
vyšlo 5. 6. 2009čís lo  11/2009 cena 15 Kč

V jídelnû pfii Z· 1. máje mûli t˘den 
mezinárodní kuchynû

Na policejní sluÏebnû otevfieli novou 
recepci 

Pfii pfiíleÏitosti svátku Nav‰tívení P. Ma-
rie se V Lipkách konala m‰e a koncert

Medailonek s malífiem V. Hallou v rámci 
jeho Ïivotního jubilea 

Na první kolo ATEX CUPu zavítalo do Bfiidliãné
26 klubÛ z celé âR

ročník XI .

F
ot

o:
 V

la
di

m
ír

 L
eh

k˘

JJ ee ll ee nn íí   ss tt uu dd áá nn kk aa



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2009

2

Sportovní hry matefisk˘ch ‰kol se konaly pod zá‰titou Katefiiny Neumannové
Sportovní hry matefisk˘ch ‰kol

jsou urãeny pro v‰echny dûti

z M·. Cílem sportovních her je,

aby se mûsíce duben, kvûten

a ãerven staly ãasem organizova-

ného sportu v matefisk˘ch ‰ko-

lách. Sportovní hry se konají od

roku 2004 a v leto‰ním roce pro-

bûhnou poprvé ve v‰ech ãtrnácti

krajích po celé republice.

Pfiedpokládá se, Ïe her se zúãast-

ní aÏ 280 000 dûtí z 4 800 matefi-

sk˘ch ‰kol. „Na‰ím posláním je,
aby se pohyb stal kaÏdodenním
koníãkem dûtí, zdrav˘m fie‰ením
volnoãasov˘ch aktivit a podnítil
v dûtech první vût‰í zájem o ak-
tivní sport. Sportovní hry se ko-
nají v duchu olympijsk˘ch tra-
dic. Hlavní náplÀ projektu,
sport, roz‰ifiujeme o prevenci
bezpeãnosti a nauku o zdravé v˘-
Ïivû,“ sdûlila jedna z organizáto-

rek tohoto projektu Ludmila

Glacnerová. Projekt Sportovní

hry matefisk˘ch ‰kol se uskuteã-

nil v R˘mafiovû v úter˘ 26. kvût-

na na hfii‰ti Základní ‰koly 

1. máje za úãasti v‰ech matefi-

sk˘ch ‰kol z R˘mafiova pod zá-

‰titou olympijské vítûzky v bûhu

na lyÏích Katefiiny Neumannové.

Organizátorem byla Matefiská

‰kola na ulici 1. máje 11. KaÏdá

‰kolka pfiipravila na závody jed-

no ‰tafetové druÏstvo sloÏené

z pûti chlapcÛ a pûti dûvãat.

SoutûÏilo se v pûti disciplínách:

pûtiskoku (pût „ÏabákÛ“ za se-

bou), ‰tafetovém bûhu (dûti si

pfiedávají ply‰ovou hraãku), pfie-

káÏkové chÛzi (závodníci museli

absolvovat jednoduché pfiekáÏky

s tenisov˘m míãkem umístûn˘m

na okraji kelímku a zkoordino-

vat svoji motoriku), skákání

v pytlích a poslední disciplínou

byl hod tenisov˘m míãkem do

dálky.

„Kraj tentokrát nena‰el v rozpo-
ãtu finanãní prostfiedky na pod-
poru uspofiádání finálového zá-
vodu v rámci kraje, proto jsme
byli velice rádi, Ïe jsme si nejen
uspofiádali okrskové závody, ale
také Ïe nám na pomoc pfiispû-
chala paní Habrová z potravino-
vé prodejny H+H, díky níÏ neje-
nom letos, ale také v loÀském ro-
ce obdrÏely dûti velice pûkné ce-
ny,“ zhodnotila celou situaci

Lída Glacnerová. U tohoto pro-

jektu není dÛleÏité, kdo skonãil

na kterém místû, ale velkou od-

mûnou pro pofiadatele tûchto

sportovní her je skuteãnost, Ïe

dûti nab˘vají první zku‰enosti se

sportem a získávají první povû-

domí, Ïe pohyb jim pfiiná‰í potû-

‰ení a uspokojení. A to je základ-

ní my‰lenka Sportovních her pro

matefiské ‰koly. JiKo
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Pár slov... o r˘mafiovské královské cestû

O tom, Ïe existuje v Praze Královská cesta, ví snad i dítû ‰kolou

povinné. Jedná se o spojnici mezi králov˘m mû‰Èansk˘m sídlem

- Králov˘m dvorem a PraÏsk˘m hradem a vede od Pra‰né brány

Celetnou ulicí na Staromûstské námûstí, pfies Mal˘ rynek

Karlovou ulicí na KfiiÏovnické námûstí, po Karlovû mostû do

Mostecké ulice a na Malostranské námûstí. Z jeho horního rohu

za kostelem sv. Mikulá‰e stoupá Nerudovou ulicí na Pohofielec,

odkud sestupuje Loretánskou ulicí k Hradãanskému námûstí

a k západní bránû do PraÏského hradu.

Málokdo v‰ak ví, Ïe i R˘mafiov má jakousi pomyslnou obdobu

této Královské cesty, která vede z r˘mafiovského námûstí kolem

kostela sv. Michaela smûrem dolÛ po Národní ulici, diagonálnû

kolem sídli‰tû Pfiíkopy, míjí mal˘ hájek poblíÏ historické budo-

vy b˘valé elektrárny, pfies „KarlÛv most“, coÏ v pfiípadû na‰eho

mûsta supluje dfievûn˘ mostek pfies Podolsk˘ potok, a dále po-

kraãuje smûrem k parãíku u Hedvy na Opavské ulici a soubûÏnû

se silnicí ã. 11 smûrem na Bruntál. Po necel˘ch 300 metrech za-

táãí vlevo ke kapli V Lipkách, kde pomyslná r˘mafiovská

Královská cesta konãí. AlespoÀ pro vût‰inu náv‰tûvníkÛ a turis-

tÛ, ktefií k nám v men‰ích ãi vût‰ích organizovan˘ch skupinkách

pfiijíÏdí s nadcházející turistickou sezónou obdivovat krásy pfií-

rodních zákoutí a kulturní památky. K velice pfiíjemné vycházce

po r˘mafiovské Královské cestû patfií i zastavení a odpoãinek

spojen˘ s posezením a pfiípadnû mal˘m obãerstvením na laviãce.

A ejhle, kde nic tu nic. Po celé trase z r˘mafiovského námûstí aÏ

ke kapli V Lipkách neobjeví odpoãinkuchtiv˘ turista Ïádné po-

sezení, nepoãítaje v to star˘ rozloÏit˘ pafiez v hájku

u Podolského potoka. Kdysi b˘vala stará laviãka v parãíku

u Hedvy, ale i tu uÏ sklátil zub ãasu nebo ruka vandalÛ. A nejen

to, pokud se rozhodne turista odhodit do ko‰e papír od svaãiny

nebo banánovou slupku, nenajde po zmiÀované cestû jedin˘ zá-

vûsn˘ ko‰ na odpadky. Je to jistû ‰koda a proti jin˘m mûstÛm má

zcela urãitû R˘mafiov v této oblasti velk˘ handicap. UÏ jenom

proto, Ïe by se obaly od nejrÛznûj‰ích druhÛ potravin nemusely

válet po zemi a travnat˘ch prostranstvích a unavení seniofii a ná-

v‰tûvníci by v pfiípadû nûkolika novû nainstalovan˘ch laviãek, 

umístûn˘ch napfiíklad po této trase, mohli v klidu spoãinout a vy-

chutnat si pfiíjemné chvíle ve mûstû, které si honosnû fiíká jiÏní

brána JeseníkÛ. Zkusme se k na‰im poutníkÛm zachovat na je-

jich Královské cestû opravdu rytífisky a dopfiejme jim to, co jin-

de povaÏují za naprostou samozfiejmost. JiKo
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TfiebaÏe je období keltského 

osídlení na‰eho území jiÏ dá-

vnou minulostí, nepfiestává nás

osud i kultura tohoto dávného

národa, jenÏ v dobách své nej-

vût‰í slávy ovládal Evropu od

Atlantik po âerné mofie, stále za-

jímat. Inspiraci si z tohoto kul-

turního okruhu vzaly i Keltské

slavnosti, pofiádané v sobotu 30.

5. odpoledne v Karlovû pod

Pradûdem pod taktovkou Petra

Schäfera. Jedná se o pfiátelské

setkání mal˘ch i velk˘ch, pod-

barvené trochou z oné atmosféry

za‰l˘ch vûkÛ, která se dnes tu

a tam uchovává snad jen na zele-

n˘ch kopcích Irska ãi mezi roze-

klan˘mi skalisky Skotské vrcho-

viny.

Samozfiejmostí na podobn˘ch

akcích b˘vá moÏnost pojíst a po-

pít, moÏnost si zasoutûÏit snad

uÏ ménû, ov‰em i tu Keltské

slavnosti nabídly. Pro silnûj‰í

polovinu lidstva (ãi alespoÀ pro

tu, která si to o sobû ráda myslí)

byly pfiipraveny závody v fiezání

‰palku pilou, na tu krásnûj‰í

a citlivûj‰í pak zbylo povzbuzo-

vat a fandit. Pro dívky, Ïeny,

chlapce i chlapy pak byla pfiipra-

vena soutûÏ v hodu kamenem,

pfii níÏ ‰lo v‰eteãnému rozhodãí-

mu obãas doslova o Ïivot. Îe by

na nûj házeli naschvál, to v‰ich-

ni svornû popírali. Dojmem sku-

teãnû siln˘m (jak taky jinak) za-

pÛsobil na diváctvo prav˘ a ne-

fal‰ovan˘ Obelix, kter˘ tentokrát

koneãnû ochutnal slavn˘ kouzel-

n˘ nápoj. Moc mu ov‰em nepo-

mohl, spí‰e naopak. MoÏná mûl

druid pravdu, kdyÏ mu ho zaka-

zoval. Dûti samotné si rovnûÏ

mohly zasoutûÏit v házení vla‰-

tovkou ãi chÛzi na chÛdách.

Dal‰ím kláním s ‰irok˘m spekt-

rem úãastníkÛ bylo pfietahování

lanem, do nûhoÏ ‰li s pln˘m na-

sazením svalÛ i hlasivek soutûÏí-

cí i ti, ktefií jen pfiihlíÏeli. Velké

lákadlo zejména pro mladé roã-

níky pfiedstavovalo i keltské

zdobení tûla a úprava úãesu, pro

ty bojovnûj‰í pak stfielba z luku

na terã. Pfiehled atrakcí tím sa-

mozfiejmû zdaleka nekonãí, aÈ uÏ

to bylo pfiedvádûné okovávání

konû, beseda se sokolníkem ãi 

ukázky fiemesln˘ch dovedností

fiezbáfiÛ a ko‰íkáfiÛ. Tu správnou

náladu je‰tû podpofiilo skvûlé

vystoupení taneãních skupin do-

provázené Ïivou kapelou s au-

tentick˘mi nástroji.

Keltské slavnosti jednoznaãnû

dokazují, Ïe je moÏné i v dobû,

kdy jiní pofiadatelé s pln˘m nasa-

zením mífií do pfiedvolebního bo-

je, pfiipravit akci, kde se lidé se-

jdou bez ohledu na cokoli, co je

jindy rozdûluje, a prostû se baví.

Náv‰tûvníci to zjevnû ocenili,

protoÏe bez ohledu na v tomto

období aÏ krutû chladné poãasí

bylo na Keltsk˘ch slavnostech

plno. Pfiejeme si proto, aby se

tento poãin stal pravideln˘m,

a zahájil tak novou tradici.  JaPo

Keltské slavnosti
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Aktuálnû z mûsta

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo:

referenta (referentky) odboru dopravy a silniãního hospodáfiství
- evidence vozidel

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 7. 2009
Pracovní pomûr: na dobu urãitou (po dobu trvání rodiãovské dovolené)
Pracovní úvazek: 1,0
Platová zafiazení: 9. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch

pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e v platném znûní

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 
celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: • poÏadované vzdûlání: minimálnû stfiední s maturitní zkou‰kou,
• v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû,
• v˘hodou zvlá‰tní odborná zpÛsobilost v dané problematice podle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon 

ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),
• vysoké pracovní nasazení,
• zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
• schopnost samostatného jednání a vystupování,
• odpovûdnost a preciznost,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zaji‰Èuje v˘kon státní správy ve vûcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona ã. 56/2001 Sb., o podmín-

kách provozu na pozemních komunikacích, v platném znûní, kter˘ spoãívá zejména v následujících ãinnostech:
- vedení registru silniãních vozidel,
- vedení agendy evidence vozidel,
- schvalování technické zpÛsobilosti jednotlivû vyrobeného nebo pfiestavûného silniãního vozidla,
- schvalování technické zpÛsobilosti jednotlivû dovezeného vozidla,
- rozhodování o udûlení a odnûtí oprávnûní k provozování stanice mûfiení emisí,
- provádûní v˘konu státního odborného dozoru ve vûcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,

• zpracování statistick˘ch údajÛ souvisejících s v˘konem státní správy a samosprávy na úseku dopravnû správních agend, 
vede pfiehled o vlastních v˘konech a ãinnostech,

• zabezpeãuje v˘bûr správních poplatkÛ podle zák. ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

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

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se 

uvedené ãinnosti,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
• ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

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

15. ãervna 2009

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: do 15. ãervna 2009

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm
oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru dopravy a silniãního hospodáfi-
ství MûÚ Bc. Renata Vysly‰elová, tel.: 554 254 260, 777 254 120. Ing. Jifií Furik v. r., tajemník MûÚ R˘mafiov
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

R˘mafiov opût úspû‰n˘ v získávání dotací
Mûsto R˘mafiov a jeho pfiíspûvkové organi-

zace byly úspû‰né pfii získávání dotací

z Operaãního programu Pfieshraniãní spolu-

práce âeská republika - Polská republika

prostfiednictvím Fondu mikroprojektÛ

Euroregionu Pradûd. Na tfietím zasedání

Euroregionálního fiídícího v˘boru, které se

konalo dne 7. kvûtna 2009 v Priessnitzov˘ch

léãebn˘ch lázních v Jeseníku, bylo schvále-

no k financování celkem 50 projektÛ s celko-

v˘m finanãním pfiíspûvkem 522 221,45 e.
Nejúspû‰nûj‰ím Ïadatelem v na‰í oblasti bylo

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, které získa-

lo dotace hned na tfii projekty. „Víkend s pfiá-
teli v Orientu“ se zamûfiuje pfiedev‰ím na v˘-

uku orientálního tance a nácvik spoleãné cho-

reografie ãesk˘ch a polsk˘ch taneãnic, jeho

celkové náklady ãiní 247 000 Kã a získan˘

grant ãiní 7 420 e, coÏ je pfiibliÏnû 210 000 Kã.
Projekt „Síla zvuku“ se vûnuje technikám

muzikoterapie (léãení zvukem, mantry,

ozdravn˘ alikvotní zpûv, etnickou hudbu, hru

na tibetské mísy, hlasovou improvizaci, afir-

maci, relaxaci). SVâ se vûnuje relaxaãním

technikám vãetnû jógy jiÏ nûkolik let, na pol-

ské stranû dosud takov˘ semináfi nepro-

bûhl. Celkové náklady projektu pfiesahují 

110 000 Kã, získan˘ grant ãiní 3 309 e, coÏ je
pfiibliÏnû 94 000 Kã. Workshop „Krása dfie-
va“ se zamûfiuje na vefiejnost, která má zájem

o v˘uku fiezbáfisk˘ch technik a chce se fiez-

báfiství ve svém volném ãase vûnovat. Projekt

je koncipován jako tfiídenní v˘uka fiezbáfi-

sk˘ch technik renomovan˘m lektorem. Díla,

která vzniknou v prÛbûhu projektu, budou

poslední den vystavena v prostorách

Stfiediska volného ãasu a po vernisáÏi budou

pfiístupna ‰iroké vefiejnosti. Celkové náklady

projektu dosahují témûfi 123 000 Kã, získan˘

grant ãiní 3 687 e, coÏ je asi 105 000 Kã.
R˘mafiovské matefiské ‰koly naplánovaly

spoleãn˘ projekt „Pfiátelit spolu odmaliã-
ka“, kter˘ si klade za cíl navázat vzájemnou

spolupráci mezi polsk˘mi a ãesk˘mi pfied-

‰kolními zafiízeními, protoÏe právû v nej-

men‰ím vûku by dûti mûly navázat své první

kontakty s kamarády z druhé strany hranice.

V rámci projektu se uskuteãní setkání peda-

gogick˘ch pracovníkÛ matefisk˘ch ‰kol

z Ozimku a R˘mafiova v R˘mafiovû a poté

i v Ozimku, probûhne rovnûÏ náv‰tûva dûtí

z Ozimku v R˘mafiovû a dûtí z R˘mafiova

v Ozimku. Cel˘ projekt se nese v duchu 

40. v˘roãí Chránûné krajinné oblasti

Jeseníky a bude zamûfien na poznávání pfií-

rodních atraktivit. Náklady celého projektu

jsou plánovány na 173 000 Kã, získan˘ grant

ãiní 5 192 e, coÏ je asi 147 000 Kã.
Základní ‰kola R˘mafiov navazuje na úspû‰-

n˘ projekt „Mezinárodní lyÏafiská ‰koliãka“,

kter˘ realizovala v leto‰ním roce, projektem

„S pfiáteli za sportem, poznáním a lidovou
tradicí“, kter˘ by mûl polsk˘m ÏákÛm a je-

jich pedagogick˘m pracovníkÛm pfiiblíÏit

formou spoleãn˘ch aktivit ãeské zvyky a li-

dové tradice, polské dûti se zúãastní tradiãní-

ho ‰kolního jarmarku a oslav Mezinárodního

dne dûtí, ‰kola uspofiádá ãesko-polské spor-

tovní odpoledne a v˘let do ostravské zoolo-

gické zahrady a do roÏnovského skanzenu.

Celkové náklady projektu ãiní asi 112 000

Kã, získan˘ grant je ve v˘‰i 3 355 e, coÏ je
asi 95 000 Kã.

Nejvût‰í zásluhu na úspûchu v grantovém fií-

zení má odbor ‰kolství a kultury MûÚ

R˘mafiov, kter˘ vypracoval v‰echny Ïádosti

o dotace na uvedené projekty.

Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

R˘mafiov drÏí prvenství v odevzdan˘ch autovracích
V úter˘ 19. kvûtna zorganizovala firma ÎDB

GROUP, a. s., Bohumín v R˘mafiovû jiÏ po-

ãtvrté Sbûrn˘ den autovrakÛ. Zamûstnanci fir-

my byli velice pfiekvapeni neb˘valou úspû‰-

ností této akce. „Od obãanÛ R˘mafiova a oko-
lí bylo k ekologické likvidaci pfievzato celkem
72 kusÛ ojetin, coÏ je rekord nejen leto‰ního
roku, ale také v pûtileté historii sbûrov˘ch dnÛ.
Nejvy‰‰í poãet pfiijat˘ch vozidel byl dosud
45,“ sdûlila Jana âecháãková z firmy ÎDB

GROUP, a. s. ObãanÛm mûsta R˘mafiova tedy

patfií (a urãitû dlouho patfiit bude) pomyslná

zlatá medaile za ekologické sm˘‰lení. Pro

srovnání, v Bruntále bylo v leto‰ním jarním

termínu odevzdáno 35 a v Krnovû 10 vrakÛ,

pfiepoãet odevzdan˘ch ojetin na poãty obyva-

tel hovofií sám za sebe.

