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VáÏení obãané,
dovolte mi, abych Vám s nadcházejícími svátky a nov˘m ro-
kem popfiál pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.
Vûfiím, Ïe Vánoce proÏijete pfiíjemnû v kruhu sv˘ch nejbliÏ-
‰ích a Ïe dny volna vyuÏijete k naãerpání nov˘ch sil a k bi-
lanci a zamy‰lení nad uplynul˘m rokem. Novû získané síly,
pfiedsevzetí a elán vûnujte v novém roce k realizaci sv˘ch plá-
nÛ a úspû‰nému naplnûní svého Ïivota.
K tomu Vám pfieji hodnû ‰tûstí.

Ing. Petr Klouda, starosta

úvodem

slovo starosty

VáÏení ãtenáfii, váÏené ãtenáfiky,

právû jste otevfieli poslední ãíslo

R˘mafiovského horizontu pro le-

to‰ní rok. I tentokrát jsme se roz-

hodli pfiipravit pro sváteãní ãas na

konci roku malé pfiekvapení -

zvlá‰tní celobarevné vydání. Jeho

hlavním tématem je r˘mafiovské

námûstí v promûnách od stfiedo-

vûku po dne‰ek.

Námûstí je základem celého mûs-

ta, jednou z jeho nejstar‰ích ãástí.

Ve stfiedovûku pfiedstavovalo, 

obehnané hradbami, mûsto jako

takové, to, co se rozkládalo za je-

ho branami, jiÏ b˘valo oznaãová-

no jako pfiedmûstí. A tfiebaÏe

hradby uÏ dávno padly, vnímáme

v˘sostné postavení velkého ná-

mûstí, jeÏ u nás zdÛrazÀuje i jeho

poloha na kopci, stále, kdyÏ se ze

sv˘ch domovÛ v jin˘ch ãástech

R˘mafiova vydáváme „do mûsta“

nebo „na mûsto“.

Námûstí vÏdy bylo a dosud je Ïi-

voucím srdcem mûsta, jímÏ den-

nû proudí stovky lidí a jako tepot

znûjí tisíceré kroky a hlasy. Je

centrem dûní v‰edních i sváteã-

ních dnÛ, místem, kam obyvatelé

mífií, aby vyfiídili své záleÏitosti,

nakoupili nezbytnosti nebo se

zkrátka jen tak setkali. Na námûs-

tí se konávají v˘znamné spole-

ãenské události, pfiehlídky a slav-

nosti, zde se rozsvûcí velk˘ vá-

noãní strom a o silvestrovské pÛl-

noci odpalují ohÀostroje. V minu-

losti bylo námûstí dûji‰tûm i mé-

nû pfiíjemn˘ch aktÛ, napfi. se tu

v‰em na oãích a pro v˘strahu pra-

n˘fiovalo. Pod okny radnice také

pochodovala vojska nejednoho

váleãného konfliktu, která vûdû-

la, Ïe jakmile ovládnou stfied

mûsta, ovládnou mûsto celé.

Námûstí je samozfiejmû i vizitkou

kaÏdého mûsta, dokladem Ïivotní

úrovnû i schopnosti uchovat jeho

historickou hodnotu a souãasnû

rozvíjet v‰echny jeho funkce.

V tomto ohledu pro‰lo hlavní r˘-

mafiovské námûstí mnoha promû-

nami, bohuÏel po v˘mûnû obyva-

telstva po druhé svûtové válce

spí‰e neblah˘mi a devastujícími.

Teprve v porevoluãních letech

zaãali renovátofii do vzhledu ná-

mûstí zasahovat citlivûji.

A dal‰í v˘razná promûna námûstí

je pfied námi. I proto se centrum

mûsta stalo hlavním tématem na-

‰eho speciálu - jako pfiipomínka

toho, jak bûhem minul˘ch staletí

mûnilo svoji tváfi, a také snad ja-

ko zdroj pouãení, kudy bychom

se v jeho budoucích promûnách

vydávat nemûli. 

Redakce

Rýmařovská pekárna s.r.o.
Národní 443/26, 795 01 Rýmařov

Tel.: 554 211 459, Fax: 554 230 122

e-mail: rymarovska.pekarna@tiscali.cz

Vedení firmy a zamûstnanci

dûkují vûrn˘m zákazníkÛm a odbûratelÛm

za projevenou dÛvûru a pfiejí v‰em

pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ, v‰e nejlep‰í,

hodnû zdraví, pracovních i osobních úspûchÛ

a zachování pfiíznû

v novém roce 2009

Pohled na radnici a západní ãást námûstí, nedat.
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R˘mafiovské námûstí v promûnách ãasu
Rynk mûl ve stfiedovûkém mûstû

nesmírn˘ v˘znam, a tak mu byla

vÏdy vûnována velká pozornost.

Kolem námûstí se rozloÏily nej-

v˘stavnûj‰í domy nejbohat‰ích

mû‰ÈanÛ a jednalo se o prostor,

která b˘val vydláÏdûn dfiíve neÏ

ostatní ãásti mûsta. Pravidelnû se

zde uklízelo, coÏ platí i o snûhu,

a to rozhodnû nebylo moÏno fiíci

o zbytku mûsta. V úhlopfiíãce r˘-

mafiovsk˘m námûstím probíhala

aÏ donedávna spojnice cest od

Olomouce nebo ze Slezska dál

na Hank‰tejnské doly, Horní

Mûsto a Uniãov ãi ·umperk.

Kromû staveb, z nichÏ byla nej-

dÛleÏitûj‰í radnice, postupnû

zdobily námûstí téÏ plastiky.

U nás jako jinde dominovala so-

cha Panny Marie Neposkvrnûné

(1683) mariánskému sloupu

a nechybûl ani Jan Nepomuck˘

(1733).

