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Leto‰ní prvÀáci nastoupili 
do ãtyfi prvních tfiíd

Do JeseníkÛ pfiijely historické vozy·tafety bûÏely tfiikrát 30 km 
za demokracii

Zahrada matefiské ‰koly na ulici 
1. máje byla slavnostnû otevfiena

Úãast R˘mafiovské padesátky poznamenalo
nevlídné poãasí

ročník XXI.
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Ve ãtvrtek 19. záfií se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘ma-

fiov konalo sedmé fiádné zasedání zastupitelstva mûsta. Na programu

jednání byla zpráva o hospodafiení mûsta k 31. srpnu 2019, v˘hled

hospodafiení k 31. prosinci 2019, rozpoãtová opatfiení, I. návrh roz-

poãtu na rok 2020 a majetkové záleÏitosti. Zastupitelé se seznámili se

zprávou o ãinnosti kontrolního v˘boru za 1. pololetí roku 2019, se zá-

vûreãn˘m úãtem SdruÏení obcí R˘mafiovska (SOR) za rok 2018, se

zprávou o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení SOR za rok 2018 a se

zprávou kontrolní komise SOR za rok 2018. Zastupitelstvo dále vy-

hlásilo Programy podpory zájmov˘ch aktivit a Programy podpory

sportu a tûlov˘chovy v R˘mafiovû na rok 2020.

Zastupitelé projednali celkem pûtapadesát bodÛ. V úvodu jednání

blahopfiál starosta Ludûk ·imko k narozeninám zastupiteli Petru

Zieglerovi.

Zastupování mûsta 
v dozorãí radû Podhorské nemocnice

Zastupitelé odvolali SoÀu Kováfiíkovou na její Ïádost z dozorãí rady

Podhorské nemocnice, a. s., a povûfiili zastupováním mûsta v dozor-

ãí radû zastupitele Tomá‰e Köhlera.

Na zimním stadionu 
se bude provádût oprava technologie mraÏení

Pfii roãní kontrole technologie mraÏení Mûstské sluÏby R˘mafiov, 

s. r. o., zjistily, Ïe tûsnûní v ãásti mrazicí technologie je jiÏ za hranicí

Ïivostnosti. Bylo tûÏké ledovou plochu udrÏet v provozuschopném

stavu, zejména v teplej‰ích dnech. Proto bude potfieba vyãistit a do-

plnit nové mrazicí desky v˘mûníku. Náklady na vyãistûní a roz‰ífiení

desek vyãíslila servisní firma Brnofrost, spol. s r. o., na ãástku

496 632 korun. 

Zastupitelé schválili ãistûní a doplnûní nové desky v˘mûníku u tech-

nologie mraÏení na zimním stadionu za v˘‰e uvedenou cenu.

Mûstu bude bezúplatnû pfievedena 
vût‰í ãást pozemkÛ zámeckého parku

Zastupitelstvo mûsta schválilo smlouvu o bezúplatném pfievodu

vlastnického práva k nemovit˘m vûcem a o zfiízení vûcného práva

mezi mûstem R˘mafiovem a âeskou republikou – Úfiadem pro zastu-

pování státu ve vûcech majetkov˘ch k pozemku parc. ã. 223 a po-

zemku parc. ã. 225/1, v‰e v k. ú. Janovice u R˘mafiova, dle pfiedloÏe-

ného návrhu. Jde o vût‰í ãást pozemkÛ janovického parku.

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta V tomto ãísle najdete

Foto na titulní stranû:
Danu‰e Kotrlová – Do JeseníkÛ se ti‰e vkradl podzim
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Mûsto vyhla‰uje 
Programy podpory zájmov˘ch aktivit

a Programy podpory sportu 
a tûlov˘chovy na rok 2020

Zastupitelé mûsta schválili Programy podpory zájmov˘ch aktivit

a Programy podpory sportu a tûlov˘chovy v R˘mafiovû na rok 2020.

Îádosti o poskytnutí pfiíspûvkÛ je tfieba dodat nejpozdûji do 31. pro-
since 2019 po‰tou na adresu Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru

230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnu MûÚ nebo na od-

bor ‰kolství a kultury. Îádosti podané po termínu nebudou akcepto-

vány. Neúplné Ïádosti, které nebudou na základû v˘zvy nejpozdûji do

5 dnÛ doplnûny, budou z dal‰ího posuzování vyfiazeny. Podrobné in-

formace i formuláfie Ïádostí lze najít na webov˘ch stránkách mûsta.

Venkovní expozice Hrádku projde modernizací
V místû nynûj‰í geologické expozice na Hrádku nedaleko námûstí

Míru vzniklo v první polovinû 13. století pfiemyslovské opevnûné

správní centrum. Pod jeho ochranou bylo ve 13. století zaloÏeno mûs-

to R˘mafiov. Pevnost jako sídlo královského fojta v‰ak roku 1405 vy-

hofiela a uÏ nikdy nebyla obnovena. Dnes se na tomto místû nachází

park s geologickou expozicí jesenického regionu a obnaÏen˘ pÛdorys

Hrádku, kter˘ se v‰ak tûÏko udrÏuje.

Zámûrem projektu modernizace je oprava stávající externí geologic-

ké expozice v lokalitû Hrádku, která je v souãasnosti ve velmi ‰pat-

ném stavu. Jde o archeologickou lokalitu, hojnû nav‰tûvovanou tu-

risty. Zpfiístupnûna je celoroãnû.

Mûstské muzeum R˘mafiov získalo na projekt dotaci ve v˘‰i 

350 000 korun od Ministerstva kultury âR na „Podporu expoziã-

ních a v˘stavních projektÛ pro rok 2019“ a Ïádá svého zfiizovate-

le o dofinancování tohoto projektu ve v˘‰i 200 000 korun. Za zís-

kané prostfiedky muzeum plánuje lokalitu renovovat, tj. provést

v˘mûnu informaãních tabulí a popiskÛ, vyãi‰tûní geologick˘ch

exponátÛ a pÛdorysu Hrádku. NavrÏená nová podoba expozice

byla konzultována s mûstsk˘m architektem Ing. Valertem, kter˘ ji

odsouhlasil.

JiKo, zdroj: materiály ZM

Kontrolní v˘bor v souladu s § 119 odst. 3 zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kontroluje plnûní 

usnesení zastupitelstva a rady, kontroluje dodrÏování právních pfiedpisÛ

ostatními v˘bory a obecním úfiadem na úseku samostatné pÛsobnosti

a plní dal‰í kontrolní úkoly, jimiÏ jej povûfiilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní v˘bor, jako jedin˘ mezi v‰emi dal‰ími iniciativními a po-

radními orgány zastupitelstva a rady mûsta, pfiistoupil k pravidelné-

mu zvefiejÀování zápisÛ pofiizovan˘ch ze zasedání v˘boru. S kon-

krétní náplní ãinnosti kontrolního v˘boru a obsahy zápisÛ se mÛÏe

kaÏd˘ obãan ãi náv‰tûvník internetov˘ch stránek mûsta www.ryma-

rov.cz seznámit pod odkazy „Pro obãany � V̆ bory a komise �
Kontrolní v˘bor“ nebo pfiímo na internetové adrese

http://rymarov.cz/vybory-a-komise/944-kontrolni-vybor.

Pfiedseda kontrolního v˘boru JUDr. Jan Cuták (ANO 2011)

ZvefiejÀování zápisÛ ze zasedání kontrolního v˘boru

V pátek 30. srpna se za úãasti zástupcÛ mûsta, firem, které provedly doda-
vatelské práce, a dal‰ích hostÛ oficiálnû otevfiela rekonstruovaná kuÏelna
KuÏelkáfiského klubu SK Jiskra R˘mafiov. 
Na dubnovém zastupitelstvu byl schválen zámûr projektu Vybavení

kuÏelny dráhami. Na základû toho bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, kte-

ré vyhrála spoleãnost JaR DIGITAL group, s. r. o., za nabídkovou ce-

nu 2 080 837 korun, a modernizace tak mohla b˘t na konci ãervna za-

hájena. Jejím cílem byla kompletní modernizace drah, zahrnující 

plnû automatické stavûãe kuÏelek, kompletní dopadi‰tû kuÏelek, mi-

moúrovÀové podavaãe koulí, syntetické hrací dráhy z tvrzeného pla-

stu (HPL desky), rozbûÏi‰tû s náhozovou deskou, to v‰e uloÏené na

nivelované podkladové konstrukci z dfievotfiískov˘ch „I“ profilÛ

a dfievûn˘ch hranolÛ. Dále byly pofiízeny ovládací pulty, zobrazovací

LED panely, dráhové monitory, centrální monitor pro zobrazení prÛ-

bûhu zápasu a dal‰í pfiíslu‰enství. Pfiípravné práce, opravy elektro-

rozvodÛ, topení, podhledÛ, v˘malbu a kompletní úpravu hledi‰tû za-
ji‰Èovali ãlenové KK Jiskra svépomocí. Tímto jim mûsto dûkuje za

souãinnost vedoucí k úspû‰né modernizaci kuÏelny. 

Pfiítomné pfiivítal pfiedseda kuÏelkáfiského klubu Petr Chlachula, vy-

zdvihl pfiedev‰ím skvûlou spolupráci s mûstem. „Pfiestavbou jsme se
dostali na úroveÀ celorepublikov˘ch kuÏelen s nejlep‰í technologií
kuÏelkáfisk˘ch drah,“ zmínil Petr Chlachula.

Starosta Ludûk ·imko ocenil podporu modernizace kuÏelny ze stra-

ny v‰ech zastupitelÛ, podûkoval zúãastnûn˘m firmám a také jednot-

livcÛm z fiad kuÏelkáfiského klubu, ktefií nezi‰tnû pomohli pfii rekon-

strukci. Poté pfiestfiihl pásku a popfiál kuÏelnû v novém kabátû a v‰em

hráãÛm mnoho úspû‰n˘ch zápasÛ.

Na rekonstrukci se kromû ãlenÛ kuÏelkáfiského klubu podíleli sponzo-

fii: Klempífiství Pipa, s. r. o., Lamont R˘mafiov, s. r. o., Ludvas Trade,

s. r. o., Jaromír Lachnit – LASTO.

Nov˘ soutûÏní roãník v renovované kuÏelnû zaãal v sobotu 7. záfií

prvním domácím zápasem. Hodu zdar! JiKo

Zástupci mûsta slavnostnû otevfieli renovovanou kuÏelnu

V pátek 14. a v sobotu 15. záfií probûhla na radnici registrace ke sluÏbû
SeniorTAXI. Zájem byl velk˘, bûhem tûchto dvou dnÛ se pfii‰lo zaregistrovat
175 seniorÛ. Od pracovnic odboru sociálních vûcí obdrÏeli registrovaní se-

niofii prÛkazy, jimiÏ se budou prokazovat pfii vyuÏívání SeniorTAXI. Byli také
seznámeni s podmínkami této sluÏby. 
Nárok na sluÏbu má obãan s trval˘m pobytem v R˘mafiovû a jeho

Registrace ke sluÏbû SeniorTAXI
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Na 13. jednání zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje 12. záfií bylo pro-
jednáno celkem 107 bodÛ. 
Ekonomick˘ námûstek hejtmana

Jaroslav Kania pfiedloÏil návrh

pfiípravy a financování projektÛ

podpofien˘ch EU. Mezi nû patfií

i projekt „Energetické úspory

SSMSK – CM R˘mafiov“ s celko-

v˘mi náklady 16 mil. korun. Jde

o rekonstrukci a zateplení haly

cestmistrovství v R˘mafiovû, jeÏ

má probûhnout v roce 2020.

V‰echny pfiedloÏené projekty by-

ly zastupitelstvem schváleny.

V oblasti Ïivotního prostfiedí za-

stupitelé schválili dotaãní pro-

gram „Podpora vãelafiství v Mo-

ravskoslezském kraji pro rok

2019“. Na tento titul byly vyãle-

nûny 2 mil. korun. V na‰í oblasti obdrÏí dotaci vãelafii v Dobfieãovû

(30 000 korun), v R˘mafiovû (19 100 korun) a v Malé Morávce

(37 000 korun). Celkem získalo dotaci 71 ÏadatelÛ.

Na podporu hospodafiení v lesích kraje pro rok 2019 bylo vyãlenûno

9 mil. korun. Dotaci obdrÏí 70 ÏadatelÛ. V seznamu úspû‰n˘ch jsou

i Spojené lesy, s. r. o., R˘mafiov (1 mil. korun).

BlíÏí se zima a zastupitelé schválili dotaãní program „Úprava lyÏafi-

sk˘ch bûÏeck˘ch tras v MSK v zimní sezónû 2019+“. Bylo podáno

16 Ïádostí v celkové v˘‰i 7,992 mil. korun. Cílem dotaãního titulu je

podpora úpravy bûÏeck˘ch tras na území kraje a s tím nabídky ce-

stovního ruchu pro aktivnû tráven˘ voln˘ ãas turistÛ i obãanÛ na‰í ob-

lasti. Dotace byly schváleny Hornímu Mûstu (498 800 korun),

Bfiidliãné (136 000 korun), Malé Morávce (996 500 korun),

Tvrdkovu (223 600 korun), Lomnici (271 300 korun) a R˘mafiovu

(434 700 korun).

V rámci „Programu na podporu poskytování sociálních sluÏeb pro rok

2019“, kter˘ je financován Ministerstvem práce a sociálních vûcí âR,

zastupitelé schválili rozdûlení 144 mil. korun. Kraj obdrÏel 160 Ïádo-

stí na 435 sluÏeb v celkové v˘‰i 271 mil. korun. Diakonii âCE – stfie-

disku v R˘mafiovû byla schválena dotace ve v˘‰i 399 tis. korun.

Slovo krajského zastupitele

I. etapa: 5. fiíjna od 8:00 – místní ãásti Janovice, Jamartice,
Ondfiejov a Stránské

II. etapa: 12. fiíjna od 8:00 – R˘mafiov
Ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova, Národní, Radniãní,

Jungmanova, Máchova, Ml˘nská, Komenského, Husova, nám. Míru,

·kolní nám., Pfiíkopy, Rudé armády, Opavská, Harrachov,

Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní, Dukelská, Úvoz, 

tfi. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipová, OkruÏní, NádraÏní, Na Stráni,

Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. kvûtna a ostatní 

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

III. etapa: 19. fiíjna od 8:00 – R˘mafiov 
Ulice: nám. Svobody, K. âapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,

U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,

Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fuãíka,

Karla Schinzela, Nerudova, Hornomûstská, Lidická, Vûtrná a ostatní

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

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

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

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

chladicí zafiízení obsahující freony, fotochemikálie.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je osobnû pfie-

dají pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., ktefií mobilní

svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebudou odebírány,
tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie a odpadovém centru.

Objemn˘m odpadem se pro tyto úãely rozumí takov˘ komunální

odpad, kter˘ nelze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na

zbytkov˘ komunální odpad, pfiedev‰ím vyslouÏil˘ nábytek a jeho

ãásti, staré koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneu-

matiky apod.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-

cyklaãním dvofie a v odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad
do popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

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

so 8:00–13:00 

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Fyzické osobû, která se dopustí pfiestupku proti vefiejnému pofiádku

podle § 5 odst.1 písm. g) zákona ã. 251/2016 Sb., o nûkter˘ch pfie-

stupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, mÛÏe b˘t udûlena pokuta aÏ

do v˘‰e 50 000 korun.

Ing. Irena Orságová, Mûstské sluÏby R˘mafiov

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

ãástech (Harrachovû, Ondfiejovû, Jamarticích, Stránském, Edrovicích

a Janovicích), kter˘ dovr‰il 70 let nebo je drÏitelem prÛkazu ZTP,

ZTP/P. SeniorTAXI pfiepravuje pouze na území mûsta R˘mafiova

vãetnû místních ãástí na pfiedem urãená stanovi‰tû. V provozu je kaÏ-

d˘ den od 6:30 do 15:00. Senior mÛÏe vyuÏít maximálnû ‰est jízd

mûsíãnû v jednom smûru. Pfiepravci se prokáÏe prÛkazem

SeniorTAXI a zaplatí ãástku 20 Kã pfii dopravû po R˘mafiovû, pfií-

padnû 25 Kã za pfiistavení v místních ãástech. Doprovázet jej mÛÏe

jedna osoba, která jiÏ za sluÏbu neplatí ani se neprokazuje pfiepravci.

MoÏná je také pfieprava men‰ích zavazadel a invalidních vozíkÛ.

Objednat SeniorTAXI je potfieba den pfiede dnem, v nûmÏ senior po-

Ïaduje pfiepravu, na telefonním ãísle 702 266 763. Pfiepravce má prá-

vo odmítnout poskytnout sluÏbu seniorovi, kter˘ je pod vlivem alko-

holu nebo zneãi‰tûn˘.

Obãané, ktefií nevyuÏili moÏnosti registrovat se v uvedeném ter-
mínu, se mohou zaregistrovat kdykoli v úfiedních hodinách na
odboru sociálních vûcí v budovû Mûstského úfiadu R˘mafiov na
ulici 8. kvûtna 48. Îádost je moÏno vyplnit pfiedem (formuláfi Ïádosti

a pfiípadnû plné moci je ke staÏení na webov˘ch stránkách mûsta) ne-

bo aÏ na místû, pfii registraci je nutno pfiedloÏit obãansk˘ prÛkaz,
pfiípadnû prÛkaz ZTP nebo ZTP/P. Registraci mÛÏe vyfiídit i ro-
dinn˘ pfiíslu‰ník na základû plné moci.

Jana Krajãová, odbor ‰kolství a kultury
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V oblasti dopravy byla poskytnuta dotace obci Karlova Studánka na

úpravu autobusového terminálu Hvûzda, kter˘ slouÏí jako nástupní

stanice do lyÏafiského a turistického stfiediska Pradûd. V loÀském ro-

ce se realizovala 1. etapa úpravy v˘stupní stanice a chodníku.

Celkové náklady na tuto akci ãiní cca 3,5 mil. korun. Obec obdrÏí 

1 mil. korun od Ministerstva pro místní rozvoj a dotaci kraje ve v˘‰i

1,1 mil. korun. Investiãní akce pfiispûje ke zkulturnûní prostoru na

Hvûzdû. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Odpolední odbûry plazmy i plné krve na podzim pfiipravuje Transfuzní sluÏba,
odbûrové stfiedisko v Bruntále, které je ãlenem skupiny AGEL. Bruntálské od-
bûrové místo tak vychází vstfiíc dárcÛm, ktefií nemohou pfiijít k odbûru
v ranním ãase, a vûfií, Ïe se termíny rychle zaplní.
Bûhem podzimu lze darovat plazmu i odpoledne, a to 20. listopadu

v 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30, na odbûry je tfieba se pfiedem objednat

telefonicky na ãísle 724 612 667 nebo e-mailem na adrese eviden-

ce.bruntal@tsl.agel.cz. Pro odpolední odbûry plné krve jsou vyhraze-

ny termíny 16. fiíjna a 13. listopadu. 

V Bruntále si dárcÛ velmi povaÏují a stávající i nové motivují k od-

bûrÛm celoroãnû, napfi. akcí Pfiiveì dárce.„KaÏd˘ registrovan˘ dár-
ce, kter˘ pfiijde darovat krev ãi plazmu a pfiivede s sebou alespoÀ jed-
noho nového dárce, získá jako podûkování dárek v podobû praktické-
ho de‰tníku. Souãasnû pfii kaÏdém odbûru dárci dostávají nálepku
‚I já jsem dárcem‘, aby si ji mohli kamkoliv nalepit a hrdû ‰ífiit osvû-
tu,“ vyjmenovává Bc. Tereza Hojgrová, marketingová pracovnice

Transfuzní sluÏby, a dodává, Ïe kaÏdého dárce bezpochyby nejvíc

odmûní pocit, Ïe pfiispûl k záchranû lidského Ïivota. 

Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také lékafiské vy‰etfiení, moÏnost

ãerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravot-

ní poji‰Èovny, obãerstvení a uplatnit nárok odpoãtu ze základu danû

z pfiíjmu, a to ve v˘‰i 3000 korun za kaÏd˘ absolvovan˘ odbûr.

Dárcem krve se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘ obãan âeské republiky ve

vûku 18 aÏ 65 let, jehoÏ hmotnost pfievy‰uje 50 kilogramÛ.

Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská
tisková mluvãí

Na podzim mÛÏete v Bruntále darovat krev a plazmu i odpoledne

Zdravotnictví

Starosta mûsta Ludûk ·imko a fieditelka ‰koly BoÏena Jaro‰ová za pfiítom-
nosti pracovníkÛ Mûstského úfiadu R˘mafiov, zamûstnancÛ ‰koly a samo-
zfiejmû také dûtí ze v‰ech ãtyfi oddûlení z budovy na ulici 1. máje slavnostnû
otevfieli novû vybudovanou zahradu.
Cílem rekonstrukce byla pfiemûna venkovního prostfiedí ‰kolní za-

hrady na pfiírodní uãebnu, která se stane nedílnou souãástí matefiské

‰koly a novou v˘ukovou platformou. Nová pfiírodní zahrada se za-

mûfiením na environmentální v˘chovu roz‰ífií nabídku aktivit matefi-

ské ‰koly a podnítí zájem dûtí o pfiírodu. V̆ ukovû orientovaná pro-

gramová náplÀ zahrady pomÛÏe rozvíjet a formovat kladn˘ vztah nej-

mlad‰í generace k pfiírodû a k Ïivotnímu prostfiedí.

Pfii realizaci projektu byly odstranûny pÛvodní, jiÏ zastaralé herní prv-

ky, laviãky a posezení, byly vybudovány nové chodníky, osazeny no-

vé herní prvky, vybudována nová uãebna s ponky, vyv˘‰ené záhonky,

v‰e doplnûné o v˘sadbu trvalkového záhonu, jahod a ovocn˘ch kefiÛ.

Stavební práce provedla spoleãnost Strommycompany, s. r. o., se síd-

lem Andûlská Hora 143, která zvítûzila ve v˘bûrovém fiízení s nabíd-

kovou cenou 1 209 999,99 Kã. Na realizaci akce získalo mûsto dota-

ci z programu Státního fondu Ïivotního prostfiedí, aktivita 6. 1. C –

Rekonstrukce a vybavení center ekologické v˘chovy, uãeben a jin˘ch

zafiízení pro úãely EVVO („Pfiírodní zahrady“) ve v˘‰i 500 tisíc Kã.

Pfievzato z webu mûsta

Zahrada matefiské ‰koly na ulici 1. máje byla slavnostnû otevfiena

·kolství

Ilustraãní foto

Po dvou mûsících volna usedli Ïáci a studenti v pondûlí 2. záfií opût do ‰kol-
ních lavic. Pro ‰kolní rok 2019/2020 otevfiela Základní ‰kola R˘mafiov ãtyfii
první tfiídy, v kaÏdé je 17 aÏ 20 ÏákÛ. 

Oproti loÀsk˘m tfiem prvním tfiídám na Základní ‰kole R˘mafiov,

Jelínkova 1, okres Bruntál, se letos otevfiely ãtyfii první tfiídy. V prv-

ní ‰kolní den Ïáky v tûlocviãnû na Národní ulici pfiivítaly uãitelky

Leto‰ní prvÀáci nastoupili do ãtyfi prvních tfiíd
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Gabriela Casciani, Hana Mikulá‰ková, Pavla Sekaninová a Linda

Nesetová, fieditel ‰koly Jan Jablonãík, jeho zástupce Jifií Gajdo‰, sta-

rosta Ludûk ·imko a místostarostka Lenka Vavfiiãková.

Do prvních tfiíd nastoupilo celkem sedmdesát osm prvÀákÛ, jedna-

dvacet dal‰ích nastoupí pro odklad ‰kolní docházky aÏ v pfií‰tím ‰kol-

ním roce. Pro prvÀáky je v budovû na Národní ulici pfiipraveno kva-

litní zázemí vãetnû jídelny a ‰kolní druÏiny, ve které se budou dûtem

vûnovat vychovatelky Alena Tome‰ková, RÛÏena Kubelková

a Markéta Hesová.