Velkou zásluhu na úspû‰ném zorganizování té-

to akce má odbor Ïivotního prostfiedí (ÎPaRR)

MûÚ R˘mafiov, kter˘ velmi pohotovû zareago-

val a zabezpeãil nové místo pro sbûr vrakÛ v a-

reálu b˘valého âSAD. Toto místo se s ohle-

dem na velk˘ poãet pfievzat˘ch vozidel ukáza-

lo b˘t naprosto ideální, protoÏe bohumínská

firma, vzhledem k vzdálenosti Bohumína

a R˘mafiova, nestihla odvézt v‰echna vozidla

v den sbûru. Autovraky byly dokonce celou

noc hlídány, a tím se zamezilo jejich pfiípadné-

mu odcizení. Odbor ÎPaRR mûl rovnûÏ neza-

nedbateln˘ podíl i na poãtu odevzdan˘ch vozi-

del. Zabezpeãil maximální moÏnou propagaci

akce nejen v R˘mafiovû, ale i v okolních ves-

nicích, coÏ dokazuje zájem o na‰i novou sluÏ-

bu odtahu vraku z místa bydli‰tû. Této sluÏby

vyuÏilo 20 obãanÛ (z toho ãtyfii z R˘mafiova

a celkem ‰estnáct ze Îìárského Potoka, Staré

Vsi, Tvrdkova, Horního Mûsta, Velké ·táhle,

Janovic a Bfiidliãné).

Mezi obãany, ktefií provedli svûdomitû ekolo-

gickou likvidaci autovlakÛ, byl také sám sta-

rosta mûsta Petr Klouda, kter˘ vyuÏil sluÏeb

ÎDB GROUP, a. s., Bohumín a odevzdal vy-

slouÏilého plechového miláãka. „V R˘mafiovû
a okolí je mnoho krásn˘ch zákoutí a my si ce-
níme, Ïe spoleãnû mÛÏe na‰e firma pfiispût k to-
mu, aby tato zákoutí zÛstala zachována i pro
na‰e potomky, a Ïe je vyslouÏilé vraky aut jiÏ
nehyzdí,“ nechala se sly‰et referentka obchod-

ního úseku recyklace ÎDB GROUP, a. s.,

Bohumín Jana âecháãková. Zástupci firmy si

na místû ovûfiili, Ïe zájemcÛ o likvidaci vrakÛ

by se na‰lo je‰tû více, proto nabídli moÏnost

odvozu ojetin i mimo termín sbûrového dne.

MoÏnost a podmínky odvozu byly konzulto-

vány s odborem Ïivotního prostfiedí, kter˘ 

ochotnû pfiislíbil b˘t nápomocen pfii informo-

vání potenciálních zájemcÛ o tyto sluÏby.

Díky spolupráci s firmou ÎDB GROUP, a. s.,

zmizelo z ulic mûsta R˘mafiova i okolních ob-

cí jiÏ více neÏ 130 vrakÛ a zástupci firmy vûfií,

Ïe toto ãíslo není koneãné. Mûsto R˘mafiov dû-

kuje firmû MITOS (panu Mitáãkovi), kter˘

poskytnutím ploch ve svém areálu umoÏnil

zrealizovat tuto akci. Ta by byla bez jeho po-

moci v takovém rozsahu obtíÏnû proveditelná. 

JiKo

Zasedala investiãní komise rady MSK
Investiãní komise rady kraje doporuãila radû kraje uveden˘ obsáhl˘

materiál s kladn˘m stanoviskem schválit. Následnû 27. kvûtna 2009

rada kraje dan˘ materiál schválila a doporuãila k projednání na kraj-

ském zastupitelstvu dne 17. ãervna 2009.

Úãelová investiãní dotace do investiãního fondu pfiíspûvkov˘m orga-

nizacím kraje celkem ãiní cca 192 milionÛ Kã. Finanãní prostfiedky

jsou rozdûleny do odvûtví ‰kolství, kultury, sociálních vûcí a zdra-

votnictví.

Pokud krajské zastupitelstvo schválí pfiedloÏen˘ materiál, obdrÏí

Gymnázium R˘mafiov, pfiíspûvková organizace, finanãní prostfiedky

ve v˘‰i 1,3 milionÛ korun na generální opravu podlahy v tûlocviãnû

na Sokolovské ulici a Stfiední ‰kola R˘mafiov, pfiíspûvková organiza-

ce finanãní prostfiedky ve v˘‰i 1,15 milionÛ korun na opravu stfiechy,

komínÛ a klempífisk˘ch prvkÛ na budovû ‰koly a domova mládeÏe.

Klub zastupitelÛ za âSSD podporuje tento materiál.

Ing. Jaroslav Kala, pfiedseda investiãní komise RK
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Gurmánskou pochoutku vafiil sám ‰éfkuchafi z Unileveru
T˘den mezinárodní kuchynû

zorganizovala vedoucí jídelny

Základní ‰koly na ulici 1. máje

Jana Egidová s kolektivem ku-

chafiek. Na jídelníãku na‰li do-

spûlí strávníci a dûti v t˘dnu od

25. do 29. kvûtna pochoutky

z kuchynû francouzské, italské,

ruské, asijské a maìarské.

âtvrteãní menu bylo obzvlá‰È

slavnostní. Asijskou kuchyni pfií-

mo pfied oãima strávníkÛ totiÏ

pfiipravoval sám ‰éfkuchafi firmy

Unilever pro âeskou republiku

a ãlen kuchafiské brigády

v Kuchafiském studiu KNORR

Jan Davídek (22). Od roku 2002

je ãlenem reprezentaãního t˘mu

âeské republiky Asociace ku-

chafiÛ a cukráfiÛ. K jeho úspû-

chÛm z oblasti gastronomie patfií

získání 1. místa na celostátní

soutûÏi Gastro junior v roce

2000, v roce 2002 se stal

Kuchafiem roku junior. V roce

2003 získal zlatou medaili na

Gastru Hradec. V roce 2004 zís-

kal zlatou medaili na Intergastru

Stuttgart a bronzovou medaili na

Mezinárodní kuchafiské olympi-

ádû v Erfurtu. Jan Davídek pfii-

pravil pro ãtvrteãní menu asij-

skou pánev ·anghaj s vepfiov˘m

masem (vepfiová k˘ta, zelí, mr-

kev, jarní cibulka) a kari r˘Ïí,

druhou moÏností pro strávníky

bylo chop suey z kufiete (kufiecí

prsa, vejce, ‰krob, olej, cibule,

Ïampiony, zelené fazolové lusky,

fiapíkat˘ celer, brambory) a du‰e-

ná r˘Ïe. „Tato akce a jim podob-
né, které chceme v budoucnu

organizovat i nadále pro na‰e
strávníky, mají za cíl pfiinést
v‰em, ktefií nav‰tûvují na‰i jídel-
nu, ten prav˘ kulináfisk˘ záÏi-

tek,“ zhodnotila poãin ‰kolní jí-

delny Základní ‰koly na ulici 

1. máje vedoucí Jana Egidová. 

JiKo

Nástup na obûd!
Ve svém mlad‰ím vûku stafieckém jsem jiÏ

pro‰la mnoh˘mi svatostánky spoleãného stra-

vování, pfiedev‰ím tedy ‰kolními zafiízeními.

Vût‰inou se opravdu v‰echny snaÏily - jídlo

ãerstvû pfiipravené, polévka, nûkdy ovoce,

kompot, salát. Nûkdy takém omáãka znaãky

UHO (univerzální hnûdá omáãka). Urãitû si

doma v kuchyni ãasto lámete hlavu co uvafiit,

co usmaÏit. Po ãase se v jídelníãku objevují

v˘hradnû obvyklá a oblíbená jídla dané rodiny.

Dnes je situace jiná, v˘bûr potravin, zeleniny,

ovoce, masa, peãiva, mléãn˘ch v˘robkÛ, kofie-

ní, ale i ryb, nápojÛ... A to po cel˘ rok.

Zmûnily se stravovací zpÛsoby i trendy, ãastû-

ji sáhneme po lehãím zeleninovém ãi tûstovi-

novém salátu, ménû tuku, ménû soli. ·kolní jí-

delna na ulici 1. máje zafiazuje do jídelníãku co

nejvíce ovoce, zeleniny, jídla v˘bornû ochuce-

ná, domácí polévky, saláty, kompoty, mouã-

ník, dokonce po obûdû nanuk, tfii druhy nápo-

jÛ v chladicích boxech (ãaj, mléko, ovocn˘ ná-

poj). VÏdycky moÏnost v˘bûru mezi dvûma

hlavními jídly. Zajímavé akce: Vafiíme s ‰éfku-

chafiem, Zelenina Trendy, T˘den mezinárodní

kuchynû, Mikulá‰ a vánoãní pfiekvapení a tak

bychom mohli pokraãovat.

Cel˘, celiãk˘ kolektiv kuchynû vlídnû 

a s úsmûvem podává obûdy, ale chystá i sní-

danû a svaãiny. Paní kuchafiky v ãele se sv˘-

mi hlavními velitelkami paní Egidovou a pa-

ní Pleskou dûlají v‰e pro to, aby tûm mal˘m

i star‰ím strávníkÛm chutnalo, aby se ve‰ly

do finanãních limitÛ a hygienici nemûli Ïád-

né pfiipomínky. Chválíme!

Dovolte mi v‰ak i trochu jin˘ pohled.

Pfiicházím k jídelnû a ihned vím, Ïe po obûdû

byl banán, jablko nebo mandarinka, to v‰e se

najde cestou. Vcházím do svûtlé prostorné jí-

delny spolu s mal˘mi strávníky. Zaãínáme.

Polévka? Ani náhodou. Hlavní jídlo? Maso ne-

jí, ostatní na talífii pfieberou. Jeden vy‰prtává

mrkev, dal‰í hrá‰ek. Cibuli taky. Je‰tû neo-

chutnali a hodnotí pokrm slovy, která se mi

pfiíãí psát. Kdyby tak byly hranolky, hambur-

ger, smaÏen˘ s˘r, hodnû keãupu a tatarky. Na

milost by vzali je‰tû tak buchtiãky s krémem

a peãené kufie. Víc nic.

Po takzvaném obûdû se jde na sladkosti a hlav-

nû vybílit doma ledniãku. A taky zbavit se sva-

ãiny od mámy, mûla by pfiipomínky. Vím, Ïe

v‰echno nemÛÏe chutnat v‰em a Ïe to není jen

v na‰em mûstû. Rodiãe, mrknûte na internet,

najdete tam jídelníãky a dal‰í informace.

Promluvte s dûtmi. Uãitelé to taky dûlají.

Marnû. Pfiijìte se do jídelny podívat, udûlejte

si exkurzi. Kromû nádob pln˘ch zbytkÛ uvidí-

te dûti s k‰iltovkami na hlavû, v bundách, po-

jídající pokrmy jen ãástmi pfiíborÛ. Uãitelé tr-

pûlivû napomínají, znovu a znovu...

Mluvte také se sv˘mi dûtmi. Pomozte. Si

·kolní akademie Základní ‰koly, ·kolní námûstí 1
âas utíká velmi rychle. Je to jiÏ

‰est let, kdy se uãitelé na‰í ‰koly

poprvé s dûtmi pustili do nácviku

vystoupení na ‰kolní akademii.

Od té doby pravidelnû kaÏd˘ rok

pfiipravujeme pestré pásmo, ve

kterém dûti s chutí pfiedvedou, co

v‰echno se dokáÏí nauãit.

V úter˘ 12. kvûtna se v sále SVâ

na Divadelní ulici tedy konala jiÏ

tradiãní akademie na‰í základní

‰koly. Na její pfiípravû se jako

kaÏdoroãnû podíleli témûfi v‰ich-

ni uãitelé ‰koly. Ti se Ïáky sv˘ch

tfiíd a se svûfienci ze zájmov˘ch

krouÏkÛ pfiipravili celkem sedm-

náct krásn˘ch vystoupení.

Zahájení probûhlo v reÏii taneã-

ního krouÏku ÏákÛ 1. stupnû,

ktefií pfiedvedli pásmo taneãkÛ

na motivy dûtsk˘ch lidov˘ch

písní. Potom následovalo vy-

stoupení ÏákÛ pomocného oddû-

lení - pfiednes krátk˘ch fiíkanek

o jaru a jednoduché dûtské hry se

zpûvem. Îáci 3. a 4. roãníku za-

hráli pohádku Budka v poli, pr-

váãci a druháci zpívali písniãky

o jaru a pro maminku a pfiidali

je‰tû humorné pohybové vystou-

pení Jára Fára o ne‰ikovném pe-

kafii a jeho porouchané káfie.

Îáci 5. roãníku si pfiipravili po-

hádku KoblíÏek na cestách a bá-

seÀ Rozdûlovací znaménka.

Také v podání star‰ích ÏákÛ jsme
Foto: archiv Z· ·kolní námûstí
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vidûli dva „divadelní kusy“ 

- ‰esÈáci a sedmáci zahráli po-

hádku âertÛv ‰vagr a Ïáci 9. roã-

níku Zvífiátka a Petrov‰tí. V obou

pfiípadech byli herci velmi ‰ikov-

ní a sklidili dokonce potlesk na 

otevfiené scénû. V‰ichni herci,

malí i velcí, si také pro svá vy-

stoupení samostatnû pfiipravili

krásné masky a kulisy. V progra-

mu akademie samozfiejmû nechy-

bûla ani vystoupení sportovní.

Dvû Ïákynû 5. roãníku vystoupi-

ly v sestavû aerobiku, kterou si

nacviãily témûfi samostatnû, s ta-

neãním vystoupením ve vlastní

choreografii pfii‰la také Ïákynû 9.

roãníku. Dûvãata z krouÏku spor-

tovní gymnastiky zase pfiedvedla

na jevi‰ti krásné kotouly, hvûzdy

a pfiemety. Sly‰eli jsme také zob-

covou flétnu a pfii pohybovém

ztvárnûní anglické humorné pís-

nû jsme si mohli dÛkladnû pro-

cviãit ãíslovky. Na‰i leto‰ní aka-

demii jsme zakonãili pûknû sviÏ-

nû a zvesela ve stylu divokého

západu - country tancem v podá-

ní ÏákÛ 9. roãníku.

V pestrém hodinovém pásmu si

tedy kaÏd˘ pfii‰el na své. AÏ na

v˘jimky vystoupili témûfi v‰ich-

ni Ïáci ‰koly. V zákulisí sice me-

zi dûtmi panovala mírná nervo-

zita, v˘kony v‰ak byly nakonec

skvûlé a po právu byly také od-

mûnûny velk˘m potleskem.

V publiku zasedli nejen rodiãe

na‰ich ÏákÛ, ale také b˘valí uãi-

telé, pfiátelé ‰koly i klienti a pra-

covníci centra Kouzelná bufiin-

ka. Na‰e pozvání pfiijala i fiedi-

telka Stfiední ‰koly R˘mafiov pa-

ní S. Kováfiíková, místostarosta

mûsta pan J. Kala a dal‰í hosté.

V‰em dûkujeme za náv‰tûvu

a jsme velmi rádi, Ïe se na vy-

stoupení na‰ich ÏákÛ pfii‰li podí-

vat. V‰em uãitelÛm, ktefií se Ïá-

ky vystoupení pfiipravili, patfií

velk˘ dík. ÎákÛm zase pfiíslu‰í

pochvala za snahu a píli, se kte-

r˘mi vystoupení nacviãovali,

a za nad‰ení, se kter˘mi nám je

pfiedvedli. Mgr. Hana Mûráková,
fieditelka ‰koly

Konkurz do taneãního oboru
VáÏení rodiãe,

ZU· v R˘mafiovû pofiádá v˘bûrové talentové zkou‰ky do taneã-
ního oboru ve ‰kolním roce 2009/2010 pro dûti od 4 do 16 let.

Kdy: 23. 6. 2009 v tûlocviãnû pod kostelem
mezi 15.30 - 17.00.

Na talentov˘ch zkou‰kách vás ãeká krátké vystoupení na‰ich

chlapcÛ a dívek. Na konkurz si vezmûte cviãební úbor. Dûti do

9 let si pfiedem pfiipraví krátkou písniãku.

Tû‰íme se na vás! Alena Daníãková



Studenti SSO· Prima s.r.o.,

R˘mafiov se ve druhém pololetí

‰kolního roku zapojili do soutû-

Ïe Eurorebus pod názvem

„Ukliìme si svût“, kterou pofiádá

firma Elektrowin ve spolupráci

se spoleãností TERRA-KLUB

a probûhl jiÏ druh˘ roãník.

Projekt pro ‰koly je na podporu

zpûtného odbûru vyslouÏil˘ch 

elektrospotfiebiãÛ. Druh˘ roãník

byl zamûfien˘ na podporu envi-

romentální v˘chovy „ekologie

v praxi“.

SoutûÏ má nûkolik kategorií.

V hlavní kategorii ‰koly soutûÏí,

která vybere nejvíce spotfiebiãÛ

v absolutním mnoÏství, a nejlep-

‰ích 10 ‰kol získá rÛzné ceny pro

vyuÏití volného ãasu. Ve vedlej-

‰ích kategoriích jsou ‰koly hod-

noceny v pfiepoãtu na jednoho Ïá-

ka a dále za celkové mnoÏství na-

sbíran˘ch elektrospotfiebiãÛ. KaÏ-

dá pfiihlá‰ená ‰kola obdrÏela od

pofiadatelÛ sbûrné vaky na malé

spotfiebiãe a velké, jako napfi.

praãky, ledniãky, sporáky apod.,

se hodnotily zvlá‰È. Na‰e ‰kola se

zapojila do soutûÏe aÏ po vyhlá‰e-

ní sbûrov˘ch sobot, které vyhlásil

Mûstsk˘ úfiad na 20. a 27. dubna.

Obãané na‰eho mûsta odevzdali

do sbûru velké mnoÏství uvede-

n˘ch spotfiebiãÛ, ale je‰tû v sobo-

tu nám je nûkdo odvezl.

Pfiesto jsme to nevzdali a vyhlá-

sili dal‰í sbûrové dny.

Studentky ‰koly rozdaly a vyle-

pily pfies 200 lístkÛ s v˘zvou pro

obãany, aby se je‰tû podívali do

sklepÛ, pÛd, garáÏí apod., jestli

tam je‰tû nûco nezÛstalo. Na zá-

vûr pak podnikly propagaãní

kampaÀ jako chodící reklamy, na

kter˘ch upozornily na dal‰í sbû-

rové dny. Ukázalo se, Ïe bylo

dobfie, Ïe jsme to nevzdali.

Bûhem dvou t˘dnÛ se podafiilo

sebrat je‰tû 67 spotfiebiãÛ, z toho

15 velk˘ch.

V‰echno se stihlo do termínu 

25. kvûtna, a tak doufáme, Ïe

v soutûÏi dobfie dopadneme.

¤editelství ‰koly
SSO· Prima, s. r. o.
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V klubu restaurace Na RÛÏku vystavovaly dûti
V prostorách klubu pro mládeÏ, kter˘ byl ne-

dávno zfiízen, pofiádá Renata Karlová v˘sta-

vy ménû znám˘ch autorÛ. Své malby, kera-

miku, práce ze dfieva, papíru a práce textilní

zde mûli moÏnost v dubnu pfiedstavit také Ïá-

ci Z·, R˘mafiov, ·kolní námûstí 1.

V̆ stava trvala celé tfii t˘dny a na její závûr 

uspofiádali pedagogové ‰koly spoleãnû s R. Kar-

lovou odpolední derniéru s mal˘m poseze-

ním pro Ïáky devátého roãníku. Pro „deváÈá-

ky“ mûlo toto odpoledne b˘t pfiíjemnou sou-

ãástí základní ‰kolní docházky a také ukáz-

kou moÏností dobrého vyuÏití volného ãasu.

Mlad‰í spoluÏáci obohatili krásné odpoledne

kulturním vystoupením, atmosféra byla vel-

mi pfiíjemná. K hezkému proÏitku pfiispûla

znaãnou mûrou sama paní R. Karlová, která

jako upomínku vûnovala ÏákÛm drobné dár-

ky.

Za poskytnutí prostor k prezentaci prací na-

‰ich ÏákÛ a za pomoc s organizací derniéry

paní Renatû Karlové velmi dûkujeme a tû‰í-

me se na pfií‰tí spolupráci.