Zde se scházeli obyvatelé mûsta

pfii nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostech:

svoláváni na vefiejná shromáÏdû-

ní, sbíralo se tu o válkách mû‰-

Èanské vojsko, vystupovali ostro-

stfielci a veteráni, pofiádala se ha-

siãská cviãení, konaly se vojen-

ské prohlídky (mustruÀky) i pfie-

hlídky, nûkdy rozloÏili svÛj stan

i verbífii. Organizovala se tu klá-

ní mû‰ÈanÛ nikoli nepodobná ry-

tífisk˘m turnajÛm, která nejed-

nou vyfie‰ila nefie‰itelné spory.

Hrála se divadla, slouÏily m‰e

(sedmkrát roãnû u mariánského

sloupu), pofiádaly se rozpustilé

masopustní ta‰kafiice, ale i ale-

gorické prÛvody. Ba chceme-li

vûfiit legendám, se téÏ stfiíleli vlci.

KdyÏ v 18. století projíÏdûla na

voze jedna z Ïen pfiedstavující

Marnivost polosvleãena, vyÏá-

dali si radní ‰esteré opakování

prÛvodu kolem radnice. Na ryn-

ku se vítaly slavné náv‰tûvy, tfie-

ba janovická vrchnost ãi jiní v˘-

znamní hodnostáfii vãetnû cír-

kevních. V horní ãásti rynku se

na oslavu poráÏky TurkÛ pod

Vídní slavnostnû stfiílelo z mu‰-

ket, pozdûji nastoupily petardy.

Jindy uspofiádali mû‰Èané stfielbu

ku ptáku, tj. soutûÏ, kdo první

a víckrát zasáhne z ku‰e dfievû-

ného pernatce na vysokém slou-

pu.

Na velkém prostranství bylo

dost místa pro nûkolikadenní v˘-

roãní trhy, boudy jarmareãníkÛ

a ‰mejdífiek prodávajících ‰mejd,

tj. drobné pfiedmûty, pfiicházelo

mnoho lidí poctiv˘ch i ‰izuÀ-

kÛ a komediantÛ. Plno kfiiku,

smlouvání, hádek o správné mí-

ry, údivu nad novinkami a také

se hojnû nakupovalo. Ucpan˘mi

uliãkami proudili sem tam ven-

kované i kupci s vozy, potulní

muzikanti, mezi tím se pletla

hnaná dobytãata, ba i b˘ãci, ov-

ce, umazaná prasata a v‰udypfií-

tomné dûti a psi. Rychtáfi a jeho

pacholci mûli plné ruce práce,

protoÏe se do mûsta k jarmarkÛm

stahovali také Ïebráci, zlodûji, 

opilci a rváãi, nûkdy bylo tfieba

najmout kvÛli pofiádku i Ïoldnéfie.

Na radnici se v pfiízemí prodáva-

lo maso a chléb v nízkém pfií-

stavku u kofiene vûÏe. ProjíÏdûli

v˘znamní kupci, vykládali své

zboÏí po tfii dny opût v pfiízemí

radnice. Pokud by mûsto objeli

nebo jenom projeli, s radostí uÏil

rychtáfi právo cel˘ náklad zaba-

vit. V nûkter˘ch domech b˘valy

nevelké krámky, mnohdy spí‰e

sklípky s krámnou deskou na vy-

loÏení zboÏí. Obchodníci mûli

v zadních traktech téÏ sklady

zboÏí. Nesmûla chybût ani apo-

téka, v níÏ mûl apatykáfi na po-

liãkách srovnané fiady popsa-

n˘ch krabic, balíãkÛ, nádobek

s rÛzn˘mi lektvary (electuaria),

sirupy, nálevy, prá‰ky, pilule

a léãivé flastry, sloní kost, su‰e-

né Ïáby, ‰panûlské mu‰ky, sádlo

rÛzn˘ch ÏivoãichÛ, pr˘ i hadí,

kadidlo, síru, rtuÈ na francouz-

skou nemoc, houby, perník i s˘r,

ãasto prav˘ nebo zfal‰ovan˘ ital-

sk˘ parmagiano, ale i váhy,

hmoÏdífie, trycht˘fie, kfiivule, ba

i fakule si narov-

nal v koutû. B˘-

val to vÏdy nej-

hezãí a nejãist‰í

kvelb a dûti lákal

sladkostmi, kon-

fetami i sladk˘mi

zavafieninami.

Nûkdy se na ryn-

ku vafiilo ve vel-

k˘ch kotlích pro

chudé a pfii v˘-

znamn˘ch osla-

vách námûstí za-

plnily dlouhé sto-

ly s lavicemi a pi-

vo darované vrch-

ností teklo prou-

dem, jako pfii osla-

vách poráÏek Tur-

kÛ. Je‰tû na poãát-

ku 20. století bu-

dily na námûstí

pozornost dvû ka‰-

ny, ve stfiedovûku

byly pro vût‰inu

obyvatel jedin˘m

zdrojem pitné 

i uÏitkové vody,

jen málokdo si mohl dovolit vy-

hloubit drahou soukromou stud-

nu na svém pozemku. U ka‰en se

scházely mû‰Èky, ale sedaly zde

pfiedev‰ím sluÏebné a dlouho od-

poledne se je‰tû rozléhal po ná-

mûstí jejich smích a neustálé ‰tû-

betání. Studny b˘valy dfievûné,

ale pozdûji z kamene. Pfiebyteã-

ná voda ze studní odtékala strou-

hou do jihov˘chodního rohu

a úzkou uliãkou dál pod hradeb-

ní zdí do moãálu na jiÏní stranû

za ní.

Ov‰em na‰li bychom i vûci jiné.