Îáci prvních tfiíd obdrÏeli také speciální sadu Tfiídíme se zvífiátky, po-

mocí níÏ se budou uãit tfiídit odpad. Sadu pro nû pfiipravil

Moravskoslezsk˘ kraj ve spolupráci se spoleãností EKO-KOM a do

‰koly je prvÀákÛm pfiinesl starosta Ludûk ·imko. V balíãku dûti na-

jdou zábavné úkoly na téma tfiídûní. Dozví se, co se dûje s plastem,

papírem nebo sklem poté, co je vhodíme do barevn˘ch kontejnerÛ.

Sada obsahuje i skládaãku nebo praktické pfiedmûty, které se dûtem

budou hodit pfii vyuãování, napfi. rozvrh hodin, papírové hodiny nebo

pastelky vyrobené z recyklované lepenky.

Od nového ‰kolního roku Ïáci r˘mafiovské základní ‰koly uÏívají bezba-

riérovû upravenou budovu na Jelínkovû ulici a na ulici 1. máje. Obû bu-

dovy jsou vybaveny v˘tahy, nájezdov˘mi rampami a bezbariérov˘m hy-

gienick˘m zafiízením. Rekonstrukci provedla firma WEISSTAW, s. r. o.,

se sídlem v Olomouci za koneãnou cenu 3 964 731 korun. Dokonãeno

bylo také vybavení poãítaãov˘ch uãeben spoleãností C SYSTEM CZ, 

a. s., Brno v cenû 569 885,80 korun a byla vyfie‰ena konektivita obou bu-

dov (zlep‰ení internetového pfiipojení ‰kol a vzájemné propojení poãíta-

ãÛ) dodavatelem K-net Technical International Group, s. r. o., Brno v ce-

nû 1 522 120,71 korun. Celá akce byla spolufinancována z programu 

IROP, pfiedpokládaná dotace ãiní 5 mil. 531 tis. korun.

Nov˘ ‰kolní rok zahájili Ïáci s pedagogy také v Základní ‰kole

R˘mafiov, ·kolní námûstí 1, p. o. Do základní ‰koly na ·kolním ná-

mûstí letos nastoupilo pût prvÀáãkÛ, celkem ‰kolu nav‰tûvuje pûtatfii-

cet ÏákÛ, je to v podstatû stejn˘ poãet jako na zaãátku loÀského ‰kol-

ního roku (36 ÏákÛ). PrvÀáci obdrÏeli v den zahájení ‰kolního roku

základní ‰kolní potfieby. JiKo
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Podzimní prázdniny 
a Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu
pondûlí 28. aÏ stfieda 30. fiíjna

¤editelské volno
ãtvrtek 31. fiíjna

Den boje za svobodu a demokracii
nedûle 17. listopadu

Vánoãní prázdniny
pondûlí 23. prosince 2019 aÏ pátek 3. ledna 2020, 

vyuãování zaãíná v pondûlí 6. ledna 2020

Pololetní prázdniny
pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny pro okres Bruntál
7.–15. bfiezna 2020

¤editelské volno
stfieda 8. dubna 2020

Velikonoãní prázdniny
ãtvrtek 9. aÏ pondûlí 13. dubna 2020

Svátek práce
pátek 1. kvûtna 2020

Den vítûzství
pátek 8. kvûtna 2020

Hlavní prázdniny
ãtvrtek 1. ãervence aÏ úter˘ 31. srpna 2020

Prázdniny, svátky a fieditelské volno ve ‰kolním roce 2019/2020

Základní ‰kola R˘mafiov pofiádá sbûr starého papíru
8.–9. fiíjna   7:00–7:45, 15:00–17:00     Místa sbûru: Z· Jelínkova a Z· 1. máje
Kvalita sbûrového papíru: noviny, letáky, ãasopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy s mûkkou vazbou, pouÏit˘ kanceláfisk˘ papír, 

tiskopisy, pouÏité se‰ity, staré písemky, balíãky ãi krabice do hmotnosti 10 kg, doma zváÏené

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

Karton bereme jen 9. 10. po 16:00!
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Tfiikrát 30 kilometrÛ za demokracii, tak se jmenoval ‰tafetov˘ závod, kter˘
vyhlásilo Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov. BûÏel se v sobotu 
14. záfií ve Flemmichovû zahradû. Tfiicet kilometrÛ symbolicky pfiipomnûlo
tfiicáté v˘roãí sametové revoluce a pádu totalitního reÏimu v listopadu 1989.
Pfied tfiemi lety (2016) uspofiádalo gymnázium ke kulatému v˘roãí

‰koly bûÏeckou ‰tafetu, která mûfiila 70 kilometrÛ, a vloni ‰tafetov˘

závod 100 kilometrÛ za republiku jako oslavu vzniku samostatného

âeskoslovenska v roce 1918.

Leto‰ní závod se konal opût ve Flemmichovû zahradû a zúãastnilo se

ho sedm ‰tafet s prÛmûrn˘m poãtem patnácti závodníkÛ. Úkolem

kaÏdé ‰tafety bylo absolvovat na pfiipravené trati 30 km bûhu, 30 km

jízdy na kole a 30 km jízdy na kolobûÏce. BûÏelo se na kilometrovém

okruhu, stejnou traÈ absolvovali bûÏci i jezdci na kolobûÏkách, cyk-

listé zdolávali dvoukilometrov˘ úsek. Start byl hromadn˘ a zaãínalo

se bûhem. KaÏd˘ úãastník musel absolvovat minimálnû jeden okruh,

souvisle mohl bûÏet pouze pût okruhÛ, na kole maximálnû dva.

První pfiíãku obsadila ‰tafeta YsOeZ sloÏená ze studentÛ ‰koly, druzí

se umístili Desetibojafii a tfietí pfiíãku obsadila ‰tafeta Îelvy Rock po
Tea. âtvrtí skonãili Rychlíci SKI RD, pátá byla ‰tafeta Rodinn˘ v˘let,
‰está skonãila âistokrevná smeãka a sedmí Pidiborci. První tfii ‰tafe-

ty si odnesly dárkové balíãky, které pro tuto akci vûnovala prodejna

Hru‰ka na ulici 1. máje. JiKo

·tafety bûÏely tfiikrát 30 km za demokracii

V maìarském Siófoku se ve dnech 28.–31. srpna uskuteãnila evropská

taneãní soutûÏ International Dance Cup. Vyhla‰ovatelem soutûÏe byla

mezinárodní organizace WADF (World Artistic Dance Federation). Této

pestré taneãní plejády se zúãastnilo devût zemí. SoutûÏilo se v latinsko-

americk˘ch a standardních tancích, show dance, akrobacii, baletu, syn-

chron dance, jazz dance a contemporary. Na‰e dûvãata Barbora

Hfiívová, T˘na Baslarová a Ivana Nûmcová pfiijela soutûÏit v sólov˘ch

tancích. SoutûÏ byla velmi kvalitnû pfiipravena a v˘kony jednotliv˘ch

aktérÛ byly na vysoké úrovni.

V juniorské kategorii jazz dance T˘na vybojovala krásné 2. místo 

Taneãnice AT Dance ZU· R˘mafiov úspû‰né na evropské soutûÏi

Zaãátkem záfií se v Brnû konalo republikové kolo Odznaku v‰e-

strannosti olympijsk˘ch vítûzÛ. Gymnázium a Stfiední odbornou

‰kolu R˘mafiov reprezentovala vítûzka krajského kola Amálie

Vinohradníková. Amálka v celorepublikové konkurenci uspûla na

v˘bornou a stala se zaslouÏenû mistryní republiky. Tfiináctiletá

studentka zvládla napfiíklad skoãit do dálky 4,83 metrÛ, zabûh-

nout 60 metrÛ za 8,62 s nebo ubûhnout kilometr na atletické drá-

ze za 3:28.

Dûkujeme za skvûlou reprezentaci ‰koly a pfiejeme hodnû dal‰ích,

nejen sportovních úspûchÛ. Foto a text: Mgr. Petr Stanûk

Mistrynû republiky 
je z Gymnázia a SO· R˘mafiov

Mistrynû republiky Amálie Vinohradníková, tfietí zleva
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S velkou hrdostí sdûlujeme, Ïe jsme byli opûtovnû úspû‰ní a byl nám

schválen grant na projekt Creativity Takes Courage: Discovering

Europe through the Arts.

Následující dva ‰kolní roky budeme mít moÏnost s dûtmi nav‰tûvují-

cími r˘mafiovskou základní umûleckou ‰kolu zavítat do ‰kol ve

·védsku, Irsku a Nûmecku. První setkání se uskuteãní uÏ v lednu

2020 v irském Dublinu. Na‰e

partnery budeme hostit v bfiez-

nu 2020 u nás v R˘mafiovû.

Projekt má umûleck˘ podtext, budeme tedy organizovat mezinárodní

v˘stavy, koncerty, dramatická ãi taneãní pfiedstavení. Do projektu bu-

dou zahrnuty v‰echny obory ZU· R˘mafiov. Mgr. Jifií Taufer

ZU· R˘mafiov rozjíÏdí nov˘ mezinárodní projekt pro uãitele a Ïáky

a Iva 3. místo. To byl ale jen zaãátek. Sólové tance contemporary byly

rozdûleny na juniorky mlad‰í (Barbora a T˘na) a star‰í (Iva). Nasazení

na‰ich dûvãat bylo stoprocentní a v‰echny se nominovaly do finále.

ÚÏasn˘m v˘konem a krásn˘m taneãním v˘razem získala Iva Nûmcová

nádherné 1. místo v contemporary dance juniors II. V mlad‰í juniorské

kategorii vybojovala titul a 1. místo T˘na Baslarová a krásné 3. místo pfii-

vezla Barbora Hfiívová. Tfii dûvãata, pût tancÛ a pût mistrovsk˘ch titulÛ

– taková je bilance tohoto nezapomenutelného taneãního maratonu.

VáÏení ãtenáfii, jsem neskuteãnû ‰Èastná i py‰ná zároveÀ. Slova velkého

podûkování patfií dûvãatÛm za reprezentaci ‰koly, mûsta i âeské repub-

liky. Obrovské podûkování patfií i rodiãÛm Nûmcov˘m a Baslarov˘m.

Mûstu R˘mafiovu a Základní umûlecké ‰kole R˘mafiov dûkuji za fi-

nanãní pomoc a podporu.

Je‰tû nejsme u konce, ve dnech 17.–23. listopadu nás ãeká mistrovství

svûta v libereckém Babylonu, které tuto taneãní sezónu zavr‰í.

Dûkujeme v‰em za pfiízeÀ. Alena Tome‰ková, AT Dance ZU· R˘mafiov

Malé i velké zájemce profesionální hasiãi kaÏdoroãnû zvou na Den poÏární
bezpeãnosti, kter˘ je vÏdy spojen s prohlídkou moderní techniky a zázemí r˘-
mafiovské hasiãské stanice. Letos vy‰el na záfiijov˘ „pátek tfiináctého“.
KaÏdoroãnû v pátek tfiináctého se koná v celé âeské republice Den

poÏární bezpeãnosti. V Moravskoslezském kraji bylo otevfieno pro

vefiejnost v‰ech dvaadvacet stanic Hasiãského záchranného sboru

MSK od rána aÏ do odpoledních, nûkde dokonce do podveãerních

hodin. Celkem se do hasiãsk˘ch stanic v kraji pfii‰lo podívat bezmá-

la 5 800 osob.

Stanice, kde byly pfiipraveny ukázky ãinnosti a techniky, si mohli ná-

Hasiãské zbrojnice se otevfiely pro vefiejnost

Hasiãi v terénu

Foto: P. Nûmec
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Z bytu odcizil zastfiihovaã vlasÛ
Na konci srpna vnikl neznám˘ pachatel do pfiízemního bytu v zemû-

dûlské budovû ve Skalách. Byt prohledal, ale na‰el a odcizil pouze 

elektrick˘ zastfiihovaã vlasÛ v hodnotû 300 korun. Mnohem vy‰‰í

‰kodu, za 3 tisíce korun, zpÛsobil po‰kozením nemovitosti. Pfiípad

‰etfií r˘mafiov‰tí policisté jako krádeÏ a poru‰ování domovní svobody. 

Bourali na mokré vozovce
V sobotu 7. záfií havaroval mezi Jamarticemi a R˘mafiovem devate-

náctilet˘ fiidiã ve fabii. Dostal v zatáãce smyk na mokré vozovce, pfie-

jel do protismûru a narazil do betonového oplocení. Pfii nehodû utr-

pûli fiidiã a jeho 18letá spolujezdkynû lehãí zranûní, ‰koda byla vy-

ãíslena na 80 tisíc korun. Policisté z Dopravního inspektorátu

v Bruntále pfiijmou svûdecké informace k této kolizi, i anonymnû, na

telefonním ãísle 974 731 251.

Dal‰í nehoda na mokré komunikaci se stala o den pozdûji u Malé

·táhle. 44letá Ïena pfii prÛjezdu prudkou zatáãkou sjela ze srázu, 

automobil pfievrátila na stfiechu a narazila do stromu. Pfii nehodû utr-

pûla lehãí zranûní. Hmotná ‰koda byla vyãíslena na 25 tisíc korun. 

Hned následujícího dne se srazila dvû auta u Îdárského Potoka. 36le-

t˘ fiidiã BMW ze ·umperska opût dostal smyk a ãelnû se stfietl s pro-

tijedoucím vozem Suzuki. Nikdo na‰tûstí nebyl zranûn, celková ‰ko-

da byla vyãíslena na 360 tisíc korun. 

Opil˘ fiidiã dvakrát pfiistiÏen pfii fiízení
Policejní hlídka z r˘mafiovského oddûlení kontrolovala 7. záfií veãer

na ulici Rudé armády 48letého fiidiãe vozidla Citroen Xsara z Vrbna

pod Pradûdem. Pfii dechové zkou‰ce mu policisté namûfiili 1,6 pro-

mile alkoholu, na místû mu zadrÏeli fiidiãsk˘ prÛkaz a vyslovili zákaz

fiízení. TéhoÏ dne, pfiibliÏnû deset minut pfied pÛlnocí, policejní hlíd-

ka z Vrbna pod Pradûdem stavûla téhoÏ fiidiãe v Ludvíkovû. Tentokrát

odmítl podstoupit orientaãní dechovou zkou‰ku i lékafiské vy‰etfiení.

Do vy‰etfiování pfiípadu se zapojili i bruntál‰tí kriminalisté.

Zlodûj fiidiãe okradl o 140 tisíc
Vloupání do zaparkovaného auta se odehrálo 10. záfií odpoledne ve

Staré Vsi. Pachatel vyuÏil chvilkové nepfiítomnosti 41letého muÏe

z Jeseníku, kter˘ ode‰el do restaurace na Dlouhé ulici doplnit zboÏí,

rozbil sklo dvefií spolujezdce a ukradl odloÏenou pfiíruãní ta‰ku s ho-

tovostí pfies 143 tisíc korun. Dal‰í ‰koda vznikla po‰kozením auta.

Pfiípad vy‰etfiují policisté z obvodního oddûlení v R˘mafiovû ve spo-

lupráci s bruntálsk˘mi kriminalisty. Jakékoli poznatky, které by ved-

ly ke zji‰tûní osoby pachatele ãi k nálezu odcizen˘ch financí, lze kdy-

koli telefonicky sdûlit, i anonymnû, na ãísle 974 731 751, pfiípadnû na

bezplatné lince tísÀového volání 158.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, por. Bc. René âernohorsk˘, PâR, 
odd. tisku a prevence Bruntál a Opava

v‰tûvníci projít, vyslechnout v˘klad o práci

hasiãÛ a technickém vybavení hasiãsk˘ch jed-

notek, ale dozvûdûli se i to, jak se mají zacho-

vat v pfiípadû poÏáru, co jsou poÏární hlásiãe,

detektory plynÛ, jak správnû nahlásit mimo-

fiádnou událost a mnoho dal‰ích informací.

Den poÏární bezpeãnosti pfiipravili také profe-

sionální hasiãi na r˘mafiovské základnû. Dûti

z matefisk˘ch ‰kol bez zaváhání odpovídaly,

které telefonní ãíslo by zavolaly v pfiípadû poÏáru, záchrany ãlovûka

nebo nutnosti policejního zásahu. Hasiãi seznámili ‰koláky i pfied-

‰koláky se zásahovou technikou, technick˘m a vypro‰Èovacím vyba-

vením. Ochotnû odpovídali na dotazy dûtí a nechybûla ani praktická

ukázka zásahov˘ch prostfiedkÛ. Zájem vzbudila vysokozdviÏná plo-

‰ina, jejíÏ maximální pracovní v˘‰ka je sedmadvacet metrÛ a s rezer-

vou dosáhne i na nejvy‰‰í r˘mafiovské budovy. Tradiãním tahákem

pro „malé hasiãe“ byla moÏnost vyzkou‰et si ha‰ení z poÏárních

proudnic nebo si nasadit hasiãskou pfiilbu a ãást obleku.

Odpoledne hasiãi projíÏdûli s tûÏkou technikou R˘mafiov a zkou‰eli

prÛjezdnost ulicemi i sídli‰ti a také dostupnost nástupních ploch pro

poÏární techniku u bytov˘ch domÛ. Potvrdilo se, Ïe i pfies ãasté va-

rování obãanÛ je prÛjezdnost, zejména na sídli‰ti Pfiíkopy, velmi ‰pat-

ná, Ïe by se hasiãi pfii reálném v˘jezdu nedostali aÏ na místo poÏáru

ãi jiné nebezpeãné události, pfiípadnû jen s velk˘mi obtíÏemi. ¤idiãi

nevhodnû zaparkovan˘ch vozidel dostali za stûraã barevn˘ leták.

Den poÏární bezpeãnosti uspofiádala také Jednotka sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ R˘mafiov v novû postavené hasiãské zbrojnici na Palackého 

ulici. Dobrovolní hasiãi pfiivítali na své základnû nûkolik desítek dûtí,

pfieváÏnû z matefisk˘ch a základních ‰kol. Náv‰tûvníci si vyzkou‰eli

nejen ha‰ení z proudnice, ale také svoje znalosti poskytování první po-

moci nebo to, jak se cítí pacient ve vakuové matraci. JiKo
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Stfiedisko volného ãasu
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Spoleãenská kronika

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

Miloslava Králíková – R˘mafiov............................................ 80 let 

Milada Jaro‰ová – R˘mafiov .................................................. 81 let 

Jifiina Kneblíková – R˘mafiov ................................................ 81 let 

Zdenka Ondrová – R˘mafiov.................................................. 81 let 

Josef Janó – R˘mafiov ............................................................ 82 let

Marie Töllichová – R˘mafiov ................................................. 82 let 

Zlatica Strouhalová – R˘mafiov ............................................. 83 let 

Vûra Tome‰ová-Podkujková – R˘mafiov ............................... 84 let 

Vûra Stuchlíková – R˘mafiov ................................................. 86 let 

Václav Dutkiewiã – R˘mafiov ................................................ 86 let 

Pavel Valíãek – Janovice ....................................................... 91 let 

Zdenûk âermák – R˘mafiov................................................... 91 let 

Ludmila Chaloupková – R˘mafiov......................................... 93 let 

Stanislav Hausknecht – R˘mafiov ............................................. 1932

Eva Muráriková – R˘mafiov...................................................... 1930

Iveta Kameníková – Horní Mûsto............................................. 1976

Marie Zahradníãková – R˘mafiov ............................................. 1933

David Machala – Janovice ........................................................ 1976

Alois Procházka – R˘mafiov...................................................... 1948

Miloslav Máca – R˘mafiov........................................................ 1947

Vûra Trpíková – R˘mafiov ......................................................... 1936

Anna Jágerová – R˘mafiov ........................................................ 1926

Jarmila Tou‰ková – Janovice .................................................... 1929

Anna Begyová – R˘mafiov ........................................................ 1944

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Rozlouãili jsme se

Kdo v srdcích Ïije, neumírá,
kdo mûl rád, nezapomíná.

Dne 4. fiíjna 2019 vzpomeneme

2. smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy opustila

na‰e milovaná maminka, babiãka, 

prababiãka, ‰vagrová a manÏelka,

paní Ivanka Orságová.
Ti, kdoÏ jste ji znali, 

vûnujte jí s námi malou vzpomínku.

ManÏel, dcera, syn a vnouãata
Petra, Michal, Pavlína, Eli‰ka,
pravnuãka Dominiãka a rodina.

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

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

Dne 6. fiíjna 2019 vzpomeneme

5. v˘roãí úmrtí na‰í drahé sestry

Jifiinky Kysilkové,
roz. Zigmundové.

Vûnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Sestra Vûra s rodinou, 
bratr Franti‰ek s rodinou

Dne 13. fiíjna 2019 
vzpomeneme

1. v˘roãí dne, 

kdy nás navÏdy opustila

manÏelka, maminka 

a babiãka

Vûra Zigmundová.

Vzpomíná manÏel, syn a dcera s rodinou.

Nikdo nám nefiekne, nikdo nám nepoví,
ãím byl tatínek kaÏdé z nás.

Nikdo ho nevrátí, nikdo ho nevzbudí,
nikdy jiÏ nezazní nám jeho hlas.

Dne 27. 9. 2019 vzpomínáme smutné

17. v˘roãí úmrtí mého manÏela,

pana Ludvíka Rollera,
narozeného 5. 6. 1939.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou
manÏelka Marie, dcery Pavla, Petra a Jitka s rodinami.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V sobotu 31. srpna byla v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea zahájena v˘-
stava prací zesnulého ostravského sochafie Jifiího Myszaka, nesoucí pfií-
znaãn˘ název Reminiscence. Pfii té pfiíleÏitosti se v galerii se‰li ãlenové 
autorovy rodiny v ãele s jeho manÏelkou Adou a dcerou Evou, v˘tvarníci
AneÏka a Miroslav Kovalovi, Jana ·molková, Svatoslav Böhm, Lubomír Dostál
ãi spisovatelka Anna Zonová.
Jifií Myszak (*2. 3. 1925 – †7. 4. 1990) se narodil v Terezínû, vyrÛ-

stal v Litomûfiicích, v Hradci Králové se vyuãil oboru fiezbáfiství a rá-

mafiství a v roce 1945 nastoupil do ateliéru prof. Karla Pokorného na

Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Po absolutoriu u prof. Josefa

Laudy se natrvalo usadil v Ostravû, kde nastoupil do propagaãních 

ateliérÛ Vítkovick˘ch Ïelezáren. Jakou spojitost má tedy Jifií Myszak

s na‰ím regionem? 

Z jeho dûl zdobil vefiejn˘ prostor okresu je‰tû nedávno pouze dfievû-

n˘ reliéf Rodina, jenÏ visel v interiéru bruntálské Jednoty.

Umûlcov˘m útoãi‰tûm v‰ak bylo R˘mafiovsko, konkrétnû Stará Ves

a Îìársk˘ Potok, kde trávil dny odpoãinku, ale také dfiiny na opravo-

vaném domku. Dcera Eva vzpomíná, jak v roce 1965 ostravsk˘ he-

rec Miloslav Holub, vlastnící chalupu v Malé Morávce, jejímu otci

oznámil, Ïe „musí mít chalupu v Jeseníkách“, aby mûl své pfiátele

o prázdninách u sebe. Kromû Miloslava Holuba se zde rodina

MyszakÛ setkávala s herci Stanislavem Mal˘m a Luborem Toko‰em.