Anna Kratochvílová, uãitelka ‰koly

„Ukliìme si svût“

Objektivem r˘mafiovsk˘ch fotografÛ

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj
má novou publikaci

Ve ãtvrtek 21. kvûtna

2009 byla za úãasti hejt-

mana Moravskoslezské-

ho kraje Jaroslava Palase

slavnostnû pfiedstavena

a pokfitûna publikace

pfiedstavující zdej‰í kraj

v kostce obrazem, ma-

pou a slovem. Publikaci

vydalo nakladatelství

ACR Alfa, s. r. o., v ang-

liãtinû, nûmãinû a ãe‰ti-

nû. Dvanáctá kniha

14dílného projektu Za-

chování kulturní hodno-

ty a národního dûdictví

âeské republiky v Ev-

ropské unii vy‰la pod ná-

zvem Moravskoslezsk˘

kraj.       Jolana Filipová,
vedoucí oddûlení

vztahÛ k vefiejnosti

Foto: archiv SSO· Prima

Foto: Marcel Daniel



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2009

9

Historie jednoho domu

Obchodní dÛm Koruna
V minulém díle na‰eho seriálu

jsme se zab˘vali dne‰ní prodej-

nou odûvÛ na námûstí Míru ã. 26.

V této ãásti si prohlédneme ob-

chodní dÛm Koruna na ulici

Národní. Nabízí se zde zajímavá

moÏnost srovnání, protoÏe zatím-

co pfiedchozí dÛm svou historic-

kou hodnotu nosí jako slu‰iv˘

klasicistick˘ kabátek na pozdûj‰í-

mi zásahy pfiece jen jiÏ trochu po-

‰kozeném interiéru, objekt na‰eho

souãasného zájmu svou so‰nou

konstituci cudnû skr˘vá v odûvu

sice úpravném, pfiesto díky jeho

stfiídmosti snadno pfiehlédnutel-

ném. Jako u mnoha jin˘ch domÛ

v na‰em mûstû, i v tomto pfiípadû

pfiedstavuje nejstar‰í dochovan˘

záznam, tedy mimo budovu sa-

mou pochopitelnû, veduta Ale-

xandra Schmidta z roku 1693.

Budova je na ní ov‰em zachycena

jen velmi pov‰echnû. Jisto je, Ïe

kdybychom mohli proplouvat dû-

jinami mûsta R˘mafiova podle li-

bosti, aÏ do roku 1790 bychom

dÛm nalezli v jeho pÛvodní, ba-

rokní podobû. Dne 3. dubna toho

roku v‰ak mûsto postihla rána

v podobû stra‰ného poÏáru, kter˘

zniãil témûfi celou tehdej‰í zástav-

bu. Plameny zachvátily dokonce

i kostel, radnici ãi ‰pitál. Obnova

trvala aÏ do roku 1818 a vtiskla

mûstu tváfinost zcela odli‰nou od

té pfiedchozí - dobu ovládl klasi-

cismus a empír, a proto vût‰ina

památek na‰eho mûsta nese znaky

právû tûchto slohÛ.

Dne‰ní obchodní dÛm Koruna byl

poÏárem postiÏen relativnû málo

(tedy relativnû vzhledem tomu, Ïe

fiada budov byla tehdy doslova

zpopelnûna), a tak mohly b˘t pÛ-

vodní konstrukãní prvky upotfie-

beny jako základ klasicistní pfie-

stavby. Ta poloÏila základy dne‰-

ního vzhledu budovy, nepoãítá-

me-li ov‰em druhé patro a pÛdní

vestavbu, a stala se hlavním dÛvo-

dem jeho historické hodnoty. Ta

pfiedev‰ím spoãívá právû v této

kombinaci barokních a klasicist-

ních prvkÛ. Mimoto mûl dÛm

‰tûstí na vnitfiní rekonstrukce, pro-

toÏe tyto prvky, aã nejsou oku

bûÏného náv‰tûvníka patrné, se

pfiekvapivû dobfie zachovaly, aÈ uÏ

v tvarosloví kleneb ãi celkové dis-

pozici interiérÛ. Nejlépe se pÛ-

vodní konstrukãní fie‰ení projevu-

je v architektonickém fie‰ení cent-

rální chodby a pfiilehl˘ch místno-

stí po na‰í levé ruce, pfiicházíme-li

od vstupu do ulice. Srdce se

v tûchto prostorech památkáfiÛm

rozbu‰í zejména pfii pohledu na

valené klenby s pûtibok˘mi v˘se-

ãemi, které podéln˘ tvar klenby

prolamují. Toto fie‰ení má od pÛ-

vodu souvislost s valenou klen-

bou lunetovou, jeÏ právû v baroku

zaÏívá svÛj rozmach. Chodba je

v poslední tfietinû pfieÈata dvefimi,

za nimiÏ se tvar klenby mûní - va-

lená pfiechází na tzv. pruskou

placku. Ta pfiipomíná klenbu vale-

nou, ov‰em konce podélné její

osy jsou plynule zplo‰tûny - strop

tak získává mírnû vypoukl˘ tvar

pfií zachování obdélníkového pÛ-

dorysu. Dal‰í místnosti, které

k chodbû pfiiléhají, jsou zavr‰eny

ãeskou plackou, která se podobá

pruské, ov‰em s pÛdorysem ãtver-

cov˘m; dvû rozlehlé místnosti

pak nesou ploch˘ strop. Dal‰í

cennou souãástí domu, kam se

nicménû bûÏn˘ náv‰tûvník dosta-

ne jen tûÏko, je podsklepení, opût

valenû klenuté.

Druhé podlaÏí je produktem dob

mnohem pozdûj‰ích, bylo pfiista-

vûno aÏ na pfielomu devatenácté-

ho a dvacátého století. Z toho lo-

gicky vypl˘vala potfieba nové

stfie‰ní konstrukce, pro kterou by-

lo zvoleno valbové provedení.

O nûco pozdûji byl také postaven

onen velk˘ ‰títov˘ vik˘fi, kter˘

stfie‰e dominuje. Tyto stavební zá-

sahy si vyÏádal provoz budovy.

Na sklonku vlády Franti‰ka

Josefa a je‰tû v˘raznûji pozdûji po

válce se totiÏ Jeseníky stávají ob-

líbenou turistickou destinací.

KoneckoncÛ, první nûmecky ti‰-

tûn˘ prÛvodce po Jeseníkách vy-

‰el jiÏ roku 1828; první ãesk˘

ov‰em aÏ v roce 1915. Jednou

z mála „bran“ do Hrubého Jese-

níku byl tehdy právû R˘mafiov,

coÏ pfiiná‰elo turistick˘ ruch,

o nûmÏ si mûsto dnes mÛÏe ne-

chat jen zdát. Jedno z pohostin-

sk˘ch a ubytovacích zafiízení

pfiedstavoval právû tento dÛm 

- hotel Die Krone. Zafiízení to by-

lo pravda nevelké, zato útulné

a solidnû zafiízené. Jako hotel

Koruna se dÛm uÏíval i po válce,

ale velmi záhy, v roce 1952, do‰lo

k jeho pfiemûnû na ‰kolní druÏinu.

Kdy pfiesnû k nûmu byla pfiistavû-

na dfievûná veranda, se uÏ asi ne-

dozvíme, ale víme, Ïe od onoho

roku ’52 slouÏila jako herna a klu-

bovna, kde si dûti napfiíklad psá-

valy úkoly. Souãasnû byla pro po-

tfieby dûtí v objektu provozována

i zcela sobûstaãná ‰kolní stravov-

na, tj. kuchynû, pfiípravna i samot-

ná jídelna. První patro budovy zÛ-

stalo druÏinou nevyuÏito, a proto

v nûm mohl b˘t zfiízen soukrom˘

byt. Na zaãátku padesát˘ch let

tam napfiíklad bydleli manÏelé

Kubartovi. On byl zamûstnancem

po‰ty, ona pak v objektu pracova-

la jako domovnice. Vzhledem

k osazenstvu prvního patra to bez

ohledu na to, Ïe sami mûli dvû dû-

ti, musely b˘t mimofiádnû odolné

charaktery.

O nûco pozdûji, kdyÏ ve mûstû

vznikla stfiední v‰eobecnû vzdûlá-

vací ‰kola, se z objektu stal inter-

nát, ve verandû si tedy pfiestaly

hrát dûti a zaãali se v ní scházet

studenti k uãení i hovoru. KdyÏ

nastaly prázdniny, vyuÏilo se uby-

tovacích kapacit pro platící hosty,

ãímÏ dÛm vÏdy alespoÀ na ony

krátké dva mûsíce zaÏil jak˘si ná-

vrat do ãasÛ slavnûj‰ích a snad

i pfiíjemnûj‰ích. Soukrom˘ byt ve

druhém patfie zÛstal, v té dobû 

ob˘ván znám˘m profesorem r˘-

mafiovské stfiední ‰koly, ãe‰tiná-
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fiem a poetou Vladislavem Wies-

nerem. Starost o fungování domu

a blaho jeho obyvatel byla opût

vloÏena na bedra krásnûj‰í polo-

viãky manÏelského páru. Vzhle-

dem k vûku nov˘ch hostÛ ta paní

nejspí‰ potfiebovala do rezervy

nervy nejen jedny, ponûvadÏ uhlí-

dat partu gymnazistÛ byla práce,

z níÏ se tehdy ‰edivûlo zrovna ja-

ko dneska. MoÏná mají nûktefií

pocit, Ïe nám dnes dívky hrub-

nou, ov‰em pfiedstavy o star˘ch

dobr˘ch ãasech asi nejsou na mís-

tû. Pravda, k urãit˘m posunÛm

do‰lo - veãerka byla tehdy pfiesnû

v devût. Neznamená to ov‰em, Ïe

by s ní byli v‰ichni srozumûni.

V jednom pfiípadû se dokonce

musela paní Wiesnerová chtû ne-

chtû vydat na okruÏní cestu po

v‰ech místních hospodách, puty-

kách a restauraãních zafiízeních,

kdyÏ se jistá mladá dáma doraziv-

‰í ten den do R˘mafiova vlakem

rozhodla pfiedtím uãinit totéÏ, pa-

trnû vedena snahou poznat místní

pamûtihodnosti. Ve kterém z pfií-

slu‰n˘ch zafiízení byla dotyãná

dobrodruÏka nalezena, o tom uÏ

historie mlãí.

Obchodní dÛm Koruna v‰ak

sv˘m umístûním patfií i do jiného

okruhu, o nûmÏ stojí za to se krát-

ce zmínit, a tím je Jungmannova

ulice. DÛm je totiÏ uÏ dlouho po-

sledním, kter˘ zbyl ze staré r˘ma-

fiovské Obere Ringgasse, pfiesnûji

fieãeno její jiÏní ãásti. Tahle ulice,

na Jungmannovu pfiejmenovaná

po druhé svûtové válce, je pozÛ-

statkem stfiedovûkého uspofiádání

mûsta - koneckoncÛ, kromû ní

a námûstí nebylo po dlouhou do-

bu v mûstû Römerstadt nic moc

jiného k vidûní. PÛvodní zástavba

bohuÏel, jak se to obãas pfiihází,

nepfieÏila radostné budování.

S demolicemi se zaãalo nûkdy o-

kolo roku 1960. Jak udává mûst-

ská kronika, poslední objekty, po-

pisná ãísla 1, 3, 5 a 7, byly „odkli-

zeny“ v roce 1966. Dále k tomu

poznamenává: „Nejlep‰í z nich

byl dÛm ã. 3 na Jungmannovû uli-

ci; byl zachoval˘, vnitfinû dobfie

vybaven˘, stál v‰ak v cestû nové

v˘stavbû.“ Na jiném místû pak

kronikáfi hrdû prohla‰uje: „Úplná

mechanizace dûlala divy a 4 do-

my zmizely bûhem 14 dní.“ Pryã

se star˘m, sem s nov˘m.

¤ada staveb v na‰em mûstû toho

dost pamatuje, od lidí i od ÏivlÛ,

a dÛm Koruna není v˘jimkou. Co

doslouÏilo, uvolní místo nov˘m

potfiebám, ale pravda je, Ïe neje-

den v˘tvor moderní doby svou 

existenci jinak neÏ prostou uÏitko-

vostí neobhájí. VaÏme si proto sta-

veb, které se za svÛj vzhled ne-

musí stydût, a chraÀme ty, které

mohou nabídnout pfiidanou hod-

notu historie. BÛh ví, Ïe jich ne-

máme nazbyt.

Za laskavé pomoci Mgr. Jifiího
Karla a pracovníkÛ Mûstského
muzea R˘mafiov zpracoval JaPo

Proã jsem si ji vybrala: Zdenku jsem si vy-

brala, protoÏe je to inteligentní, pfiíjemná Ïe-

na - nejlep‰í novináfika v EU, kterou znám.

Bûhem svého pÛsobení v R˘mafiovském ho-

rizontu velmi pozvedla jeho úroveÀ nejen po

stránce jazykové a stylistické, ale také v˘bû-

rem a zdÛraznûním sdûlovan˘ch témat.

A s trochou ‰kodolibosti bych s tetou

Katefiinou dodala: Kdo jinému jámu kopá,

sám do ní padá!

KdyÏ jsi ‰la studovat bohemistiku, jakou jsi
mûla pfiedstavu o budoucím uplatnûní?
Chtûla jsi b˘t novináfikou?

Ani náhodou. Toho jsem se právû nejvíc dû-

sila. Novináfii jsou pfií‰erní lidé, vlezlí, otrav-

ní a ur˘paní. V podstatû nikdo je nemá rád.

Já mûla jiné pfiedstavy o profesi. KdyÏ jsem

pfiekonala dilema z dûtství (uklízeãka, nebo

kosmonaut) a zaãala ãíst, zamilovala jsem se

do kníÏek a postupnû si vysnila, Ïe se vetfiu

do nûjakého nakladatelství a budu vydávat

kníÏky. Po vysoké jsem ale dostala pfiíleÏi-

tost v Horizontu a docela se mi to zalíbilo.

Za novináfiku se ov‰em nepovaÏuju. To slovo

se u nás doma pouÏívá jako vulgarismus.

V rodinû máte akademického malífie, malo-
vala i tvá maminka. Projevily se nûjak tyto
geny i u tebe?
Kdepak. Neumím nakreslit nic, co by byÈ

vzdálenû pfiipomínalo svou pfiedlohu. V ‰esté

tfiídû jsme mûli vytvofiit portrét a já namalova-

la dívku s dlouh˘mi vlasy. Pfies v‰echnu mou

snahu v‰ak mûla ponûkud muÏné rysy. KdyÏ

se mû ptali, kdo to je, tvrdila jsem, Ïe vlasat˘

chuligán. A oni mi ten v˘kres vystavili na ná-

stûnce! âlovûk musí umût improvizovat.

I ty uÏ druh˘ rok tancuje‰ se svou dcerou
Eli‰kou orientální tance. Bylas to vlastnû ty,
kdo dal impuls roz‰ífiit bfii‰ní tance o kate-
gorii maminek s mal˘mi holãiãkami. Jak se
posledních devût mûsícÛ tancovalo tfiem
Pfiikrylovic dûvãatÛm? Mimochodem, bla-
hopfieju k narození Maru‰ky.
Ó, díky. Tancovalo se nám v˘bornû. Hodina

tancÛ (v mém pfiípadû vskutku bfii‰ních) byla

pokaÏdé nejpfiíjemnûji stráven˘m ãasem

z celého t˘dne. Na poslední trénink jsem si

za‰la tfii dny pfied porodem. Orientální tanec

je ideální nejen pro tûhotné, ale i jako spo-

leãná aktivita pro maminky s mal˘mi dcera-

mi, zvlá‰tû pokud váhají mezi Ïivotní dráhou

taneãnice a princezny jako ta na‰e. Doufám,

Ïe aÏ Maru‰ka povyroste, pfiipojí se k nám.

Zatím inklinuje spí‰ k break dance.

Tvá nejoblíbenûj‰í ãinnost?
V poslední dobû spánek.

Pfií‰tû: Zdenka Pfiikrylová se bude ptát Jifiího

Karla.

·tafeta

Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Helena Tesafiová se ptá Zdenky Pfiikrylové



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2009

11

Vloupal se do ãekárny
na nádraÏí

Dne 23. 5. 2009 v R˘mafiovû na

NádraÏní ulici dosud neznám˘ pa-

chatel rozbil okno do ãekárny bu-

dovy drah a vnikl dovnitfi, kde si

otevfiel dal‰í okno a vylezl ke ko-

leji‰ti. Zde vyrazil troje dvefie

a dostal se do pokladny. Odcizil

penûÏenku s finanãní hotovostí 

1 600 Kã. Pak vnikl do podkroví,

kde opût vyrazil dvefie a odcizil

rÛzné vûci v hodnotû 7 000 Kã.

Sv˘m jednáním zpÛsobil celko-

vou ‰kodu ve v˘‰i pfies 11 000 Kã.

Z obchodÛ odcizil
za provozu kartony

cigaret a celou
paletu alkoholu

V tûchto dnech zahájil policejní

komisafi SKPV trestní stíhání

21letého mladíka pro trestn˘ ãin

krádeÏe. Toho se mûl dopustit tím,

Ïe v R˘mafiovû dne 9. 2. 2009

v nákupním centru na ulici

Bartákova si odemkl dvefie skladu

klíãem, kter˘ byl v zámku, a odci-

zil 38 kartonÛ rÛzn˘ch cigaret

v hodnotû pfies 25 000 Kã. Ve

svém trestním jednání pokraãoval

je‰tû dne 23. 3. 2009 v prodejnû

na ulici Opavská, kde vnikl do

prostor skladu a zde si vozíkem

pfievezl paletu s 540 láhvemi 

alkoholu k nákladové rampû. Tam

mûl jiÏ pfiistavûn˘ nákupní vozík,

do kterého si zaãal alkohol naklá-

dat. Pfii svém jednání byl vyru‰en

a z místa utekl. ZpÛsobená ‰koda

celkem ãiní pfies 68 000 Kã.

Nedal pfiednost a druh˘
fiidiã po stfietu narazil

do stromu
Ve 14.35 hodin ve stfiedu 27. 5.

2009 na kfiiÏovatce z Malé

·táhle na Jamartice nedal 58let˘

muÏ s vozidlem VW Caddy pfii

odboãování vlevo pfiednost vo-

zidlu ·koda Felicia 64letého fii-

diãe, kter˘ jel po hlavní silnici.

Do‰lo ke stfietu a felicie vyjela

mimo komunikaci, kde narazila

do stromu. Pfii nehodû do‰lo ke

zranûní star‰ího fiidiãe, kter˘ byl

pfievezen do nemocnice. PoÏití

alkoholu bylo vylouãeno decho-

vou zkou‰kou. ZpÛsobená ‰koda

ãiní 110 000 Kã.

Jel pod vlivem alkoholu
a tvrdil, Ïe nefiídil

V pátek 29. kvûtna krátce po 

23. hodinû vlivem nepfiimûfiené

rychlosti nezvládnul v Bfiidliãné

na kfiiÏovatce ulic R˘mafiovská

a Bruntálská 20let˘ mladík s vo-

zidlem Opel fiízení, dostal smyk

a narazil do domu. Pfii nehodû

byl zranûn fiidiã a jeho tfii spolu-

jezdkynû. Pfii ‰etfiení celá osádka

opelu uvádûla, Ïe vozidlo fiídil

neznám˘ fiidiã, kter˘ následnû

z místa nehody utekl. Policisté

v‰ak podle dal‰ích svûdeck˘ch

v˘povûdí jejich tvrzení vyvrátili.

Mladíkovi namûfiili 0,96 promile

alkoholu v dechu. ZpÛsobená

‰koda více jak 91 000 Kã.

