonová liga je pofiádána badmin-

tonov˘m klubem SK Badec Ryo za pod-

pory mûsta R˘mafiova. 

Foto a text: Michal Kaláb

Tfietí kolo badmintonové Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie
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V první fiíjnov˘ pátek se ve Staré Vsi opût se‰ly mladé cyklistické nadûje
na tradiãním pfieboru matefisk˘ch ‰kol a prvního stupnû Z·, pofiádaném
Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov ve spolupráci se Ski klubem RD R˘ma-
fiov. V den závodu se v˘raznû oteplilo, pfiíjemné poãasí pfiilákalo padesát
závodníkÛ.
Nejmlad‰í kategorie (0–3 roky) musela zvládnout traÈ dlouhou 320 m.

Závodníci byli je‰tû rozdûleni do kategorií kol a odráÏedel. Na kole

úsek nejrychleji zdolala Agáta Jano‰ková pfied Viktorií Galyasovou,

na odráÏedle projela první cílem Ema Vrbická, druhá Adéla Valová

a tfietí Meda Pánková. Mezi kluky byl nejrychlej‰í Kry‰tof Benãík,

druh˘ Viktor Martinka a tfietí Franti‰ek Trlica.

Kategorie matefisk˘ch ‰kol na trati 500 m byla urãena pro dûti ve vû-

ku 4–5 let. Mezi dívkami, kter˘ch se na start postavilo deset, zvítûzi-

la Stela Vrabková, druhá byla Viktorie Zábranská a tfietí Lucie

Valová. Chlapeckou kategorii vyhrál Mikulá‰ Radvak, druh˘ skonãil

Richard Trlica a tfietí Radek ·a‰inka.

Kategorii 6–7 let ãekala traÈ dlouhá 1 000 m. První do cíle dojela

Anna Fryblíková, druhá Ema Vrabková a tfietí Anna Ko‰Èálová. Mezi

chlapci zvítûzil Patrik Krajcar, druh˘ byl Kry‰tof Vystrãil a tfietí

Tadeá‰ Podubeck˘.

Pro kategorii 8–9 let byla pfiipravena traÈ v délce 1 600 m, navíc zãás-

ti vedená v terénu. Mezi dívkami byla nejrychlej‰í Sára Zábranská,

za ní se umístila Tereza Jahodová a jako tfietí Elen Valová. V chla-

pecké kategorii vyhrál Filip Kreãmer, druh˘ dojel Jáchym Pánek

a tfietí Jakub Barusel.

V nejstar‰í kategorii 10–11 let, která b˘vá zastoupena nejménû, na

trati dlouhé 2 200 m zvítûzila Petra Zahradníková pfied Veronikou

RoÏÀákovou. Mezi chlapci byl nejrychlej‰í Matûj Fryblík, druh˘

skonãil Franti‰ek Barusel a tfietí Jakub Vystrãil.

Díky krásnému poãasí a uvolnûné atmosféfie si dûti závod uÏily,

v‰echny si odnesly drobnou odmûnu a mnozí také záÏitek ze sv˘ch

prvních cyklistick˘ch závodÛ. Dûkujeme obci Stará Ves, která orga-

nizátorÛm poskytla prostory kulturního domu a finanãnû se podílela

na cenách pro závodníky. Jakub Vala, SVâ R˘mafiov

Na start cyklistick˘ch závodÛ se postavilo padesát dûtí
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Soukromá fiádková inzerce
• Prodám druÏstevní byt v R˘mafiovû, 2+1 o velikosti 46 m2 ve 

4. patfie panelového domu na Jungmanovû ulici. Pro více informací

volejte telefonní ãíslo 737 917 327.

UPOZORNùNÍ PRO MAJITELE AUTOMOBILÒ!
V rámci oslav 100. v˘roãí zaloÏení republiky bude v pátek 

26. fiíjna ve 20:00 odpálen v parku pfied SVâ R˘mafiov ohÀo-

stroj. Parkovi‰tû pfied SVâ bude proto z bezpeãnostních dÛvodÛ

od 16:00 uzavfieno. 

Dále Ïádáme obãany, aby v dobû odpálení ohÀostroje pokud

moÏno neparkovali na ulici OkruÏní (pfied autobusov˘m nádra-

Ïím a u Lidlu), kde by mohlo vlivem spadu Ïhavého popílku do-

jít k po‰kození laku vozidel.

Dûkujeme za pochopení.

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 2. 11. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

25. 10. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

20/2018

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

R e k l a m a
v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme opût

zahájili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch
pomocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku bu-

deme 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 adre-

su 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. pro-

since. Kupóny mÛÏete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou

do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019.

Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním lednovém vydání

R˘mafiovského horizontu 11. ledna 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi

pfieje redakce RH!

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 12

Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

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

✃
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