Chalupa v podhÛfií JeseníkÛ a práce na ní pomohla Myszakovi pfie-

konat sloÏitou a zdrcující dobu normalizace, bûhem níÏ jako „strÛjce
v‰ech praviãáck˘ch a kontrarevoluãních deformací“ nemohl vysta-

vovat ani pfiijímat vefiejné zakázky. Pro v˘tvarníka to byla léta tûÏké

deprese, tvÛrãí stagnace a existenãních problémÛ; sochy, nároãné na

materiál, zkrátka nelze dûlat do ‰uplíku. Po pádu totalitního reÏimu

Ïil Myszak uÏ jen pût mûsícÛ; jeho poslední prací je pamûtní deska 

T. G. Masaryka pro Dolní Lutyni. 

V̆ stava v Galerii Octopus sestává z dûl autorova nejplodnûj‰ího ob-

dobí – 60. let, jeÏ byla naplnûna vidinami postupné demokratizace Ïi-

vota v âeskoslovensku. Myszak mûl za sebou jiÏ fiadu vefiejn˘ch re-

alizací, v roce 1958 se stal zakládajícím ãlenem tvÛrãí skupiny

Ostrava, z níÏ za ‰est let ode‰el, aby zaloÏil skupinu novou – Kon-

trast, usilující o modernûj‰í v˘raz. Pfiedtím je‰tû absolvoval studijní

cestu do Itálie.

V 60. letech rozvíjel jak portrétní (busta Miloslava Holuba, Mimi
Wisten ãi manÏelky Ady), tak figurální tvorbu s oblíben˘m námûtem

Ïenského tûla (Îena s cigaretou, Sedící dívka, Tlustá Ïena). Jako by tu-

‰il, co nastane po srpnu 1968, kdyÏ v roce 1963 vymodeloval svÛj prv-

ní Îal – téma stále zkoumané, opakované a varírované aÏ do pfiíjezdu

vojsk Var‰avské smlouvy; poté se Ïal stal autorovou denní existencí.

DÛleÏité místo v sochafiovû díle zastává nadãasové téma v˘tvarného

umûní – torzo, inspirované tvorbou Marina Mariniho ãi Henryho

Moora, jenÏ ovlivnil celou tehdej‰í generaci sochafiÛ. Ti zároveÀ in-

spirováni aktuální evropskou a americkou tvorbou zaãali experimen-

tovat s nejrÛznûj‰ími nesochafisk˘mi materiály. Jifií Myszak v‰ak zÛ-

stal vûrn˘ klasické sochafiské formû a tématÛm (hlava, figura) i tra-

diãním materiálÛm, jak˘mi jsou hlína, bronz, cín a dfievo. Tvofiil ta-

ké ze Ïáruvzdorného ‰amotu, s nímÏ se seznámil v ‰amotárnû

Vítkovick˘ch Ïelezáren. Hmotu speciální konzistence nároãn˘m zpÛ-

sobem vpûchoval do sádrové formy a v˘slednou sochu poté nechal ve

Vítkovicích i vypálit (Sedící dívka, Hutník, LeÏící Ïal ãi Torzo).
V˘stava pfiedstavuje Jifiího Myszaka jako klasického a poctivého so-

chafie mal˘ch i velk˘ch forem, pfiipomíná jej také jako autora více

neÏ tfiiceti dûl ve vefiejném prostoru (Ostravy, Havífiova, Tfiince,

Vítkova, Karviné, Vsetína, Nového a âeského Tû‰ína, ·umperku

ad.). Právû ta dnes ãím dál ãastûji konãí ve sbûrn˘ch surovinách,

v rÛzn˘ch skladi‰tích ãi v lep‰ím pfiípadû u soukrom˘ch sbûratelÛ,

jelikoÏ jsou nespravedlivû odsouzena jako relikty socialismu. Pfiitom

jde o díla kvalitní, mnohdy s neutrálními tématy jako v pfiípadû

Jifiího Myszaka. 

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

Reminiscence Jifiího Myszaka v Galerii Octopus

Sbírky Mûstského muzea R˘mafiov byly roz‰ífieny o nûkolik ãísel nû-

meckého t˘deníku Der Stürmer, kter˘ v zemi na‰ich západních sou-

sedÛ vycházel mezi léty 1923–1945. Distribuován byl v období dru-

hé svûtové války i na Nûmeckem okupovan˘ch územích. Periodikum

s neslavnou minulostí se tak dostalo i do R˘mafiova.

Nûmecko se po 1. svûtové válce ocitlo ve víru chaosu. Staré pofiádky

byly ty tam, vítûzn˘mi mocnostmi vnucená V̆ marská republika se

zmítala v hospodáfisk˘ch potíÏích i politické nestabilitû, rostla popu-

larita radikálních politick˘ch uskupení. Na levé stranû politického

spektra nejvût‰í oblibu získala Komunistická strana Nûmecka (KPD
– Komunistische Partei Deutschlands). Pravicov˘ extremismus

v Nûmecku byl zpoãátku dûlen mezi vícero stran, nejvût‰ího vzestu-

pu ale dosáhla Nacionálnû socialistická nûmecká dûlnická strana

(NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), která

vznikla v dubnu 1920 pfiejmenováním z Nûmecké dûlnické strany

(DAP – Deutsche Arbeiterpartei).
Nacistická strana získávala na popularitû nejen díky síle osobnosti

svého lídra Adolfa Hitlera, jenÏ plamenn˘mi projevy dokázal strh-

nout davy. Program nacistÛ by se dal struãnû charakterizovat jako

snaha o revizi Versaillského systému, kter˘ v Evropû ustanovily ví-

tûzné mocnosti po 1. svûtové válce, vyvést Nûmecko z hospodáfiské

krize a politické nestability a z poníÏené zemû udûlat opût jednu 

z evropsk˘ch mocností. RÛst popularity stranû ov‰em nezaruãily jen

projevy. Bylo tfieba její program a vize ‰ífiit mezi nûmeck˘m obyva-

telstvem. Nacisté si podobnû jako ostatní politická uskupení byli vû-

domi síly médií, a proto jiÏ od 8. února 1920 zaãali vydávat stranic-

ké noviny Völkischer Beobachter (Lidov˘ pozorovatel). 

20. dubna 1923, na Hitlerovy 34. narozeniny, byl poprvé vydán t˘de-

PfiírÛstek do sbírek
Záfií: Propagandistick˘ t˘deník Der Stürmer

Rodina Jifiího Myszaka u sochy Hutníka

Jana ·molková zkoumá Îenu s cigaretou
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ník Der Stürmer (Útoãník).

Základní rozdíl mezi obûma

nacistick˘mi periodiky byl

v charakteru zpráv. Zatímco

Völkischer Beobachter se sna-

Ïil o seriózní podání informací

a ‰ífiení nacistického programu

mezi ãtenáfie stfiední tfiídy, Der
Stürmer mûl charakter bulváru

a cílil pfieváÏnû na nejniÏ‰í

vrstvy nûmecké spoleãnosti,

která ov‰em ve 20. letech tvo-

fiila hlavní ãást voliãstva 

NSDAP. 

Der Stürmer mûl na titulní

stránce dvû motta, v záhlaví

text: „Deutsches Wochenblatt-
zum Kampfe um die Wahr-
heit“, tedy „Nûmeck˘ t˘deník
v boji za pravdu“, ve spodní

ãásti heslo: „Die Juden sind
unser Unglück“, coÏ se volnû

dá pfieloÏit jako „Îidé jsou na‰e
ne‰tûstí“. ·lo o silnû antisemit-

ské periodikum. Der Stürmer
hledal jednoduchá témata, kter˘mi se snaÏil v nûmecké populaci vy-

volávat nenávist ke v‰emu Ïidovskému. Propagoval názory nacistic-

k˘ch rasov˘ch teoretikÛ, kdyÏ zvefiejÀoval rozdíly mezi árijskou a Ïi-

dovskou populací, pouÏíval rasisticky podbarvené karikatury ãi ‰ífiil

povûry, které o Îidech kolovaly po celá staletí. Obsah t˘deníku lze

rovnûÏ hodnotit jako pornografick˘, neboÈ do podrobností popisoval

údajné sexuálnû motivované útoky ÎidÛ na nûmecké dívky. Tyto

smy‰lenky byly opût doplnûny karikaturami. 

T˘deník nebyl jen protiÏidovsk˘, terãem posmûchu byli i Romové ãi

Slované. KdyÏ vypukla 2. svûtová válka, zaãaly se v nûm objevovat

i karikatury zesmû‰Àující pfiedstavitele západních mocností. Siln˘ byl

pochopitelnû i antikomunismus, zvlá‰tû poté, co Nûmecko vyhlásilo

válku Sovûtskému svazu. Aby byl pfiehled kompletní, uveìme je‰tû

jeho silnou vyhranûnost vÛãi katolické církvi a kfiesÈanství obecnû.

Velice kontroverzní obsah byl trnem v oku i nûkter˘m nacistick˘m

ãinitelÛm. ¤í‰sk˘ ministr propagandy Joseph Goebbels se v roce

1938 pokusil Der Stürmer zakázat. Velitel letectva Hermann Göring

zakázal jeho ‰ífiení ve v‰ech úfiadech, které mu byly podfiízeny.

Podobnû zareagoval i Baldur von Schirach, vÛdce Hitlerjugend, dle

nûhoÏ bulvární charakter kazil v˘chovu nûmecké mládeÏe. U mnoha

nacistick˘ch lídrÛ mûl v‰ak oporu, zejména u fií‰ského vÛdce SS

Heinricha Himmlera. Od roku 1923 bylo jeho vydávání dvakrát pfie-

ru‰eno. Poprvé byl zakázán nûmeck˘mi úfiady po neúspû‰ném nacis-

tickém puãi v roce 1924. V roce 1936, kdyÏ uÏ byli nacisté u moci,

sami jeho vydávání na pár t˘dnÛ pfieru‰ili, a to v dobû konání olympij-

sk˘ch her v Berlínû, aby nepohor‰oval zahraniãní náv‰tûvníky. Náklad

pfiesto rostl, z nûkolika set v˘tiskÛ v roce 1923 aÏ na 486 000 kusÛ v ro-

ce 1937. Byl distribuován nejen v Nûmecku a na okupovan˘ch úze-

mích. Nacisté se jej snaÏili ‰ífiit i mezi Nûmci Ïijícími ve Spojen˘ch

státech ãi JiÏní Americe, ale po vypuknutí 2. svûtové války, kdy mo-

fie postupnû ovládly spojenecké síly, to jiÏ nebylo moÏné. 

Der Stürmer fie‰il i norimbersk˘ proces po 2. svûtové válce. Jeho ‰éf-

redaktor Julius Streicher ãelil obvinûní ze zloãinÛ proti lidskosti.

Soudní dvÛr jej uznal vinn˘m a 16. fiíjna 1946 byl s dal‰ími jedenác-

ti vysoce postaven˘mi pfiedstaviteli nacistického reÏimu popraven.

Uchování nûkolika ãísel t˘deníku Der Stürmer ve sbírce Mûstského

muzea R˘mafiov neslouÏí k propagaci nacismu. V̆ povûdní hodnota

tûchto zavrÏeníhodn˘ch novin je z dne‰ního pohledu jiná neÏ cíl, kte-

r˘ vydavatelé sledovali mezi léty 1923–1945. Je tfieba uchovat i pfied-

mûty s negativní minulostí, aby lidstvo nezapomnûlo na zlo, které ãlo-

vûk dokázal spáchat na jiném ãlovûku ve jménu zvrácené ideologie.

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov

6. 9. – 4. 10. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Jan Nûmeãek – Reynkovi / Petrkov

28. 9. 10:00 kostel sv. Václava, Skály
PouÈ

28. 9. 15:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: V̆ tvarn˘ cosoãtverec – tvrdé játro 

(fotografie, malby, sochy)

28. 9. 17:00 Jazzclub SVâ
Koncert brnûnsk˘ch kapel 

(Underground jak Brno)

28. 9. – 27. 10. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: V̆ tvarn˘ cosoãtverec – tvrdé játro 

(fotografie, malby, sochy)

29. 9. 9:00 kostel sv. arch. Michaela, R˘mafiov
PouÈ

30. 9. – 4. 10. M. knihovna R˘mafiov
T˘den knihoven

1.–27. 10. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava:

PfiírÛstky do muzejní sbírky za rok 2019

4. 10. 16:30 M. knihovna R˘mafiov
Derniéra v˘stavy Reynkovi / Petrkov

s hudbou Vladimíra Václavka

5. 10. zámek Janovice
Mezinárodní den archeologie

5.–6. 10. hrad Sovinec
Balady zbojnické

15. 10. 17:00 KD Bfiidliãná
·lágry ze ·lágru

17. 10. 19:00 MD R˘mafiov
Divadlo: Otevfiené manÏelství

24. 10. 10:00 sál ZU· R˘mafiov
Klavírní festival s hudební dílnou Petra Bazaly

26. 10. 18:00 M· Dolní Moravice, Zavírání studánek

26.–27. 10. 9:00 SVâ R˘mafiov
Kurz olejomalby s Pavlem âerno‰kem

26.–28. 10. hrad Sovinec, Past na medvûda

30. 10. 18:00 M. Muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ka: Igor Horni‰er 

– Terãe bruntálsk˘ch ostrostfielcÛ

Pfiehled kulturních akcí – fiíjen 2019
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Buì sám tou zmûnou, kterou chce‰ vidût ve svûtû. Mahátma Gándhí

(Nejen) literární v˘roãí
1. 10. Mezinárodní den hudby – slaví se od roku 1974
1. 10. Mezinárodní den seniorÛ – slaví se od roku 1998 (OSN) 
2. 10. 1869 nar. Móhandás Karamãand Gándhí, zv. Mahátma, in-

dick˘ politik a myslitel (zemfi. 30. 1. 1948) – 150. v˘r. nar.

3. 10. 1919 nar. Alena Vrbová, spisovatelka (zemfi. 17. 3. 2004) 

– 100. v˘roãí narození 

4. 10. Svûtov˘ den zvífiat – v den svátku sv. Franti‰ka
z Assisi, patrona zvífiat 

4. 10. 1799 nar. Vincenc Priessnitz, pfiírodní léãitel (zemfi. 

28. 11. 1851) – 220. v˘roãí narození 

7. 10. 1849 zemfi. Edgar Allan Poe, americk˘ spisovatel a kritik

(nar. 19. 1. 1809) – 170. v˘roãí úmrtí 

9. 10. Svûtov˘ den po‰ty – vyhlá‰en 1969 (OSN) 
9. 10. 1929 nar. Vladimír Men‰ík, herec (zemfi. 29. 5. 1988) 

– 90. v˘roãí narození

14. 10. 1999 zemfi. Zdenûk Lorenc, spisovatel a pfiekladatel (nar. 

12. 2. 1919) – 20. v˘roãí úmrtí 

16. 10. 1679 nar. Jan Dismas Zelenka, skladatel a kontrabasista

(zemfi. 22./23. 12. 1745) – 340. v˘roãí narození 

17. 10. 1849 zemfi. Fryderik Chopin, polsk˘ skladatel (nar. 

22. 2. 1810) – 170. v˘roãí úmrtí 

17. 10. 1969 zemfi. Otakar Kubín, malífi, grafik a sochafi (nar. 

22. 10. 1883) – 50. v˘roãí úmrtí 

18. 10. 1859 nar. Henri Bergson, francouzsk˘ filosof, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 4. 1. 1941) – 160. v˘roãí narození 

19. 10. 1899 nar. Miguel Ángel Asturias, guatemalsk˘ spisovatel,

nositel Nobelovy ceny (zemfi. 9. 6. 1974) – 110. v˘r. nar.

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

21. 10. 1969 zemfi. Jack Kerouac, americk˘ spisovatel (nar. 

12. 3. 1922) – 50. v˘roãí úmrtí 

23. 10. 1994 zemfi. Jára Kohout, herec (nar. 9. 12. 1904) – 25. v˘r. úm.

26. 10. 2009 zemfi. Miloslav ·vandrlík, spisovatel a humorista (nar.

10. 8. 1932) – 10. v˘roãí úmrtí

27. 10. 1949 zemfi. Franti‰ek Halas, básník a pfiekladatel (nar. 

3. 10. 1901) – 70. v˘roãí úmrtí

28. 10. Státní svátek âR – Den vzniku samostatné
âeskoslovenské republiky v roce 1 918 

28. 10. 1909 nar. Francis Bacon, anglick˘ malífi (zemfi. 28. 4. 1992)

– 110. v˘roãí narození

31. 10. 1879 nar. Karel Ha‰ler, herec a reÏisér, skladatel (zemfi. 

22. 12. 1941) – 140. v˘roãí narození

Citát:

Galerie u Stromu poznání v r˘mafiovské knihovnû v pátek 6. záfií zahájila
svou bonusovou v˘stavu. Uspofiádat ji umoÏnilo odloÏené stûhování knihovny
do nov˘ch prostor. Vidût poslední v˘stavu této malé galerie stojí za to 
– zachycuje jedineãn˘ fenomén související s ãeskou literaturou a v˘tvarn˘m
umûním 20. století. Její autor, fotograf Jan Nûmeãek, ji nazval jednodu‰e
Reynkovi / Petrkov.
Jméno básníka a v˘tvarníka Bohuslava Reynka se navzdory odlou-

ãenosti, v níÏ Ïil, vepsalo do ãeské kultury velmi v˘raznû a statek je-

ho rodiny v Petrkovû u Havlíãkova Brodu je dodnes opfieden zvlá‰t-

ní pfiitaÏlivostí. Reynek s manÏelkou, francouzskou básnífikou

Suzanne Renaud, a syny Danielem a Jifiím na rodovém statku Ïili po

komunistickém puãi roku 1948 v témûfi naprosté izolaci a krajní chu-

dobû. Reynek byl na znárodnûném hospodáfiství zamûstnán jako pa-

sák ovcí, jeho synové nesmûli studovat a zamûstnáni mohli b˘t jen ja-

ko zemûdûl‰tí dûlníci, Suzanne Renaud nesmûla nav‰tívit rodnou

Francii. I za okolností tolik nepfiízniv˘ch zde vzniklo jedineãné

Reynkovo básnické a v˘tvarné dílo plné pokory a lásky k Bohu a v‰e-

mu Ïivému.

Fotograf Jan Nûmeãek nav‰tívil statek v Petrkovû poprvé na Nov˘

rok 2012, v dobû, kdy zde trávili stáfií uÏ jen Reynkovi synové Daniel

a Jifií. Vyrazil naslepo, bez ohlá‰ení, a byl pfiijat pfiátelsky a se sou-

hlasem, Ïe smí pfiijíÏdût pravidelnû a fotit. Bratfii Reynkovi trávili své

dny v tiché meditaci, která byla kdysi zdrojem síly a poznání i pro je-

jich otce. Ob˘vali dvû místnosti chátrajícího statku, ãetli, povídali si,

poslouchali hudbu nebo hladili nûkterou z dvaceti koãek, jeÏ tu s ni-

mi pfieb˘valy. Jan Nûmeãek do Petrkova dojíÏdûl celé dva roky a po-

stupnû zachycoval nejen atmosféru domu, jeho starobylého interiéru

a zpustlého dvora (na nûmÏ se vzná‰ejí titíÏ holubi jako

v Reynkov˘ch básních), ale i krajinu v okolí, v níÏ nacházel inspira-

ci pro své dílo sám Reynek.

Reynkovy grafiky jsou dnes proslulé a vysoce cenûné, stejnû jako je-

ho vynikající pfieklady francouzské literatury a vlastní ver‰e. Ty zís-

kaly publikum i díky mnoha zhudebnûním, napfi. písním Karla

Vepfieka, Ivy Bittové nebo Vladimíra Václavka.

V̆ stavu Reynkovi / Petrkov lze v galerii r˘mafiovské knihovny 

nav‰tívit do 4. fiíjna. Vyvrcholí slavnostní derniérou v samém finále

T˘dne knihoven. Úãast na rozlouãení s poslední v˘stavou i se stáva-

jícími prostory knihovny na Sokolovské ulici pfiislíbil fotograf Jan

Nûmeãek a hudebník Vladimír Václavek, kter˘ zahraje písnû na ver-

‰e Bohuslava Reynka. ZN, fota: Jakub ·olín

Poslední v˘stava v knihovnû zní jako básnû Bohuslava Reynka
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Stále se mÛÏete zapojit do âtenáfiské v˘zvy, staãí pfieãíst dvacet titulÛ podle dvaceti pokynÛ, které vyhlásila Databáze knih. V kaÏdém z le-

to‰ních ãísel RH pro inspiraci pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû. MÛÏete si nechat poradit i pfiímo v knihovnû, kníÏky na v˘-

bûr jsme pro zájemce pfiichystali. Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

Pro splnûní leto‰ní âtenáfiské v˘zvy je tfieba pfieãíst cestopis. Tûch je

v r˘mafiovské knihovnû na v˘bûr opravdu dost, v pfiíslu‰ném oddûle-

ní nauãné literatury hned nûkolik polic, dal‰í tituly jsou k nalezení

mezi beletrií. 

Cestování a poznávání neznám˘ch krajin lidi nepfiestává fascinovat

ani v 21. století, aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe v‰e jiÏ bylo objeveno.

Navzdory nashromáÏdûnému vûdûní a podrobn˘m mapám na na‰í

planetû stále existují místa málo probádaná. Jedním z nich je Bíl˘ ost-

rov, kus nehostinné, vût‰inu roku nepfiístupné, ledovcem pokryté a ne-

bezpeãn˘mi krami obklopené pevniny uprostfied Severního ledového

oceánu, o nûmÏ pojednává kniha nazvaná jednodu‰e Expedice. Nejsem

zrovna ãtenáfi cestopisÛ, tento mû ale zaujal hned od prvních fiádkÛ:

Nesná‰ím, kdyÏ mrznu. UÏ jen pfiedstava, Ïe se ocitnu ve vichru bez
palãákÛ, mi nahání hrÛzu. Sotva teplota klesne pod nulu, nejrad‰i
bych ven vÛbec nevycházela. Dfiív jsem se Ïivila jako ilustrátorka.
Pak jsem vystudovala medicínu. Dûtem kupuju tlusté ponoÏky, aby je
nezábly nohy. Celé hodiny dokáÏu b˘t naloÏená ve vanû. (…) A kaÏd˘
den, uÏ patnáct let, touÏím dostat se na jeden opu‰tûn˘ ostrov. (…) Na
tomhle ostrovû nic neroste, ale na nejzaz‰ím bodû jeho jiÏní strany se
nachází úzk˘ pruh kamenného pobfieÏí, mal˘ v˘bûÏek pevniny, kter˘
trãí do mofie. VÛbec nic na tom bfiehu není, jen kamenná drÈ a sem
tam naplavená kláda. A pfiesnû na tohle pobfieÏí se chci dostat. Ne, Ïe
chci, prostû musím.

Lékafika a spisovatelka Bea Uusma se ke bfiehÛm Bílého ostrova roz-

hodla vydat nikoliv proto, aby prozkoumala tamní pustou krajinu, ale

aby odhalila jeho velké tajemství. V fiíjnu roku 1897 zde totiÏ ztros-

kotala ‰védská polární expedice Salomona Augusta Andréeho, Nilse

Strindberga a Knuta Fraenkela. Expedice, snad od poãátku odsouze-

ná k nezdaru, severní toãny nikdy nedosáhla. Na ambiciózní v˘pravu

se trojice vydala balónem, s velk˘m nákladem zásob i zcela nepo-

tfiebn˘ch vûcí, po dlouholeté teoretické pfiípravû, a pfiitom se zoufa-

l˘mi neznalostmi toho, co je cestou ãeká. Jen pár dnÛ po vzlétnutí

museli nouzovû pfiistát a vydat se na tr˘znivou cestu zpátky po ledo-

v˘ch krách. Ve chvíli, kdy koneãnû vstoupili na pevninu, byl jejich 

osud zpeãetûn. Uvízli na Bílém ostrovû. Ostatky tfií polárníkÛ byly

nalezeny jen náhodou teprve po tfiiceti letech.