Oloupil a pofiezal
obsluhu herny

V ranních hodinách v pátek 

29. kvûtna pfiepadl v Bfiidliãné

na NábfieÏní ulici v sázkové kan-

celáfii neznám˘ pachatel 26letou

Ïenu. Pfiistoupil k barovému pul-

tu a pod pohrÛÏkou pouÏití noÏe

poÏadoval po po‰kozené peníze.

Îena dostala strach a pokusila se

utéct. Pachatel jí v‰ak dostihl

a povalil na podlahu. Spoutal jí

ruce a nohy a zaãal prohledávat

místnost. Odcizil finanãní hoto-

vost ve v˘‰i 50 tisíc korun a ci-

garety. NestfieÏeného okamÏiku

vyuÏila po‰kozená k tomu, aby

se vyplazila na chodník pfied bu-

dovu, a zaãala volat o pomoc.

Îena utrpûla fiezná poranûní ru-

kou a nohou. Pfiípad nyní inten-

zivnû ‰etfií skupina kriminální

policie a vy‰etfiování Bruntál. Na

místû byl pfiítomen i policejní

psovod se sluÏebním psem

Christianem, kter˘ vypracoval

stopu v délce 7 km.

K popisu pachatele: muÏ silnûj‰í

postavy, v˘‰ky 175 - 180 cm,

mûl obleãeny kalhoty tmavé bar-

vy a tmavû ‰edou mikinu. Na

hlavû mûl ãepici a ãerné kulaté

sluneãní br˘le.

V souvislosti s tímto pfiípadem
policie Ïádá obãany , ktefií by
mohli poskytnout jakékoli in-
formace k pfiípadu ãi pachateli,
aby volali na tel. ãíslo 974 731
335.

Z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál

Na obvodním oddûlení v R˘mafiovû otevfieli novou recepci
Dal‰í nová moderní recepce ob-

vodního policejního oddûlení

byla slavnostnû otevfiena v pátek

29. kvûtna v R˘mafiovû. Na pfií-

jemné prostfiedí se mohou tû‰it

obãané, ktefií pfiijdou na Obvodní

oddûlení R˘mafiov na ulici Julia

Sedláka 12. „Nová recepce byla
vybudována v rámci projektu

P 1000, jehoÏ cílem je zpfiíjemnit
prostfiedí jak pro obãany, ktefií
jsou nejãastûj‰ími na‰imi ná-
v‰tûvníky, tak i pro policisty, kte-
fií zde slouÏí,“ fiekla pfii otevfiení

nové recepce tisková mluvãí

Pavla Tu‰ková. Hosty slavnost-

ního otevfiení nové recepce byl

námûstek fieditele pro ekonomi-

ku Krajského fieditelství Ostrava

plk. RNDr. Ing. René Tich˘, ve-

doucí odboru vnûj‰í sluÏby poli-

cejního fieditelství v Bruntále

plk. JUDr. Jaromír Tkadleãek,

koordinátor vnûj‰í sluÏby kpt.

Bc. Radim Ot˘pka, zástupce

mûsta R˘mafiova místostarosta

Ing. Jaroslav Kala a tajemnice

mûsta Bfiidliãná paní Charváto-

vá. Pfiítomni byli i dal‰í hosté

spoleãnû s vedoucím policejní

sluÏebny mjr. Milanem Ondra-

‰íkem. Po Krnovû a Bruntále je

recepce r˘mafiovské policejní

sluÏebny jiÏ tfietí, která byla

v b˘valém okrese Bruntál otev-

fiena. JiKo
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Kam na v˘let

Úsmûvnû

aneb za pfiírodními krásami R˘mafiovska

Ztracené údolí?
Mnozí z nás znají okolí R˘mafiova a Jeseníky

od A do Z, a proto se snaÏíme najít nûco no-

vého.

UÏ kolikrát jsme pro‰li nebo projeli místy,

odkud staãilo prostû odboãit - aÏ jsme to na-

konec udûlali, a proÏili tak nûco, po ãem ãlo-

vûk bytostnû touÏí - totiÏ vyboãení ze stereo-

typu. I kdyÏ pfiiznáváme, Ïe návraty nejsou

zas tak fádní, kdyÏ vezmeme v potaz napfií-

klad stfiídání roãních dob.

Tak jsem i já uÏ po nûkolikáté vyjel na kole

do Îìárského Potoka, vystoupal Pod

V̆ hledy, sjel pod Mazance a nakonec do 

údolí horní Oskavy. Stereotyp by byl zavr‰en,

pokud bych jel aÏ na Rab‰tejn. Ale uÏ jsem

vûdûl, Ïe údolím dále proti proudu vede lesní

cesta, a tak jsem nejel na Rab‰tejn, n˘brÏ se

pustil do neznáma. MoÏná, Ïe nûkdo z vás to-

to neznámo uÏ objevil. Nejde v‰ak o to b˘t

nûkde první (to je dnes témûfi nemoÏné), ale

o to vstoupit nûkam poprvé, a proÏít tak zmû-

nu, o níÏ jsem hovofiil na zaãátku.

Je pravidlem, Ïe neobjevíme Ïádnou úÏasnou

krajinu. Objevíme v‰ak hodnotu je‰tû vy‰‰í.

Atraktivita obvykle znamená vysokou ná-

v‰tûvnost, ale my kromû toho touÏíme po pÛ-

vodním klidu. A hle - tady ho máme.

V‰echny ru‰ivé vlivy zmizely a na‰e vnímá-

ní, vûcné i estetické, se náhle zbystfiuje. Hlas

potoka zde zní jinak a jeho voda není zneãi‰-

tûná - mÛÏeme se napít.

Dech se prohloubil a zklidnil, jak˘koli pocit

zbytkového podráÏdûní mizí. Staãí otoãit

hlavou a ná‰ pohled se stfietne se skupinkou

pomnûnek. Tento jedin˘ impulz nás zasáhne

uvnitfi, a Ïe tûch impulzÛ je! Pfiicházejí jeden

za druh˘m. ProÏíváme to, co jsme proÏít po-

tfiebovali - komplexní uvolnûní. Smûle se

svlékneme a osvûÏíme v ãisté vodû. A je nám

je‰tû líp!

Stoupáme dál. UÏ dlouho jdeme pû‰ky a ãas-

to se zastavujeme. V‰ímáme si více vûcí ko-

lem sebe. Tuhle jsou vstavaãe. A tam dal‰í!

Tady to místo je bájeãné. Opût prodlíme. UÏ

jsme se dost vzdálili od civilizace, která nám

dává pohodlí, nikoli v‰ak potfiebnou míru

spokojenosti. Bytujeme teì v sobû, respekti-

ve jsme sami sebou tak, jak je to jen moÏné.

To není ztracen˘ ãas, naopak je to ãas naleze-

n˘ a dobfie zhodnocen˘, protoÏe nevûfiíme

heslu, Ïe ãas jsou peníze. Vy‰‰í hodnotou je

nám klid a souznûní s ãistou pfiírodou. KaÏdá

kytka je víc neÏ dolar ãi koruna, a co teprve

krásn˘ buk, pod nímÏ jsme právû stanuli! Teì

si plnû uvûdomujeme, Ïe jisté hodnoty vãetnû

nás sam˘ch se na peníze prostû pfievést neda-

jí. Tady cítíme, Ïe i obyãejná ostfiice zajeãí na

lesní cestû má své místo a Ïe její lokalitu nel-

ze jen tak obûtovat za nûjaké vy‰‰í zájmy.

Stoupám stále dál, kdyÏ tu mé kroky zastaví

nûco, co jsem je‰tû nevidûl. Jen nûkolik má-

lo metrÛ ode mne spoãívá na stéble trávy ve-

liké ãernoÏluté ‰ídlo. A dovolí mi, abych se

pfiiblíÏil na ménû neÏ metr a fiádnû si je pro-

hlédl. ·ídel, váÏek a jin˘ch pfiíbuzn˘ch polé-

tavcÛ znám dost, ale tohle... tohle je pásko-

vec krouÏkovan˘ (lat. Cordulegaster bolto-

ni). Délka tûla je 8 cm a rozpûtí kfiídel aÏ 

10 cm. Jeho nymfy Ïijí v ãist˘ch potocích

a bystfiinách, hojnûj‰í je pouze místy a u nás

patfií mezi ohroÏené druhy. Imaga neboli do-

spûlce lze zastihnout od ãervna do srpna, te-

dy v období, které právû nadchází. Tfieba bu-

dete mít ‰tûstí i vy. Pohled na nûj je opravdu

pûkn˘ a navíc budete mít pocit objevitele.

A tak se na‰e objevování zavr‰uje - v „no-

vém“ údolí jsme poznali „nového“ Ïivoãi-

cha. Odmûnou je nám nová úroveÀ spokoje-

nosti a vûdomí, Ïe pfiíroda kolem nás je bo-

hat‰í, neÏ jsme si mysleli. A tak jsme bohat‰í

i my.

Moje cesta, na kterou jsem neplánovanû „vy-

boãil“, konãí. Toto vyboãení v‰ak znamená

spojnici, spojnici mezi námi a pfiírodou,

spojnici, na jejíÏ linii se pfietváfií Ïebfiíãek

hodnot, spojnici, na níÏ se stírají umûlé roz-

díly mezi námi a vnûj‰ím svûtem, spojnici,

po níÏ se pfiibliÏujeme pfiírodû i sami sobû.

A tak vám pfieju co nejvíce ‰Èastn˘ch vybo-

ãení, pfii nichÏ se dostanete do stavu vrchol-

né relaxace a spokojenosti.

Chcete-li nav‰tívit zmínûné údolí, není nic

snaz‰ího, neÏ zkopírovat popisovanou trasu,

resp. na bod Pod V̆ hledy (768 m) pfiijet od

Janovic kolem PstruÏího potoka nebo po Ïlu-

té pfies Janovick˘ les a kolem Kamenné hory.

V údolí pod Rab‰tejnem, kde opustíte Ïlutou

znaãku, budete ve v˘‰ce 610 m. Tichá oáza,

jíÏ projdete, je dlouhá cca 2 km s pfiev˘‰ením

180 m a vyúsÈuje v 790 m na neznaãené, ale

známé trase uÏívané cyklisty, která obtáãí zá-

vûr horního údolí Oskavy, kde navazuje na

modrou Skfiítek - Rab‰tejn. Jistû si v‰ak na-

jdete i to své ztracené údolí nebo kout. 

Za KâT R˘mafiov Milo‰ Zatloukal

âasy - neãasy
aneb Na konãící jaro

Vtrhlo k nám jaro. Neãekanû, bez vyzvání.

A tak rychle ze zimních bund pfiímo do pla-

vek! Abychom si to uÏili, za necel˘ mûsíc pfii-

kvaãí léto a pak uÏ bude Svatá Anna, chladno

zrána. To jsou mi vyhlídky. Tak se radujme,

dokud mÛÏeme.

SnûÏenky dosnûÏily, tulipány se tulily, leknín

se leká, ãekanka ãeká, rdesno se rdí, lebeda si

lebedí, barvínek barví a tráva tráví (pod tíhou

ledov˘ch maxikrup z oblohy). Na louce se bo-

jí bojínek, zvonek zvoní, p˘r se p˘fií, a abych

nezapomnûla: hledík hledí, meãík meãí a ta

sluneãnice kaÏd˘m dnem obrací se za slun-

cem. Oblíben˘m ptaãím ãíslem je „pí“, víte?

Vzduch je tak kvalitní, Ïe by se mohl pytlovat

a exportovat. Co v‰echno pfiíroda dokáÏe!

Stromy hrdû nesou tolik odstínÛ zelené, ãlo-

vûk jim dovolil rÛst a ony to nepokazily.

ProtoÏe jste dokázali ãíst aÏ do této chvíle,

podûlím se s vámi o záÏitek, kter˘ mû pfied

nûkolika dny pobavil.

MÛj mal˘ kamarád ‰kolák mûl narozeniny.

Rodina se dala do pohybu, aÈ si to s kamará-

dy - spoluÏáky pfiímo z porodnice - uÏije.

V‰ichni vym˘‰leli legrácky a dÛleÏit˘ osla-

venec usly‰el mimo jiné mamãin povel:

„Zajdi k tetû, ona ti nûco dá!“ V mÏiku byl

u tetinky, dostal bílou krabiãku a hned pfied

domem se pfiece musel podívat. Aby to tfieba

nebyla tfiaskavina, ne? Vypadá to chutnû, vo-

ní taky. Krásn˘ jahodov˘ dortík. Musím tro-

chu ochutnat, je pfiece mÛj. Nebudu lakomec,

Honza a PeÈan ochutnají taky, udûláme si

z víka krabice lopatiãky - lÏiãky. Trojhlasné

mlaskání. Dost! Dám to uÏ domÛ. Tfietinku.

Mamka zalapala po dechu: „Tak to byl tvÛj

dort.“ Byl! A syt˘ oslavenec lehce namítl:

„¤íkala jsi, teta ti nûco dá. Ví‰, Ïe to byla ta-

ková men‰í buchetka?!“

Co dodat? Ono té buchetce je jedno, kdy

skonãí v Ïaludku. Si



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nic není tolik odpovûdné za staré zlaté ãasy jako ‰patná

pamûÈ. Anatole France
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Známá i neznámá v˘roãí
6. 6. 1799 nar. Alexandr Sergejeviã Pu‰kin, rusk˘ básník, 

prozaik a dramatik (zemfi. 10. 2. 1837) - 210. v˘r. nar.

8. 6. Svûtov˘ den oceánÛ, vyhlá‰en roku 1992
8. 6. 1924 nar. Josef Bláha, ãesk˘ herec (zemfi. 6. 12. 1994) 

- 85. v˘roãí narození

10. 6. 1949 nar. Karel Zich, ãesk˘ zpûvák (zemfi. 13. 7. 2004) 

- 60. v˘roãí narození

10. 6. 2004 zemfi. Ray Charles, americk˘ zpûvák a pianista (nar.

23. 9. 1930) - 5. v˘roãí úmrtí

11. 6. 1859 zemfi. Klemens von Metternich, rakousk˘ diplomat a po-

zdûji státní kancléfi (nar. 15. 5. 1773) - 150. v˘roãí úmrtí

11. 6. 1864 nar. Richard Strauss, nûmeck˘ hudební skladatel, ze-

jména oper (napfi. RÛÏov˘ kavalír, Salome; zemfi. 

8. 9. 1949) - 145. v˘roãí narození

11. 6. 1904 nar. Emil Franti‰ek Burian, ãesk˘ básník, herec, dra-

matik a reÏisér (zemfi. 9. 8. 1959) - 105. v˘roãí narození

13. 6. 1909 nar. Vladimír Neff, ãesk˘ spisovatel a pfiekladatel

(zemfi. 2. 7. 1983) - 100. v˘roãí narození

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve
15. 6. 1594 nar. Nicolas Poussin, francouzsk˘ klasicistick˘ malífi

(zemfi. 19. 11. 1665) - 415. v˘roãí narození

16. 6. 1894 nar. Josef Kopta, ãesk˘ spisovatel a novináfi, ãlen ãesko-

slovensk˘ch legií (zemfi. 3. 4. 1964) - 115. v˘r. nar.

17. 6. 1909 nar. Karel Höger, ãesk˘ herec (zemfi. 4. 5. 1977) 

- 100. v˘roãí narození

18. 6. 1974 zemfi. Georgij Konstantinoviã Îukov, rusk˘ generál, ví-

tûz bitvy o Stalingrad (nar. 1. 12. 1896) - 35. v˘roãí úmrtí

ČERVEN 2009

Pranostiky na mûsíc ãerven
• Chladn˘ kvûten, ãerven vlaÏn˘ je pro s˘pky, sudy blaÏn˘.

• V ãervnu severní vání Ïita hojnost k nám pfiihání.

• V ãervnu bl˘ská-li se, hfiímá, sedlák spokojenû dfiímá.

• Hfiímá-li v ãervnu, zvedne se obilí.

• âervnové veãerní hfimûní - ryb a rakÛ nadûlení.

• Pak-li ãerven suchem mokro pfievy‰uje, dobr˘m vínem sudy naplÀuje.

• Netfieba v ãervnu o dé‰È prositi, pfiijde, jak zaãnem kositi.

• âerven mokr˘ a studen˘ - b˘vají Ïnû vÏdy zkaÏeny.

• V ãervnu de‰tivo a chladno zpÛsobí rok neúrodn˘ snadno.

• Ze suchého ãervna rádi neb˘váme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.

• Pláãe-li ãerven a neoschne Ïitko, v zajících, koroptvích budem mít fiídko.

• Do Jana Kfititele nechval jeãmene.

• KdyÏ kvete chrpa, za ãtyfii nedûle chop se srpa.

• Jak ãerven teplem záfií, takov˘ bude i mûsíc záfií.

• Je-li ãerven mírn˘, nebude v prosinci mráz siln˘.

Orientální taneãnice SVâ postupují
na národní pfiehlídku

V sobotu 23. kvûtna probûhla v Kopfiivnici krajská pfiehlídka skupi-

nov˘ch orientálních tancÛ Svûtlo orientu. Orientální skupina Neila

SVâ R˘mafiov obsadila letos v‰echny vûkové kategorie. Pro vût‰inu

dûvãat to byla soutûÏní premiéra, nevûdûla proto, co je ãeká. Pfieãkat

bez úhony dvouhodinovou jízdu autem, prostorové zkou‰ky v nezná-

mém prostfiedí, pûknû uãesat, nalíãit, nastrojit se do kost˘mÛ a pak uÏ

jen ãekat, aÏ to zaãne. Kolem ale v‰ude plno jin˘ch mal˘ch i velk˘ch

taneãnic, touÏících po vítûzství. Napûtí, nervozita, oãekávání.

Po zahájení nabrala soutûÏ rychl˘ spád. Tanec za tancem, kategorie

za kategorií. V‰echna na‰e dûvãata pfiedvedla své nejlep‰í v˘kony,

malé holãiãky se ‰átky, ty vût‰í se závoji i „Pusinky“ dorostenky.

âekání na usnesení poroty bylo uÏ trochu del‰í.

Ale i toho jsme se doãkali. A radosti bylo více neÏ dost.

NEILA SVâ R¯MA¤OV: 1. místo v kategorii do 9 let

1. místo v kategorii do 14 let

2. místo v kategorii nad 15 let

Radovali jsme se v‰ichni - dûvãata, rodiãe, ktefií více neÏ dvacet taneã-

nic do Kopfiivnice pfiivezli, i my vedoucí. Nejvût‰í radost ale mûla jis-

tû Dá‰a Gajdo‰ová, vedoucí zájmov˘ch krouÏkÛ orientálního tance,

choreografka v‰ech tfií skladeb a také autorka kost˘mÛ.

Dûkuji v‰em a blaho-

pfieji. První odmûnou

pro dûvãata byla náv‰tû-

va pouti v nedalekém

·tramberku. Druhou je

postup na národní pfie-

hlídku, která bude v so-

botu 6. ãervna na zámku

v Uherském Ostrohu.

A nakonec je ãeká je‰tû

v˘let do polského

Ozimku. Mnoho ‰tûstí!

Helena Tesafiová

Narodili se noví obãánci
Nikola Halincová ............................................................ R˘mafiov

Eva Janóvá ...................................................................... R˘mafiov

Tomá‰ Kramafiík ............................................................. Stará Ves

Robin Such˘ .................................................................... Jifiíkov

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

Jana Charuzová - R˘mafiov ................................................. 81 let

Olga Ovãaãíková - R˘mafiov .............................................. 81 let

Marie Kabeláãová - R˘mafiov ............................................. 84 let

Anna Pavlíková - R˘mafiov ................................................. 85 let

Vlasta Krãková - R˘mafiov .................................................. 85 let

Antonie Langerová - R˘mafiov ............................................ 87 let

RÛÏena Zábranská - R˘mafiov ............................................. 87 let

Ludmila Îváãková - R˘mafiov ............................................. 88 let

Marie Podhajská - Jamartice ............................................... 89 let

Emilie Blablová - R˘mafiov ................................................ 90 let

Rozlouãili jsme se
Marie Halabicová - R˘mafiov ................................................ 1924

BoÏena Zelendová - R˘mafiov ............................................... 1919

Helena Fischerová - R˘mafiov ............................................... 1929

Ludmila Langerová - R˘mafiov .............................................. 1948

Vûra Záhorová - R˘mafiov ...................................................... 1948

Ludmila Vágnerová - R˘mafiov ............................................. 1928

Antonín Schaffer - R˘mafiov ................................................. 1949

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

âinnost Mûstské knihovny v R˘mafiovû
Chtûla bych reagovat na v˘rok

pana starosty z minulého ãísla

Horizontu o „finanãním udrÏo-

vání nadstandardní knihovny pro

necelou tisícovku ãtenáfiÛ“.