Uprostfied na velké trojúhelné

plo‰e pfied radnicí stával zprvu

dfievûn˘ a od roku 1680 kamen-

n˘ pran˘fi, u nûjÏ ke v‰eobecné-

mu a jistû téÏ zlomyslnému vese-

lí stávaly pfiivázány dívky povû-

trné, jeÏ pfiekroãily stanovené

meze svého povolání provozo-

vaného jen za branami, sprosÈá-

ci, nactiutrhaãi, rouhaãi ãi kle-

vetnice. Poslední v‰ak bylo moÏ-

no pfiibít za zlolajn˘ jazyk

i k vratÛm radnice na hodinu nej-

Kopie Schmidtovy veduty z r. 1693, olej

Pran˘fi z r. 1680, muzeum
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v˘‰e. Pokud chytili mû‰cofieÏce,

pfiál si jistû rychlej‰í smrt v oprát-

ce neÏ pomalé umlácení na mís-

tû. Ve sklepû radnice vysl˘chali

lidi podezfielé ze zloãinÛ právem

útrpn˘m, a pokud znûl v˘rok su-

dích smrt, pfied radnicí se ãetl 

ortel a na dvojkolé káfie odváÏeli

odsouzence v pfiedlouhém prÛ-

vodu, v jehoÏ ãele kráãel na po-

pravi‰tû knûz a radní s mûstskou

zbrojnou hotovostí a zvûdavci

i ti, co se sázeli, zda padne zlo-

ãincova hlava první nebo druhou

ranou. Jindy byly tresty niÏ‰í,

tfieba vymrskání polonah˘ch de-

likventÛ obého pohlaví za mûst-

skou bránu, stání se svíãkou

u kostela ãi opakované ãtení své-

ho pfiestupku. Roku 1701 na ryn-

ku dokonce vpletli na speciálním

dfievûném pódiu dva hornomûst-

ské fiemeslníky do kol a dal‰í dva

obûsili, pfiilep‰ovali si totiÏ ke

sv˘m bohulib˘m Ïivnostem ne-

bohumil˘mi loupeÏn˘mi vraÏda-

mi a nepo‰tûstilo se jim omylem

a k jejich smÛle úplnû ubít po-

slední obûÈ.

NeÏ se podíváme na hlavní r˘-

mafiovsk˘ rynek, dluÏno fiíci, Ïe

není jedin˘ a Ïe nesmíme pomi-

nout je‰tû dal‰í dva stfiedovûké

a jedno novovûké námûstíãko

(Svobody). Ryneãek tvofiila ne-

velká plocha, která vznikla na

lomu Dolní okruÏní ulice (Hu-

sovy) pfied stfiedovûk˘m pivova-

rem (dÛm p. La‰tÛvky) a ‰atla-

vou (dÛm p. ·tolfy). Nebylo ná-

hodnou hfiíãkou stavebníkÛ, ale

slouÏilo celá staletí k boufiliv˘m

oslavám doÏínek. Prostor poru-

‰en˘ pováleãnou bourací mánií

svÛj pÛvodní statut uÏ dávno

ztratil.

Dal‰ímu vefiejnému prostranství

dominoval nesmírnû dÛleÏit˘

objekt, farní chrám zasvûcen˘

patrnû jiÏ pÛvodnû sv. archandû-

lu Michaelovi, patronu mûsta.

U kostela stála téÏ skromná pÛ-

vodní fara. Roku 1542 se na v˘-

chodní stranû usadil rozsáhl˘

a v˘znamn˘ dÛm s pentagonální

vûÏí, horní soud pro doly hank-

‰tejnské (nynûj‰í fara). Roku

1590 pfiibyla na severní stranû

první stabilní mûstská ‰kola, jeÏ

zde slouÏí svému úãelu uÏ ce-

l˘ch 418 let. Naproti ní postavili

své domy mû‰Èané a zbytek pro-

stranství kolem svatynû obsadil

hfibitov, kam se odebírali na vûã-

nost zesnulí R˘mafiované od po-

ãátkÛ mûsta v druhé polovinû 

13. aÏ do druhé pÛle 17. století.

Tradiãní název Kostelní námûstí

bohuÏel nepfieÏil sedmdesátá léta

minulého století a suchopárn˘

marxismus ateistÛ, ktefií jej na-

zvali ·kolním. Také ono slouÏilo

obfiadÛm pfii slavnostním bifimo-

vání, prÛvodÛm RÛÏencového

bratrstva a dal‰ím spí‰e církev-

ním ãi pietním úãelÛm.