Bea Uusma se k pfiíbûhu Andréeho expedice dostala také náhodou,

studiu okolností tragické v˘pravy v‰ak vûnovala dal‰ích patnáct let

a zmapovala ji den po dni, peãlivû jako nikdo pfied ní a s empatií, dí-

ky níÏ dokázala odhadnout i to, co nebylo zapsáno v denících a do-

pisech. Smrt polárníkÛ zÛstávala dlouho záhadou, vyrojilo se mnoÏ-

ství teorií, Ïádná ji v‰ak stoprocentnû nevysvûtlila. Umrzli? Otrávili

se oxidem uhelnat˘m ve stanu nebo olovem z konzerv? Podlehli pa-

razitÛm? Pfiedávkovali se léky? Bea Uusma propátrala písemné do-

kumenty, fotografie i dal‰í stopy, zbytky obleãení, snímky z místa ná-

lezÛ tûl, kostry, nákresy… A nejen to. Nav‰tívila i místa, kde polár-

níci pfied v˘pravou bydleli, hovofiila s potomky jejich blízk˘ch, na-

hlédla do jejich osobních ÏivotÛ vãetnû pfiíbûhu jedné lásky, která se

kvÛli neúspû‰né expedici nedoãkala naplnûní. Promyslela a postupnû

vyvrátila v‰echny hypotézy pfiíãin jejich smrti. Ale teprve kdyÏ se na

nûkolikát˘ pokus sama dostala na bfieh Bílého ostrova, pochopila, co

se pravdûpodobnû stalo. 

Kniha Expedice reprezentovala souãasnou ‰védskou tvorbu bûhem

leto‰ní Noci literatury. Z ukázek nejrÛznûj‰ích evropsk˘ch novinek

jsme ji ke ãtení v b˘valém zámeckém pivovaru vybrali i my. Poutav˘,

graficky dokonale vypraven˘ cestopis autorky, která „se pokou‰ela
stát ãlenkou polární expedice, byÈ (…) byla o víc neÏ sto let pozadu“,

totiÏ pfiiná‰í nejen doslova detektivní pfiíbûh, ale proniká i do vrstev,

které jsou ukryty za ním. Nûkteré my‰lenky ãlovûka napadají jen

v extrémních podmínkách.

RÛzné barvy mají rÛznou vlnovou délku. Modré svûtlo má nejkrat‰í
vlnovou délku, ãervené nejdel‰í. JestliÏe má led na osmdesáté ãtvrté
rovnobûÏce tyrkysovou barvu, je to zpÛsobeno skuteãností, Ïe nepo-

hlcuje tyrkysové svûtelné vlny. Led, kter˘ vypadá tyrkysovû, pohltil
v‰echny barvy kromû tyrkysové. TakÏe skuteãná barva ledu není ta,
kterou vidíme. Led obsahuje v‰echny barvy, které nevidíme.

Ale moÏná je to úplnû jedno: barva beztak není vlastnost, která by se
v pfiírodû vyskytovala. Barva neexistuje v pfiedmûtu samotném, vytvá-
fií se aÏ v mozku pozorovatele. Vznikne teprve v okamÏiku, kdy se na
ni nûkdo dívá. Já tady pracnû na stûny lepím puntiãkáfisky vybrané
barevné vzorky. Ale jakmile odejdu, zmizí i ony. ZN

Cestopis
Bea Uusma: Expedice

Ladislav Zibura: 40 dní pû‰ky do Jeruzaléma

Cheryl Strayed: Divoãina

Ladislav Zibura: Pû‰ky mezi buddhisty a komunisty

Ladislav Zibura: UÏ nikdy pû‰ky po Arménii a Gruzii

Pavel Li‰ka, Jan Révai, Hynek Bernard: Sí, vole

Karel âapek: Anglické listy

Dominika Gawliczková: Dominika na cestû JiÏní Amerikou

Monika Bene‰ová: Moje pacifická hfiebenovka

Dal‰í tipy na cestopisy (nejãtenûj‰í podle Databáze knih):

V˘zva 
r˘mafiovsk˘m fotografÛm
Redakce R˘mafiovského horizontu se obrací

s prosbou na v‰echny r˘mafiovské fotografy 

– pamûtníky listopadov˘ch událostí z roku

1989 o zapÛjãení fotografií dokumentujících 

události sametové revoluce v na‰em mûstû.

Redakce pfiipravuje ve spolupráci s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov téma vydání k 30. v˘roãí sametové revoluce. 

Fotografie lze zasílat buì v elektronické podobû na adresu redakce konecny.jiri@rymarov.cz nebo v ti‰tûné podobû 

pfiedat osobnû v redakci ãi zanechat na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, pfiíp. v Mûstském muzeu R˘mafiov.

Za pfiípadné zaslání nebo zapÛjãení pfiedem dûkujeme.
Za redakci RH Jifií Koneãn˘
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V záfií roku 1999, pfiesnû pfied dvaceti lety, vy‰lo první vydání
R˘mafiovského horizontu. Volnû navázal na bulletin Radnice infor-
muje, kter˘ vydávalo mûsto R˘mafiov a jejÏ pfiipravoval tehdej‰í
tajemník úfiadu Miloslav Marek. Na tvorbû zpravodaje se v prÛ-
bûhu let podílela celá fiada redaktorÛ, stáÏistÛ, dopisovatelÛ a fo-
tografÛ, obyvatel na‰eho mûsta i zástupcÛ jeho vedení, mûstsk˘ch
organizací, spolkÛ a dal‰ích institucí. V‰em patfií upfiímn˘ dík.
O historii pfiedváleãn˘ch i pováleãn˘ch tiskovin vãetnû

R˘mafiovského horizontu pojednává pomûrnû obsáhl˘ ãlá-

nek v celobarevném historickém vydání RH 22/2018 vû-

novaném kultufie a volnému ãasu, kter˘ vy‰el na konci loÀ-

ského roku. Nûkteré informace si pfiipomeneme a pokusí-

me se je doplnit.

V 19. a první polovinû 20. století vycházely v R˘mafiovû

noviny s názvem Römerstadter Ländchen. Po válce obãa-

ny informoval t˘deník s názvem Vpfied a od 60. let vychá-

zel v R˘mafiovû Kulturní zpravodaj, periodikum nevelké-

ho rozsahu, které pfiipravoval Franti‰ek Vychodil a po nûm

Blanka Rozsívalová. Plnohodnotné r˘mafiovské noviny

zaãaly vycházet aÏ po sametové revoluci, kdy byla po ãty-

fiiceti letech v zemi zru‰ena centralizace, cenzura tisku

a bylo povoleno zakládání rÛzn˘ch sdruÏení. Prvními místními novina-

mi byl mûsíãník Ring, jehoÏ název vznikl ze slov r˘mafiovské informa-
ce, názory a glosy a kter˘ vydávalo Jednotné kulturní stfiedisko (JKS).

První ãíslo vy‰lo 31. fiíjna 1990. Ring vystfiídaly od konce roku 1991

R˘mafiovské noviny, které zaãaly vycházet jako ãernobíl˘ mûsíãník.

Obsahovû se nové periodikum od Ringu pfiíli‰ neli‰ilo, nadále informo-

valo o rozhodnutích mûstské rady a zastupitelstva, kultufie ve mûstû,

zvefiejÀovalo reklamy a inzeráty. Od bfiezna 1993 byla redaktorkou

Ivana Koãandrlová. R˘mafiovské noviny pfiestaly vycházet na konci ro-

ku 1996. Od bfiezna 1996 do kvûtna 1999 vydával Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov ãernobílé radniãní listy s názvem Radnice informuje, které 

ediãnû pfiipravoval tajemník Miloslav Marek. Listy vycházely kaÏd˘

mûsíc a byly k dostání zdarma. Od roku 1997 jako souãást radniãních

listÛ zaãala vycházet kulturní pfiíloha Echo, jako náhrada rubrik zanik-

l˘ch R˘mafiovsk˘ch novin. 

Koneãnû v záfií 1999 vy‰lo první ãíslo nového periodika R˘mafiovsk˘
horizont s redaktorem Jifiím Koneãn˘m. V letech 1999 aÏ 2000 vydával

R˘mafiovsk˘ horizont Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, od ledna 2001 pak SVâ

R˘mafiov, kam se zároveÀ redakce novin pfiestûhovala. Po témûfi osm-

nácti letech, od 1. ãervna 2019, se vrátila legislativnû i fyzicky pod mûs-

to R˘mafiov. 

Zpravodaj postupnû nabídl ãtenáfiÛm pravidelné rubriky, které mimo

komunální záleÏitosti pfiiná‰ejí zprávy z kulturních akcí (v˘stav, kon-

certÛ, ãtení, workshopÛ aj.) a pfiíspûvky na historická témata, mapují

sluÏby, sportovní události a dal‰í aktivity ve mûstû i okolních obcích.

R˘mafiovsk˘ horizont od svého vzniku vûnoval prostor i historick˘m

a umûleckohistorick˘m ãlánkÛm na pomezí odborné a populárnû-na-

uãné úrovnû. Na konci roku také pravidelnû vycházelo tzv. speciální

celobarevné ãíslo o nûkterém tématu z dûjin mûsta: R˘mafiov v prÛbû-
hu 20. století (23/2000), R˘mafiovsko – brána JeseníkÛ pfied 50–100 le-
ty (12/2001), Lidé – doba – události (1/2002), R˘mafiov – stfiedisko tu-
ristiky, rekreace a sportu (12/2002), Zimní historick˘ kaleidoskop
R˘mafiovska (23/2002), R˘mafiovsko ‰kolou povinné (23/2003),

R˘mafiovsko muzikální (22/2004), Zlatá éra textilnictví na R˘mafiovsku
(23/2007), R˘mafiovské námûstí v promûnách ãasu (23/2008),
Janovick˘ zámek od stfiedovûku po souãasnost (23/2009), Po cestách
a stezkách R˘mafiovska (23/2010), Dolování na R˘mafiovsku
(23/2011), Nejen chlebem Ïiv jest ãlovûk – speciální pijácké vydání
(24/2012), Kostely a kaple R˘mafiovska (23/2013), Tradice a lidová
kultura R˘mafiovska (22/2014), Malífii R˘mafiovska (23/2015), 70 let
Jiskry R˘mafiov (22/2016), Pfiíbûhy r˘mafiovsk˘ch domÛ (22/2017)

a poslední ãíslo pod názvem Kultura, zábava a voln˘ ãas v ãeském
R˘mafiovû (22/2018).

Cena za fiádné vydání R˘mafiovského horizontu zaãínala na ãástce 

5,50 Kã, pak klesla na 5 Kã, aby od ãísla vydání 12/2000 byla opût na-

v˘‰ena na 6 Kã. Od ãísla 01/2003 cena vzrostla na 8 Kã, od 01/2006 na

10 Kã a koneãnû od vydání 01/2009 se cena za v˘tisk ustálila na dne‰-

ních 15 Kã za fiádné vydání. Deset let nebyla cena zmûnûna. Cena za ce-

lobarevn˘ v˘tisk zaãínala na 6 Kã, následovalo postupné navy‰ování na

10, 15 a nakonec 20 Kã od ãísla 23/2009. 

V redakci se vystfiídala celá fiada stáÏistÛ, ktefií zde prostfiednictvím úfia-

du práce vykonávali roãní praxi. Od záfií 1999 do konce srpna 2005 to

byli: Lucie Matulová, Dana Kotrlová, Sylvie Vykrutíková,

Vladimíra Zahradníková, Zuzana RÛÏiãková, Zdenûk

Cholek, Ludûk Hovofiík, Jaroslav Pochyla a Zdenka

Pfiikrylová. Poslednû jmenovaná Zdenka Pfiikrylová se sta-

la od 1. 9. 2005 plnohodnotnou a kvalifikovanou redak-

torkou, která kromû bûÏné redakãní práce vykonávala také

tolik potfiebnou korektorskou ãinnost.

¤ádné vydání novin vychází na ofsetovém matném papíru

a celobarevné vydání na kfiídovém papíru s oznaãením 

G-print. První grafické úpravy novin zaji‰Èoval v roce

1999 nejprve sám redaktor ve spolupráci s pracovníkem

informaãních technologií mûsta, následnû tuto ãinnost za-

ãal vykonávat grafik, nejprve tiskárny K-tisk se sídlem

v Bruntále a po cca dvou letech tiskárny APRO Bruntál.

S aktuálním vydáním redakce vytvofiila za dvacet let exi-

stence celkem 449 ãísel R˘mafiovského horizontu. 

Na závûr lze popfiát redakci, aby mûla pro dal‰ích 20 let

stejnû skvûlé spolupracovníky a dopisovatele jako dopo-

sud, dostateãn˘ poãet spokojen˘ch ãtenáfiÛ, stálou inspira-

ci a dobré zázemí. JiKo, zdroj: archiv SVâ; RH 22/2018

R˘mafiovsk˘ horizont slaví 20 let

Obálka prvních novin
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Ve stfiedu 28. srpna se pfied radnici sjeli majitelé ãtrnácti velorexÛ, pfiezdí-
van˘ch hadrák, hadraplán, motor v pytli ãi pádící stan. Tfiíkolová vozítka vy-
rábûná v padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech minulého století dnes uÏ na silnici
témûfi nelze spatfiit, a kdo by je chtûl koupit, sáhne si hluboko do kapsy. Sto
tisíc korun za plátûného krasavce je bûÏná cena.
Velorex s trubkov˘m rámem potaÏen˘m koÏenkou je jedin˘m homo-

logovan˘m vozidlem s plátûnou karoserií na svûtû. Zkonstruovali jej

bratfii Franti‰ek (1914–1954) a Mojmír Strán‰tí (1924–2011) jako vo-

zítko pro invalidy. Po ukonãení v˘roby tfiíkolov˘ch (15 300 kusÛ) by-

ly vyrábûny je‰tû ãtyfikolové velorexy (1 380 kusÛ), slávy sv˘ch

pfiedchÛdcÛ v‰ak nedosáhly. Velorexy je moÏné najít po celé Evropû,

nûkolik jich jezdí i v Asii, v Americe a jeden dokonce v Austrálii.

Nejslavnûj‰í vozítko fiídil Josef Abrhám ve filmu Vrchní, prchni!, dal-

‰í ‰oférovala Jifiina Bohdalová v seriálu Dobrá Voda a v povídkovém

cyklu Hvûzdy nad Syslím údolím si zahrálo po boku Josefa Dvofiáka

a Zuzany BydÏovské. Velorex se objevil také v britském pofiadu Top

Gear a ãtyfikolov˘ model ve filmu AÈ Ïijí duchové.

KaÏd˘ rok se koná nûkolik srazÛ velorexÛ, nejvût‰í na jafie

v Boskovicích. Akci Velorex ãundr, jehoÏ trasa vedla i pfies R˘mafiov,

pofiádá parta nad‰encÛ v ãele s Ivo Fajmanem. Letos mífiili z nejzá-

padnûj‰ího cípu republiky (A‰e) do nejv˘chodnûj‰í obce (Bukovce

u Jablunkova). Trasu dlouhou pfiibliÏnû 600 km zvládli nûktefií za de-

set hodin a chtûjí se tímto v˘konem pokusit o zápis do âeské knihy

rekordÛ. Na zpáteãní cestû jezdci nav‰tívili turisticky zajímavé loka-

lity,v na‰em regionu napfiíklad Skanzen Jesenicka v Dolní Moravici,

po zastávce na r˘mafiovském námûstí pokraãovali do Muzea turistic-

k˘ch známek v Janovicích a na hrad Sovinec, odkud zamífiili do lo‰-

tického muzea tvarÛÏkÛ. JiKo

Invaze velorexÛ pfied radnicí

Organizace a spolky
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Vstup do ‰koly je pro dítû v˘znamnou událostí. Aby to byla událost pfií-

jemná a radostná, je tfieba se na ni pfiipravit. O tom jsou pfiesvûdãeni

odborní ãlenové pracovní skupiny „âtenáfiská a matematická gramot-

nost“, z jejichÏ podnûtu byl realizován semináfi o pfiípravû pfied‰koláka.

Akce byla pro v‰echny zúãastnûné zdarma, financována byla z projek-

tu Místní akãní plán II – rozvoj vzdûlávání na území R˘mafiovska, kte-

r˘ zastfie‰uje Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, o. p. s.

V‰ude sly‰íme, Ïe kaÏdé dítû je jiné, a tedy i jeho pfied‰kolní zralost na-

stává v jiném okamÏiku. A není moÏno spoléhat se pouze na práci pe-

dagogÛ v matefiské ‰kole. Zájem na tom, aby se dítû cítilo v první tfiídû

komfortnû, by mûli mít pfiedev‰ím rodiãe. I na nich se samozfiejmû po-

depí‰e trápení, ãi ‰tûstí, které bude jejich dítko proÏívat.

To v‰e bylo tématem setkání rodiãÛ a pedagogÛ matefisk˘ch i základ-

ních ‰kol s paní Mgr. Hanou Otevfielovou, uznávanou rodinnou terape-

utkou a speciální pedagoÏkou. Na semináfii ne‰lo jen o odborné rady.

Byl veden formou cviãení a praktick˘ch ukázek, kdy se sami dospûlí

úãastníci ocitli v roli pfied‰kolákÛ a plnili úkoly, které by mûlo dítû pfied

vstupem na základní ‰kolu zvládnout. Nutno podotknout, Ïe mnohdy

se i oni pfii hledání správn˘ch odpovûdí zapotili. 

Obecnû panovala na semináfii pfiíjemná a uvolnûná atmosféra.

Stfiídaly se dotazy rodiãÛ a pedagogÛ, pfiedávaly se zku‰enosti z ma-

tefisk˘ch ‰kol, které paní lektorka doplÀovala o své osobní zku‰enos-

ti z poradny.

Velice kvalitní zdroj informací, rad, praktick˘ch ukázek a cviãení na-

leznete na internetov˘ch stránkách paní lektorky www.hanaotevrelo-

va.cz. Patfiíte-li mezi rodiãe, kter˘m záleÏí na psychickém a sociálním

komfortu dûtí, nebo jste pedagog matefiské ãi základní ‰koly, kter˘ rád

ãerpá nové zku‰enosti a inspiraci, nav‰tivte zmiÀované internetové

stránky. MoÏná zde získáte odpovûì na otázku, zda jsou vá‰ syn ãi dce-

ra opravdu pfiipravení vykroãit správnou nohou do nové Ïivotní etapy.

Bude-li ze strany vefiejnosti zájem, rádi semináfi zopakujeme i v pfií‰-

tím roce. I kdyby pfii‰lo na semináfi jen o jednoho rodiãe víc, má to

smysl!

Díky patfií zamûstnancÛm ‰kolní jídelny Z· R˘mafiov Jelínkova 1, kte-

fií se postarali o obãerstvení pro v‰echny zúãastnûné.

V listopadu se mohou rodiãe tû‰it na dal‰í pfiipravovanou akci, která se

bude tentokrát vûnovat nástrahám internetu, sociálních sítí a fieã bude

také o kyber‰ikanû. Ing. Ivana Luke‰ová, manaÏerka projektu

Jak pfiipravit pfied‰koláka

Spolek myslivcÛ a pfiátel pfiírody z JeseníkÛ zve nejen mysliveckou vefiejnost
na tradiãní Svatohubertskou m‰i, která se uskuteãní v sobotu 12. fiíjna od
14 hodin v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé Morávce. Myslivci budou mít 
opût moÏnost podûkovat svatému Hubertovi za jeho pfiízeÀ pfii m‰i svaté.
Slavnostní akci zahájí mysliveãtí trubaãi Rab‰tejn pfied kostelem. Na

uvítanou zazpívají a zahrají myslivecké skladby. Poté se zformuje

prÛvod myslivcÛ v ãele s duchovním a do kostela bude nesena jelení

trofej, obraz svatého Huberta a dal‰í svátosti. Celou m‰i budou tru-

baãi doprovázet zpûvem a hrou.

Po ukonãení m‰e svaté bude zahájen pfiímo v kostele akt pasování na

myslivce. Jde o památn˘ a sváteãní okamÏik v Ïivotû kaÏdého mys-

livce, kter˘ je takto uveden mezi své druhy v zeleném. Ceremoniál ko-

píruje historicky doloÏené konání na‰ich pfiedkÛ, úãastní se ho uãební

pán, vrchní lovãí a pasující mysliveck˘ hodnostáfi. Pasovan˘ myslivec

poprvé a naposled v Ïivotû bude v kostele pít víno a nosit zbraÀ.

Po m‰i bude pfiipraveno obãerstvení. Na spoleãné setkání se tû‰í Spolek

myslivcÛ a pfiátel pfiírody z JeseníkÛ! Ing. ZdeÀka Jakubcová

V Malé Morávce pfiipravují
Svatohubertskou m‰i
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V pátek 30. srpna se na fotbalovém hfii‰ti SK Jiskra R˘mafiov konal druh˘ roã-
ník hudebního festivalu Ryofest.
Maraton hudební produkce zahájila kapela Rotor Ivana Sigmunda.

V hodinovém vystoupení muzikanti hráli klasick˘ rockov˘ náfiez

z 60. aÏ 80. let, pfiiãemÏ hlavní dÛraz klade kapela na bezchybné

a kvalitní aranÏmá a ‰piãkovou zvukovou aparaturu.

Druzí v pofiadí se pfiedstavili ãlenové kapely Ryo bratrÛ Havelkov˘ch,

hrající rock a bigbít. Tito dva muzikanti se zaslouÏili o vznik Ryofestu

s cílem, aby r˘mafiovské kapely dostaly prostor se prezentovat pfied pub-

likem. „Máme pocit, Ïe se v R˘mafiovû nekoná moc akcí pro r˘mafiovské

kapely. Vût‰inou si najmou pofiadatelé kapelu z jiného mûsta, pfiitom je
u nás dost muzikantÛ. A to je myslím ‰koda,“ posteskl si Michal Havelka.

V pofiadí tfietí kapela, která zahrála publiku, byla známá The Hero Petra

La‰tuvky. Kapela hraje pfievzaté skladby, ale i vlastní tvorbu, a to uÏ ví-

ce neÏ sedmnáct let. Jako ãtvrtá zahrála na pódiu rocková kapela Key

Features.

Ryofest nav‰tívilo asi 200 lidí. âlenové kapely Ryo dûkují v‰em kape-

lám za úãast na druhém roãníku Ryofestu a také v‰em lidem, ktefií se té-

to akce zúãastnili. Organizátofii dûkují Milanu Furikovi za pomoc pfii or-

ganizaci a tû‰í se na dal‰í roãník. Fota a text: JiKo

Ryofest podruhé za úãasti ãtyfi kapel 

Skupina Ryo bratrÛ Havelkov˘chKapela Rotor Ivana Sigmunda

O víkendu 7.–8. záfií se za finanãní podpory Moravskoslezského kraje a pod
zá‰titou námûstka hejtmana Jana Krko‰ky uskuteãnil jubilejní 20. roãník me-
zinárodního projektu Trofeo Niké, zamûfieného na aktivní podporu cestovního
ruchu v turisticky atraktivních lokalitách kraje. Do JeseníkÛ opût zamífiil ‰es-
tinásobn˘ vítûz Rallye PafiíÏ – Dakar a ãestn˘ prezident projektu Trofeo Niké
Karel Loprais se svou legendární tatrou a s ním kolona ãtyfiiceti veteránÛ. 
Leto‰ní 20. roãník jízdy veteránÛ, kter˘ byl zahájen v Ostravû, mûl

rovnûÏ charitativní ráz. Obdivovatelé se s auty mohli potkat hned na

tfiech místech – ve ãtvrtek 5. záfií v podveãer na parkovi‰ti hotelu

Quality Hotel Ostrava City, v pátek dopoledne v Dolní oblasti

Vítkovic a odpoledne v areálu Hornického muzea Landek Park.

Následoval dlouh˘ pfiesun do Malé Morávky, resortu Kopfiivná. Pfii

cestû pfies Opavu projela kolona Dolním i Horním námûstím a na

chvíli se zastavila v areálu Slezské nemocnice Opava, aby veteránské

vozy potû‰ily pacienty.

V sobotu 7. záfií posádky nav‰tívily bruntálsk˘ zámek, Slezskou

Hartu a Razovou, kde probíhala dobová pouÈ, v nedûli 8. záfií zavíta-

ly do Ludvíkova a Horsk˘ch lázní Karlova Studánka, kde se konala

i v˘stava historick˘ch velocipedÛ, hráli fla‰inetáfii a korzoval Spolek

panstva na tvrzi ÎíÏeleves v dobov˘ch kost˘mech. V meziãase auto-

bus vyvezl posádky na Ovãárnu, kde se setkaly s Horskou sluÏbou.