Knihovna poskytuje pouze sluÏ-

by dané zákonem o knihovnách

ã. 257/2001 Sb., které nejsou

nadstandardem.

Mûstská knihovna v R˘mafiovû

byla a je místem, kde se pravi-

delnû ãi sporadicky a náhodnû

setkávají ãlenové urãité komuni-

ty. Jde o pfiíslu‰níky v‰ech gene-

rací, lidi s rÛznou úrovní vzdûlá-

ní ãi sociálním postavením, pfií-

slu‰níky rÛzn˘ch kultur, s nej-

rÛznûj‰ími handicapy, ale také

s rÛzn˘mi potfiebami, oãekávání-

mi, zámûry. V‰em tûmto lidem

jsou dvefie vefiejné knihovny 

otevfieny dokofián. K náv‰tûvû

vybízí nejen ‰iroce otevfien˘m

prostorem, ale také „duchem“,

postojem, vstfiícností a profesio-

nálním pfiístupem knihovníkÛ.

Nepfiijímá své uÏivatele jen v ka-

menné budovû, ale i dálkovû,

prostfiednictvím telekomunikaã-

ních sítí - internetu, prostfiednic-

tvím sv˘ch webov˘ch stránek,

jak˘chsi pomysln˘ch virtuálních

dvefií.

Ne kaÏd˘ náv‰tûvník pfiichází do

knihovny za uspokojením ãte-

náfiské ãi informaãní potfieby,

knihovna je také místem setká-

vání lidí, ktefií sem chodí kvÛli

panující atmosféfie dávného vû-

dûní a lidského poznání, cítí ur-

ãité spfiíznûní, du‰evní klid, psy-

chickou pohodu.

Toto v‰e zaji‰Èuje rovn˘ pfiístup,

nárok na bezplatné základní

sluÏby, dostupnost pro sociálnû

slab‰í obãany. Knihovna ve své

nabídce má speciální sluÏby pro

handicapované obãany. Bohatá

je i kulturní nabídka - dokumen-

ty v‰ech forem a ÏánrÛ, pfiedná‰-

ky, literární besedy, autorská ãte-

ní, autogramiády, setkávání 

s osobnostmi regionu, v˘tvarné

v˘stavy a vernisáÏe. V‰e bylo

a je dûláno s cílem, aby kaÏd˘

mûl chuÈ do knihovny vstoupit,

aby sem za‰el s nadûjí, Ïe pfii-

chází do dÛvûrnû známého mís-

ta, a aby se sem v jakékoliv Ïi-

votní situaci rád vracel.

Je pravdou, Ïe v knihovnû bylo

registrováno 993 ãtenáfiÛ, ale to

je jen jeden z mála ukazatelÛ,

které knihovna vykazuje. V níÏe

uvedené statistice je uvedeno,

kolik lidí v loÀském roce pouÏi-

lo knihovnu buì pfiímo z prostor,

nebo i mimo prostory knihovny.

Myslím si, Ïe ãísla o poãtech v˘-

pÛjãek jsou dostateãnû vypoví-

dající.

Knihovnû ov‰em chybí pfiedná‰-

ková místnost a skladové prosto-

ry. Jedním velk˘m problémem je

nevyhovující vstupní schodi‰tû

a vstupní hala, do které pfii prud-

k˘ch de‰tích teãe.

Je nutno uvést, Ïe knihovna byla

zrekonstruována modernû, úãel-

nû, ale bohuÏel ne bezbariérovû,

coÏ ‰kodilo a ‰kodí dodnes míst-

ním obãanÛm. Snahou dne‰ního

vedení je tuto situaci napravit,

a umoÏnit tak pfiístup tûlesnû po-

stiÏen˘m obãanÛm, splnit roli

vefiejné knihovny, aby byla mís-

tem pro v‰echny.

Na bezbariérov˘ vstup do kni-

hovny je jiÏ vypracovan˘ pro-

jekt, ale bohuÏel se nám nedostá-

vá dostatek financí. Byla bych

ráda, kdyby se co v nejkrat‰í do-

bû spoluobãané doãkali bezbari-

érového vstupu a knihovnu by

mohli nav‰tûvovat invalidé, ma-

minky s dûtmi a star‰í spoluob-

ãané.

Pfii této pfiíleÏitosti chci upozor-

nit na doná‰kovou sluÏbu knih

pro star‰í obãany a invalidy, kte-

rou provozujeme nûkolik let a je

vyuÏívána. Pokud máte zájem

o vyuÏití této sluÏby, tak nevá-

hejte a volejte na tel 554212566. 

Bc. Lenka Îmolíková,
fieditelka MûK R˘mafiov

Poboãky: Janovice Stránské R˘mafiov R˘mafiov + poboãky

celkem

V˘pÛjãky: 97 319 57 979 58 395

Pozvání na v˘stavu:

Doc. Mgr.
Jindfiích ·treit

PRÒ¤EZ
TVORBOU

v Galerii

U stromu poznání

od dubna
do ãervna 2009

V̆ stava bude

obmûÀována

1x za mûsíc

Mûstská knihovna R˘mafiov
zve na druhé setkání

Zahraniãní projekty doc. Mgr. Jindfiicha ·treita
v pondûlí 8. ãervna 2009 v 17 hodin

V˘stava fotografií z fotografické soutûÏe
o cenu Karla Schinzela

1. - 21. ãervna 2009
VernisáÏ: v sobotu 6. ãervna v 16 hodin

Pozvánka na novou v˘stavu
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Mûstské muzeum R˘mafiov
nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov, e-mail: muzeum@rymarov.cz, tel. 554 211 770 Iâ: 75037947

O z n á m e n í
o  v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í

na místo

Odborn˘ pracovník - historik, kurátor sbírkov˘ch a mobiliárních fondÛ

Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: ãervenec - srpen 2009

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou (3 mûsíce zku‰ební doba)

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 9 - 10, v souladu se zákonem ã.143/1992 Sb. a nafiízení vlády ã. 469/2002 Sb., v platném znûní

PoÏadavky:

• vzdûlání minimálnû ÚSO, ÚSV, nejlépe v‰ak V·, VO·

• odborná zpÛsobilost podmínkou

• praxe není podmínkou, ale je velkou v˘hodou

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook),

• schopnost samostatného jednání (samostatné fie‰ení úkolÛ) a rozhodování

• alespoÀ komunikativní znalost jednoho svûtového jazyka

• morální a trestní bezúhonnost

• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru

• pfiíjemné vystupování

• spolehlivost

• pracovitost

• odpovûdnost a preciznost

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

• manuální zruãnost

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

1. správa sbírky
a) tvofií a spravuje sbírky a mobiliární fondy - správa muzejní sbírky, zpracovávání chronologické a systematické evidence sbírkov˘ch pfiedmûtÛ

b) stanovuje postupy, zpÛsoby a v˘bûr sbírkov˘ch pfiedmûtÛ pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondÛ vãetnû dohledu nad pro-

vádûn˘mi pracemi

c) zaji‰Èuje zápÛjãky a v˘pÛjãky sbírkov˘ch pfiedmûtÛ a mobiliárních fondÛ vãetnû zpracovávání v˘pÛjãních smluv

d) zprostfiedkovává sbírkové pfiedmûty badatelÛm a zaji‰Èuje prezentace sbírek vefiejnosti

e) fiídí a provádí terénní v˘zkum vãetnû zaji‰Èování nálezÛ, vytváfií nálezové zprávy a archeologick˘ sbûr

f) analyzuje a zapisuje sbírkové pfiedmûty, samostatnû zpracovává dokumentaci v˘sledkÛ prÛzkumu památek ãi památkového fondu

g) spolupracuje s ústavy památkové péãe a archeologick˘m ústavem

h) zaji‰Èuje konzervaãní práce

2. práce historika:
a) práce v oboru regionální a obecné historie i pomocn˘ch historick˘ch vûd podle své kvalifikace, studium archivních pramenÛ

b) povinná publikaãní ãinnost v populárnû nauãném a odborném tisku

c) badatelská ãinnost v oboru regionální historie v rozsahu kvalifikace

d) odborná spolupráce s ostatními ãesk˘mi, moravsk˘mi i zahraniãními muzei, vysok˘mi ‰kolami

e) vytváfiení libret expozic a s nimi spojené v˘tvarné práce

3. dále zaji‰Èuje: sbírkotvornou ãinnost, informaãní a odbornou poradenskou ãinnost, popularizaãní ãinnost, samostatná pfiíprava muzejních v˘stav, programÛ

a publikací nebo instalací zpfiístupnûn˘ch památkov˘ch objektÛ, kooperace na ostatní v˘stavní ãinnosti, vyhledává moÏnosti spolufinancování projektÛ muzea

z dotaãních titulÛ.

• standardní povinnosti podle funkãního zafiazení

• obecné povinnosti stejné pro kaÏdého odborného muzejníka

• práce navíc, ale v malém muzeu nutná - zde nutno hrát více rolí, aby muzeum dostálo povinnostem, vÏdy nutné zabrat tam, kde je to momentálnû tfieba

• v tomto oboru více neÏ jinde platí, Ïe práce musí b˘t koníãkem

Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana,

• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• motivaãní dopis

• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû v Mûstském muzeu R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 30. 6. 2009.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 30. 6. 2009

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm

oznámeno elektronickou po‰tou - e-mailem, popfi. telefonicky. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení na-

kládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Lenka Baborovská, Mûstské muzeum R˘mafiov, tel.: 554 211 770, mobil 731 101 859, e-mail: muzeum@rymarov.cz

Lenka Baborovská, fieditelka Mûstského muzea R˘mafiov
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Z historie

Jak lapat francouzské generály - 2. ãást
Velmi pfiesnû událost popisuje ryÏovi‰Èská kro-

nika dostupná v pfiekladu Ing. Franti‰ka Rech-

torika.

K veãeru vypfiahal koÏeluÏsk˘ mistr J. Drechs-

ler na poli naproti bûlidlu konû, kdyÏ jej vyru-

‰il dusot kopyt. Uvidûl podivného cizince na

krásném bílém koni, kter˘ v‰elijak lámal nûm-

ãinu a prosil, aby mu ukázal smûr do Nisy

a pokud moÏno jej doprovodil na hranice

u Ziegenhalsu (G∏ucholaz). Zfiejmû se jednalo

o dal‰í místo pfiipravené na cestû jeho útûku,

kter˘ smûfioval stejnû jako pfied dvûma lety do

nûkterého evropského pfiístavu a dál do

Spojen˘ch státÛ. Dobfie obleãen˘ muÏ Drechs-

lerovi velkoryse nabídl své zlaté hodinky 

a ukázal mû‰ec pr˘ s 2000 tolarÛ, kter˘ mûl

koÏeluh dostat, aÏ splní svÛj slib. O ãástce lze

s úspûchem pochybovat, zajatcÛm se velké

a ãastûji Ïádné peníze neponechávaly

a Bollmann marnû ãekal na 675 zlat˘ch, které

sebrali mezi sebou francouz‰tí emigranti.

Peníze v‰ak pfii‰ly pozdû, aÏ po akci.

RyÏovi‰Èan, kter˘ neustále sl˘chal o dopade-

n˘ch vyzvûdaãích a markérech, se vystra‰en

moÏn˘mi následky zachoval pfiesnû tak, jak od

nûj oãekával císafi, nikoli my. Pohádky o hod-

n˘ch prÛvodcích patfiily vÏdy spí‰e do fií‰e ba-

jek. KdyÏ snad zahlédl pod ãern˘m plá‰tûm

muÏe zlaté premování modré uniformy vyso-

kého dÛstojníka a fiadu bl˘skav˘ch vyzname-

nání (sice je dost podivné mít na skrytém útû-

ku ãi ve vûzení oplechovaná prsa jako ru‰tí ge-

nerálové, ale své vykonal omyl, jak jsme na-

znaãili v˘‰e), ale budiÏ, lidská pamûÈ b˘vá ne-

pfiesná a oãi velké. Prohnan˘ Drechsler v‰ak

zbystfiil. Nabídl mu zatím teplo rychtáfiovy

stodoly na západním konci mûsteãka s tím, Ïe

za jeho schváceného konû a svého unaveného

ze zápfiahu pfiivede odpoãaté, protoÏe cesta do

G∏ucholaz je dlouhá a konû by nevydrÏeli.

Cizinec pr˘ nechtûl dlouho ãekat. A tak rychle

domÛ zavést konû do stáje a pak honem za

rychtáfiem a purkmistrem Josefem Richterem.

Oba svolali sedm ozbrojen˘ch jezdcÛ (?) a ne-

prodlenû se vydali na cestu. SvûÏího konû svû-

fiili téÏ udavaãi, kter˘ mûl pfiedat konû „‰pio-

novi“ (v generálské uniformû ?) a vydat se

s ním neprodlenû na cestu k Vajglovu. Stalo se.

Starostova ekipa projela rychle kolem fiádové-

ho ‰pitálu a ukryla se v hou‰tí pfii cestû, po níÏ

se o chvilku pozdûji vydal Drechsler se sv˘m

spoleãníkem. KdyÏ míjeli hust˘ porost, staros-

ta zapálil pochodeÀ a s rychtáfiem i jezdci vy-

razil proti nim. Hned bylo Lafayettovi v‰e jas-

né, úsluÏn˘ mû‰Èánek zradil, dÛstojník navíc

nebyl ani ozbrojen, i to se zdá ponûkud divné.

Bez odporu jej zajali a odvedli na rychtu pfied

mûstského písafie Gourzella (?), aby jej vyslec-

hl a sepsal protokol. Generál sice odmítal pro-

zradit své jméno, ale písafi pr˘ ho poznal pod-

le jisté podobizny. Vysl˘chan˘ nakonec pfii-

znal své jméno i b˘valou hodnost. Pokud byla

dosud popsána skuteãná událost, ostatní jiÏ je

jen nepouãen˘m doplÀkem. Nezradil jej

NapoleonÛv generál. Bonaparte byl tehdy je‰-

tû dûlostfieleck˘m dÛstojníkem a v uvedené

dobû se zab˘val revolucí na rodné Korsice.

Dumouriez vydal jiného a na rozdíl od

Lafayetta pfiebûhl roku 1794. Lafayette také

rozhodnû nechtûl uprchnout do Francie, kde

jej ãekala gilotina.

MÛÏeme v‰ak vûfiit, Ïe byl mark˘z po nedlou-

hém v˘slechu odveden rychtáfiem a dvûma 

ozbrojenci na hrad Sovinec, kam pr˘ dorazili

fiádnû zpychlí RyÏovi‰Èané právû o pÛlnoci

a správce Josefa Kromera (správnû Antona

Kremera) vytáhli k jeho nelibosti z postele.

Ten okamÏitû identifikoval „Francouze s bíl˘-

mi vlasy“ podle zatykaãe. Noãní jízdu do

Olomouce v‰ak neriskovali, co kdyby ptáãek

upláchl, a na dal‰í cestu se vydali ve stejném

sloÏení doprovázeni sovineck˘m správcem aÏ

10. listopadu po ránu v osm hodin. Lovci ge-

nerála si rozhodnû na své nepfii‰li. ¤íkalo se,

Ïe kaÏd˘ aktér obdrÏel zlatou medaili a ãtyfii

dukáty. Drechsler si ponechal Lafayettovy zla-

té hodinky, jichÏ si pr˘ velmi váÏil, aniÏ jej

hryzalo svûdomí. Tak to uÏ b˘vá, lep‰í je vla-

stenectví podloÏené dukáty neÏ poplácáním po

rameni, byÈ rukou veskrze vzne‰enou. Zlé ja-

zyky ov‰em tvrdily, Ïe se olomouck˘ erár zas

tak moc pfies kapsu neplácl, Ïe ãtyfii nebyly

zlaté dukáty, ale stfiíbrÀáky, jeÏ ani cestu na

Sovinec a do Olomouce nepokryly, a kdoví jak

to pr˘ bylo se zlat˘mi medailemi.

Zajímav˘m doslovem mÛÏe b˘t úryvek z ry-

Ïovi‰Èské kroniky: „Miliony vojákÛ muselo

padnout, ... tisíce obcí lehlo popelem. MoÏná

by se byl obraz dûjin svûta vyvíjel ... jinak,

kdyby generál Lafayette, kter˘ byl velk˘ lidu-

mil, dosáhl ... pruské hranice. Mnoho obûtí by

bylo ... u‰etfieno.“ Je moÏno se nad vírou

R˘Ïovi‰Èsk˘ch pousmát, moÏno nahromadit

haldy dÛkazÛ, Ïe by velk˘ snílek nemohl 

ovlivnit krvavou touhu vojensk˘ch pánÛ zabí-

jet, zabírat a drát se k moci, ale nelze nemít

upfiímné sympatie k jejich slovÛm a dÛvûfie

v lidskost a dobrotu. Mgr. Jifií Karel
OttÛv slovník nauãn˘; MasarykÛv slovník na-

uãn˘; Whitney, F. a kol.: Nástin americk˘ch

dûjin, Kolumbijská universita 1950; BroÏ, I.:

George Washington, Praha 1994; Lenderová,

M.: Mark˘zovo trojí zastavení, Historick˘ ob-

zor V-VI, Praha 1995; Maurois, A.: Dûjiny

Francie, Praha 1994; Müller, H. a kol.: Dûjiny

Nûmecka, Praha 1995; Richter, R.: Unser

Braunseifen, Gießen 1995 ad.

Historické detaily - 9. ãást

Jméno a pfiíjmení

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

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

Adresa

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

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

Telefonní kontakt

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 9
✁ Dennû procházíme v na‰em mûstû

R˘mafiovû kolem nejrÛznûj‰ích archi-
tektonick˘ch pozoruhodností a kul-
turních památek, historick˘ch detai-
lÛ, fascinujících fasádních ãi dvefi-
ních ornamentÛ, unikátních a origi-
nálních korouhviãek, jeÏ zde zane-
chali mistfii stavitelé, fiezbáfii, tesafii,
sochafii nebo umûleãtí kováfii. V dne‰-
ní uspûchané dobû, protkané sítûmi
mobilních operátorÛ, kdy z kanceláfií
a pokojÛ blikají monitory poãítaão-
v˘ch sestav
a dûti si hrají ve virtuálním svûtû, jen
stûÏí zastavíme svÛj krok, pozvedne-
me hlavu vzhÛru a zamyslíme se na-
pfiíklad nad tím, kter˘ umûlec obda-
rovan˘ fantazií dílo pro dal‰í pokole-
ní zanechal. (Zaãít soutûÏit mÛÏete
kdykoliv, i s jedním ústfiiÏkem máte
‰anci na v˘hru.)

SoutûÏ pfiipravil JiKo
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Servis sluÏeb

Pozvání do divadla na pohádku

Nav‰tívení V Lipkách
Svátek Nav‰tívení Panny Marie

v souãasnosti pfiipadá na 31. 5.

Nebylo tomu tak po celou dobu,

co se svátek slaví, pÛvodnû mu

totiÏ pfiináleÏelo datum 2. 7.