Poslední námûstí vzniklo teprve

v 19. století, kdyÏ R˘mafiované

zbourali poslední mûstské brány,

aby mohlo mohutnûjící sídli‰tû

vykroãit z krun˘fie zbytkÛ stfie-

dovûkého opevnûní do voln˘ch

prostor. PÛvodnû se jednalo

o plochu pfied Horní bránou za

dfievûn˘m mostem a mûstsk˘m

pfiíkopem, kter˘ pfietínal ostroÏ-

nu od pivovaru Excelent dolÛ

dne‰ní Havlíãkovou ulicí. Na

v˘znamném místû se dûlila cesta

do Janovic od dal‰í k hank‰tejn-

sk˘m dolÛm. Staletí tudy proudi-

ly karavany ztichl˘ch a unave-

n˘ch kupcÛ za drkotání vozÛ

a tûÏk˘ch krokÛ najat˘ch ozbro-

jencÛ fiinãících zbrojí i zbranûmi,

ktefií vystoupali prastarou Re-

‰ovskou cestou od Olomouce

a Uniãova. Ostatní kupci odboãi-

li Královskou cestou a pfiicháze-

li Hrádeckou bránou. Prostran-

ství nahánûlo strach zvlá‰tû da-

rebákÛm. Vpravo od prostoru za

branou vyrÛstal nevelk˘ pahorek

Stínadel, mûstské popravi‰tû

(nyní hotel Pradûd), kde se tyãi-

la jako memento ve stálé pohoto-

vosti ‰ibenice, mnohdy i s nepfií-

li‰ ãerstv˘m viselcem, a poprav-

ãí ‰palek rovnûÏ nevzbuzoval li-

bé pocity. Za okny nevelkého

domku pocestn˘ tu‰il mistra ost-

rého meãe chtivého odmûny. Na

opaãné stranû stával obvykle ne-

obydlen˘ dÛm s dûravou stfie-

chou ve velmi ‰patném stavu,

ani otrl˘ stfiedovûk˘ ãlovûk stra-

‰idelné sousedství pfiíli‰ nevy-

hledával. DÛm b˘val navíc první

na ránû pfii vpádech nepfiátel-

sk˘ch oddílÛ, které se pfii sever-

ní hranici slavného Markrabství

moravského nezfiídka objevova-

ly, a tak byl pravidelnû vypálen

první. Jen mírnû pouãeného zá-

jemce logicky nepfiilákala ani je-

ho cena obvykle k neuvûfiení níz-

ká. Pozdûji zde vyrostl ‰pitál

s kaplí sv. Josefa. Námûstí Svo-

body si podobnû jako ostatní za-

chovalo název kupodivu z doby

nesvobody. Nejstar‰ím stfiedovû-

k˘m obydlen˘m místem bylo

kousek dál opevnûné pfiemyslov-

ské správní centrum (Hrádek)

a okolí pokr˘vají i neurãité stopy

lidského pohybu z 1.-3. století

po Kr.

Nás v‰ak zajímá velk˘ rynek.

Jde o první plochu, jeÏ byla

v historickém areálu mûsta ofici-

álnû vymûfiena a dosud, kromû

nûkolika etap nesmyslného bou-

rání západní ãásti, vydrÏela té-

mûfi ve stejném rozmûru. Pozdní

nûmeãtí kolonisté prostor vyko-

líkovali a provazy vymezili nû-

kdy mezi lety 1269-1278, moÏná

pod vedením lokátora Reymara.

Následovalo peãlivé rozmûfiení

stavebních parcel pro jednotlivé

pfiíchozí s nadûjí stát se mû‰Èany.

Nejdfiíve na sv˘ch dílech vysta-

vûli provizorní polozemnice, aby

pfieÏili zimu, a pustili se do stav-

by dfievûn˘ch domÛ na pode-

zdívkách z kamenÛ kladen˘ch

na hlínu. Celokamenné domy

byly v˘jimkou (pfi. LangrÛv

dÛm, kostel, radnice). âasté asi

byly v na‰ich podmínkách sruby

v koÏichu, tj. vnû i zevnitfi oma-

zané jílovou lepenicí. Námûstní

linie, kterou tvofií zdi domÛ ob-

rácené do námûstí, se do dne‰ní

R˘mafiov na pfielomu 14. a 15. stol. (rekonstrukce) zdroj: J. Karel: Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska
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doby zmûnila jen minimálnû

a v‰echny ãelní zdi domÛ tedy

stojí na základech star˘ch o nûco

ménû neÏ 750 let. TotéÏ se t˘ká

i ãásti kamenn˘ch krásnû klenu-

t˘ch chodbovit˘ch sklepÛ, z ni-

chÏ nûkteré souvisí s poãátky

mûsta, jiné byly pozdûji pfiesta-

vûny, zahloubeny nebo postupnû

roz‰ífieny, jak dokazují mlad‰í

cihlové klenby.

Ve‰keré uliãky i ulice zÛstávaly

nezmûnûny do 17. století a kro-

mû tfiídy HrdinÛ vybíhají z ná-

mûstí témûfi v‰echny dodnes

v nezmûnûn˘ch rozmûrech i smû-

rech. Chodníky neexistovaly,

stejnû jako pravidla provozu.

Vozovka klesala ke stfiedu, kudy

odtékala kamenn˘m kor˘tkem

de‰Èová voda splachující trvalou

neãistotu. Ulice se vût‰inou sta-

vûly tak, aby útoãníkovi, obvy-

kle pravákovi, zabránily snadno

zaútoãit proti obránci za rohem.

·ir‰í komunikace umoÏÀovaly

prÛjezd mûstem od brány k brá-

nû, men‰í spí‰e slouÏily k rych-

l˘m pfiesunÛm mûstské hotovos-

ti za války a v dobách míru

k lep‰ímu spojení s okruÏními 

ulicemi. Dodnes najdeme jiÏ jen

ojedinûlé nároÏní kameny ãi

pûknû opracované sloupky, které

chránily rohy domÛ proti neo-

hraban˘m vozÛm a na v‰ech ná-

roÏích poskytovaly zdarma

i sluÏby místním psiskÛm.

Po cel˘ stfiedovûk zÛstaly dispo-

zice pÛvodnû pfiízemních domÛ

beze zmûny a jedinou moÏností,

jak si zvût‰it skromn˘ ob˘van˘

prostor, se stalo zvy‰ování pfií-

zemních objektÛ o patro nebo

zakoupení sousedního domu

a spojení obou. Aãkoli mûsto

spoutané hradební zdí nejpozdû-

ji od pfielomu 13. - 14. století ne-

dávalo ani nejmen‰í moÏnost

získat dal‰í stavební prostor aÏ

do poãátku 19. století, najdeme

je‰tû v 18. století kolem námûstí

pfievahu jednopatrov˘ch i pfií-

zemních staveb. V‰echny stfiedo-

vûké domy byly velmi úzké

a dlouhé. Do námûstí hledûly ob-

vykle jen dvûma, nûkdy i jedním

oknem a otevíraly se rÛznû veli-

k˘mi vraty s obl˘mi asi dfievûn˘-

mi a vzácnûji lomen˘mi kamen-

n˘mi portálky. Do námûstí mífii-

ly také dfievûné ‰títy s drobn˘mi

okénky, nûkdy jednoduché, jin-

dy umnû skládané z desek nebo

zdûné, ba i s pavlaãemi. Velmi

strmé sedlové stfiechy se vzájem-

nû dot˘kaly a vzniklá koryta od-

vádûla de‰Èovou vodu. ZároveÀ

pfii ãast˘ch poÏárech umoÏnily,

aby se Ïlaby tvofiící hranici

stfiech domÛ chladily vodou

z vûder a bránilo se tím ‰ífiení

plamenÛ z domu na dÛm. âer-

venému kohoutovi bohuÏel po-

máhala první patra objektÛ ze

dfieva a hlíny, ale i krytina. Lze

se domnívat, Ïe podstatnou pfie-

vahu stfiech domÛ pokr˘valy

zprvu huÀaté, bohuÏel dobfie ho-

fiící do‰ky a pfii ohni nepomohlo

ani jejich namáãení v fiídkém jí-

lu. Sousední zdi domÛ b˘valy

obvykle spoleãné.