Cenu elegance Trofeo Niké si odnesl vÛz Evy a Dalibora Bublov˘ch,

Citroen BL Cabrio decouvrable z roku 1946, revoluãní automobil

francouzské provenience, s váleãnou pfiestávkou vyrábûn˘ v letech

1934–1957. Nepfiehlédnutelná byla i Lagonda M 45 z roku 1930

manÏelÛ Koníãkov˘ch nebo Rolls Royce Wraith z roku 1939 manÏe-

lÛ ·ináglov˘ch a mnoho dal‰ích skvostÛ. Letos byly k vidûní zejmé-

na pfiedváleãné automobily, nejstar‰í Lorraine-Dietrich z roku 1907

majitele Pavla Berana, ale i dal‰í vozy domácích i svûtov˘ch znaãek,

které vykreslily obraz technického v˘voje automobilÛ od období

pfied 1. svûtovou válkou aÏ po 70. léta 20. století. Zasvûcenû v‰ech-

ny veterány na jednotliv˘ch prezentacích pfiedstavil expert na histo-

rická vozidla Petr Vykoukal. Úãastníky byly také posádky

z Nûmecka, Polska a Slovenska.

„Kolona projíÏdûjících historick˘ch aut dokáÏe vykouzlit úsmûv na
tváfii snad úplnû kaÏdého. A pokud máte moÏnost si tyto historické
klenoty prohlédnout zblízka, nemÛÏete neÏ Ïasnout nad technickou
zruãností na‰i dûdÛ a pradûdÛ, která ‰la ruku v ruce s krásou. Jízda

Do JeseníkÛ pfiijely historické vozy

Z okolních obcí a mûst

Program zpestfiili fla‰inetáfii Zájem divákÛ vzbuzovaly dobové velocipedy
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Trofeo Niké rozdává radost obãanÛm i náv‰tûvníkÛm na‰eho kraje,
a rád jsem proto udûlil svou zá‰titu jejímu jubilejnímu dvacátému roã-
níku,“ fiekl Jan Krko‰ka, námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Charitativní draÏba na pomoc Vojtí‰kovi a jeho mamince paní Bulíkové

se vydafiila a hejtman MSK Ivo Vondrák, kter˘ se na charitativní draÏ-

bû Trofeo Niké rovnûÏ podílel, jim pfiedal ‰ek na 60 tisíc Kã.

Mnohé náv‰tûvníky chvíle strávené v blízkosti úÏasn˘ch historick˘ch

strojÛ a jejich dobovû ustrojen˘ch majitelÛ doslova pohltily. Na chví-

li se díky nim ocitli v noblesní minulosti a naplnili motto projektu

Trofeo Niké Zpomal a rozhlédni se... Organizátofii uÏ nyní zvou na

21. roãník bájeãné podívané, organizované s láskou a nad‰ením. 

Fota a text: JiKo

Obdiv patfiil nejen historick˘m vozÛm, ale i dobovû odûn˘m po-

sádkám Bylo se opravdu naã dívat

V loÀském roce se ãtenáfii R˘mafiovského horizontu v rubrice Genius

loci pravidelnû setkávali se seriálem Umûní ve vefiejném prostoru
R˘mafiova z let 1946 aÏ 2017. ProtoÏe i v okolních obcích vznikaly

v druhé polovinû 20. století zajímavé pomníky a díla zdobící vefiejn˘

prostor, budeme v seriálu nepravidelnû pokraãovat a rádius roz‰ífiíme

na cel˘ mikroregion. 

Zaãneme v Horním Mûstû, hornické obci, která má nûkolik v˘znaã-

n˘ch památek v ãele s kostelem sv. Mafií Magdalény s dvoupatrov˘mi

malovan˘mi protestantsk˘mi tribunami z období pozdní renesance

a barokní kruhovitou kaplí sv. Anny s nástropní v˘malbou od Ignáce

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiovska z let 1946–2019
12. Pomník osvoboditelÛ v Horním Mûstû

Genius loci
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Oderlického. Pfied kostelem stojí kfiíÏ ze slezského mramoru z 19. sto-

letí a druh˘ celomramorov˘ kfiíÏ zfiejmû z roku 1838 je umístûn v lo-

kalitû b˘valého „nového hfibitova“. 

Kuriozitu pfiedstavuje dnes jiÏ neexistující nástûnná malba s vyobraze-

ním Adolfa Hitlera, kterou neznám˘ malífi okrá‰lil sál dûlnického do-

mu v období druhé svûtové války. Hornomûstskou raritu zachycuje uÏ

jen pár dobov˘ch fotografií.

Po druhé svûtové válce se ve mûstech a obcích zaãaly vztyãovat po-

mníky a osazovat pamûtní desky, a to uÏ u pfiíleÏitosti prvního v˘ro-

ãí osvobození. Mezi prvními obcemi, které pfiipomnûly padlé vojáky

Rudé armády, byly Bruntál, Buãávka a právû Horní Mûsto, v roce

1947 pak R˘mafiov a Velká ·táhle. O pamûtní desce osvobození R˘-

mafiova (1950), která visela na fasádû radniãní vûÏe, a památníku vo-

jákÛm Rudé armády (1951) v parku pfied Z· Jelínkova 1 jsme pojed-

nali v RH 4/2018.

Pomník osvoboditelÛm v Horním Mûstû má zajímav˘ a sloÏit˘ osud.

Osazen byl uÏ 8. kvûtna 1946, patfií tedy mezi první v regionu 

i v okrese. Kronika obce se o nûm zmiÀuje velice struãnû: „První v˘-
roãí osvobození bylo v obci oslaveno dne 8. kvûtna, toho dne byl v par-
ku odhalen pomník s bustami Stalina a Bene‰e.“
Podle vytesané signatury v pravé dolní ãásti víme, Ïe architektonické

ãásti pocházely z kamenické dílny r˘mafiovského kamenosochafie

Franti‰ka Kfiapy (*30. 3. 1920 Vlãnov – †13. 5. 1987 R˘mafiov), kter˘

po pfiíchodu do R˘mafiova v roce 1945 pfievzal nûmeckou kamenickou

firmu Pelz a je autorem zmínûného r˘mafiovského pomníku

RudoarmûjcÛ. 

Hornomûstsk˘ pomník autor koncipoval jako obdélníkovou desku ze

svûtlé Ïuly, nesoucí nápis Z VDùâNOSTI SV¯M / OSVOBODITELÒM
/ 1945 9/5 1946 a v dolním pravém rohu K¤APA R¯MA¤OV. Ze stran

desku rámují dva sloupy z tmavé hlubinné vyvfieliny (asi dioritu) se

zv˘raznûn˘mi jednoduch˘mi hlavicemi. Tfietí, vyv˘‰en˘ sloup je 

umístûn za deskou na ose pomníku. Stojí na tfiemi stupni vyv˘‰eném

soklu z umûlého kamene teraso. K ãemu v‰ak slouÏily ony tfii sloupy?

Dal‰í, byÈ velmi obecnou zmínku o pomníku podává ‰kolní kronika ze

dne 4. kvûtna 1947, kdy „bylo vzpomenuto v˘roãí praÏského povstání.
Byla provedena v˘zdoba pomníkÛ“. Mnohem zajímavûj‰í je v‰ak foto-

grafie zachycující pomník, bohuÏel zãásti ve stínu. Rozeznáme, Ïe na 

obou boãních sloupech jsou umístûny hlavy – vlevo portrét Eduarda

Bene‰e a vpravo ve stínu zfiejmû Josefa Stalina. Pomníku se proto v le-

tech 1947–1948 fiíkalo Bene‰Ûv. Dokonce je‰tû po únorovém puãi KSâ

byla 28. kvûtna 1948 „provedena u pomníku oslava narozenin presi-
denta Dr. Edvarda Bene‰e“, ale 3. záfií téhoÏ roku se pí‰e:„(...) zastihla
nás na poãátku ‰kolní práce v novém ‰kolním roce velmi smutná zprá-
va o úmrtí na‰eho drahého presidenta Dr. Edv. Bene‰e. Îactvo vzdalo
poctu p. presidentovi u pomníku v parku dne 8. záfií. Pomník byl ozdo-
ben mnoha kvûtinami. Úmrtí a zhodnocení díla a práce presidenta Dr.
Edv. Bene‰e bylo vzpomenuto téÏ ‰kolním rozhlasem dne 6. záfií.“
Po absolutním ovládnutí Ïivota v zemi komunisty byl Bene‰Ûv portrét

odklizen neznámo kam a nahradila jej busta prezidenta Klementa

Gottwalda. Lokalitû se zaãalo fiíkat GottwaldÛv park: „Narozeniny
Klementa Gottwalda byly oslaveny dne 22. 11. 1950. Obcí ‰el lampio-
nov˘ prÛvod do Dûlnického domu. MNV rozhodl pojmenovat park po
Klementu Gottwaldovi.“
Kdyby nûkoho napadlo volnû uloÏen˘mi hlavami Stalina a Gottwalda

manipulovat, mûlo mu to ztíÏit alespoÀ obehnání laÈkov˘m plotem.

U pomníku zaãaly stát ãestné stráÏe pion˘rÛ, oslavovala se zde v˘roãí

konce války a svátky práce, novomanÏelé a ãerství absolventi základní

‰koly pfiicházeli po obfiadu poloÏit na pomník kytiãku rud˘ch karafiátÛ. 

Nástûnná malba s postavou A. Hitlera v dûlnickém domû v Horním
Mûstû, 30./40. léta 20. století, archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Uklízení pfied pomníkem osvoboditelÛ – vlevo hlava E. Bene‰e, vpra-
vo J. V. Stalina, 1947, ·kolní kronika obce Horní Mûsto

âestná stráÏ pion˘rÛ (tváfie vyretu‰ovány) u pomníku v Gottwaldovû
parku v Horním Mûstû, 1959, album obce Horní Mûsto

Svatebãané (tváfie vyretu‰ovány) pokládají kvûtiny na pomník, osazena
uÏ jen hlava J. V. Stalina, 50.–60. léta 20. stol., archiv Horního Mûsta
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Po zbytek let obecní kronika o pomníku mlãí, zato nás informuje tfieba

o tom, Ïe v roce 1953 „bylo za rok 50 zabíjaãek a prodalo se 18 roz-
hlasov˘ch pfiijímaãÛ, 6 praãek, 5 hodinek, 2 motocykly, 6 kol“ nebo Ïe

V̆ bor Ïen daroval v roce 1954 pion˘rÛm knihovniãku s knihami.

V 60. a 70. letech v‰ak ani plot, pokud je‰tû stál, nezabránil odváÏliv-

cÛm v manifestaãním odstranûní obou hlav. Stalin podle pamûtníkÛ

zmizel nûkolikrát, ale pokaÏdé se zase objevil. Nûkdy kolem roku 1975

jej pr˘ po zimû na‰el cestáfi v pfiíkopu. Byl vrácen na pÛvodní místo,

ale netrvalo dlouho a opût byl pryã. Údajnû mûla fiada lidí kvÛli po-

mníku problémy a dle pamûtníkÛ byli nûktefií dokonce zbaveni funkce

na úfiadu. MoÏná proto musely hlavy do skladu, jak dokládají fotogra-

fie z 80. let, na nichÏ uÏ sloupy zejí prázdnotou.

S rozvojem automobilismu po roce 1989 skonãilo v pomníku nûko-

lik aut, jejichÏ fiidiãi zfiejmû nezvládli pfiíli‰ rychlou jízdu na náledí

v prudké zatáãce. KvÛli po‰kození dnes památka, zaznamenaná

v centrální evidenci váleãn˘ch hrobÛ pod ã. CZE-8103-28998, po-

strádá prostfiední zadní sloup.

Fatální byl pro pomník rok 2012, kdy hlavní desku s nápisem a ãást

schodÛ po‰kodili vandalové, a to v takovém rozsahu, Ïe musela b˘t

provedena její kompletní v˘mûna. Kopii podle zniãeného originálu vy-

tvofiil kameník Leopold âuda. Hlavní nápis je totoÏn˘, znaãka r˘ma-

fiovského kamenictví F. Kfiapy v‰ak uÏ na desce není.

Co se stalo s hlavami? O Gottwaldovi ani Stalinovi nic nevíme, v tûch-

to dnech v‰ak sbírky r˘mafiovského muzea obohatil dárce, kter˘ v do-

mû v Horním Mûstû nalezl dva sádrové portréty – Edvarda Bene‰e

a Tomá‰e Garrigua Masaryka. 

Podle jedné fotografie pomníku s osazenou hlavou Bene‰e bohuÏel ne-

jsme schopni jednoznaãnû fiíci, zda jde o tent˘Ï portrét. Sádrová hlava

patinovaná á la bronz v‰ak nese v oblasti soklu po‰kození zapfiíãinûné

stékající vodou a vlhkostí a aÏ na od‰típnutí rohu soklu a státníkova 

ucha je ve velmi dobrém stavu. Vzhledem ke krátké dobû osazení (ne-

cel˘ch dvou let) lze podobn˘ stav pfiedpokládat. MÛÏe jít tedy o tutéÏ

hlavu. Sádrové odlitky státníkÛ byly ov‰em v druhé polovinû 20. sto-

letí velmi Ïádan˘mi a pomûrnû levnû dostupn˘mi artefakty, které zdo-

bily zasedací sínû úfiadÛ, interiéry kanceláfií ãi chodby ‰kol.

Bene‰ v zadní ãásti krku nese signaturu J. Kodet. Jde o sochafie Jana

Kodeta (*1. 6. 1910 Praha – †11. 11. 1974 Praha), otce herce Jifiího

Kodeta, známého tfieba z filmu Pelí‰ky. Jan Kodet v letech 1928–1931

studoval na UmûleckoprÛmyslové ‰kole v Praze u prof. Karla Dvofiáka

a v letech 1931–1935 na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze u prof.

Otakara ·paniela. 

Hlava prvního ãeskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka je mno-

hem záhadnûj‰í. Je koncipována podobnû jako Bene‰Ûv portrét, byÈ

v tváfii je více promodelována. Sádra nese také patinu bronzového za-

barvení a obû sochy mûly na zadní stranû nalepen˘ papírov˘ ‰títek

s ruãnû napsan˘mi ãísly – patfií tedy k sobû.

V zadní partii krku portrétovaného je vyryta signatura KOTYZA, patfií-

cí Ïamberskému rodáku Josefu Kotyzovi (*14. 3. 1891 Îamberk 

–†23. 3. 1975 Praha). Ten se po absolvování UmûleckoprÛmyslové

‰koly v Praze natrvalo usadil v metropoli, kde vytvofiil fiadu portrétÛ

historick˘ch osobností (Jana Husa, J. A. Komenského, K. H. Borov-

ského aj.). Pro Chrám sv. Víta vytvofiil figurální v˘zdobu varhan a pro

kostel sv. Mikulá‰e na Malé Stranû unikátní betlém. Je nanejv˘‰ zají-

mavé, Ïe námûstí v Îamberku zdobí porevoluãní pomník s variantou

Kotyzova portrétu TGM, podobnou té z Horního Mûsta.

Kam se ale podûl portrét J. V. Stalina a pfies hranu sloupu pfietékající

busta Klementa Gottwalda? A mohlo b˘t pÛvodní osazení pomníku:

Bene‰ – Masaryk – Stalin koncipováno s tím, Ïe prostfiední a nejvy‰‰í

místo zaujímal právû první ãeskoslovensk˘ prezident? Kronika obce si-

ce informuje, Ïe pomník nesl

„busty Stalina a Bene‰e“, ale nut-

no brát v potaz, Ïe kronikáfi Du‰an

Drápal „se kronice mohl vûnovat
teprve od roku 1965“, v zápisech

z let 1945 aÏ 1958 se tak opíral

o „v˘povûdi pamûtníkÛ a o studi-
um písemn˘ch pramenÛ“, jak sám

informuje v úvodu kroniky.

Zapomíná se velice rychle, tím

rychleji v totalitû, která intenzivní

propagandou dennû masíruje ob-

ãany. Bûhem dvou pováleãn˘ch

let mohl portrét Masaryka souãás-

tí pomníku klidnû b˘t.

Hornomûstsk˘ pomník stále vy-

volává fiadu otázek. Máte-li na nûj

nûjaké vzpomínky ãi vlastníte-li

fotografie s jeho vyobrazením,

Stav pomníku v roce 1985 (v pravém dolním rohu nápis K¤APA R¯-

MA¤OV), repro: Památníky hrdinÛm sovûtské armády a obûtem fa-
‰ismu v okrese Bruntál

Portrét T. G. Masaryka a E. Bene‰e, po roce 1945

Souãasn˘ stav pomníku, 2019, foto: Michal Vyhlídal

Pomník TGM v Îamberku od 
J. Kotyzy, repro: vychodni-ce-
chy.info/zamberk/13_60521_bus-
ta-t-g-masaryka/
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pfiijìte s nimi do r˘mafiovského muzea. Budeme vdûãní za kaÏdé

upfiesÀující informace. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Kronika Horního Mûsta 1946, 1950, 1953, 1954 (www.digi.ar-
chives.cz/da/); ·kolní kronika obce Horní Mûsto 1947, 1948; Kol. 
autorÛ: Památníky hrdinÛm sovûtské armády a obûtem fa‰ismu v okre-
se Bruntál, Okresní vlastivûdné muzeum v Bruntále, Bruntál 1985; 
Mal˘, Z. (ed.): Slovník ãesk˘ch a slovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ

1950–2000, V̆ tvarné centrum Chagall, Ostrava 2000; Horni‰er, I. –
âapka, V.: Památníky osvobození na Bruntálsku – katalog v˘stavy,
Muzeum v Bruntále, Bruntál 2015; Marek, M.: Stopy víry v krajinû
R˘mafiovska objektivem Miloslava Marka. KfiíÏe a sochy, Mûsto
R˘mafiov, R˘mafiov 2017; www.zamberk.cz/index.php?ids=402;
www.vychodni-cechy.info/zamberk/13_60521_busta-t-g-masaryka/.
Zvlá‰tní podûkování patfií Miroslavû Lopatové, Leopoldu âudovi, Ing.
Miloslavu Markovi, Marii Prstkové a Marii ·evãíkové.)

KaÏd˘ archeolog po-

tvrdí, Ïe nejkrásnûj-

‰ími nálezy opl˘va-

jí smeti‰tû, rumiska

a odpad v obrann˘ch

pfiíkopech. Stovky

metrÛ antického sme-

tiska v ¤ímû dokon-

ce pfied neodbytn˘-

mi hledaãi hlídají 

ozbrojení karabinié-

fii. Páchnoucí odpad

jihlavsk˘ch stfiedo-

vûk˘ch jímek (Ïump)

obsahoval nepfie-

hledné mnoÏství ce-

l˘ch nádob, skla,

zbytkÛ ‰atstva i lá-

tek, ‰evcovská kopy-

ta, nádoby z dfievû-

n˘ch plátkÛ, hrací

kostky, dûtské hraã-

ky, vrkoãe vlasÛ i zá-

ludn˘ Dolchmesser,

úzkou ledvinovou

d˘ku vrahÛ. Obdob-

nû tomu bylo v Ja-

novicích. První zá-

chrann˘ v˘zkum pro-

bûhl v bfieznu 1989

v r˘hách u stûny re-

nesanãního kfiídla

zámku a podstatnû

bohat‰í soubor po-

skytly r˘hy dálkové-

ho telefonního kabe-

lu firmy Telecom,

u níÏ jsme se setkali

s porozumûním a po-

mocí v ãervnu 1996.

V obou pfiípadech

nás upozornili v˘-

hradnû Janoviãtí. V̆ -

zkum pfiinesl mnoÏ-

ství nálezÛ z koneãné

fáze renesance. V̆ -

sledek byl fascinují-

cí. Jen soubor frag-

mentÛ kachlÛ (vãet-

nû sbûrÛ) dosáhl po-

ãtu 1 280, z toho 711

zlomkÛ i souborÛ

krásnû zdoben˘ch ãelních vy-

hfiívacích stûn a 569 stfiepÛ ko-

mor. Nález obsáhl kromû bûÏ-

n˘ch téÏ vysoce exkluzivní v˘-

robky (228 zlomkÛ), u nichÏ

lze uvaÏovat o dovozu ãi práci

na objednávku.

V‰echny kachle jsou tvrdû vypá-

leny do odstínÛ ãervené nebo

okrové na povrchu i na lomu

v pecích s pfiístupem vzduchu.

Ostfiivo je obvykle jemné a kom-

paktní hlína dobfie plavená s pfií-

mûsí svûtlé slídy (muskovitu),

jindy keramické drti ãi místní

bfiidlice. Vût‰ina ãelních vyhfií-

vacích stûn je opatfiena pfieváÏnû

zelenou prÛhlednou aÏ prÛzraã-

nou glazurou rÛzné kvality, bar-

vy a stavu dochování (celistvá

sklovina, duhové nabíhání, praskliny aÏ úpln˘ rozpad matnûj‰ích polev).

Nálezy datují poãátky zdej‰í novovûké keramiky po objevu vhodné míst-

ní nebo zatím dováÏené hlíny. âlenit˘ povrch zvût‰uje v˘hfievnou ãást

kachle zvlá‰È u nádobkov˘ch tvarÛ.

Nutné je‰tû zmínit dûlení kachlÛ rÛzného úãelu podle polohy v exteriéru

kamen. KachlÛ základních fiádkov˘ch je nejvíce a tvofií korpus kamen

spolu se základními rohov˘mi, spodní okraj kamen obvykle na cihlové

podezdívce uzavírají kachle soklové. âásti kamen dûlí kachle fiímsové:

kordonové fiádkové a rohové a horní ãást ukonãují obvykle kachle ko-

runní. Nahofie b˘vá navíc umístûno zvlá‰tní dûrované tûleso kachle

vrchlíkového, pfiípadnû jeden ãi více keramick˘ch komínov˘ch nástav-

cÛ. V honosnûj‰ích stavbách se vytápûlo zvenãí z chodby, jinak byla bûÏ-

ná kovová okeniãka a keramick˘ (Ïelezn˘) ro‰t nad popeli‰tûm.

Velkou skupinu (62 zlomkÛ) tvofií kónické nádobkové kachle tyglíkovi-

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe 
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

3. Nádobkové a architektonické komorové kachle

Z historie

Kamna z nádobkov˘ch kachlÛ

Druhá varianta dvojnikového kachle 

Kresebná rekonstrukce 1. varianty dvojniko-
v˘ch kachlÛ s profilem komor

Vût‰í typ nikového kachle

Kamna z nikov˘ch kachlÛ 
(Agricola)

Zlomek kachlÛ s ovinut˘m dfií-
kem sloupu 
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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

po–pá 16:00–21:00
so–ne 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.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Provozní doba – fiíjen:

pondûlí 14:00–20:00 18:30–19:45 vodní aerobik

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00

ãtvrtek 14:00–20:00 18:30–19:45 vodní aerobik

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.

tého typu, jeÏ se v R˘mafiovû vyskytují nejpozdûji od poãátku 15. stole-

tí. Základní tvar se vytáãel na rychloobrátkovém kruhu. Od v˘‰e 4 cm 

opatfiil hrnãífi kónické tûlo ‰irok˘mi (záchytn˘mi) v˘valky vnû a okraj

zaoblil a sefiízl ‰ikmo dolÛ dovnitfi. V následující fázi dosud plastick˘ ka-

chel zformoval v horní ãásti do ãtverce. Do tûlesa kamen se zasazovaly

ústím ven. 

Komorové kachle mají plo‰nou dekorativní ãelní vyhfiívací stûnu, jeÏ

je pozitivním otiskem formy vyfiezávané ze dfieva ãi vytvofiené z ke-

ramiky. Do forem se hmota vtlaãovala rukou pfiímo nebo pfies plátno

(novokfitûnci). Nûkteré matrice obecnû oblíben˘ch typÛ vznikly obti‰-

tûním získan˘ch kachlÛ. Po vypálení v‰ak vznikl nápadnû men‰í otisk

smr‰tûním hlíny pfii v˘palu. Zespodu je vÏdy pfiipojena (pfiilepena

pfied pálením vlhkou hlínou) ãtvercová nebo obdélná komora otevfie-

ná do ohni‰tû. 