Kofieny tohoto svátku sahají do

poloviny 13. století, kdy jako u-

pomínku na tuto biblickou udá-

lost sloÏil sv. Bonaventura pro

fiád franti‰kánÛ ver‰ované mod-

litby. V âechách se svátek obje-

vil roku 1387, pfiesnûji 28. dub-

na; tehdy jej poprvé slavil praÏ-

sk˘ arcibiskup Jan z Jen‰tejna na

základû osobní iniciativy, údajnû

inspirován zjevením, které k to-

muto tématu obdrÏel. RovnûÏ

pro tu pfiíleÏitost sloÏil vlastní la-

tinské texty. Celocírkevním svá-

tek na jeho naléhání uãinil papeÏ

Urban VI., jako jeden z jednotí-

cích prvkÛ církve, trpící jiÏ teh-

dy poãínajícím rozkolem tragic-

kého západního schizmatu.

O souãasném datu bylo rozhod-

nuto aÏ v roce 1969, po druhém

vatikánském koncilu.

Svátek tak spadá mezi Zvûsto-

vání Pánû a narození Jana Kfiti-

tele, nejen liturgicky, ale i vzhle-

dem k logice dûjÛ, ke kter˘m se

vztahuje a které pfiipomíná.

KfiesÈané si v tento den pfiipama-

továvají náv‰tûvu Panny Marie

u její pfiíbuzné AlÏbûty krátce po

tom, co vyslechne onu dobrou

zvûst o tûhotenství svém i jejím.

Blahoslavená, která uvûfiila, vy-

jádfií svou vdûãnost ve slovech

modlitby Má du‰e velebí Pána,

ale udûlá více neÏ to. Marie

u AlÏbûty zÛstane tfii mûsíce, ne-

jen proto, aby se spolu s ní rado-

vala, ale pfiedev‰ím proto, aby jí

pfies vlastní poÏehnan˘ stav mo-

hla pomáhat pfied porodem i bû-

hem nûj.

Tento svátek má pro r˘mafiov-

skou farnost zvlá‰tní v˘znam,

protoÏe setkání onûch dvou bu-

doucích matek je vyobrazeno na

oltáfiním obraze kaple V Lip-

kách. Pfii pfiíleÏitosti svátku se

v nedûli dne 24. 5. ve tfii hodiny

odpoledne konal v kapli koncert

a byla mu samozfiejmû vûnována

i ranní m‰e. V ní byla pfiipomenu-

ta duchovní hodnota onoho pfiíbû-

hu - je-li povinností kfiesÈana se

vÏdy a v‰ude snaÏit pomáhat bliÏ-

ním, je pfiedev‰ím tfieba se umût

k pomoci rozhodnout. Kdo rychle
dává, dvakrát dává, fiíká ãeské

pfiísloví. Setkání s pomocí je set-

kání s láskou, a je-li BÛh nejvy‰-

‰í láska, pak je kaÏdá nezi‰tná po-

moc pomocí k Bohu, pro toho,

kdo ji poskytuje, i pro toho, kdo ji

pfiijímá. Na závûr m‰e ãekalo pak

úãastníky pfiekvapení v podobû

v˘teãného cukroví.

Duchovní náplÀ dne pak byla

prohloubena pfii koncertû nejen

R˘mafiovského chrámového sbo-

ru - jeho publikum se totiÏ poslé-

ze samo promûnilo ve zpûváky.

TfiebaÏe jejich hlas i vzájemn˘

soulad nemohl tak docela se sbo-

rem soupefiit, hanbit se za svÛj

Ïiv˘ a inspirující v˘kon rozhod-

nû nemusí. KoneckoncÛ, ‰lo pfie-

ce o to, rozhodnout se projevit 

- ku chvále i pro radost. 

JaPo

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 ve 13.30.

Ukonãení posezení 15.30 - 16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãek na I. pololetí roku 2009:
KaÏdé liché úter˘ v mûsíci: 16. 6. a 30. 6.

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

Informaãní stfiedisko
R˘mafiov

Otevírací doba:

pondûlí - pátek:

9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

sobota:

9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00

nedûle: 13.00 - 16.00

Divadlo Mahen R˘mafiov, jako kaÏd˘m ro-

kem, zve dûti, studenty, mládeÏ a v‰echny,

kdoÏ mají rádi pohádky, do divadla. Pro leto‰-

ní rok pfiipravil spolek veselou pohádku

Vojtûcha Vackeho pod názvem Princezny

a loupeÏníci aneb zmatky kolem Katky.

KdyÏ královnu pfiimûje sen k tomu, aby své

dcery - trojãata - pojmenovala stejn˘m jmé-

nem Katefiina, mÛÏe z toho b˘t pûkná mela.

A kdyÏ se k trojici princezen pfiimotá trojice

potrhl˘ch loupeÏníkÛ a zbabûl˘ velkovévoda

Patagonsk˘, mají diváci i herci o zábavu po-

staráno. Pohádku sehrajeme 24. ãervna 2009
v 17 hodin v Mûstském divadle R˘mafiov.

Vstupenky budou k dostání u pokladny diva-

dla.

Srdeãnû zvou princezny, královna, chÛva,
princ Pinquin, Kuba, loupeÏníci a bába Îofie.

Foto: archiv AS Mahen
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Bfiidliãná má starokatolick˘ kostel
TfiebaÏe u nás starokatolické vy-

znání vÏdy zahrnovalo podstatnû

ménû pfiíznivcÛ neÏ ritus fiímsko-

katolick˘, mûlo mezi nûmeck˘m

obyvatelstvem silné zastoupení.

Jednu z poãetn˘ch obcí pfiedsta-

vovala i ta ve Fr˘dlantu nad

Moravicí. Starokatolická farnost

zde byla zaloÏena jiÏ v roce 1907

a pfied druhou svûtovou válkou

její poãet dosahoval 1600 ãlenÛ.

Po odsunu pÛvodních obyvatel

ov‰em fiady vûfiících této pfiíslu‰-

nosti silnû profiídly. K obnovení

obce do‰lo aÏ roku 2000, kdy se

její bohosluÏby zaãaly konat

v kostele na Námûstí svobody,

kter˘ do té doby slouÏil pouze

jako smuteãní síÀ. Kostel v‰ak

stále nebyl náleÏitû vysvûcen.

K nápravû do‰lo aÏ v sobotu 30.

5., kdy se vûfiící se‰li, aby za ú-

ãasti ThMgr. Du‰ana Hejbala,

biskupa Starokatolické církve

v âR, tento zlomov˘ okamÏik

proÏili a oslavili.

V ãem se tedy li‰í vyznání staro-

katolické od fiímskokatolického?

Pfiednû, starokatolíci neuznávají

dogma o neomylnosti papeÏovû

ve vûcech víry, schválené na

Prvním vatikánském koncilu ro-

ku 1870. Dal‰ími odchylkami

jsou pfiijímání podobojí a odmít-

nutí nutnosti celibátu. Obecnû

tato církev klade velk˘ dÛraz na

pfiím˘ kontakt vûfiících s knûzem

i se svátostí, coÏ se ostatnû pro-

jevilo i bûhem bohosluÏby

v Bfiidliãné. Obnoven˘ kostel

bude jistû dûlat vûfiícím radost -

je zafiízen vkusnû, stfiídmû a mo-

dernû. Barokní estetizace prosto-

ru je starokatolíkÛm cizí, úãelem

svatostánku je jen a pouze obra-

cet du‰i k Bohu, nikoli poskyto-

vat ãlovûku pfiíleÏitost k ulpívání

na povrchu vûcí poutáním jeho

zraku.

Jak uÏ bylo fieãeno, m‰i vedl bis-

kup Du‰an Hejbal spolu se ‰um-

persk˘m faráfiem starokatolické

církve Pavlem Cepkem, jako

host pak byl pfiítomen fiímskoka-

tolick˘ faráfi z Bfiidliãné Piotr

Oskwarek. Mûsto Bfiidliãná za-

stupovali starosta Bohumír

Kamenec a tajemnice Jaroslava

Charvátová. Svûcení se provádí

zvnûj‰ku dovnitfi, proto se vûfiící

nejprve shromáÏdili pfied koste-

lem. Obfiad pak pokraãoval 

uvnitfi. Hlavním tématem boho-

sluÏby bylo evangelium jakoÏto

sdûlení ke kaÏdému bez ohledu

na jazyk. Na svobodné vÛli ãlo-

vûka potom záleÏí, zda se za-

slechnuté rozhodne pfiijmout

a onu v˘zvu následovat. Po for-

mální stránce ov‰em m‰e dle sta-

rokatolického ritu mohla b˘t pro

ty, ktefií se s ní dosud nesetkali,

pfiekvapením. Nevidí se ãasto,

aby biskup hrál na kytaru a spo-

lu s vûfiícími zpíval, tfiebaÏe pís-

nû ãistû duchovní. Hudba a spo-

leãná adorace zpûvem hrají

u starokatolíkÛ zásadní roli.

Díky tomu mûla bohosluÏba

v Bfiidliãné ráz nejen komorní,

ale téÏ velmi pfiátelsk˘ a bezpro-

stfiední. Tento dojem posléze je‰-

tû umocnilo následující setkání

u malého poho‰tûní, po nûmÏ se

Bfiidliãná s panem biskupem

rozlouãila. Zb˘vá tedy jen po-

pfiát vûfiícím, aby jim nov˘ kostel

pfiiná‰el naplnûní a pomáhal 

uspokojovat jejich duchovní po-

tfieby. JaPo

Úspûchy ÏákÛ na atletick˘ch závodech
V pátek 15. kvûtna se

v Krnovû uskuteãnil

tradiãní atletick˘ mí-

tink s názvem Atletick˘

ãtyfiboj. Jedná se o v˘-

bûrovou soutûÏ, kde se

mÛÏe zúãastnit pût nej-

lep‰ích ‰kol z okresu

Bruntál. Je potû‰ující,

Ïe jiÏ pát˘m rokem se

na tyto závody nomi-

nují Ïáci Základní ‰ko-

ly v Bfiidliãné. SoutûÏí

se ve ãtyfiech disciplí-

nách: sprintu na 60 m,

bûhu na 1 km, vrhu

koulí nebo hodu míã-

kem a skoku vysokém nebo dalekém. Bodují pouze ãtyfii závodníci z kaÏdého druÏ-

stva. Letos na‰i kluci skonãili ãtvrtí, ale zaznamenali jsme historick˘ úspûch díky

Petru Îákovi, kter˘ poprvé obsadil tfietí místo v soutûÏi jednotlivcÛ.

Zde jsou jeho v˘kony: sprint 8,3 s, skok vysok˘ 164 cm, hod kriketov˘m míãkem

81,5 m a bûh na 1000 m ãasem 3,24 min.

Ve stfiedu 20. kvûtna probûhl dal‰í atletick˘ závod opût v Krnovû, tentokrát pod ná-

zvem Pohár rozhlasu. Této soutûÏe se mohou zúãastnit v‰echny ‰koly a na soutûÏi jich

b˘vá kolem deseti. Letos poprvé zabodovali mlad‰í chlapci ze 6. a 7. roãníkÛ, ktefií

získali bronzovou medaili. Zde jsou pak medailové v˘sledky jednotlivcÛ:

Dan Dvofiáãek - vrh koulí (12,6 m) 2. místo
Patrik Merka - sprint 60 m (8,1 s) 3. místo
Josef Srovnal - hod míãkem (56,5 m) 3. místo
Roman Mihál - bûh 1000 m (3:19, 6 min) 3. místo
Ladislav Zámeãník - skok dalek˘ (4,94 m) 2. místo Mirek Glacner

Turnaj v tenise
První leto‰ní zahajovací turnaj v tenise se uskuteãnil

na kurtech v Bfiidliãné dne 16. - 17. 5. V sobotu se

pro nepfiízeÀ poãasí se‰li pouze ãtyfii hráãi, ktefií si

zahráli jen tak pro radost kaÏd˘ s kaÏd˘m a vítûznû

vy‰el z tohoto klání Tomá‰ Motyka.

V nedûli se pokraãovalo turnajem dvojic a pûkné po-

ãasí pfiilákalo celkem deset dvojic, které byly rozdû-

leny do dvou skupin, kde hrál kaÏd˘ s kaÏd˘m.

Postupovaly ãtyfii dvojice. Vyfiazovacím zpÛsobem

se nakonec stali vítûzi Pavel Vládek st. a Pavel

Vládek ml., druzí skonãili Tomá‰ Motyka a Petr

Sadovsk˘, tfietí byli Jan Hnilo a Tomá‰ Jáno‰ík.

Dík za organizaci patfií manÏelÛm Motykov˘m,

sponzorÛm pak za pfiispûní.

Text Markéta Motyková a foto Jan a Jifií Hnilovi

Ná‰ nejlep‰í atlet Petr Îák
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ATEX CUP - 1. kolo âs. poháru v letním biatlonu Ïactva
Toto první kolo se uskuteãnilo 23. - 24. 5.

v Bfiidliãné na tratích nad stfielnicí celkem

v ‰esti kategoriích za úãasti 26 klubÛ biatlo-

nu z celé âeské republiky. „Pfiíjemné poãasí

a v˘borná pfiíprava pofiadatelského klubu bi-

atlonu v Bfiidliãné, pfiipravili optimální pod-

mínky k pfiedvedení nejlep‰ích v˘konÛ na

zaãátku letní sezóny. Tradiãní tratû na lou-

kách a v pfiilehlém lesíku, dobfie fungující

stfielnice a bezchybní organizátofii a rozhodãí

jsou tou nejlep‰í známkou k hodnocení závo-

du“, tûmito slovy zhodnotil uplynulé dva dny

pfiítomn˘ prezident âeského svazu biatlonu

pan Václav Fifitík. V nejmlad‰í kategorii

pfiedvedli nejlep‰í pfiipravenost domácí nadû-

je, ãímÏ naznaãili, Ïe se v dal‰ích letech bu-

de muset opût s Bfiidliãnou poãítat na pfiední

pozice v soutûÏi druÏstev. Pfied leto‰ní sezó-

nou probûhla generaãní v˘mûna u domácích

závodníkÛ, hodnû jich pfie‰lo do star‰ích ka-

tegorií, a tak se trochu s obavou ãekalo, jak

si poradí „nováãci“. Jak je patrno z v˘sledkÛ,

tak se pfiedstavili skvûle. Závody zazname-

naly ve ãtyfiech kategoriích dvojité vítûzství

jak ve vytrvalostním, tak i rychlostním závo-

dû. Postarali se o to nejen ·tûpán Janíãek

z Tfiebíãe a Anna

·ambergerová z SK

Rover, ale k na‰í ra-

dosti také domácí závodníci David Volek

a Veronika Pernicová.

V˘sledky domácích - do 4. místa:

Sobota - vytrvalostní závod:

Ïáci A: 1. David Volek

Ïákynû A: 1. Veronika Pernicová

2. Natálie Jacková

Nedûle - rychlostní závod:

Ïáci A: 1. David Volek

4. Martin RepáÀ

Ïákynû A: 1. Veronika Pernicová

3. Natálie Jacková

Îáci C: 4. David ·panihel

Text Miroslav Volek a foto Pavel BuráÀ

Plavání pro vefiejnost v ãervnu
KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu

bude plavání pro vefiejnost do 18 hod.

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 20.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

Teplota bazénu 28 °C (mal˘), 26 °C (velk˘),
teplota vzduchu 29 °C.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Akce hradu Sovince

Z okolních obcí a mûst

Arctic Park roz‰ifiuje nabídku
V souãasné dobû pfiibyly v nabídce koÀské sekce Arctic Parku dvû sluÏby 
- P¤ÍMùSTSKÉ TÁBORY NA KONÍCH a P¤ECHOD JESENÍKÒ NA KONÍCH.
V prvním pfiípadû se jedná pfiedev‰ím o nabídku pro mlad‰í zájemce

a milovníky koní, kdy se zájemci bûhem nûkolika dní kompletnû se-

známí s prací s koÀmi a u koní, získají skvûl˘ základ a poznatky do

dal‰ího rozvoje sv˘ch jezdeck˘ch schopností a dovedností. V progra-

mu nebudou ale pouze konû, n˘brÏ i rÛzné hry a zábava. Poãet zá-

jemcÛ o tento tábor je omezen na osm lidí a termíny jsou dané dva,

a to o letních prázdninách.

Druhá nabídka je smûfiována k jiÏ pokroãilej‰ím jezdcÛm, ktefií si

chtûjí vyzkou‰et cestování panenskou pfiírodou JeseníkÛ v sedle ko-

nû, zaÏít trampsk˘ zpÛsob Ïivota a tak trochu kovbojsk˘ v˘let. Spaní

je zaji‰tûno v chatách a srubech, konû jsou k zapÛjãení v Arctic

Parku, takÏe staãí jen sebrat odvahu a vyzkou‰et netradiãní v˘let.

Více bliÏ‰ích informací naleznete na webov˘ch stránkách www.arc-

ticpark.cz v sekci Jízdárna KfiíÏov. Tû‰íme se na Vás!

Zuzana KubáÀová

13. a 14. ãervna

Soumrak loupeÏníkÛ
Netradiãní ‰ermífiské prohlídky souboje a ukázky bojov˘ch technik od

gotiky po renesanci se skupinou ‰ermu Revertar.

Délka prohlídky s kost˘movan˘m prÛvodcem cca 65 minut. Prohlídky

hradu zaãínají v 9.25 a dále vÏdy po patnácti minutách do 16.55.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2009

20

Z historie okolních obcí

Nûktefií lidé aÏ bezmeznû vûfií kronikám i ãlán-

kÛm z regionálního tisku star‰ího data infor-

mujícím nás o zajímav˘ch událostech. Od této

dÛvûry je nûkdy jen krÛãek k místním obje-

vÛm, pfiesnûji „objevÛm“, dokazujícím po de-

setiletích ãi stoletích „zaruãenou pravdivost“

popisovan˘ch událostí nebo nálezÛ. Pravda,

pouãení skeptici se nad tím u‰klíbají a v lep-

‰ím pfiípadû v‰e ironizují. Pfiesnû vzato mají

pravdu – ale na druhé stranû jde nûkdy o krás-

né, aÏ sladkobolné legendy, na kter˘ch se dá

stavût i místní turistick˘ ruch. Pfiíkladem mo-

hou b˘t tfieba rÛzné „bílé paní“.

Jednou z takov˘ch star˘ch událostí obleãe-

n˘ch do roucha prastar˘ch m˘tÛ je i lomnick˘

pfiíbûh o ukamenované nevûrnici. Pfii ãtení se

sami mÛÏete zafiadit mezi skeptiky nebo ty

druhé.

PfiibliÏnû uprostfied pfiedlouhé obce Lomnice

u R˘mafiova vás po pfiejetí mostu pfies místní

potok mÛÏe zaujmout obchod a hostinec Prima

rodiny Zemanãíkovy. MÛÏete se tu dobfie ob-

ãerstvit, a jestli vás zaujme fasáda barvy svini-

brodské zelenû, pak vûzte, Ïe jde o repliku pÛ-

vodní barvy, kterou dal budovû její první maji-

tel naduãitel J. Zölner, pÛvodem z Karlova.

Pan naduãitel byl ãlovûk soustavn˘, cílevûdo-

m˘ a vysoce ctil starou germánskou mytologii.

Na svou dobu velkoryse pojat˘ dÛm (byl to

první poschoìov˘ v celé obci) chtûl vûnovat

mimo obchodu téÏ u‰lechtil˘m tradicím.

ProtoÏe náhoda pfieje pfiipraven˘m, ‰lo mu, jak

se fiíká, ‰tûstí pfiímo na ruku.

KdyÏ v roce 1866 vypukla válka prusko - ra-

kouská, zaãaly se úfiady obávat, Ïe mÛÏe v dÛ-

sledku pfiesunu statisícov˘ch armád dojít tfieba

k zavleãení obávané cholery ãi vypuknutí ji-

n˘ch epidemií. Byl zpfiísnûn hygienick˘ dozor

a jedna z komisí nav‰tívila i pfieplnûn˘ lom-

nick˘ hfibitov. Ke svému zdû‰ení tu zjistila

chaos v uspofiádání hrobÛ, hrobník byl polo-

gramotn˘ poboÏnÛstkáfi, chybûla evidence

a hlavnû byl hfibitov pfieplnûn. Nafiízeno oka-

mÏité roz‰ífiení pohfiebi‰tû a neprodlenû v˘-

stavba márnice. Do té doby si tûÏkou hlavu ne-

dûlali. Zesnul˘ byl uloÏen ve svém domû nebo

ve sklepû chudobince, to kdyÏ byla zemû moc

zmrzlá, a poãkalo se na pfiíznivûj‰í ãas.