StûÏí fiíci, kdy se usadila upro-

stfied námûstí radnice, ale vzhle-

dem k její nejstar‰í ãásti, masiv-

ní hranolové vûÏi se ‰tûrbinov˘-

mi stfiílnami, které se datují do

14. století a nejpozdûji na poãá-

tek 15. století, neboÈ následující

rozvoj paln˘ch zbraní si vynutil

jiÏ odli‰n˘ tvar, spadá do této do-

by. Velmi typické je uÏití dvou

sedlov˘ch stfiech pro její zastfie-

‰ení, provinãní stavitelé nedoká-

zali pokr˘t tak velk˘ prostor je-

dinou stfiechou (nebo ‰lo o pfií-

stavbu dal‰ího domu?). Také pÛ-

dorys radnice je dodnes naprosto

stejn˘. Na‰e slova by v‰ak mohl

potvrdit v˘hradnû peãliv˘ sta-

vební prÛzkum. Pfiesto ledaco

odhalily kamenné zdi zbavené 

omítky.

V˘voj mûsta ovlivÀovaly ka-

tastrofy, které pÛsobily nesmírné

utrpení obyvatelÛm na zemské

hranici a trvale mûnily tváfi mûs-

ta. PÛvodní stavby námûstí 

z 13. a z doby blahobytu ve 14. sto-

letí jistû zãásti zanikly nejpozdû-

ji v srpnu roku 1405. Tehdy se

po dobytí Rab‰tejna z vÛle zem-

ského snûmu obrátily oddíly

Petra Plumlovského z Kravafi

a jeho synÛ Jindfiicha a Bene‰e

proti r˘mafiovskému mûstskému

hradu, poslednímu sr‰atému

hnízdu zemského ‰kÛdce a zá-

stavníka panství Proãka z Vild-

berka. Hrad útoãníci dobyli, vy-

drancovali a zapálili. Plameny

hofiících budov se pfienesly na ji-

hozápadní ãást mûsta a námûstí,

jak dodnes svûdãí místy patrná

poÏárová vrstva oddûlující nále-

zy ze 13.-14. století od následu-

jících. O váleãné hrÛze, jeÏ po-

stihla R˘mafiov, hovofií také text

privilegia markrabûte Jo‰ta Lu-

cemburského z 14. ledna 1406.

Po léta nejspí‰e ãnûly mezi zdmi

ohofielé trámy ruin spálen˘ch

domÛ a ãpûly spáleninou stejnû

jako zbytky ústfiední stavby hra-

du, kdyÏ se ji podafiilo odkr˘t pfii

archeologickém v˘zkumu roku

1969. Sídli‰tû se po létech Ïivo-

fiení na konci husitsk˘ch válek

zaãalo znovu zmáhat, ale zfiejmû

jiÏ znaãnû zmûnûné. Znovu se

stalo námûstí nejv˘stavnûj‰í ãás-

tí mûsta v klidn˘ch dobách krále

Jifiíka. Roku 1474 sice mûsto vy-

drancovaly uherské oddíly Ma-

tyá‰e Korvína pfii taÏení k dol-

noslezské Nise, ale kupodivu jej

nespálily jako vût‰inu ostatních

sídli‰È R˘mafiovska, obyvatelé

asi ochotnûji zaplatili. O vzhledu

mûsta v‰ak dal‰í informace za-

tím chybí.

Elektro
Kováãová - Kotrla

Fabriciova mapa z r. 1575

Fabriciova mapa z r. 1569
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Pak zprávy nadlouho konãí

a o dal‰ích zhoubn˘ch ohních se

doãítáme aÏ v 16. století. Nelze

vylouãit, aãkoli je to málo prav-

dûpodobné, Ïe doÏil R˘mafiov aÏ

do 24. dubna 1561 nezmûnûn.

Toho dne po‰kodil velk˘ poÏár

celé mûsto. Zpráva je v‰ak velmi

vágní a mnoho o ‰kodách nefiíká.

Fabriciovy mapy z let 1569

a 1575, naãrtnuté zhruba z úrov-

nû kaple V Lipkách, nabízí dva

dosud nejstar‰í schematizované

pohledy na mûsto z rÛzn˘ch po-

hledÛ. Na obou vidíme pfiede-

v‰ím Dolní bránu, kostel a se-

verní ãást hradby s ba‰tou.

Z prostoru námûstí vyãnívá hra-

nolová vûÏ radnice s gotickou

patrnû je‰tû zdûnou jehlancovou

helmicí.

Námûstí opût nelze pfiesnû zná-

zornit, víme v‰ak, Ïe dne‰nímu

stavu námûstí i radnici pfiiblíÏil

jeden z nejzhoubnûj‰ích poÏárÛ

mûsta, kter˘ vypukl v noci po di-

vok˘ch oslavách svátku sv. arch-

andûla Michaela 29. záfií 1609.

Plameny vy‰lehly v domû peka-

fie Nikla (Nikolase) Kunschnera

poblíÏ dne‰ního hotelu Pradûd.