Nejvût‰í skupinu tvofií vedle tapetov˘ch kachle s dobov˘mi architekto-
nick˘mi motivy (244 zl.). Nejjednodu‰‰í jsou nikové (213 zl.). KaÏd˘

kachel zdobí dvû perspektivnû pojaté pÛlválcové obloukové niky se 

4 perlami v rámeãku v rozích nad v˘klenky, jeÏ jsou dvojnásobnû rámo-

vané. První variantu tvofií dva typy, obdéln˘ ostfie fiezan˘ s nikami zv˘-

raznûn˘mi v okraji úzk˘mi fiímsami a vy‰‰ími nikami (19 cm). Jsou gla-

zovány odstíny zelenû. Druh˘, niÏ‰í typ je shodn˘ s pfiedchozím, ale ni-

ky jsou niÏ‰í (15,4 cm), pfievaÏují zelené polevy, ale vyskytují se i hnûdé

ãi hnûdozelené. Druhou variantu pfiedstavuje zjednodu‰en˘ tvar pfied-

chozích s perlami bez rámu, obl˘mi hranami nik a jednoduch˘m rámem.

Má v˘raznou trávovû zelenou polevu s drobn˘m ãern˘m Ïíháním. 

Do skupiny zafiazujeme i dal‰í typy zlomkÛ reÏn˘ch kachlÛ (9 ks). âasto

patrnû jen doprovází stavební prvky kachle jiného typu (heraldické, fi-

gurální apod.). Povrch nûkter˘ch zjemÀuje vrchní nátûr jemnou hlinkou

(engobou). Architekturu lemuje okraj loubí, portálu nebo arkády rene-

sanãní lodÏie se sloupky na soklu s rÛznû ãlenit˘mi kónick˘mi ãi jin˘mi

patkami na podloÏní desce (plintû). Nûkdy je patrn˘ hranolov˘ polosloup

portálu se ãtyfinásobnû horizontálnû ãlenitou kónickou patkou na plintû,

jindy s v˘klenky. V jediném pfiípadû zdobí sokl na viditeln˘ch stranách

leÏaté konkávní routy. Velmi invenãní jsou sloupy i vzácnûj‰í pilastry

(polosloupy). Najdeme i dfiík sloupu s jednoduch˘mi obdéln˘mi v˘klen-

ky (edikulami). Obdobnû je zdobena i kónická sloupová hlavice.

Nejcennûj‰í z kachlÛ je opatfien ‰irok˘m rámem ãlenûn˘m do tfií seg-

mentÛ, rovného, oblého a znovu rovného, ale uÏ‰ího. Vedle ãlenitého rá-

mu bûÏí nádhernû zdoben˘ dfiík pilastru ovinut˘ dvûma kfiíÏícími se tro-

jicemi prutÛ a zb˘vající kosoãtvereãné prostory vyplÀují vertikálnû ulo-

Ïené perly tvaru routy (pozitivního diamantového fiezu?). Nelze vylouãit,

Ïe je ãástí kamen s antikizujícími miskovit˘mi kachli. Jednodu‰‰í, leã ne-

ménû zajímav˘ je dfiík tordovaného sloupu rámovaného dvûma obl˘mi

li‰tami. V jednom pfiípadû se dochovala ãtvrtina archivolty renesanãního

portálu s dvojit˘m okrajem a dobfie oti‰tûn˘m motivem okvûtních lístkÛ

s ãlenit˘m listem a vût‰í ãástí kvûtiny evokující tvar mace‰ky.

Mgr. Jifií Karel
(Go‰ V. – Karel, J.: Renesanãní kachle ze zámku Janovice u R˘mafiova,
sbor. Quod bene notandum, R˘mafiov 2011; Pavlík â. – Vitanovsk˘ M.:
Encyklopedie kachlÛ v âechách, na Moravû a ve Slezsku, Praha 2004;
Loskotová I. – Menou‰ková D. – Pavlík, â. – Vitanovsk˘ M.: Krása, kte-
rá hfieje, U. Hradi‰tû 2008; Sedláãková H.: Sklo, slavnostní keramika
a kachle, Olomouc 1998; Pajer, J.: Hromadn˘ nález ze zaãátku 17. sto-
letí ve StráÏnici, StráÏnice 1982; Karel. J.: Janovick˘ zámek, Nálezová
zpráva 1989, 1986, R˘mafiov 1997 ad.) 

Zlomky kachlÛ: tympanon s kvû-
tinou, tordovan˘ sloup arkády

Tzv. rytífiská kamna z architekto-
nick˘ch kachlÛ

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 setkání v roce 2019:
8. a 22. 10., 5. a 19. 11., 3. a 17. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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Na Slovensku dûlali miniv˘zkum, spí‰e anketu, která slova se lidem

líbí. Podle v˘sledkÛ to byla slova mamulienka, bábätko, chrobáãik,

anjelik, ãuãoriedka a dal‰í zdrobnûlinky.

Mám ráda slova a spojení, která tak nûjak hladí po u‰ích. A vÛbec to

nejsou jen slova ze svûta dûtí, zamilovan˘ch, básníkÛ a zamilova-

n˘ch básníkÛ.

Chtûla bych si ov‰em pov‰imnout tûch, která se nám zadírají do u‰í. Îer!

Ten rozkaz platil dítûti. Udûlám ti játru a ty hází‰ nev‰ímáka. Nedûlej

Zagorku, nevezmu tû do cirgusu ani na hanbáã. Ten pec nehfieje a nepe-

ãe. Dej sem Ïliãku a taky kfiidlu, budem vafiit zemáky. Nebo erteple. Je‰tû

potfiebujeme ‰ufánek. Jako cholerik nepfiiznám, Ïe jsem vztekloun a pro-

storovû v˘razná, ne tlustá. Legraãní je, Ïe v Brnû nefachãí tróba.

Nûkterá slova jsou pro mû alergeny, tfieba ‰ampíãko a dovãa nebo to

dá‰! Tak si pfiedstavuju pana prezidenta, jak volá na choÈ: Ivanko,

vyndej ‰ampíãko, dáme fieã, kam pojedeme na dovãu!

Je‰tû mÛÏeme sly‰et: Dáme si kafão a pivão, co ty na to, Verão,

Renão, Romão? A na‰i hlasatelé v televizi i rozhlasu? Nikdo je nese-

známil tfieba se skloÀováním ãíslovek. Kde je slibovan˘ jazykov˘ zá-

kon…? Jak bych to nazvala? Asi moje jazyková nesná‰enlivost. Není

to náhodou trestné? Si

Zaslechnuto

Z kapsáfie tety Kvûty

Akce hradu Sovince

Brány hradu Sovince se uzavfiou 28. fiíjna, ale 26. prosince se ná-

v‰tûvníkÛm znovu otevfiou, aby se hrad pfiedstavil jako Vánoãní
Sovinec. Otevfieno zÛstane do 30. prosince. BliÏ‰í informace o oteví-

rací dobû pfiineseme vãas v jednom z následujících vydání. JiKo

Balady zbojnické
5. a 6. fiíjna

LoupeÏnické povídky a ‰ermífiské pfiíbûhy,

které vÏdy nekonãí katovou sekerou

Past na medvûda – Sokolnické lovy
26., 27. a 28. fiíjna

Pfiílety, v˘cvik a ukázky lovu drav˘ch ptákÛ

Pohádkov˘ pfiíbûh o nezdafieném lovu na medvûda

Slavnostní ukonãení sezóny

Mám zahrádku v osadû âD 1 za r˘mafiovsk˘m nádraÏím a pravidel-

nû se zab˘váme b˘val˘m korytem Podolského potoka u na‰í osady.

Napadlo mû podívat se, komu to patfií. V katastru nemovitostí je

vlastníkem Povodí Odry a kupodivu Podolsk˘ potok podle katastru

tudy stále teãe! Îe tomu tak ve skuteãnosti není, ví mûsto R˘mafiov –

na sv˘ch mapách pfii nabídce prodeje pozemkÛ. Podolsk˘ potok kres-

lí podle skuteãnosti, ale hranice parcel uÏ ne. Parcely, pfies které

Podolsk˘ potok skuteãnû teãe, patfií mûstu R˘mafiovu (p. ã. 1858/1,

1856/3) nebo JM Company Czech Republic z Bílovic nad Svitavou

(p.ã. 1855/1). Jak tato nesrovnalost vznikla?

Musíme se vrátit do ‰edesát˘ch let minulého století, do doby starosty

(pfiedsedy Mûstského národního v˘boru v R˘mafiovû) Ing. Karla

Sklenáfie, kter˘ dal mûstu kanalizaci a patfií mu za to dík. Aby ãistiã-

ka odpadních vod za mûstem nepfiekraãovala zbyteãnû mnohokrát

Podolsk˘ potok, byl tento pfieloÏen dále jiÏnûji od tehdej‰ího

Geologického prÛzkumu a tam vznikla nynûj‰í âOV. Proã ale byl na-

rovnáván v˘‰e popsan˘ úsek, to nevím, mohlo to tak zÛstat, ale asi se

to vzalo jedním vrzem. Dnes tu máme asi pÛlkilometrovou vodní dál-

nici lichobûÏníkového prÛfiezu s balvany na bfiezích. KdyÏ si chcete

um˘t ruce, mÛÏete se i skutálet, ani zvûfi se asi k vodû nedostane, ry-

by v tak mûlké vodû také nemají nejlep‰í podmínky. Na‰i pfiedchÛdci

také koryto upravovali, ale pouÏívali napfi. metodu ‰tûtování, kdy plo-

ché bfiidlicové desky dávali nastojato vedle sebe a pûchovali to ze-

minou. Takové metody dnes uÏ neznáme. Tok potoka je zbyteãnû ‰i-

rok˘ a plytk˘, aby voda mohla co nejrychleji protéci. Vznikl zde bez-

poãet hrází a splavÛ, které ov‰em pfii vût‰í povodni asi nevydrÏí.

MÛÏete tento úsek porovnat se star˘m korytem od b˘valého

Geologického prÛzkumu dále, kde pfiirozené meandry a tÛÀky vytvá-

fiely daleko lep‰í podmínky pro ryby, Ïáby i ãlovûka. 

Proã ale není v katastru nemovitostí pofiádek? VÏdyÈ zmínûná parce-

Kudy teãe Podolsk˘ potok
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la 1855/1 (a asi i jiné) byla mnohokrát prodávána, kupována (vlast-

nila ji firma EKO metal recycling pana Erbena, pak patfiila mûstu).

A nikdo z prodávajících ani kupujících si nezkontroloval, natoÏ aby

pû‰ky pro‰el, co se skuteãnû prodává a kupuje. Povodí Odry to neva-

dí – Podolsk˘ potok jiÏ desítky let teãe nov˘m korytem a desítky let

zfiejmû bude téci – a o úpravu starého ramene viditelnû neprojevuje

zájem. Mûsto R˘mafiov také nereaguje – vÏdyÈ to není jeho. My za-

hrádkáfii bychom byli nejradûji, aby ramenem potok tekl (co je psá-

no, to je dáno), ale asi nejlep‰ím fie‰ením by byl kompromis – nechat

nynûj‰í tok a pustit vodu i star˘m ramenem. Myslím, Ïe by to bylo

s nejmen‰ími náklady a mûlo by to i smysl pro zpomalení odtoku.

Navíc zpustlé rameno láká mnohé zbavit se odpadu a je to také ne-

bezpeãné – kdyby tam spadlo tfieba dítû, tak by se musel asi ãlovûk

spustit k nûmu po lanû. Jak je moÏné pfieloÏit fieku a starého koryta si

padesát let vÛbec nev‰ímat?

Je tfieba si uvûdomit, Ïe tím, ãím pro západní ãást mûsta je

Flemmichova zahrada a Edrovick˘ rybník, jsou pro v˘chodní ãást

mûsta zahrádkáfiské osady za nádraÏím, rybník, autokrosov˘ areál

a pfiilehlá pfiíroda s lesem. UÏ zde vlastnû vznikla nová rekreaãní zó-

na, kterou je tfieba fie‰it komplexnû. Nejsem odborníkem a mûsto má

své moÏnosti. 

Druh˘m pfiíkladem, kdy Podolsk˘ potok teãe obãas mimo koryto, je

jeho zaãátek na vstupu do Jamartic. Pfii domu po rodiãích tam pravi-

delnû pfies parcelu ã. 126, mezi Podolsk˘m potokem a potokem

Luãina, kter˘ pramení u Harrachova a vlévá se do Podolského poto-

ka, pfii kaÏdém vût‰ím de‰ti nûkdy i vícekrát za rok teãe doãasná fie-

ka. I letos na jafie uÏ tomu tak bylo. Za tento pozemek fiádnû platím

danû, ale zda ho mohu uÏívat, je sporné – rozhodnû tam nelze zasa-

dit strom ani postavit plot, protoÏe voda by to po‰kodila, o záhonech

ani nemluvû. Je to trochu podivné, such˘ poldr uprostfied obce. Proã

mi vlastnû obec nebo Povodí Odry neplatí za to, Ïe mÛj pozemek je

vyuÏíván jako such˘ poldr? Nejhor‰í situace byla, tu‰ím, v roce 2008,

kdy v dÛsledku tuh˘ch mrazÛ v únoru Podolsk˘ potok promrzl do

dna, voda tekla po povrchu a zaplavila i okolní parcely 127/1 a 125

a nûkolik mûsícÛ stála kolem domu, pronikla pod vnitfiními stûnami

a museli jsme vyhodit koberce, nábytek, textil a bohuÏel i knihy.

Celé léto i podzim jsme pak dÛm vysu‰ovali. Samozfiejmû také sou-

sedé pfii kaÏdé povodni mají zaplavené pozemky, sklepy a pfiístupové

cesty. Nevím, Ïe byste se nûkde v R˘mafiovû, v Edrovicích ãi

v Janovicích s takovou situací setkali. Existuje vÛbec nûjak˘ protipo-

vodÀov˘ plán ochrany této ãásti Jamartic? Jestli se s ochranou nepo-

ãítá, aÈ se to fiekne rovnou a se v‰emi dÛsledky.

Byl bych rád, kdyby se vedení mûsta, radní a zastupitelé osobnû se-

známili s terénem a pfiem˘‰leli pfii plánu na dal‰í období o tom, co 

udûlat nejdfiíve. Ostatní úseky potoka jsou celkem o‰etfieny a tento úsek

je vá‰. Pfiípravné práce – rybníãky, mokfiady, propustky a mosty z poto-

kÛ Luãina i Krkavãího potoka jsou hotovy díky va‰im pfiedchÛdcÛm.

Ale je‰tû bych mûl jedno pfiání: ve Velké ·táhli mají vymûnûné 

a opravené mosty a ochranu pfied povodnûmi na neb˘valé úrovni.

Stál za tím jeden neuvolnûn˘ starosta a myslím jedna administrativ-

ní síla. Bylo by dobré se aspoÀ inspirovat. 

Stojí pfied vámi nemal˘ úkol a pfii dne‰ním tempu plánování a schva-

lování nevím, zda se v˘sledkÛ doãkám, zvlá‰tû kdyÏ budete muset

spolupracovat s nadfiízen˘mi orgány, Povodím Odry a Ïádat o dotace

apod. Nicménû vûfiím mladému vedení mûsta, a zvlá‰tû panu staro-

stovi. KdyÏ v‰echno nevyjde v jednom volebním období, tak budete,

doufám, pokraãovat v díle v období dal‰ím. Hlavnû nepfienechejte

budovatelskou iniciativu ÏivoãichÛm, ktefií opravdu rozumûjí Ïivot-

nímu prostfiedí, ale tak nûjak po svém – bobrÛm. Jejich první v˘sad-

ky uÏ byly registrovány i v tûchto novinách. Ladislav PacvoÀ

Ve svém pfiíspûvku se Mgr. Ladislav PacvoÀ vûnuje problematice to-

ku Podolského potoka. Nejdfiíve zmiÀuje rozpor mezi skuteãností 

a evidencí v katastru nemovitostí. Obecnû stav mezi katastrem ne-

movitostí a skuteãností, zvlá‰tû v pfiípadech vodních tokÛ a silnic, ne

vÏdy odpovídá realitû. Zfiejmû je to dáno rozsahem tûchto pozemkÛ

a z toho vypl˘vající ekonomickou nároãností jejich zamûfiení. První

lokalitou, kterou zmiÀuje ve svém ãlánku Mgr. L. PacvoÀ, je ãást to-

ku pod r˘mafiovskou ãistiãkou odpadních vod za areálem b˘valého

geologického prÛzkumu. Podolsk˘ potok zde teãe po pozemcích ve

vlastnictví mûsta R˘mafiova a ãásteãnû také ve vlastnictví soukromé

firmy. Po pozemku, kter˘ je v katastru nemovitostí veden jako vodní

tok, v lokalitû pod zahrádkáfiskou kolonií za vlakov˘m nádraÏím, jiÏ

nûkolik desítek let ve skuteãnosti neteãe. 

Konkrétnû v pfiípadû tohoto slepého ramene pod zahrádkáfiskou ko-

lonií lze uvést následující fakta. Dle sdûlení pracovníkÛ Povodí Odry,

s. p., do‰lo k narovnání toku v této ãásti Podolského potoka nûkdy za-

ãátkem 80. let minulého století, a to zfiejmû z dÛvodu ochrany vzni-

kajících zahrádkáfisk˘ch kolonií (zamezení vymílání bfiehÛ meandru-

jícím tokem). Úprava toku byla poplatná tehdej‰í dobû. Následnû ne-

do‰lo k zavedení tehdy nového stavu do katastru nemovitostí a v le-

tech porevoluãních se pfiirozenû fie‰ily problémy jiné. Pfiirozen˘ tok

Podolského potoka pod areálem nynûj‰í ãistiãkou odpadních vod,

kter˘ tvofií meandry a tÛÀky, je samozfiejmû pfiírodû blízk˘ a vytváfií

lep‰í podmínky pro ve‰kerou flóru i faunu v tûchto místech se vy-

skytující. Povodí Odry nesoulad mezi stavem v katastru a skuteãnos-

tí do této doby nefie‰ilo a ani mûsto R˘mafiov se doposud v této vûci

neangaÏovalo. Pravdou je, Ïe nyní uÏ nelze zmûnit stávající koryto

toku a po jednání s Povodím Odry, s. p., bude provedeno geodetické

zamûfiení souãasného stavu tak, aby stav uveden˘ v katastru odpoví-

dal skuteãnosti. Mûsto R˘mafiov bude usilovat o smûnu pozemku, na

kterém nyní teãe Podolsk˘ potok, s Povodím Odry, s. p., a to za sta-

ré koryto toku, které je v souãasné dobû v majetku Povodí Odry. Pfied

provedením smûny bude provedeno vlastníkem koryta odklizení od-

padu, kter˘ se ve starém korytu nahromadil za poslední roky. Jako

nevhodná se jeví moÏnost opûtovnû pou‰tût ãást toku do starého ko-

ryta Podolského potoka, a to pfiedev‰ím s ohledem na moÏné nebez-

peãí vznikající eroze a podemílání svahu pod zahrádkáfiskou kolonií.

Pfiípadnou smûnu pozemkÛ mezi Povodím Odry a soukrom˘m vlast-

níkem ãásti pozemku, po kterém nyní teãe Podolsk˘ potok, nemÛÏe

mûsto R˘mafiov nijak ovlivnit. 

K druhému pfiíkladu uvedenému v ãlánku Mgr. L. Pacvonû, konkrét-

nû k zaplavování parcely ã. 126 v kat. území Jamartice, která je v je-

ho spoluvlastnictví, lze uvést následující fakta. Jmenovan˘ pozemek

se nachází mezi tokem Podolského potoka a potoka Luãina, oba dva

tyto toky se pfii jarním tání v daném místû mohou vylít ze sv˘ch ko-

ryt a ãásteãnû zaplavit uveden˘ pozemek. Správcem obou tokÛ je

Povodí Odry, s. p., a právû s tímto subjektem je nutné vstoupit do jed-

nání o pfiípadn˘ch opatfieních, která by zabránila periodickému za-

plavování pozemku. Samozfiejmû je moÏné, a dokonce velmi vhodné,

na pozemku vysadit stromy, které dobfie sná‰í periodické zaplavová-

ní, napfi. ol‰e nebo vrby. Tyto by do budoucna mohly tvofiit aspoÀ ãás-

teãnou ochranu pozemku pfied zv˘‰en˘mi prÛtoky na v˘‰e zmiÀova-

n˘ch tocích. 

Dále Mgr. L. PacvoÀ klade otázku, zda existuje povodÀov˘ plán mûs-

ta R˘mafiova. PovodÀov˘ plán je zpracován a je pfiístupn˘ v digitální

formû na stránkách mûsta. ¤e‰í postupy a situace, které mohou nastat

v pfiípadû povodní, a dále zpÛsoby vyhla‰ování stupÀÛ povodÀové

aktivity, ãinnost povodÀové komise atd. Samotnou ochranu pozem-

kÛ, budov a dal‰ích nemovitostí pfied povodnûmi tvofií pfiedev‰ím re-

gulace Podolského potoka, která byla provedena v minulém století

a konãí de facto v oblasti dne‰ního fotbalového areálu Jiskry

R˘mafiov. Jak prokázaly povodnû v roce 1997, je drtivá ãást mûsta

R˘mafiova proti záplavám a povodním ochránûna. Je jasné, Ïe nelze

zcela ochránit pfied povodnûmi a záplavami ve‰keré nemovitosti na

území mûsta. V místní ãásti Jamartice, vzhledem k lokalitû a jejímu

umístûní, nelze provést stoprocentní ochranu proti záplavám a po-

vodním. V̆ ‰e vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ na komplexní protipovodÀo-

vou ochranu Jamartic by zfiejmû byla enormní a ekonomicky neob-

hajitelná. V dne‰ní dobû je stejn˘m a moÏná i vût‰ím problémem za-

plavování nemovitostí ze sráÏkov˘ch vod pfii vydatnûj‰ích de‰tích,

které stékají z polí nebo silnic. V mnoha pfiípadech jde o místa, která

leÏí mimo dosah jak˘chkoli vodních tokÛ. Tuto problematiku se sna-

Ïí mûsto R˘mafiov fie‰it budováním horsk˘ch vpustí, propustkÛ, pra-

videln˘m ãi‰tûním kanalizací, pfiíkopÛ a dal‰ími opatfieními. 

odpovídá Ing. EvÏen Va‰tík, vedoucího odboru Ïivotního prostfiedí
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ProtipovodÀová ochrana Velké ·táhle zmiÀovaná v ãlánku je prove-

dena Povodím Odry, s. p., pfiedev‰ím z dÛvodu skuteãnosti, Ïe obec

leÏí pod soutokem fieky Moravice a Podolského potoka, ãili její ohro-

Ïení povodnûmi je daleko vy‰‰í neÏ u ãásti Jamartic. 

Závûrem lze uvést, Ïe mûsto R˘mafiov bude i nadále s Povodím Odry,

s. p., spolupracovat a iniciovat nav˘‰ení prostfiedkÛ investovan˘ch

Povodím Odry, s.p., do budování protipovodÀov˘ch opatfiení na dol-

ním toku Podolského potoka. 

Ing. EvÏen Va‰tík
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedíMûÚ R˘mafiov

I pfies nepfiízeÀ poãasí zavítalo první záfiijovou sobotu (7. 9.) do Janovic na
akci Den otevfien˘ch faremních vrat Jana Hofiáka nûkolik stovek náv‰tûvní-
kÛ. Po loÀské úspû‰né akci, kladnû hodnocené zejména vefiejností, probûhl
druh˘ roãník.
Majitel biofarmy Jan Hofiák pfiítomné pfiivítal, pfiiblíÏil program ko-

mentované prohlídky farmy a pozval v‰echny na ochutnávku pokrmÛ

z kvalitního hovûzího masa. Poté ocenil nejdéle pracující zamûstnan-

ce farmy. 