Navzdory povûstem o byrokratické loudavosti

c. k. monarchie trvaly úfiady v R˘mafiovû na

tom, aby byla márnice vystavûna i h n e d!

Je‰tû téhoÏ dne starosta Sauer doma ve své ku-

chyni provedl jakési v˘bûrové fiízení mezi rad-

ními, urãen zedník a pracovní ãeta. KaÏd˘ sed-

lák dal jednoho pacholka, k tomu v‰ichni 

obecní Ïebráci. Stavût se bude z kamene, a to

z toho, co je na poli radního Tosta zvaného

Anton. âasnû ráno je‰tû za první z podzimních

mlh se jmenovaní odebrali na pole zvané

Brandfeld, leÏící mezi pfiedlouh˘mi lány rolní-

kÛ Tosta a Schwaba. Vedla k nûmu cesta zva-

ná Rudná nebo téÏ Modrá a ta zaãíná u domu

naduãitelova.

Brandfeld (Spálené pole) se nikdy netû‰ilo

dobré povûsti, lidi tam cítívali divnou tíseÀ

a spí‰e se mu vyh˘bali. Rostly tam vûkovité,

povûtrnostními podmínkami pokfiivené stromy

a v‰ude plno ploch˘ch aÏ miskovit˘ch kame-

nÛ. Dominovala tomu pr˘ obrovská hromada,

fiíká se jim agrární halda. Dodavatelé Schwab

& Tost se tak za slu‰n˘ peníz od obce zdarma

zbavili ãásti kamení znehodnocující jim pole...

UÏ tehdy se to tak dûlalo.

BlíÏilo se poledne, nûkolik naloÏen˘ch povozÛ

jiÏ s kamením odjelo, kdyÏ se najednou obje-

vily nûjaké kosti. Zkrátka tam leÏela pod ka-

mením lidská kostra. Pfiítomn˘ starosta se roz-

hodl uvûdomit faráfie J. Beiera. Knûz byl v té

dobû nemocen, a tak se vydal prozkoumat ná-

lez kostelník. Asi „znalecky“ kostru prozkou-

mal a vynesl verdikt: jde o Ïenu z dob pohan-

sk˘ch! V‰echna ãest tomuto muÏi, Ïenská

kostra to opravdu byla a na ty doby pohanské

usuzováno z toho, Ïe mûla mít u hlavy jak˘si

náhrdelník s kamínky, a ne kfiíÏek, jak se slu-

‰elo. Za chvíli byl na místû pan naduãitel, kte-

r˘ nechal peãlivû odkr˘t celé kosterní pozÛ-

statky, aby vzápûtí uãinil objev, kter˘ mohl

(mûl?) proslavit Lomnici. Na jednom plochém

kameni leÏela uÏ napolo rozpadlá lidská ruka.

KdyÏ kosti sebrali, bylo vidût, Ïe byly jakoby

oti‰tûny v kameni, na nûmÏ leÏely. Pfii tro‰e

fantazie lze v „otisku“ vidût obrysy nataÏené

ruky, pfiiãemÏ ukazováãek a prsteník jsou pfii-

loÏeny k sobû. Jako kdyÏ nûkdo pfiísahá...

Posuìte sami podle obrázku.

Naduãitel, germánsk˘mi m˘ty se

zab˘vající J. Zölner, pojal na mís-

tû samém my‰lenku, Ïe osoba, je-

jíÏ kostru pozorují, musela pfied

svou smrtí ukamenováním pfiísa-

hat svou nevinu! A muselo jít

o Germány, ktefií, jak Zölner uÏ

del‰í dobu z rÛzn˘ch do té doby

nepov‰imnut˘ch jevÛ dovozoval,

se ve zdej‰ích konãinách „bohatû

vyskytovali“ jiÏ v roce 310 – 318

na‰eho letopoãtu. Nefiadím se za-

tím mezi skeptiky a neptám se,

odkud je tato informace, stejnû

jako urãení, Ïe k ukamenování

do‰lo v létû roku 312.

Zajímavûj‰í jsou dal‰í osudy jak kostry, tak

i novû vzniklého m˘tu. Kostru dali do starého

ko‰e a obecní sluha ji zanesl pfií‰tí den k úfied-

nímu lékafii do R˘mafiova. Lékafi usoudil na

stáfií nûkolika set let i na Ïenské pohlaví „skrz

tvaru kosti pánevní“ a poslal kosti zpût do

Lomnice. Star˘ skelet se tak nejspí‰ pronesl ve

spoleãnosti kozích tvarÛÏkÛ, jejichÏ prodejem

si obecní sluÏebník v R˘mafiovû pfiivydûlával.

Nakonec, kdo pozná, Ïe se „libovonn˘“ tvarÛ-

Ïek nesl v ko‰i s kostmi staré ãarodûjnice? Tak

totiÏ kosterní pozÛstatky nazval prost˘ lid, ger-

mánského cítûní nemaje.

KdyÏ potom na starostÛv rozkaz chtûl hrobník

kosti zakopat nûkde u zdi hfibitova, byl napa-

den rozãilen˘mi farníky, oni Ïe nenechají zne-

svûtit svatou pÛdu nûjakou jeÏibabou...

Pohfibili je u kfiíÏe zasvûceného sv. Cecílii, byl

to jeden z devíti (!) kfiíÏÛ, které pÛvodnû stály

u Rudné neb Modré, téÏ Pfiíãné cesty. Dnes by

se hodily do „novû zfiízené památné kapliãky“

pod kostelem, Ïe? Po kfiíÏích ov‰em není pa-

mátky uÏ desítky let.

Kámen s údajnû kosterním obtiskem si pan na-

duãitel uloÏil u svého domu a pozdûji na ‰kol-

ní zahradu. Napsal o tom nûkolik ãláneãkÛ, ale

nûjakého ocenûní se nedoãkal. Ne proto, Ïe by

byl z Lomnice a tím bylo fieãeno v‰e, n˘brÏ Ïe

se to uÏ tehdy jaksi nezdálo. MoÏná ta pfiesnost

urãení, tfieba si to nûkde dali do souvislosti s ú-

dajn˘mi „germánsk˘mi ruinami“ na jiném, ne-

daleko objeveném kameni, bÛhví!

Ná‰ pfiíbûh mÛÏe konãit. Zopakovali jsme si

jednu epizodu ze zapomenutého místopisu

ãásti R˘mafiovska bez toho, abychom do‰li

k pfiesnûj‰ímu závûru nebo dokonce celou zá-

hadu rozlu‰tili. Îena, o jejíÏ kostfie se v˘‰e pí-

‰e, mohla b˘t spí‰e obûtí nûjakého honu na ãa-

rodûjnice, respektive na podezfielé z ãarodûj-

nictví nebo snad vampyrismu. Na takové pfií-

hody je minulost Lomnice, Tylova, ale tfieba

i RyÏovi‰tû nebo Dûtfiichova dost bohatá.

Údajnû se u kostry nena‰el ani náznak nûja-

k˘ch zbytkÛ odûvu. Byla tedy (pokud ov‰em

vÛbec byla) ukamenována nahá? Nebo jen bez

‰atÛ zahrabána?

Samotné datování je téÏ obtíÏné. Agrární hal-

dy vznikaly uÏ od poãátku obhospodafiování

pozemkÛ na zaãátku kolonizace krajiny ve 14.

století nebo snad i o století dfiíve. Kameny na

polích vÏdy pfiekáÏely a s rozvojem nov˘ch

technologií, jako je pouÏívání kosy, tím více.

Rozhodnû jde o rozmezí nûkolika staletí.

Îádná dobrá stopa.

MÛÏete o tom pouvaÏovat, pÛjdete-li se na po-

pisované místo nálezu tfieba nûkdy podívat.

Jsou tam krásné rozhledy a poblíÏ lomnické

vodárny naleznete i mísovité kameny a maleb-

né staré stromy, které inspirovaly naduãitele

Zölnera i k jin˘m dohadÛm, snÛm a vizím.

Tfieba se k nim nûkdy pfií‰tû vrátíme.

Jaroslav Chytil

Povûsti a m˘ty na‰eho kraje:
Ukamenovali V Lomnici germánskou nevûrnici?

Kámen s údajn˘m otiskem kosti pravé, nevinu pfiísahající ru-
ky pfii kamenování v létû r. 312 n. l.  Foto: archiv J. Chytila
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Îijí mezi námi

Malífi osobností Vladimír Halla bilancuje
V˘znamné ‰edesáté jubileum oslavil znám˘ staro-
vesk˘ malífi Vladimír Halla, kter˘ se narodil 
25. kvûtna 1949 v Olomouci, kde pÛsobil do roku
1991. Dnes Ïije a tvofií na chalupû ve Staré Vsi
u R˘mafiova, kde má také svÛj ateliér.
V uplynulém ãtvrtstoletí Hallovy tvorby se
stále více prosazovala jeho touha po zhmot-
nûní citov˘ch záÏitkÛ v pfienosu na plochu,
které se fiíká obraz. Vladimír Halla je olo-
mouck˘m patriotem a nikdo si nedokázal
pfiedstavit, Ïe by se se sv˘m mûstem dokázal
rozlouãit. Jeho Ïivotní cesta ho ale ãasem
pfiivedla k trvalému pÛsobení a samozfiejmû
i tvorbû do prostfiedí JeseníkÛ. Do svého rod-

ného mûsta se v‰ak neustále vrací ve vzpo-
mínkách pfienesen˘ch na plátna s dominant-
ními znaky míst, kde proÏil podstatnou ãást
svého Ïivota. Barvou i kompozicí zidealizo-
vaná Olomouc vyhlíÏí jako témûfi ideální
místo, v podtextu snad i jako doporuãení
k Ïití tûm, ktefií ho tak dobfie neznají.
Panoramata mûst se zvlá‰tní perspektivou
jsou pouze jedním dílem Hallovy tvorby. Tím
druh˘m, snad i zajímavûj‰ím, jsou figurální
obrazy, v nichÏ se uplatÀuje jeho cit pro po-
chopení postavy, charakterizovan˘ v˘razem
obliãeje, v detailu i pohledem oãí, celek pak
postojem a gesty, prozrazujícími my‰lenku, fi-

gurální kompozice je
zcela podfiízena dûji
autorovy pfiedstavy.
Ve sv˘ch pfiedstavách
putuje dûjinami a v‰í-
má si vûãn˘ch témat
v promûnách doby,
která popisuje obvy-
kle jako skupinu rÛz-
norod˘ch charakterÛ,
citÛ a vá‰ní lidí ve
vzájemném prople-
tenci. Promy‰lenost
a nároãná kompozice
jednotliv˘ch obrazÛ
slouÏí autorovi k vy-

jádfiení mozaiky pestrosti a rÛznorodosti vûã-
né osudovosti Ïivotní cesty lidstva.
Jeho dosavadní malífiská tvorba stále vyzrá-
vá a promítá se do ní osobnost autora se spe-
cifick˘m rysem lehké nadsázky, vypl˘vající
z citového a citlivého vnímání Ïivotních situ-
ací, ke kterému velmi pfiispívá jeho souãasné
Ïití v prostfiedí podhorské pfiírody, jeÏ umoÏ-
Àuje hlub‰í pohled na svût.
Ve sv˘ch dílech malífi pfiedvádí celou ‰kálu
lidsk˘ch ctností i nectností a dává lidem moÏ-
nost vybrat si, co povaÏují za dÛleÏité. Celou
svou tvorbou vlastnû dokumentuje dobu.
Malífie letos ãeká celá série v˘stav. Pevné
termíny zatím mají v˘stavy v Olomouci,
Prostûjovû a Brnû.

Samostatné v˘stavy:

1978: Klub M - Vala‰ské Mezifiíãí
1978: Klub Futurum - Praha
1979: Klub M - Vala‰ské Mezifiíãí
1980: Klub v Michalské - Praha
1982: Vlastivûdné muzeum - Olomouc
1983: Divadlo E. F. Buriana - Praha
1995: Moda Forcher - Olomouc
1995: Galerie Ave Art - ·umperk
1996: Galerie Bohéma - Olomouc
1999: Vlastivûdné muzeum - Olomouc
1999: Galerie Blondel - Ostrava

rozhovor
Kdy jsi zaãal malovat?
Malovat jsem zaãal na vojnû v ro-
ce 1970. Zkou‰el jsem první ob-
rázky, skici a tak jsem se vlastnû
dostal poprvé do kontaktu s olejo-
v˘mi barvami a plátnem. Po ná-
vratu z vojny jsem si zaãal doma
po práci zafiizovat mal˘ ateliér.
Malování jsem zaãal provozovat
váÏnû aÏ po sametové revoluci.
Zaãínal jsem mal˘mi skicami
a postupnû jsem pfiecházel na vût-
‰í formáty.
A tvoje první v˘stava?
Poprvé jsem vystavoval ve
Vala‰ském Mezifiíãí na zámku
v roce 1978. Dal‰í v˘stavy na se-
be nenechaly dlouho ãekat. Mûl
jsem moÏnost vystavovat v Praze
v divadle U BurianÛ, v Olomouci,
·umperku a v Ostravû. Maloval
a vystavoval jsem do roku 1989
pfii práci.
Co bylo pak?
Po revoluci jsem se osamostatnil
a zaãal vydûlávat sám na sebe.
Nejvíce mi kamarádi závidûli, Ïe
nemusím ráno vstávat do práce
a Ïe se mÛÏu déle vyspat.
Nevysvûtlí‰ jim, Ïe oni uÏ ve dvû
odpoledne jdou z práce na pivo
a ty sedí‰ mnohdy do osmi do
vãera za malífisk˘m stojanem. Ale
kdyby mû to nebavilo, asi bych to
nedûlal. O ateliér v Olomouci

jsem po revoluci pfii‰el, protoÏe
dÛm, ve kterém jsem bydlel, se
vrátil pÛvodnímu majiteli, kter˘
mûl pfiehnané poÏadavky na ná-
jem, a tak jsem sbalil, co se sbalit
dalo, a pfiestûhoval jsem se tady
na chalupu do Staré Vsi, kde jsem
trvale jiÏ od roku 1993.
Maluje‰ známé osobnosti v pfie-
vlecích klaunÛ, rÛznû se pitvofií-
cích. Jak vznikl ten nápad?
Ke zpodobnûní klaunství zná-
m˘ch osobností na plátno mû pfii-
vedl znám˘ komik Bolek Polívka
poté, co jsem shlédl film Vûry
Chytilové ·a‰ek a královna, kde
hrál po boku své Ïeny Chantal
Poullain. Klaun je pro mû velmi
zajímavou postavou. Nûkdy lidé
v pfievlecích klauna nesou v sobû
Ïivotní bolest nebo momentální
smutek, kter˘ na scénû nesmí b˘t
vidût. Musí umût rozesmát, poba-
vit dospûlé i dûti a to je velik˘ dar,
kter˘ je dán snad jen od Boha.
Miloval jsem cirkusy, kde byly
vystoupení klaunÛ ãasté. A nápad
malovat osobnosti v masce klauna
se asi zrodil poté, co jsem se mu-
sel pfiestûhovat z Olomouce. Mûl
jsem touhu b˘t blíÏ lidem. Zaãal
jsem malovat „ãlovûãinu“, aÈ se
jiÏ jednalo o jednotlivce nebo ce-
lé skupinky. Poznal jsem celou fia-
du osobností, mezi kter˘mi byli

nejen „obyãejní“ lidé „obyãej-
n˘ch“ profesí, ale také fiada zná-
m˘ch osobností z fiad hercÛ ãi po-
litikÛ. Mûl jsem zkrátka, jak se fií-
ká, ‰tûstí na lidi.
Kdo ze znám˘ch osobností, které
si mûl moÏnost malovat, tû v Ïivo-
tû oslovil?
Zcela urãitû to byla hereãka a v˘-
znamná osobnost paní Kvûta
Fialová, se kterou jsem se sezná-
mil prostfiednictvím herce Va‰ka
Vydry. Ten mûl velké bolesti zad,
a tak jsem mu jednou zavolal, Ïe
bych ho tûch jeho problémÛ rád
zbavil, a domluvil jsem mu schÛz-
ku s jednou mojí známou masér-
kou. Pfiijel i se Ïenou Janou
Bou‰kovou. Mûl celá záda hodnû
staÏená, takÏe se to muselo napra-
vovat nadvakrát. Nakonec se
z nás stali kamarádi nejen pfies zá-
da, ale také i pfies konû. Jednou
hráli v Olomouci hru Ví‰, Ïe ne-
sly‰ím, kdyÏ teãe voda, a já jsem
Va‰ka pozval na obûd. Tenkrát je-
la sem k nám na chalupu i paní
Fialová a já jsem jim udûlal moji
specialitu, kopfiivové bramboráã-
ky. Kvûta Fialová je znám˘ od-
borník pfies bylinky, ãaje, zdravou
stravu a pfiírodní medicínu. Slovo
dalo slovo a já jsem jí namaloval
portrét k pûtasedmdesátinám.
A dal‰í herci pak následovali.

Maloval jsem Radka Brzoboha-
tého, Janu Brejchovou, Petra
NároÏného nebo Julka Satinského
a dal‰í.
Má‰ obraz, kter˘ bys neprodal za
nic na svûtû, kter˘ je ti nejmilej‰í,
ke kterému má‰ obzvlá‰È vfiel˘
vztah?
Ano, ten je právû teì v souãasné
dobû na v˘stavû a jmenuje se
Správná volba. S tím bych se ne-
rozlouãil. UÏ nûkolik m˘ch pfiátel
chtûlo tento obraz koupit, ale já
jsem mu zÛstal vûrn˘. VÏdycky
fiíkám, udûlám ti kopii, ale origi-
nál neprodám. Takov˘ obraz se
povede jednou za Ïivot a pak tû
prÛbûh jeho vzniku provází
v my‰lenkách hodnû dlouho.
Má‰ spoãítáno, kolik namaluje‰
za rok obrazÛ?
To se dá tûÏko fiíct. Musí‰ mít ná-
pad, my‰lenku, abys mohl zaãít
nûco tvofiit na plátno. M˘m snem
je, aby z obrazÛ promlouvaly ná-
lady a povahové rysy lidiãek.
Nûco podobného jako v tom filmu
od Jasného AÏ pfiijde kocour.
âervená znázorÀuje lásku, zelená
závist, ‰edá je fale‰ a modrá tu‰ím
podlézavost. Pfiál bych si, aby to-
mu podobnû bylo i na m˘ch obra-
zech. Aby barvy znázorÀovaly
povahové rysy, celkovou nálado-
vost postav a charaktery. A kolik
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obrazÛ za rok? Snad dvacet nebo
tfiicet. Nûkteré obrazy maluji vy-
loÏenû na pfiání.
Stane se ti nûkdy, Ïe se probudí‰
a najednou má‰ ohromnou chuÈ
nûco namalovat?
To se mi stalo teì nedávno, kdyÏ
byl ve Staré Vsi masopustní prÛ-
vod. To, Ïe najednou vidí‰ nejrÛz-
nûj‰í barevné ma‰kary rÛznû se pit-
vofiící, dûti, konû, to v‰e tû inspiru-
je k my‰lence namalovat obraz.
Byl jsem toho pln˘ a muselo to
zkrátka ven. Nûkdy se to stane, a to

byl právû pfiípad tohoto obrazu,
mûl jsem jej namalovan˘ za jeden
den. Teì je na v˘stavû v Olomouci.
Kde v souãasné dobû vystavuje‰
své obrazy a co tû ãeká v nejbliÏ-
‰í budoucnosti?
Momentálnû vystavuji v galerii
Labyrint v Olomouci, vãera jsem
mûl vernisáÏ v kavárnû Národní
dÛm v Prostûjovû, za tfii dny od-
jíÏdím do Zlína na festival dûtské-
ho filmu Klapka 2009, kde se ko-
ná recepce s malífii, ktefií své obra-
zy dali do draÏby, jejíÏ v˘tûÏek

bude vûnován na podporu filmo-
vé ‰koly ve Zlínû. Pfiijedu ze
Zlína, oslavím své kulatiny s pfiá-
teli, zanedlouho budou prázdniny,
na které se opravdu uÏ hodnû tû-
‰ím. Po prázdninách v záfií plánu-
ji v˘stavu v Praze U HasiãÛ a v li-
stopadu v brnûnské kavárnû Pod
Hodinami. To je asi takov˘ nej-
bliÏ‰í plán do konce roku.
A jak vidí‰ svou budoucnost co se
t˘ãe malování?
RÛÏovû. (smích)
To znamená, Ïe bude‰ malovat

jen rÛÏovou barvou?
Jak jsem jiÏ pfiedznamenal, chci
ztvárnit do obrazÛ lidské nefiesti.
Co se t˘ãe Ïivota, chtûl bych se
naplno vûnovat své vnuãce, která
asi zdûdila trochu malífisk˘ch ge-
nÛ po mnû. TakÏe kdyÏ pfiijede,
tak se spolu pustíme do malování.
A hlavnû aby ãlovûk Ïil je‰tû nûja-
k˘ ten pátek na svûtû ve zdraví
a v pohodû v okruhu sv˘ch pfiátel,
ktefií tû mají rádi a které ty má‰
rád a mají ti co fiíct.
Dûkuji za rozhovor. JiKo

Kytiãka pro maminku
„To slÛvko maminka je ze v‰ech nejhezãí,“ zpívá se v jedné postar‰í písniãce.