Shofiely v‰echny domy na rynku

a lze se domnívat, Ïe ani radnice

nezÛstala u‰etfiena. Mûsto bylo

postupnû opraveno s ohromnou

pomocí janovické vrchnosti. Pfii

obnovû radnice, jeÏ si udrÏela

dvojitou stfiechu, nejspí‰e do‰lo

k velmi zásadní zmûnû. Není si-

ce jasné, zda nebyla po‰kozena

téÏ pÛvodní hranolová vûÏ, ale

v kaÏdém pfiípadû ji zv˘‰ila ná-

stavba typického renesanãního

oktogonálního tubusu, kter˘ je

pro ni dodnes typick˘. Lze téÏ

soudit, Ïe uÏ tehdy pfiibyl k vûÏi

otevfien˘ ochoz pro vûÏného,

kter˘ na vûÏi bydlel. Jeho povin-

ností bylo varovat pfied nepfiátel-

sk˘mi vpády, ale pfiedev‰ím mûl

(podobnû jako ponocní v ulicích

mûsta) sledovat, zda se v nûkteré

mûstské ãásti neobjevil d˘m ãi

plameny, a v‰e musel okamÏitû

hlásit purkmistrovi ãi rychtáfii.

JiÏ tehdy opatfiili R˘mafiované

vûÏ hodinami. Také komplikova-

ná, ale ‰tíhle dvojcibulovitá hel-

mice s lucernou spí‰e evokuje

vzhled ukonãení renesanãních

vûÏí, tfiebaÏe ji mÛÏeme vidût

poprvé aÏ na Schmidtovû vedutû

z roku 1693.

Tfiicetiletá válka stra‰livû zjizvi-

la tváfi mûsta zvlá‰tû po roce

1643, kdy obsadili Sovinec

·védové a Rab‰tejn drÏeli s pfie-

stávkou císafi‰tí. Závûr krutého

váleãného stfietnutí protestantské

Unie se silnûj‰í katolickou Ligou

znaãnû po‰kodil také renesanãní

vzhled mûsta. Kromû ohromné-

ho utrpení pfieÏiv‰ích padla za 

obûÈ ohÀÛm postupnû zhruba po-

lovina mûsta a zcela jistû i ná-

mûstí. Po odchodu ‰védsk˘ch

jednotek v létû 1650 bylo zubo-

Ïené mûsto na pokraji sil. Ro-

zumné snahy vrchnosti zacelit

rychle nejbolestivûj‰í ‰rámy na

tváfii panství vedly k fiadû stfiet-

nutí s mû‰Èany a situaci nepro-

spûly. R˘mafiované zaãali pracnû

obnovovat své mûsto, ale jiÏ ãty-

fii roky po smrti posledního

Hoffmanna janovické linie rodu

do‰lo k dal‰í dûsivé katastrofû.

27. kvûtna 1668 vznikl opût pfii

veselici velmi zhoubn˘ oheÀ,

padlo mu za obûÈ dvojí bronzové

zafiízení hodin a roztavily se

v‰echny tfii zvony radniãní vûÏe.

Stav námûstí po odstranûní ‰kod

vãetnû zrekonstruované radnice

zachycuje nejstar‰í podrobná 

veduta mûsta, práce dûkana 

L. E. Schmidta, jak ji pfiedstavu-

je první list matriky narozen˘ch

z roku 1693. Vzhledem k tomu,

Ïe v srpnu téhoÏ roku rozmetal

neãekan˘ poryv vichfiice stfiechu

kostela i s bání radniãní vûÏe

a po‰kodil takfika v‰echny ostat-

ní domy kryté nyní dfievûn˘m

‰indelem, vyjadfiuje vyobrazení

stav mezi lety 1668-93. Nesmí

nás v‰ak m˘lit umûlé pfiev˘‰ení

nejdÛleÏitûj‰ích dominant (sprá-

va, církev, právo).

Jednoposchoìovou radnici kryje

nadále dvojitá stfiecha se strm˘-

mi ‰títy. Do pfiízemí se vstupuje

dvûma vchody, na levém okraji

a zhruba uprostfied pfiedsíní 

umístûnou v pfiístavku. Vedle nûj

vidíme je‰tû dal‰í drobnou stav-

biãku, moÏná trhovou boudu.

Parter nadále slouÏí masn˘m

krámÛm a chlebové lavice jsou

nalepeny ke kofieni starobylé

ãásti vûÏe. Do prvního poschodí

se vystupuje dfievûn˘m schodi‰-

tûm kryt˘m hrázdûnou pavlaãí

podél stûny horní ãástí pfiístavku.

Vnitfiní schodi‰tû je‰tû neexisto-

valo. Pfii otluãení omítky roku

1992 se objevily doãerna opále-

né kameny i kapsy na trámy b˘-

valého schodi‰tû.

Horní podlaÏí obsadil velk˘ snû-

movní sál k zasedání i hodování

obecních star‰ích. Vût‰í komora

slouÏila mûstskému písafii, jed-

nomu ze dvou zamûstnancÛ rad-

nice, kter˘ mûl na starosti celou

agendu, arci mnohem jednodu‰‰í

neÏ dnes, a poslíãkovi, kterého

mûl úfiedník k ruce na pochÛzky

a pfiedávání vzkazÛ. Poslední ze

tfií místností, nevelk˘ prostor,

slouÏila truhlicím mûstského 

archivu a zároveÀ k uschování

mûstsk˘ch zbraní, kter˘mi v pfií-

padû ohroÏení vybavovali radní

chudé spoluobãany. Bohat‰í

a bohatí byli povinni vlastnit

vlastní zbranû chladné, pala‰e,

rapíry, d˘ky, halapartny, kopí,

ku‰e, luky, palné zbranû a jedno-

duchou v˘stroj, nejménû pfiední

krun˘fi a pfiilbu. KomÛrky vûÏe

musely b˘t prázdné, aby byly

kdykoli pfiipraveny pro stfielce

k poslednímu odporu v pfiípadû,

Ïe by nepfiítel vnikl do mûsta.

Dispozice mû‰Èansk˘ch domÛ

zÛstávaly uÏ od stfiedovûku zcela

stejné. Zmûnil se v‰ak materiál,

pfiibylo domÛ kamenn˘ch a po-

staven˘ch z vepfiovic, málokdy

z cihel ãi hrázdûn˘ch. Nûkteré

domy se spojily v jeden. Vût‰ina

domÛ byla tak úzká, Ïe se do je-

jich ãela ve‰la nejv˘‰e dvû okna.