Vefiejnost se dovûdûla, co je to„bio“, proã jsou potraviny s tímto 

oznaãením kvalitnûj‰í neÏ bûÏné potravinové produkty, jak pfiísné

jsou normy na zpracování hovûzího masa v biokvalitû nebo proã je

vyzrálé hovûzí daleko chutnûj‰í, ‰Èavnatûj‰í a kfiehãí neÏ bûÏnû do-

stupné maso. 

Podle specialistÛ na v˘robu biopotravin jsou tyto vyrábûny bez umû-

l˘ch dochucovadel a konzervantÛ, respektují tradiãní postupy pfii v˘-

robû a musí se vyrábût pouze z nejkvalitnûj‰ích surovin. S tím spoje-

né ekologické zemûdûlství nezatûÏuje Ïivotní prostfiedí a neniãí pÛdu,

nepouÏívá prÛmyslová hnojiva a agrochemii a zvífiatÛm poskytuje

nadstandardní podmínky.

Gurmáni mûli moÏnost ochutnat v˘teãn˘ hovûzí gulá‰, grilovaná ho-

vûzí Ïebra ãi hamburgery. K dostání byly i kravské a ovãí s˘ry z bio-

farmy Bobrovník nebo levandulové produkty. 

Kromû ochutnávek byl na farmû pfiipraven doprovodn˘ program pro

dûti i dospûlé. Zamûstnanci farmy provádûli vefiejnost po stájích,

k vidûní byla moderní zemûdûlská technika, dûti se vydovádûly na

skákacím hradu nebo vyuÏily projíÏìky na koních, alespoÀ do té do-

by, neÏ se spustil vytrval˘ dé‰È. K dobré pohodû hrála hudba

Miroslava Kováãe. JiKo

Vefiejnost se doãkala reprízy Dne otevfien˘ch faremních vrat

Prostor po firmy a podnikatele

Na pfielomu léta a podzimu se zaãíná burãák prodávat na kaÏdém rohu a nechy-
bí prakticky na Ïádném trhu, jarmarku ãi podobné akci. Nabízejí ho také vinár-
ny a dal‰í kamenné provozovny. Prodávat se smí od poãátku srpna do 30. listo-
padu. Ne vÏdy jde ale o prav˘ burãák. Na co si dát pfii nákupu burãáku pozor?
Oznaãení „burãák“ mohou nést jen nápoje vyrobené z hroznÛ vinné ré-

vy, které byly sklizeny a zpracovány na území âeské republiky v daném

kalendáfiním roce. Pokud nûkdo pod názvem burãák prodává zkva‰en˘

mo‰t z hroznÛ dovezen˘ch ze zahraniãí, jde o klamání spotfiebitele. „Na
vinû je buì neznalost prodejce, nebo úmyslnû chybné oznaãení. Pokud
by prodejce nápoj oznaãil jako ãásteãnû zkva‰en˘ hroznov˘ mo‰t, bylo
by v‰e v pofiádku,“ fiíká Hana Hoffmannová, ‰éfredaktorka ãasopisu

dTest. A dodává: „Informace, zda jde o burãák, ãi ãásteãnû zkva‰en˘
hroznov˘ mo‰t, musí b˘t podle zákona vÏdy uvedena viditelnû spolu 
s údaji o místû pÛvodu a o tom, kdo nápoj vyrobil.“
Narazit na kvalitní ãásteãnû zkva‰en˘ hroznov˘ mo‰t ze zahraniãí vy-

dávající se za burãák mÛÏe b˘t stále ta lep‰í varianta. Nûktefií prodejci

se snaÏí burãák panãovat, napfiíklad fiedit vodou. Pfiídavek vody je pfii-

tom jedním z nejãastûj‰ích prohfie‰kÛ, které Státní zemûdûlská a potra-

vináfiská inspekce kaÏdoroãnû objeví. V kontrolovan˘ch vzorcích se ob-

jevují také syntetická barviva, nedeklarovan˘ oxid sifiiãit˘ ãi etanol

z pfiidaného cukru.

Na co si dát pozor, abyste si nekoupili panãovan˘ burãák? Burãák z bí-

lého vína by mûl mít Ïlutou aÏ medovû zlatavou barvu. Rozhodnû by

nemûl b˘t nahnûdl˘. „Hnûdá barva by mohla poukazovat na fiedûní jab-
leãn˘m mo‰tem, na star˘ burãák ãi kva‰en˘ mo‰t vyroben˘ z plesniv˘ch
bobulí. Narezlá ãi témûfi prÛzraãná barva ukazuje na mo‰t fiedûn˘ vo-

dou. Naopak usazeniny nejsou na ‰kodu,“ vysvûtluje Hana

Hoffmannová. Okem patrné by mûly b˘t také bublinky oxidu uhliãité-

ho, kvÛli kterému se nedoporuãuje lahve s burãákem dovírat.

Dobr˘ burãák lze poznat také podle jeho aroma. Nemûl by b˘t cítit plís-

ní, kvasinkami ani hnilobou. VÛnû by naopak mûla b˘t svûÏí, ãerstvá

a hroznová. Mûly by v ní b˘t patrné jednotlivé odrÛdy vinné révy. Na

zaãátku sezóny jsou to Irsai Oliver a Müller Thurgau. Pozdûji v sezónû

se objevuje burãák z Veltlínského zeleného, Mu‰kátu moravského

a Chardonnay. RÛÏov˘ ãi ãerven˘ burãák pfiichází ke slovu tradiãnû aÏ

zhruba v polovinû záfií. 

„Îe nûco není s nabízen˘m produktem v pofiádku, vám mÛÏe naznaãit
také cena. Litr burãáku lze vyrobit zhruba z dvou kilogramÛ vinné révy.
Leto‰ní burãák by se mûl prodávat zhruba za 70–80 korun za litr. NiÏ‰í
cena by ve vás mûla vzbudit podezfiení,“ radí Hoffmannová.

Kromû vzhledu a vÛnû byste mûli provûfiit také prostfiedí, v jakém se

prodává. Ideální je kupovat dobfie vychlazen˘ burãák. „Nekupujte si
burãák, kter˘ je vystaven velkému teplu a pfiímému slunci. Teplo totiÏ 
urychluje kva‰ení. Dejte si pozor také na stáfií. Správn˘ burãák by ne-
mûl b˘t star‰í tfií dnÛ,“ uvádí Hana Hoffmannová.

Jak vzniká burãák? Zpracování vinné révy v mo‰t zaãíná co nejdfiíve po

sklizni, aby se uchovala kvalita hroznÛ. Vinn˘ mo‰t kvasí v sudech ãi

tancích pfii teplotû 15–30 °C po dobu jednoho ãi dvou t˘dnÛ. Cukr pfii-

rozenû obsaÏen˘ v bobulích vinné révy pfiemûÀují kvasinky na alkohol

a oxid uhliãit˘. Burãák musí obsahovat alespoÀ 1 % alkoholu – obvy-

kle se v‰ak jeho mnoÏství pohybuje okolo 4 aÏ 6 %.

Vanda Jaro‰ová, dTest

Dáte si burãák, nebo ãásteãnû zkva‰en˘ hroznov˘ mo‰t?

UÏiteãná informace
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Co je na legendû o poustevníkovi pravdy, to uÏ dnes nikdo nezjistí,

faktem v‰ak je, Ïe kdybychom do oblasti dne‰ní Karlovy Studánky

zavítali pfied Bílou horou, patrnû bychom na jejím místû nenalezli nic

neÏ pár pû‰inek vy‰lapan˘ch zvûfií a lesníky bruntálského panství. To

o nûkolik kilometrÛ jiÏnûji jiÏ v té dobû panoval ãil˘ ruch, neboÈ zde

stovky zku‰en˘ch havífiÛ kutaly drahé kovy jiÏ od 12. století a moÏ-

ná je‰tû dfiíve. Právû tûÏba stfiíbra, zlata, Ïeleza, olova, mûdi a cínu

mûla za následek objevení zdej‰ích pozoruhodn˘ch pramenÛ. Na

konci 17. století se totiÏ tûÏba a zpracování rud zaãaly stále více po-

souvat do oblasti horského sedla Hvûzda. Nejprve vznikla osada

Ludvíkov, pÛvodnû hornické sídli‰tû, a pozdûji se zaãalo se stavbou

hutí také v nejv˘‰e poloÏené oblasti dne‰ní Karlovy Studánky 

– v Hubertovû. Doly, hutû a uhlífiské sklady spojovala provizorní ces-

ta, a právû pfii jejím budování narazili stavebníci na pramen vynika-

jící kyselky, které se tehdy ov‰em je‰tû fiíkalo Bruntálská, nebo také

Lesní prameny.

Prvním prokazateln˘m pacientem, nepoãítáme-li bájného poustev-

níka a Karla

z Riedheimu,

byl váÏen˘ brun-

tálsk˘ mû‰Èan,

majitel valchy

a bûlidla Karl

Riedl, kter˘ si

touto vodou lé-

ãil nemocnou

nohu (nepfiipo-

míná vám to

jméno a zranû-

ní nûco?). K léã-

bû pouÏíval mi-

nerální vodu

ohfiívanou strus-

kou ze zdej‰ích

hutí. UÏíval si

ale i krásu

zdej‰ího kraje

a o tom v‰em

po návratu in-

formoval své-

ho pfiedstave-

ného, místodr-

Ïitele a arcivé-

vodu Maxmiliána II. Franti‰ka. Po jeho zvolení velmistrem fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ, kter˘ tento kraj vlastnil, byl v roce 1780 po „jeho

V̆ sosti Maxmiliánovi“ pojmenován i nejstar‰í objeven˘ pramen.

Nutno fiíci, Ïe právem, neboÈ z iniciativy tohoto muÏe se dosud ne-

známá osada u toku Bílé Opavy zaãala rozrÛstat v moderní lázeÀské

a rekreaãní centrum.

Zpoãátku to nebylo jednoduché. Byl sice rozpracován postup koupelí

lázeÀsk˘ch hostÛ. K ohfievu vody byla nadále pouÏívána struska z hu-

bertovsk˘ch hutí, pfiípadnû umûle nahfiívané Ïelezné pláty. Byly vy-

budovány i provizorní koupelové domy se zázemím, ale chybûlo hlav-

ní – ubytování pro lázeÀské hosty. Ti tudíÏ museli po procedurách do-

cházet do Ludvíkova nebo do Malé Morávky. Tak chodili stále doko-

la tam a zpût, nûmecky „hin und wieder zurück“. Proto se nové osadû

dostalo podivného pojmenování Hinnerwieder, stejnû jako dne‰nímu

Rolandovu kameni. Toto jméno si osada udrÏela aÏ do roku 1802.

Zpoãátku na místû dne‰ních lázní stály jen budovy hutí a pár chalup.

A také dfievûná kaple sv. Huberta. Ta údajnû vznikla v letech

1757–1758, a je tedy nejstar‰í stavbou v okolí. Láznû se bûhem ãasu

pfiece jen mûnily. Vznikaly první lázeÀské budovy, které se v‰ak do

dne‰ního data nezachovaly. V̆ jimkou je VûÏov˘ dÛm a dne‰ní

Pradûd, jejichÏ základy byly poloÏeny v posledním desetiletí 18. sto-

letí. Jejich souãasná podoba je v˘sledkem pfiestaveb v dal‰ích stale-

tích. Zdej‰í voda se mimochodem distribuovala i v lahvích do po-

mûrnû vzdáleného okolí. Byl to sloÏit˘ úkol, neboÈ zde tehdy roz-

hodnû nebyly kvalitní cesty. Distribuci ztûÏovala i sama voda, tedy 

Kde voda léãí a hory vydávají podzemní bohatství (2)

Kam na v˘let

Sedlo Hvûzda

Jako první byl objeven pramen Maxmilián v r. 1780

Kostel Panny Marie Uzdravení nemocn˘ch

Dfievûná kaple sv. Huberta
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Pfiehoupneme se na Pradûd k Tabulov˘m skalám severnû od vr-

cholu. To, co zde laik uvidí, ho pfiekvapí: Není tohle také zvonek

jesenick˘? NemÛÏe b˘t, protoÏe ten je endemicky omezen pouze

na lokalitu Petrov˘ch kamenÛ. Tento zvonek je sice také vzácn˘,

jde ale o jin˘ druh, a to zvonek okrouhlolist˘ skalní, resp. sudet-

sk˘. Ale protoÏe roste jen tady a v Krkono‰ích, lze ho nazvat en-

demitem v ‰ir‰ím geografickém areálu, tedy endemitem sudet-

sk˘m. Jeho nominátní druh, zvonek okrouhlolist˘, je bûÏn˘ v niÏ-

‰ích polohách a mÛÏete ho nalézt i v okolí R˘mafiova.

Na Tabulov˘ch skalách se je‰tû setkáme s jestfiábníkem alpsk˘m,

znovu s vrbou bylinnou a s ojedinûlou vrbou laponskou. Obû vrby

jsou glaciálními relikty, které sem byly v dobû ledové vytlaãeny

seversk˘m ledovcem ze své domoviny a po jeho ústupu u nás do-

kázaly pfieÏít díky podnebí, které je v tûchto polohách podobné to-

mu severskému.

UÏ nûkolikrát jsme se dotkli Velké kotliny. Ta je botanicky nejpro-

slulej‰í a její odborn˘ prÛzkum provádí celá fiada vûdcÛ snad uÏ

dvû stû let. Kromû mnoha vzácn˘ch, ohroÏen˘ch a pozoruhodn˘ch

druhÛ se v ní nacházejí dal‰í dva jesenické „‰peky“ – endemity

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
IV. ãást – Horské bezlesí (2)

Zajímavosti z pfiírody

Hvozdík kartouzek jesenick˘ má pfiirozené stanovi‰tû na slunn˘ch
skalách Vitáskovy rokle; Velká kotlina, 7. 7. 2018

Zvonek vousat˘ v âR roste pouze v Hrubém Jeseníku a na Králickém
SnûÏníku, podstatnou ãást jeho areálu zaujímají Alpy, odkud se k nám
dostal asi pfied 20 000 lety; Ovãárna, 7. 7. 2018

Zvlá‰tnû utváfiené kvûty lilie zlatohlavé nejvíc voní v noci, a proto ji 
opylují hlavnû noãní mot˘li, zejména li‰ajové; Malá kotlina, 16. 6. 2018

oxid uhliãit˘ v ní obsaÏen˘. Láhve vystavené obrovskému tlaku

mnohdy nevydrÏely a explodovaly. I proto se od plnûní zdej‰í vody

do lahví brzy upustilo.

Dostáváme se do zmínûného roku 1802. NejenÏe byl objeven dal‰í

z léãiv˘ch pramenÛ, kter˘ dostal jméno KarlÛv pramen, ale k poctû

nového velmistra fiádÛ nûmeck˘ch rytífiÛ, arcivévody Karla, bratra cí-

safie Franti‰ka II., dostává celá obec nové jméno Karlsbrunn – Kar-

lova Studánka.

Postupnû pfiib˘valy dal‰í domy. Po malém útlumu v budování lázní,

zpÛsobeném napoleonsk˘mi válkami, se stavební ruch rozjel naplno

a mimo lázeÀsk˘ch domÛ pfiib˘valy doplÀkové stavby vãetnû empí-

rového kostela Panny Marie.

Data s dvojkou na konci zÛstávala nejv˘znamnûj‰í pro v˘zkum a obje-

vování nov˘ch pramenÛ. Ty, jak bylo tradicí, získávaly jméno po vel-

mistrech fiádu. V roce 1812 byl objeven pramen, kter˘ dostal jméno

AntonínÛv podle arcivévody Antonína Viktora. Dal‰í pramen byl obje-

ven v roce 1862 a dostal jméno WilhelmÛv podle syna arcivévody Karla.

Láznû se staly módní lokalitou. Nav‰tûvovaly je vysoce postavené 

osobnosti fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ i pfiíslu‰níci v˘znamn˘ch rodin, pa-

novnick˘ch, ‰lechtick˘ch i podnikatelsk˘ch kruhÛ. Oblíbenost lázní

pfietrvala i po vzniku âeskoslovenské republiky. Po roce 1918 se 

opût zaãalo s prÛzkumem podloÏí. Mimochodem zlom, kter˘ vyvádí

zdej‰í vodu na povrch, pokraãuje napfiíã Jeseníky aÏ k Lipové-lázním

a dále do Polska k lázním Làdek-Zdrój. Následkem prÛzkumÛ byly

objeveny dal‰í prameny: Bezejmenn˘ (arcivévodÛ byl v té dobû 

akutní nedostatek) objeven˘ v roce 1928, Trubaãova díra, nebo také

Trubkov˘ pramen, z roku 1929 a pramen Norbert z roku 1931, po-

slední pojmenovan˘ po velmistru fiádu – ThDr. Norbertu Kleinovi.

Prameni‰tû z dal‰ích prÛzkumÛ dostávala jména podle vrtÛ, jimiÏ by-

la voda jímána. V̆ jimkou byl pramen Vladimír z poloviny 60. let 

20. století, kter˘ nese jméno hydrogeologÛ Vladimíra ¤ezníãka

a Vladimíra Pelikána, ktefií zde zkoumali podloÏí.

Láznû v prÛbûhu tfií staletí vyrostly z provizorních podmínek do krás-

né podhorské osady, která se v‰ak nikdy nestala velk˘m lázeÀsk˘m

centrem se v‰emi negativy, jeÏ tuto promûnu provázejí. Lesy v okolí

Karlovy Studánky patfií k nejzachovalej‰ím v Jeseníkách a také kli-

ma této lokality je natolik v˘jimeãné, Ïe se není co divit, Ïe se právû

zde léãí plicní onemocnûní, zejména prachového pÛvodu. I dnes tu

potkáte v˘znamné hosty, vÏdyÈ tomu není tak dávno, co se zde léãil

napfiíklad i nûkdej‰í prezident âeské republiky Václav Havel.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: wikipedie, jedemetaky.cz
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Hvozdík py‰n˘ alpínsk˘ má typická stanovi‰tû na slunn˘ch horsk˘ch
loukách, kvûtnat˘ch nivách a v ‰ir‰ím obvodu subalpínsk˘ch prame-
ni‰È, má hluboce dfiípené kvûty; Velká kotlina, 7. 7. 2018

Kopy‰ník tmav˘ se vyznaãuje kvûtenstvím v jednostranném hroznu
a lichozpefien˘mi listy; Velká kotlina, 7. 7. 2018

hvozdík kartouzek jesenick˘ a jitrocel tmav˘ sudetsk˘. Oznaãení

endemit zde v‰ak neplatí pro druh, n˘brÏ obû rostliny jsou pleme-

ny (poddruhy) nominátních druhÛ.

Hvozdík kartouzek jako druh také není bûÏn˘, jak se mnozí do-

mnívají, spí‰ si ho pletou s hojnû roz‰ífien˘m hvozdíkem kropena-

t˘m, kterému se lidovû fiíká „slziãky“. NejbliÏ‰í populace hvozdí-

ku kartouzku se nacházejí na OsoblaÏsku, Krnovsku a v údolí

Moravice. Jeho endemick˘ poddruh hvozdík kartouzek jesenick˘

(Dianthuscarthusianorumssp. sudeticus) byl popsán dr. Kovandou

aÏ v roce 1980. Zrovna tak dr. Holub rozli‰il jitrocel tmav˘ (ãer-

nav˘) sudetsk˘ (Plantagoatratassp. sudetica) od jitrocele tmavé-

ho, jehoÏ areál je v pohofiích stfiední a jiÏní Evropy.

Velkou vzácností Velké kotliny je ozdobná hvûzdnice alpská (zva-

ná téÏ astra). Zatímco na Slovensku je pomûrnû ãastá, u nás ji má-

me jen na jediném místû, v Krkono‰ích není vÛbec, ale vyskytova-

la se na nûkolika místech v âechách.

Pozoruhodná je i matefiídou‰ka karpatská, zvaná téÏ ozdobná. Jak

uÏ název napovídá, jde o karpatsk˘ prvek, kter˘ ze svého areálu

zasahuje aÏ k nám. Je to horsk˘ druh v˘slunn˘ch skal a sutí a ve

Velké kotlinû roste v horních ãástech lavinov˘ch drah. Kdysi rost-

la také v Malé kotlinû a na Petrov˘ch kamenech.

Nádhernou ozdobou Velké kotliny je hofiec jarní s azurovû modr˘-

mi kvûty. Je sice mal˘, ale neodolateln˘, zejména ve skupince,

a sotva se najde fotograf, kter˘ by si ho nev‰iml. Je také vzácn˘, 

alespoÀ v âR, protoÏe roste uÏ jen na tfiech místech: zde, v Malé

kotlinû a na Strakonick˘ch vápencích v âechách. Dfiíve b˘val hoj-

nûj‰í. UÏ z toho je patrné, Ïe pfiísnûj‰í ochrana pfiírody tu není jen

tak pro nic za nic.

Vzácn˘ je také mnohem vût‰í hofiec teãkovan˘, vyslovenû horsk˘

druh, kter˘ v âR roste pouze u nás (!), kde má navíc nejsevernûj‰í

stanovi‰tû svého areálu (Alpy, Karpaty, Balkán). Jeho kvûty jsou

Ïluté (vût‰ina hoficÛ má kvûty modré) a najdeme ho jen nad horní

hranicí lesa, která je ve Velké kotlinû ov‰em stlaãována níÏe pÛso-

bením lavin. Tento hofiec byl doveden na pokraj vyhynutí sbûrem

pro léãivé úãinky, které má jeho kofien. Je ukázkou toho, Ïe ãlovûk

vidí jen svoje zájmy. Na to doplatila fiada rostlin – byly decimová-

ny lékárníky, léãiteli, sbírány do herbáfiÛ nebo vyr˘pávány pro 

okrasu. Dnes uÏ je situace jiná, ale nenechavci se stále najdou.

Proto jsem lokality nûkter˘ch druhÛ neprozradil.

V lesním pásmu se je‰tû setkáme s hoficem tolitovit˘m. Jeho pÛ-

vodnost v Jeseníkách je v‰ak sporná. Do volné pfiírody byl totiÏ

ãasto vysazován nebo se samovolnû ‰ífiil ze zahrad a parkÛ. Proto

je obtíÏné objasnit jeho pfiirozené roz‰ífiení. Ostatní hofice, které

v Jeseníkách mÛÏeme vidût, jsou nepÛvodní: hofiec Ïlut˘, panon-

sk˘, nachov˘, a jsou zase ukázkou opaãného extrému, tzv. „oboha-

cování“ pfiírody, která obohacovat vÛbec nepotfiebuje.

Stejnû vzácn˘ jako hofiec teãkovan˘ je dal‰í horsk˘ druh – deva-

terník velkokvût˘ prav˘ (téÏ devaterník penízkovit˘ velkokvût˘).

V âR roste pouze u nás a také on zde má své nejsevernûj‰í stano-

vi‰tû. Je k nalezení pouze ve Velké a Malé kotlinû na slunn˘ch ska-

lách v místech, kde ãinnost lavin nebo plazivého snûhu nedovolí

vytvofiení souvislé vrstvy pÛdy a zapojeného porostu.

Dal‰í vzácností, která v âR roste jen ve Velké kotlinû, je jestfiáb-

ník huÀat˘; z lesního pásma sem pak zasahuje je‰tû jestfiábník 

oranÏov˘, kter˘ je ãasto pûstován a následnû zplaÀuje, takÏe jeho

v˘skyt v podhÛfií je druhotn˘. Také kopy‰ník tmav˘ je v âR vzác-

n˘ – roste jen u nás a v Krkono‰ích, pfiiãemÏ v obou pohofiích má

jedinou lokalitu! Pouze na Sudety je omezen také prorostlík dlou-

holist˘, resp. fialov˘, a pravdûpodobnû jen ve Velké kotlinû roste

‰karda sibifiská, která zde dosahuje nejzápadnûj‰í v˘spy svého

roz‰ífiení. Velmi vzácn˘m se stal také hvozdík py‰n˘ alpínsk˘,

protoÏe jeho lokalit ubylo a v âR teì roste uÏ jen u nás

a v Krkono‰ích.