VáÏená redakce,

úvodní slova tohoto otevfieného dopisu pfied-

znamenávají moji reakci na ãlánek v R˘ma-

fiovském horizontu.

S pocitem dobfie odvedené práce a úsilí, zavr-

‰eného velk˘m úspûchem z vystoupení dûtí 

1. stupnû na‰í základní ‰koly na „Kytiãce“,

jsem vydrÏela tak ãtrnáct dnÛ do doby, neÏ

jsem si pfieãetla slova autora ãlánku „Kytiãka

pro maminku“, zvefiejnûného ve va‰em ãasopi-

se dne 22. 5. 2009. Odvahu, lehk˘ humor dvou

baviãÛ a jejich pfiirozen˘ projev autor ohodno-

til slovy „projev s pfiidrzl˘m komentáfiem“.

Zrovna tak scénáfi vystoupení, sestaven˘ tak,

aby se nic neopakovalo a byla dodrÏena nápa-

ditost a pestrost a nebylo v‰echno na „jedno br-

do“, pak autor oznaãil za vystoupení bez jed-

notné stylizace. Na vystoupení lze pohlédnout

z nûkolika úhlÛ pohledu.

Pohled první - Ïák: „Pfiekvapit nûãím mamin-

ku, ale i taÈku, babiãku, ostatní? Tak do toho!

Navíc tam nebudu sám, se mnou budou spolu-

Ïáci a kamarádi. Nacviãování ve vyuãování 

- jak ãas dovolí. Stejnû musíme v‰echno umût.

UÏ mne to nûkdy nebaví, stále nûco napravo-

vat, opakovat donekoneãna, stále dûláme chy-

by. Navíc stojím pokaÏdé nûkde jinde, to kdyÏ

si nûkdo zÛstane doma. A samotné vystoupení?

Neskuteãnû mal˘ prostor v zákulisí a v ‰atnách,

nûkdo mi huãí do ucha, v‰ude kolem namaãká-

ni spoluÏáci. Ani na záchod se nedostanu.

A k tomu ty nervy! UÏ aÈ je to za mnou a hlav-

nû aÈ nic nespletu a mamince se to snad bude lí-

bit. Nakonec úleva, pocit radosti a ‰tûstí, Ïe se

to povedlo.“

Pohled druh˘ - uãitelka: vystoupení pro ma-

minky a pro vefiejnost je jiÏ tradicí. NejtûÏ‰í je

vybrat skladbu, aby byla zajímavá, vtipná, mi-

lá,. Choreografii zvolit úmûrnû vûku dûtí, poãtu

dûtí (co kdyÏ nûkdo onemocní), kde vzít ãas na

nácvik? K tomu nûkolikrát zmûny - to kvÛli

chybûjícím dûtem, co s tûmi, co se vrátí po ne-

moci, atd. A pak jen drÏet pûsti za oponou, aby

to klaplo.

Pohled tfietí - maminka: „To je tajností! VÛbec

nevím, co ta moje ratolest pfiedvede, doma nic

nefiekne. Jen aÈ není ostuda! UÏ sly‰ím soused-

ku. S kost˘mem pomÛÏu, kdyÏ je potfieba, jen

aÈ si uãitelka moc nevym˘‰lí.“ A také zvûda-

vost a oãekávání. A koneãnû pocit radosti, do-

jetí, malá slziãka a trochu p˘chy pfii vystoupe-

ní mého zlatíãka.

Pohled ãtvrt˘ - nezaujat˘ divák: co divák, to ji-

n˘ pohled. Co ãlovûk, to jin˘ dojem a pocit.

Jsem nesmírnû potû‰ena, Ïe tûch divákÛ, co

upfiímnû tleskali, radovali se a blahopfiáli v‰em

dûtem i pedagogÛm za jejich snaÏení, v˘kon,

pestr˘ a nápadit˘ program, doprovázen˘ úÏas-

n˘m v˘konem dvou prÛvodcÛ, bylo pfiinej-

men‰ím 99 procent. A to jedno procento divá-

kÛ? V jejich hodnocení na‰eho vystoupení se

objevila i slova kritiky na adresu „baviãÛ“.

Takov˘ divák zfiejmû nestaãil v tom pestrém

kolotoãi cviãení a tance ani postfiehnout, která

tfiída se kterou skladbou vystupovala. Není po-

tom divu, Ïe se ‰vihadly cviãily dûti dvou tfiíd

místo jedné, Ïe taneãní aerobik splynul s orien-

tálními tanci v podání dûvãat z páté tfiídy.

A k tomu v‰emu takov˘ divák docela jistû po-

strádal v celé pestré ‰kále skladeb „jednotnou

stylistickou linku“. Jaká ‰koda! Nejsem drama-

turg, nejsem umûleck˘ kritik, jsem pedagog.

Jsem na tomto svûtû nûjak˘ ten pátek a jednotné

linie, byÈ i ideové, jsem zaÏila ve svém Ïivotû nû-

kdy pfied dvaceti lety. Mgr. Hana Mikulá‰ková

Je‰tû jedno zastavení u Tfií zastavení
Redakce R˘mafiovského horizon-

tu obdrÏela nûkolik pfiíspûvkÛ rea-

gujících na text starosty vztahující

se k ãlánku „Tfii r˘mafiovská za-

stavení“ v ãísle 10/09.

V kaÏdém mûstû, v kaÏdé obci

vznikají spory, protoÏe ‰kála lid-

sk˘ch názorÛ je bezbfiehá. Je zá-

konité, Ïe názory jednotliv˘ch ob-

ãanÛ se mohou li‰it od názorÛ lidí,

jejichÏ úkolem je naplÀovat potfie-

by mûsta a jeho obãanÛ a vytváfiet

takové podmínky, aby tyto potfie-

by mohly b˘t naplÀovány. Mûli

bychom pfiedpokládat, Ïe úmysly

námi zvolen˘ch zástupcÛ jsou ve-

deny upfiímnou snahou fie‰it vûci

vefiejné ve prospûch obãanÛ, Ïe

jejich konání je podloÏeno po-

znatky a informacemi, k nimÏ

moÏná bûÏn˘ obãan nemá pfiístup.

Pokud máme pocit, Ïe tomu tak

není, Ïe nûkdo jedná neãistû, s ne-

kal˘mi úmysly nebo s cílem zís-

kat vlastní prospûch, mûli by-

chom umût se ozvat.

Zde do‰lo k situaci, kdy vyslovil

svÛj názor ãlovûk s neoceniteln˘mi

zásluhami pro mûsto, ale s odli‰n˘-

mi názory na fie‰ení nûkter˘ch pro-

blémÛ. Vyvolal odezvu ze strany

vedení mûsta, která vyvolala dal‰í

hlasitou ozvûnu se Ïádostí o zvefiej-

nûní v na‰ich novinách. Îádné no-

viny v‰ak nemohou a nemají b˘t

platformou, na níÏ se fie‰í záleÏitos-

ti vûcnû sloÏité a na níÏ se rozhodu-

je o závaÏn˘ch problémech. Exis-

tují zcela legální a legitimní meto-

dy, jak v zastupitelské demokracii

o problematick˘ch vûcech jednat

a jak je fie‰it - je moÏné úãastnit se

jednání zastupitelstva mûsta, úãast-

nit se projednávání územní doku-

mentace, obracet se na orgány mûs-

ta se Ïádostmi a pfiipomínkami.

Takové poÏadavky nemÛÏe nikdo,

Ïádn˘ úfiedník, Ïádn˘ zastupitel,

smést ze stolu, obãanovi se musí

dostat váÏné a plnohodnotné odpo-

vûdi. Sv˘ch moÏností v‰ak nepat-

fiiãnû málo vyuÏíváme a mnozí pak

volí cestu „pfies noviny“.

Nechceme cenzurovat, nechceme

bránit vyjádfiení názorÛ a pocitÛ

obãanÛ v R˘mafiovském horizontu

- a to i k jiÏ diskutovan˘m vûcem,

pokud pfiiná‰ejí nové skuteãnosti.

Je ale vÏdycky smutné, kdyÏ se

vztahy mezi lidmi dostanou do pa-

tové situace, kdy obû strany moÏná

uÏ jen z osobních dÛvodÛ trvají na

svém a Ïádn˘ smír uÏ není mysli-

teln˘. Domníváme se, Ïe právû

v tomto pfiípadû by zvefiejnûní dal-

‰ích reakcí vyvolalo dal‰í reakce

ze strany mûsta, které by vyvolaly

dal‰í reakce ãtenáfiÛ, které...

Îádné noviny nemohou a nemají

b˘t prostorem pro fie‰ení osobních

sporÛ. Podle Zásad pro vydávání

zpravodaje R˘mafiovsk˘ horizont

schválen˘ch radou mûsta doporu-

ãuje redakãní rada konkrétní ob-

sah jednotliv˘ch vydání zpravo-

daje; redakce má právo uvefiejnit

pfiíspûvek a vyjádfiení k nûmu

pouze jednou, bez dal‰ích reakcí.

S odvoláním na tyto Zásady jsme

tedy doporuãili redakci nezvefiej-

Àovat Ïádné dal‰í reakce na text

„Tfii r˘mafiovská zastavení“.

Redakãní rada
R˘mafiovského horizontu
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

Do nosu si dítû pfii hfie strká pfiedmûty je‰tû

ãastûji neÏ do ucha, jejich sloÏení je podobné.

Zaklínûn˘ pfiedmût zpÛsobuje neprÛchodnost

nosního prÛchodu, pfii poranûní sliznice krvá-

cení. Na cizí tûleso v nose bychom mûli po-

myslet v pfiípadû, má-li dítû del‰í dobu pách-

noucí, hnisav˘, nûkdy zkrvavûl˘ v˘tok z jedné

nosní dírky. Tyto pfiíznaky jsou zpÛsobeny jiÏ

hnisav˘m zánûtem nosní sliznice.

Opatfiení pfii podezfiení na cizí tûleso v nose:
- Pokuste se pfiimût dítû, aby pfiedmût vysmrka-

lo, pokud se to nezdafií, postupujte jako v pfiípa-

dû pfiítomnosti cizího tûlesa v uchu, nesnaÏte se

pfiedmût vyjmout sami.

- Do nosu nic nenalévejte, zajistûte dítûti vãas-

né odborné vy‰etfiení na dûtské ambulanci

ORL (u‰ní, nosní, krãní).

Cizí tûleso v oku
Z oka se pokou‰ejte odstranit jen tûlíska, která

leÏí volnû ve spojivkovém vaku nebo na bûl-

mu, nikdy neodstraÀujte pfiedmûty zaseklé

v bûlmu nebo pevnû lpící na jiné ãásti oãního

bulbu. V tomto pfiípadû vÏdy vyhledejte oãní-

ho lékafie.

Postup pfii odstranûní cizího tûlíska z oka:
- Pfiemluvte dítû, aby si oko pfiestalo mnout,

a pokuste se je prohlédnout - rozevfiete prsty

oãní ‰tûrbinu a stáhnûte dolní víãko. Pokud

vût‰í dítû spolupracuje, poÏádejte ho, aby se

podívalo postupnû na v‰echny strany - pro-

hlédnûte tak viditelné ãásti oka.

- Pokuste se odstranit rohem ãistého kapesníku

nebo ãtvereãkem gázy fiasy ãi viditelné drobné

ãásti prachu, které se nacházejí ve spojivko-

vém vaku.

- Pfied mechanick˘m odstranûním pfiedmûtu se

mÛÏete pokusit vypláchnout oko Ophtalmo

Septonexem, Borovou vodou - oãními kapka-

mi, v nouzi i ãistou vodou, která pfiedmût mÛ-

Ïe odstranit.

- Pfiedmût pod horním víãkem se mÛÏete po-

kusit odstranit dvojím zpÛsobem:

1) pfii pohledu dítûte smûrem dolÛ uchopte

horní víãko za fiasy a pfietáhnûte je pfies fiasy

dolního víãka, které mohou pfiedmût odstranit;

2) pokud manévr není úspû‰n˘, mÛÏete se

pokusit u spolupracujícího dítûte horní víãko

‰etrnû otoãit - pfii pohledu dítûte smûrem do-

lÛ napnûte víãko tahem dolÛ, na jeho horní 

okraj pfiiloÏte prst druhé ruky nebo konec sir-

ky, víãko mírnû promáãknûte a kolem prstu

nebo sirky obraÈte; pfiedmût odstraÀte, víãko

se obrátí zpût samo poté, co dítû nûkolikrát

zamrká.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

37. Cizí tûleso v nose a oku

Sport

Handicapovaní kuÏelkáfii
pfiivezli putovní pohár

Ve dnech 20. - 22. kvûtna se ko-

nalo mezistátní utkání tûlesnû

postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. Turnaje

se zúãastnili Maìafii, Slováci

a âe‰i. âeská republika suverén-

nû zvítûzila pfied Maìarskem

o více jak 1000 kolkÛ a získala

putovní pohár. Vzhledem k to-

mu, Ïe je to jiÏ tfietí vítûzství, pu-

tovní pohár na‰emu reprezentaã-

nímu druÏstvu jiÏ zÛstává. Tento

turnaj se konal v Blansku. Na

tfietím místû skonãilo Slovensko.

Mimo soutûÏ si zahrálo také

druÏstvo âeské republiky 2, ve

kterém mimo jiné hráli kuÏelká-

fii Ivo Mrhal a Petr ·védík

z R˘mafiova spoleãnû s hráãi

z Blanska. Pfií‰tí rok by se mezi-

národní turnaj tûlesnû postiÏe-

n˘ch kuÏelkáfiÛ mûl hrát

v Rumunsku. JiKo

Na‰i sportovci stanuli opût
na medailov˘ch místech

V sobotu 30. kvûtna se konal dal‰í turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏel-

káfiÛ, zapoãítávan˘ do âeského poháru 2009. Devûtatfiicet hráãÛ z ce-

lé âeské republiky uvítalo domácí prostfiedí r˘mafiovské kuÏelny.

V kategorii LP2 si nejlépe vedl domácí Karel Forcek, kter˘ se ziskem

449 shozen˘ch kolkÛ zvítûzil pfied Antonínem ·teitem (2. místo, 

429 kolkÛ) a Bohumilem Ba‰n˘m (3. místo, 418 kolkÛ) z Blanska.

V kategorii TP muÏi tradiãnû nezklamal Zdenûk Doãkálek, kter˘ v˘-

konem 558 shozen˘ch kolkÛ s velk˘m náskokem zvítûzil pfied

Pavlem Mikurdou z Baníku Ostrava (509 kolkÛ) a Jaroslavem

Horáãkem z Olympie Bruntál (501 kolkÛ). âtvrté místo vybojoval

domácí Miroslav Grebenár (461 kolkÛ).

Dal‰í ze seriálu âeského poháru 2009 se uskuteãní v Ostravû ve

dnech 12 - 13. ãervna. V prÛbûÏném pofiadí v kategorii TP muÏi za-

tím suverénnû kraluje Zdenûk Doãkálek, v kategorii LP2 patfií na‰e-

mu Karlovi Forcekovi 3. a Ivo Mrhalovi 4. místo. Tûlesnû postiÏení

kuÏelkáfii dûkují zároveÀ touto cestou oddílu kuÏelkáfiÛ TJ Jiskra

R˘mafiov, zejména Marku Hamplovi a Alenû Jurá‰ové, ktefií mûli

hlavní podíl na pfiípravû a organizaci celého mistrovství, a také velk˘

dík v‰em, ktefií se zaslouÏili o obãerstvení pro závodníky. JiKo

Sponzofii turnaje âR tûlesnû postiÏen˘ch
sportovcÛ v kuÏelkách R˘mafiov 30. 5. 2009

Hlavním sponzorem byl autobazar Petra La‰áka

Dal‰í sponzofii:

Hostinec Velká ·táhle - Viktorinová

Petr Jiru‰ - dlaÏdické práce

Elektro Bernátek

Elektro Zigi

Karel Vala

Elektro Medek Bfiidliãná

Ing. Josef Mereìa

- lesnická ãinnost

Elektro Kováãová Jana

RD R˘mafiov
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PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

Roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Od 1. 4. 2009 rozšiřujeme

nabídku služeb pro motoristy!

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Pfiíjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondûlí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

PP rr áá cc ee   nn aa   PP CC
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
Dvefie a okna plastová, bílá a hnûdá z neuskuteãnûné stavby. Dále za-

hradní bránu a branku vã. sloupkÛ a pletiva. Levnû. Pfiivezu zdarma.

Tel: 777 106 709.

Dvefie a okna plastová
bílá, hnûdá a dekor dfieva.

Nové z neodebran˘ch zakázek.

IHNED K ODBùRU!
V˘razné slevy z pÛvodních cen.
Doprava zdarma po celé âR.

www.e-dvereokna.cz, tel.: 608 169 364
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Markéta Slamûníková
Malá Morávka 213

Kontakt: 554 273 209, 723 912 274;
Otevírací doba:

Po - Pá  8 - 12 hod.  13 - 16.30 hod.

STRAVOVACÍ PROVOZ
PŘI PODHORSKÉ NEMOCNICI A.S.

VVÁM NABÍZÍ ZÁÁM NABÍZÍ ZÁVODNÍ STRAVODNÍ STRAVOVVOVÁNÍÁNÍ
I STRAI STRAVOVVOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVCEÁNÍ PRO JEDNOTLIVCE

V MODERNÍCH PROSTORÁCH JÍDELNYV MODERNÍCH PROSTORÁCH JÍDELNY
ZAMĚSTZAMĚSTANCŮ NEMOCNICEANCŮ NEMOCNICE

NA PRACOVIŠTI V BRUNTNA PRACOVIŠTI V BRUNTÁLEÁLE
I RI RÝMAŘOVĚÝMAŘOVĚ

Nabízíme:
❖ denní menu
❖ výběr ze tří jídel + diety
❖ cena za menu + nápoj je 53,- Kč
❖ stravenky v prodeji v jídelnách provozu

na pracovišti Bruntál i Rýmařov

Bližší informace
na telefonním čísle 606 668 265.