KLEMPÍ¤STVÍ s.r.o.
Zahradní 1087/4,
795 01 Rýmařov 

tel./fax: 554 211 865

Josef Pipa pfiJosef Pipa pfieje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛmeje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛm

Pavlovi, Frantovi, JarPavlovi, Frantovi, Jardovi, ZdeÀkovi, Honzovi, Petrdovi, ZdeÀkovi, Honzovi, Petrovi, Mirkoviovi, Mirkovi

a jejich ra jejich rodinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. odinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. 

Do nového rDo nového roku 2009 pfioku 2009 pfieje v‰em mnoho zdraví, eje v‰em mnoho zdraví, 

osobních a pracovních úspûchÛ.osobních a pracovních úspûchÛ.

Schmidtova veduta z r. 1693
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Zajímavé je, Ïe bohat‰í mû‰Èané

si vybrali slunné ãásti rynku. Ve

stínu na jiÏní stranû napoãítáme

10 jednopatrov˘ch domÛ, jeÏ

mají na námûstí jediné dfievûné

‰títy, nejmen‰í z nich je tak úzk˘,

Ïe má jediné okno. Vchází se do

nich vy‰‰ími obloukov˘mi por-

tálky a místy se zdá, Ïe i s oblou-

ky lomen˘mi, jedná se viditelnû

o nikoli chudé, ale rozhodnû ni-

koli nejbohat‰í rynkové mû‰Èany,

nejspí‰ fiemeslníky. První z domÛ

oddûluje uliãka spojující námûstí

s Dolní okruÏní ulicí, Ryneãkem

a mûstsk˘m pivovarem. Na zá-

padním konci mífií stejnû ‰iroká

uliãka odnepamûti k místÛm jiÏ

neexistujícího mûstského hradu,

ale téÏ k Hrádecké bránû, jeÏ

kdysi umoÏÀovala vyrazit smû-

rem ke Strálku.

V západní frontû stojí ‰est boha-

t˘ch domÛ se zdûn˘mi ‰títy po-

dobnû jako zbytek ostatních, jen

tfii mají dvû patra. Z rohu ústí

v˘znamná ulice k Horní bránû.

Po první trojici domÛ následuje

uliãka spojující námûstí s Horní

okruÏní ulicí (Jungmannova)

a na konci ubíhá dal‰í.

Ve v˘chodní linii stojí osm jed-

nopatrov˘ch staveb, zãásti uÏ-

‰ích neÏ na protilehlé stranû, ale

dva domy mají stejnû jako radni-

ce po dvou sedlov˘ch stfiechách

a jsou znatelnû vût‰í neÏ ostatní.

Ústí pozdûj‰í tfiídy HrdinÛ zatím

uzavírá dÛm a pouze podél dne‰-

ní po‰ty lze projít novû proraÏe-

nou soutkou, tak uzouãkou, Ïe se

pfii rozpaÏení témûfi dotknete

stûn protilehl˘ch domÛ. Naz˘vá

se Todgässel (Smrtelná uliãka ãi

uliãka Mrtv˘ch) a má velk˘ v˘-

znam pro pohfiební bratrstva.

Prochází tudy prÛvody s neboÏ-

tíky na márách aÏ k nové, jiÏ pá-

té tzv. Hfibitovní brance ústící na

nové pole mrtv˘ch. Hfibitov zde

vznikl nûkdy v prÛbûhu druhé

pÛle 17. století po pfieplnûní mi-

chaelského hfibitova uvnitfi hra-

deb a vydrÏel aÏ do roku 1893.

Uliãka v jihov˘chodním rohu

námûstí kolem dne‰ního muzea

nadále slouÏí strouze, která od-

vádí pfiebyteãnou vodu z obou

ka‰en i z námûstí.

Severní stranu, do níÏ se opírá

jiÏní slunce, obsadilo jen osm

domÛ, jeden velik˘ se dvûma

stfiechami (dnes dÛm p. Polácha),

u nichÏ stûÏí soudit na v˘‰ku, ale

spí‰ jednopatrov˘ch a patrnû ob-

jemnûj‰ích neÏ v linii naproti.

Podél prvního domu bûÏí úzká,

av‰ak dÛleÏitá ulice, jeÏ dodnes

vyvolává dojem stísnûného stfie-

dovûkého prostoru a lomí se

k Dolní bránû a cestû k Olo-

mouci. Také na horním konci fia-

dy bûÏí ulice ke ·kolní bránû

a kostelu.

V horní ãásti rynku zdobí prostor

osobit˘ mariánsk˘ sloup jiÏ od

roku 1683 zatím bez ãtyfi lip.

Nechala jej postavit Marie AlÏ-

bûta Hoffmannová z Grünbü-

chlu jako dík za ukonãení moru.

Uprostfied trojúhelníkového pro-

storu pfied radnicí hrozí darebá-

kÛm a helmbrechtnicím nyní jiÏ

kamenn˘ pran˘fi s velkou koulí

nad jednoduchou hlavicí sloupu.

Kouli nûkdo ukradl pfii opravách

radnice 1974; moÏná by mûl b˘t

vypátrán a pfiivázán natrvalo

k pran˘fii ve vstupní ãásti muzea.

Vyobrazení spáleného námûstí

najdeme nad vchodem do kaple

V Lipkách na nástropní fresce

janovického Jana Kry‰tofa Hand-

ka. V medailonu hasí fiímsk˘ vo-

ják sv. Florián hofiící námûstí

s okolím typickou putniãkou.