Dal‰í v˘znaãnou ozdobou Velké kotliny, a nejen jí, je ãasto foto-

grafovaná lilie zlatohlavá. Je sice chránûná, ale zdaleka ne tak

vzácná jako pfiedchozí druhy. Také není vyslovenû horskou rostli-

nou, n˘brÏ druhem rostoucím témûfi ve v‰ech v˘‰kov˘ch stupních

i v rÛzn˘ch typech lesÛ. Pfiesto ji budeme povaÏovat za nádheru

hodnou obdivu a uvûdomíme si, Ïe její hodnota je nejvy‰‰í právû

v místû, kde má svÛj pfiirozen˘ v˘skyt.

Bylo by moÏno pokraãovat, ale není úãelem tohoto seriálu upozor-

nit na v‰echno. A tak jsme se pfiiblíÏili ke konci na‰eho putování.

Zb˘vá je‰tû pomyslná teãka, abychom naplnili podtitul celého se-

riálu – zvonek vousat˘. Prakticky uÏ jsme se s ním mohli setkat,

ale bylo tfieba nechat si jej na závûr. Vyskytuje se v celém horském

bezlesí a nezfiídka i v mnohem niÏ‰ích polohách. AÏ pÛjdete na

Pradûd, uvidíte ho u Ovãárny, u Barborky i nad Kurzovní chatou.

Právû tento zvonek byl zvolen do znaku CHKOJ jako charakteris-

tick˘ druh na‰ich hor, tfiebaÏe pochází z Alp.

KdyÏ se to tak vezme, mohli bychom si zvolit nûjak˘ kvût pro

kaÏd˘ vegetaãní stupeÀ. A k tomu pfiidat i strom. MoÏná bychom

si pfiírody více váÏili, nejen té horské, protoÏe i jinde lze dosud

najít plno krásy, která si zaslouÏí b˘t zachována. Pro ni samu, pro

nás, pro dal‰í generace. Abychom mûli kde ãerpat sílu a inspiraci,

abychom mohli d˘chat ãist˘ lesní vzduch, abychom se mohli vra-

cet do ticha a obdivovat se kvûtÛm a stromÛm, tfiebaÏe jsme je vi-

dûli stokrát.

A tak znovu pÛjdeme za podlé‰kami, budeme bloudit po lesích

a stoupat do hor. Ne proto, abychom se nucenû uji‰Èovali, Ïe to sto-

jí za to, ale protoÏe víme, Ïe to je jedna z mála moÏností, jak vnitfi-

nû zrát. MoÏnost, jak pochopit, Ïe zachování pÛvodních hodnot je

cennûj‰í neÏ nezvládnutá lidská dravost postulovaná na svobodu

a Ïe souhra celku je nutná pro kaÏd˘ jeho ãlánek vãetnû ãlovûka. 

Fota a text: Milo‰ Zatloukal
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K ‰achovému létu patfií neodmyslitelnû dva turnaje, ve kter˘ch se bojuje
o republikové tituly. Prvním z nich je MâR seniorÛ a druh˘m MâR tûlesnû po-
stiÏen˘ch hráãÛ. Obou turnajÛ se pravidelnû úãastní i r˘mafiov‰tí hráãi. Mezi
tûlesnû handicapovan˘mi je to Jifií Strako‰ a mezi seniory Martin Slovák.
Dûji‰tûm MâR seniorÛ, které se letos uskuteãnilo ve dnech 

10.–18. srpna, je tradiãnû Rychnov nad KnûÏnou. SoutûÏí se v kate-

goriích nad 50, 60, 70 a 80 let. Doprovodn˘m programem jsou tur-

naje v bleskovém ‰achu a ve Fischerovû ‰achu (‰achové variantû s ji-

n˘m neÏ standardním rozestavením figur na zaãátku partie). 

R˘mafiov na turnaji jiÏ ponûkolikáté reprezentoval Martin Slovák,

kter˘ bojoval v kategoriích nad 70 a nad 80 let. V první zmí-

nûné kategorii se r˘mafiovsk˘ hráã stateãnû pral se silnou

konkurencí a se ziskem 4,5 bodu z 9 partií se umístil na krás-

ném 28. místû. Ve své hlavní kategorii nad 80 let Martin

Slovák pravidelnû atakuje pfiíãky nejvy‰‰í. V minulém roãní-

ku se umístil na 5. místû a letos se mu povedl vskutku hu-

sarsk˘ kousek, kdyÏ si pfiipsal 4 body z 6 partií a získal bron-

zovou medaili. Úspûch je o to cennûj‰í, Ïe se ãe‰tí hráãi v ka-

tegoriích seniorÛ fiadí ke svûtové ‰piãce. Velmistr Vlastimil

Jansa je dokonce úfiadujícím seniorsk˘m mistrem svûta.

Martinu Slovákovi, kter˘ je stabilní oporou r˘mafiovského

‰achového oddílu, gratulujeme ke skvûlému úspûchu a pfieje-

me mnoho ‰tûstí do dal‰ích ‰achov˘ch bojÛ. 

MâR tûlesnû postiÏen˘ch hráãÛ hostí kaÏd˘ rok na pfielomu

srpna a záfií (letos 30. 8.–5. 9.) Horní Beãva. I v této katego-

rii se na‰e zemû mÛÏe pochlubit velk˘m mnoÏstvím kvalit-

ních hráãÛ. Velk˘m pfiínosem ‰achÛ je, Ïe se i hráãi s handi-

capem mohou plnohodnotnû zapojit do t˘mov˘ch soutûÏí

a prakticky v‰ichni jsou dÛleÏit˘mi oporami sv˘ch druÏstev.

My‰lenkou MâR tûlesnû postiÏen˘ch je hlavnû podûkovat

tûmto lidem za jejich práci, aÈ uÏ v rovinû hráãské ãi trenér-

ské, a uspofiádat jejich kaÏdoroãní setkání.

·achov˘ oddíl Jiskry R˘mafiov na tomto turnaji v posledních letech

reprezentoval Jifií Strako‰ a ani letos tomu nebylo jinak. Jifií Strako‰,

kter˘ pravidelnû nastupuje za r˘mafiovské „áãko“ na pfiedních ‰a-

chovnicích v krajské soutûÏi, si na turnaji vÛbec nevedl ‰patnû a se

ziskem 4,5 bodu z 9 obsadil pûkné 26. místo.

Obûma hráãÛm je tfieba podûkovat nejen za v˘bornou reprezentaci

svého klubu a mûsta, ale hlavnû za celoÏivotní práci pro rozvoj ‰achÛ

na R˘mafiovsku. Za zmínku stojí hlavnû jejich obûtavá pomoc pfii v˘-

chovû mládeÏe.

Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov, foto: Vlastislav Fojtík

Martin Slovák získal bronz na mistrovství republiky seniorÛ

O posledním srpnovém víkendu se v Plzni konalo stfielecké finále

âeského poháru (âP) a âeského poháru talentované mládeÏe (âPTM).

Sestry JeÏkovy se leto‰ního âP neúãastnily, a tak v‰e tentokrát zÛsta-

lo na Matûji Rampulovi. A Matûj opût nezklamal. Ve své hlavní dis-

ciplínû rychlopalné pistoli 2x30 ran s pfiehledem postoupil ze základ-

ní ãásti do finále a zde bezpeãnû zvítûzil. V disciplínû sportovní pi-

stole 30+30 skonãil ãtvrt˘.

V âeském poháru talentované mládeÏe jsme mûli tfii zá-

vodnice. V disciplínû vzduchová pistole 40 ran postou-

pily v‰echny tfii do finálového závodu. Finálov˘ závod

se dûvãatÛm nepovedl úplnû dle jejich pfiedstav. Vendula

Gerhardová obsadila desáté, Barbora Holubová jedenác-

té a Vendula Sochorová dvacáté místo.

Napínav˘, aÏ infarktov˘ prÛbûh potom nabídla disciplí-

na sportovní pistole 30+30 ran. Do tohoto závodu se tûs-

nû nepodafiilo postoupit Vendule Sochorové. Ve vlast-

ním závodû se potom po první polovinû Barãa ujala ve-

dení a Vendula Gerhardová se prÛbûÏnû objevovala na

7. místû se ztrátou ‰esti bodÛ. Ve druhé pÛlce se v‰ak po-

fiadí zaãalo pfiesypávat kaÏdou ranou. Barãa brzy klesla

na ãtvrtou pfiíãku a Vendula se postupnû probojovávala

pofiadím vpfied. BohuÏel pfiibrzdila ji závada (vadn˘ ná-

boj). Barãa závûr závodu nezvládla a celkovû obsadila

‰esté místo. Vendula po poslední poloÏce závodu figu-

rovala prÛbûÏnû na prvním místû. KvÛli závadû v‰ak

musela dostfielovat je‰tû pûtici ran. K udrÏení prvního místa jí staãil

prÛmûrn˘ nástfiel. K jejímu stfieleckému stavu se v tu chvíli se‰li

v‰ichni diváci, trenéfii i závodníci, a to Vendu úplnû rozhodilo.

PoloÏku hodnû pokazila a spadla aÏ na tfietí místo. Pfiesto jde pfii její

první úãasti o skvûlé umístûní, které je pfiíslibem do budoucna.

·tefan Jano‰Èák, foto: J. Baná‰

Finále âesk˘ch pohárÛ ve stfielbû

Zamraãená obloha a drobné mrholení mnohé úãastníky leto‰ního 44. roãníku
R˘mafiovské padesátky odradily. První záfiijovou sobotu (7. 9.) se vydalo na
tratû rÛzn˘ch délek pouze 87 pû‰ích a cykloturistÛ (z toho 46 muÏÛ, 29 Ïen

a 12 dûtí). Pro pfiedstavu vloni se padesátky zúãastnilo 250 lidí. Start i cíl
padesátky byl ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov.
Pû‰í turisté mûli na v˘bûr z pûti tras o délkách 5, 15, 25, 35 a 50 km.

Úãast R˘mafiovské padesátky poznamenalo nevlídné poãasí

Sport

Ilustraãní foto ze zápasu ·O Jiskra R˘mafiov a ·KTP (·achov˘ klub tûlesnû po-
stiÏen˘ch) Hrabynû
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Ve ãtvrtek 12. záfií pofiádal fotbalov˘ klub SK Jiskra R˘mafiov pod zá‰titou
fotbalové asociace âR první pfiedkolo turnaje Ondrá‰ovka cup v kategorii

U10 (dûti narozené v roce 2010 a mlad‰í). Jde uÏ o osm˘ roãník celoroãní-
ho turnaje fotbalov˘ch nadûjí v kategoriích U8 aÏ U13, do kterého je pfiihlá-

‰eno více neÏ 700 t˘mÛ z celé âR.
R˘mafiovského pfiedkola se zúãastnily kromû domácího 

SK Jiskra R˘mafiov také FC SO Bruntál, FK Medlov, 

FK ·ternberk, FK Slavonín a SK Jesenec-Dzbel. Turnaj se

hrál systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m s vidinou postupu do druhého

pfiedkola pro první dva umístûné t˘my. Hrací doba byla 20 mi-

nut a poãet hráãÛ 5+1. První zápasy zaãaly v 13:00 a bylo se

na co dívat. Domácí SK Jiskra R˘mafiov zaãala turnaj zápa-

sem s FK Slavonín s koneãn˘m v˘sledkem 4:2. Následoval

FC SO Bruntál 3:0, SK Jesenec-Dzbel 3:1 a asi nejtûÏ‰í byl

pro Jiskru zápas s FK ·ternberk, kdy otoãila skóre z 0:1 na 3:1

dvûma brankami Roberta Cascianiho a jednou Luìka ·imko.

Turnaj Jiskra zakonãila vítûzstvím nad FK Medlov 2:1. Cel˘

turnaj vyhrála domácí SK Jiskra R˘mafiov pfied druh˘m 

FK ·ternberk.

Za Jiskru R˘mafiov nastoupili: Tomá‰ Bráblík, Robert

Casciani, Martin Cicko, Jakub Kastner, Miroslav Matou‰ek,

·tûpán PeÀáz, Tadeá‰ Podubeck˘, Ludûk ·imko, Josef Tich˘,

·tûpán Tkadleãek a EvÏen Va‰tík. Druhé pfiedkolo se uskuteã-

nilo v ·umperku 26. záfií (v˘sledky do uzávûrky vydání je‰tû
nebyly známé). Foto a text: Ludûk ·imko

Fotbalové nadûje se bl˘skly na Ondrá‰ovka cupu 2019

Vyrazilo na nû celkem 59 úãastníkÛ. Nejdel‰í, padesátikilometrovou

trasu absolvovalo pût turistÛ. Na v˘‰lap o délce tfiicet pût kilometrÛ si

trouflo osm turistÛ, pûtadvacet kilometrÛ zvládlo deset, patnáct kilo-

metrÛ pûtadvacet turistÛ a na nejkrat‰í pûtikilometrovou traÈ vy‰lo je-

denáct úãastníkÛ, vût‰inou rodiãe s dûtmi nebo seniofii. 

Jen 28 cyklistÛ vyjelo v nepfiíznivém poãasí na tratû o délkách 

50, 35, 25, 15 a 5 kilometrÛ. Nejdel‰í traÈ absolvovalo deset cyklistÛ,

35 kilometrÛ zvládlo jedenáct cyklistÛ, 25 kilometrÛ nejel nikdo,

patnáct ujeli tfii a na pûtikilometrovou trasu se vydali ãtyfii cyklisté.

Nejstar‰ím úãastníkem R˘mafiovské padesátky byl Ladislav Urban

z R˘mafiova (1935), nejmlad‰ím úãastníkem z pû‰ích turistÛ byl

Tomá‰ Skoupil z R˘mafiova (2018). Nejmlad‰ím cyklistou byl

Vítûzslav ·opík z R˘mafiova (2015) a nejstar‰ími byli Jaroslav

Hofman, Ivo Volek a Jaroslav Lachnit z R˘mafiova (v‰ichni roã.

1948).

Kromû místních se padesátky zúãastnili také turisté z nedalek˘ch ob-

cí a mûst, nejdále to k nám mûli turisté z Jeseníku, Opavy, Zlat˘ch

Hor, Prahy, Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Prostûjova a âeského Tû‰ína.

Zajímavostí je, Ïe dva mladí turisté z Ústí nad Orlicí se doma rozho-

dovali, zda pojedou do R˘mafiova na padesátku nebo na jinou turis-

tickou akci. Nakonec dali pfiednost R˘mafiovské padesátce.

Podûkování Klubu ãesk˘ch turistÛ si zaslouÏí autofii jednotliv˘ch

tras. Pû‰í trasy pfiipravovala rodina Mácova a cyklotrasy Tomá‰

Gerhard. Akce takového rozsahu, jak˘m je R˘mafiovská padesátka,

by se bez sponzorského zaji‰tûní neobe‰la. TuristÛm vy‰la sponzor-

sky vstfiíc firma BP design Ladislava Baslara a akci také podpofiilo

mûsto R˘mafiov. âlenové v˘boru KâT R˘mafiov dûkují také v‰em 

úãastníkÛm této akce, ktefií se stali v de‰tivém poãasí hrdiny.

Bûhem R˘mafiovské padesátky zároveÀ odstartoval oblíben˘

R˘mafiovsk˘ desetiboj, ve kterém se amatér‰tí sportovní nad‰enci kro-

mû turistiky utkají v bûhu, stfielbû, kuÏelkách, plavání, bûhu na lyÏích,

stolním tenise, vrhu koulí a skoku dalekém. JiKo
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Dal‰ího z karlovarsk˘ch mítinkÛ vypsan˘ch pro tento rok se 

18. srpna zúãastnily dvojice svûfiencÛ trenéra Pavla TÛmy a Evy

Záhorové z Dolní Moravice u R˘mafiova. Ve tfietím dostihu odpo-

ledne odstartoval na traÈ Ceny GALERIE UMùNÍ Karlovy Vary,
roviny III. kat. na 2000 m, devítilet˘ valach Charles Quatrieme

z tréninkového stfiediska Dolní Moravice. V jeho sedle byl loÀsk˘

rovinov˘ ‰ampión David Li‰ka a spoleãnû obsadili tfietí místo.

Poté roli favorita pátého dostihu, 2. ceny spoleãnosti 
LOKOTRANS, roviny II. kat., dvojnásobné míle (2400 m), sv˘m

vítûzstvím potvrdil pûtilet˘ valach Dominique ze stáje 

dr. Charváta s Ïokejem Janem Vernerem, s nímÏ do dostihu od-

startovala spoleãnû se ‰esti soupefii i druhá zástupkynû stáje

v Dolní Moravici, ‰estiletá klisna Raviella. Stejnû jako její stájo-

v˘ kolega si Raviella s Ïokejem Davidem Li‰kou dobûhla pro tfie-

tí místo, a i ona tak pfiispûla k vût‰í spokojenosti trenérky Evy

Záhorové. Raviella navázala na dobr˘ v˘sledek z Karlov˘ch VarÛ

z poloviny srpna i 1. záfií, kterého dosáhla na bratislavské dráze,

a to lehk˘m vítûzstvím v Cenû Camilla, roviny II. kat. na 2600 m,
s Michalem Hroudou v sedle.

Pfiedposlední dostihov˘ den pfied vrcholem sezóny ve Velké slu‰o-

vické steeplechase (28. fiíjna) otevfiel 14. záfií své brány dostihov˘

areál ve Slu‰ovicích. Na startu tfií dostihÛ mûl své zástupce i cho-

vatel a trenér v jedné osobû Antonín Novák z Malé Morávky.

Nejlépe si z tria koní DS Malá Morávka poãínal jedenáctilet˘ va-

lach Tripolis, kter˘ se sv˘m kmenov˘m jezdcem Janem OdloÏilem

zvítûzil v jedenáctihlavém poli a pro pád jezdce v opakované Cenû
Ing. Miroslava ·evãíka – vzpomínkov˘ dostih, steeple, IV. kat., na
4200 m. Jezdec Jan OdloÏil zaznamenal touto v˘hrou 48. vítûzství

v kariéfie, a k titulu Ïokeje mu tak zb˘vají pouhá dvû prvenství.

15. záfií patfiil dostihov˘ den jak praÏské Velké Chuchli, tak brati-

slavskému závodi‰ti.V praÏské handicapové Cenû spoleãnosti

Sudop Brno, spol. s r. o., rovinû II. kat., 2400 m, o 90 000 Kã ob-

sadili první tfii místa konû s nejniÏ‰í hmotností jezdce. Na ãtvrtém

místû pak dobûhl devítilet˘ valach Charles Quatrieme trenérky

Evy Záhorové veden˘ Michalem Hroudou, kter˘ do dostihu star-

toval s o osm kg vy‰‰í zátûÏí oproti vítûzi. 

Na programu bratislavského závodi‰tû bylo celkem devût dostihÛ,

vãetnû vrcholu sezóny, dostihÛ pfies proutûné pfiekáÏky, Proutûnky
‰ampiónÛ na 3600 m. Zde obsadil tfietí pfiíãku zástupce dostihové

stáje Devil‘s Family&Friends, ‰estilet˘ valach Golden Devil, tré-

novan˘ Veronikou Lempochnerovou.

V nedûli 22. záfií nabídlo karlovarské závodi‰tû ‰est rovinov˘ch

a jeden pfiekáÏkov˘ dostih. V tfietím dostihu odpoledne, v Cenû
‰lechtitelÛ spoleãnosti SELGEN, roviny IV. kat. na 3000 m, byla

spolu s ‰esti soupefii na startu i svûfienkynû trenérky Evy

Záhorové, tfiíletá klisna Daralara. Dostihová stáj Luka si pfii svém

druhém Ïivotním startu s Ïokejkou Pavlínou Filipovou pfiipsala na

konto premiérové vítûzství. Radost t˘mu z Dolní Moravice poté

potrhl premiérov˘m triumfem nad pfiekáÏkami sedmilet˘ valach

Arlington. Îokej Jaroslav My‰ka potvrdil svou rovinovou tfiídu

a v Cenû STATKU CHY·E, steeplechase IV. kat. na 2700 m, pora-

zil zbylou pûtici soupefiÛ v poli. 

Nyní uÏ nejen odborná vefiejnost, ale vût‰ina pfiíznivcÛ dostihové-

ho sportu netrpûlivû, s men‰í ãi vût‰í mírou nervozity, vyhlíÏí ter-

mín leto‰ního roãníku Velké pardubické 2019. Startovní listina

129. roãníku ãítá k dne‰nímu dni dvaadvacet jmen. Na startu by

se mûl druhou fiíjnovou nedûli objevit jak loÀsk˘ vítûz, zástupce

dostihové stáje dr. Charváta, osmilet˘ Tzigane DuBerlais, jenÏ je

ve Dvorcích u Bruntálu v tréninku Pavla TÛmy, tak i dvanáctilet˘

polokrevn˘ valach Templáfi z dostihové stáje www.trdel-

nik.com-Luka, jehoÏ v Malé Morávce pfiipravuje Antonín Novák. 

Fota a text: Miroslav ·koda

Po prázdninách se dostihová sezóna dostala do druhé poloviny
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V nedûli 22. záfií se sjelo tfiicet tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ z celé âeské
republiky do novû rekonstruované kuÏelny v R˘mafiovû, aby zmûfiili síly
v rámci seriálu âeského poháru 2019.
Na‰im hráãÛm se opût dafiilo. V kategorii TPM hned dva vybojovali

medailové pozice. Na zlatou pfiíãku dosáhl Bohumil Kocurek z KK

Jiskra R˘mafiov se ziskem 525 bodÛ. Druh˘ skonãil Jozef Kuzma

z Baníku Ostrava (486 b.) a bronz uhájil Miroslav Grebenár z KK

Jiskra R˘mafiov (386 b.).

V kategorii LP2 skvûlé druhé místo získal Ivo Mrhal z KK Jiskra

R˘mafiov se ziskem 414 bodÛ. Zlato vybojoval Jan ·merda 

(431 b.) a tfietí skonãil Antonín ·trait (404 b.), oba z KK Blansko.

Podûkování organizátorÛ patfií mûstu R˘mafiovu, Mûstskému muzeu

R˘mafiov a firmám Pipa klempífiství a RD R˘mafiov. Podûkování za

bezchybnou organizaci si zaslouÏí také Romana Valová, Antonín a Jan

Sochorovi, Jaroslav Tezzele, Jaroslav Heblák a rozhodãí Jifií Polá‰ek.

Na následující turnaj se na‰i kuÏelkáfii vydají na opavskou kuÏelnu,

kde se 26. fiíjna odehraje dal‰í díl seriálu âeského poháru 2019. 

JiKo

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii bojovali
na domácí pÛdû
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:

Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov
Mobil: 608 830 881

E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

Nabízím

Pronajmu

- v˘robu fieziva a plotovek
- prodej zahradnické

mulãovací ‰tûpky
- pofiez kulatiny zákazníka
- prodej a dovoz paliva – odkorÛ
- do 30.11. balík 4 m odkorÛ 

za 400 Kã

- plnû vybavenou stolárnu
- zámeãnickou dílnu
- skladovací prostory
- prodejnu kvûtinky a zahradnictví

Ing. Karel Krajsa

Zahradní 491, Bfiidliãná

Tel.: 602 719 381

krajsakarel@seznam.cz
www.pilabridlicna.cz
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Soukromá fiádková inzerce
• Koupím staré filmové plakáty (ale i dal‰í: hudební, divadelní, re-

klamní...). MÛÏete volat, prozvonit (zavolám zpût), pfiípadnû SMS

nebo email. 

Tel.: 704 404 825, strapec1@email.cz

• Pomozte nám, prosím, restaurovat kamenn˘ kfiíÏ na hfibitovû

v Dûtfiichovû nad Bystfiicí. Fotky, video i sbírka dobroãinné akce ko-

munity dobrovolníkÛ na webové adrese: https://www.darujme.cz/pro-

jekt/1202086.

Kontakt: elena.strbackova@post.cz

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 25. 10. 2019

Uzávûrka pro fiádné vydání

je v pátek 18. 10. 2019 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

11/2019 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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