DÛleÏité je, Ïe zobrazil roku

1715 nádherné barokní bánû

kostela i radnice, poÏáfii‰tû se

slep˘mi okny vypálen˘ch domÛ

a s trãícími doutnajícími a zãer-

nal˘mi trámy. Je otázkou, kter˘

z poÏárÛ myslel, protoÏe Ïádn˘

bûhem svého Ïivota zatím neza-

Ïil, spí‰ se jedná jen o symbol

nebo v˘‰e zmínûn˘ poÏár z roku

1668. Zdá se v‰ak, Ïe zachycuje

obraz mûsta, kter˘ osobnû znal,

tj. z poãátku 18. století. Je na

nûm vidût urãit˘ v˘voj a o nûco

víc vy‰‰ích domÛ neÏ na vyobra-

zení Schmidtovû.

Dal‰í korektury námûstí provedl

siln˘ vichr 7. bfiezna 1740, kter˘

kromû fiady stfiech shodil i kopu-

li vûÏe radnice i se zlatou koulí

na jejím vrcholu a ãástí zdiva.

Lidé, ktefií kouli

ze zvûdavosti 

otevfieli, aby si

prohlédli staré

zápisy, byli zkla-

máni, oÏehlé

a vlhkostí po‰ko-

zené papíry byly

neãitelné. Pfied

nûkolika lety to-

tiÏ kouli z pistole

se ‰tûstím pro-

stfielil rozvern˘

a patrnû fiádnû

namazan˘ oficír.

V fiadû katastrof,

které mûnily tváfi

rynku, nelze vy-

nechat ani poÏár

27. ãervna 1764.

V‰e zaãalo bles-

kem, kter˘ uho-

dil do stfiechy domu Ferdinanda

Luxe (ãp. 212) a zapálil i vedlej-

‰í dÛm (ãp. 213). Popelem lehlo

tfiia‰edesát domÛ i s radnicí. Pro

nás je zajímavé, Ïe tentokrát rad-

ní vzali vûc do vlastních rukou

a vynutili si fiadu protipoÏárních

opatfiení. Pomoc vãetnû materiá-

lu dostali v˘hradnû ti, co na sta-

vební zmûny pfiistoupili. Pama-

tovalo se na pohofielé rodiny bez

pfiístfie‰í, ale i na inovaci radnice.

BohuÏel neznáme její vzhled ani

obnovené domy kolem námûstí,

neboÈ se Ïádné vyobrazení 

z uvedené doby nezachovalo.

Víme jen, Ïe se barokní radnice

opût zmûnila jistû k lep‰ímu.

Pfies v‰echny poÏáry se ve mûstû

nadále uchovávalo nûco z obdo-

bí gotiky, renesance i baroka, ale

k úplnému zlomu do‰lo bûhem

jediného zlého dne o Bílé sobotû

3. dubna 1790. Klára Krämero-

vá, sluÏebná barvífie Franti‰ka

Pflauma, pfiená‰ela Ïhavé uhlíky,

protoÏe si chtûla ulehãit zatopení

pod kotlem barvírny na druhé

stranû dvora. Staãil jedin˘ poryv

vûtru, Ïhavé uhlíky se rozletûly

a zapálily svazek lnu. DÛm její-

ho pána na Dolním pfiedmûstí

(ãp. 104) byl okamÏitû v jednom

plameni. Siln˘ vítr z jihozápadu

se postaral o dal‰í. âerven˘ ko-

hout pfieskakoval ze stfiechy na

stfiechu, neopomnûl ani jedinou

stavbu a hofielo v krátkosti ce-

lé mûsto. Ohni padlo za obûÈ 

135 domÛ, 54 stodol a selsk˘ch

statkÛ, ‰pitál, radnice, opût se

roztavily ãásti hodin, shofiel pi-

vovar. âtyfii lidé zemfieli ve

V̆ fiez mapy janovického panství, 1747

Handkova freska, 1715
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sv˘ch domech, jednoho zasypalo

kamení zfiícené radniãní vûÏe.

Siln˘ a zdrav˘ mladík Johann

Rotheimer pfiebíhal od radnice

k domu SpringerÛ (muzeum).

V pÛli námûstí se náhle vzÀal

a shofiel pfied nevûfiícími zraky

pfiihlíÏejících na popel. Nûco 

ohofiel˘ch kostí, hromádka pozÛ-

statkÛ pr˘ nepfiesáhla prÛmûr de-

víti coulÛ. Lidé uvidûli peklo. To

uÏ fiádil divok˘ oheÀ, v ovzdu‰í

se vzÀal kyslík a nûkolika lidem

dûsivû oÏehl tváfie, ruce i nohy.

Dovedeme si to vÛbec pfiedsta-

vit? I to byla tváfi rynku. Shofiely

potraviny, ve‰keré zboÏí, ba

i kupky chlévské mrvy na polích

v okolí mûsta. Je aÏ neuvûfiitelné,

Ïe sluÏka z Vrbna, která svou ne-

opatrností poÏár zpÛsobila, si

odsedûla v místní ‰atlavû trest -

14 dnÛ, zato zamûstnavatele zce-

la oÏebraãila, radní mu zakázali

postavit nov˘ dÛm a pÛle majet-

ku propadla na obnovu mûsta,

neboÈ jej vinili, Ïe sluÏku ‰patnû

ohlídal.

Nejvût‰í katastrofa v historii

R˘mafiova se stala úpln˘m kon-

cem posledních pozÛstatkÛ pfie-

de‰l˘ch staletí. V‰e, co dokázalo

pfieÏít pfiede‰lé zhoubné poÏáry,

zmizelo nyní i se stavbami nada-

n˘ch HöslerÛ z poãátku 18. sto-

letí. Pokud je‰tû nûco nûkde zby-

lo ãi vystoupilo z ruin pfiestaveb,

se po vybudování nového mûsta

znovu zcela ukrylo zrakÛm po-

zorovatele, kromû nejv˘znam-

nûj‰ích objektÛ, kde pfiece jen

do‰lo spí‰e k rekonstrukcím

(kostely, kaple, fara, radnice).

Nové stavby v duchu stfiízlivého

klasicismu a provinãního empíru

zakryly pod omítkami staré ka-

menné podezdívky, ba nûkde do-

konce ãásti nebo celé kamenné

stûny parterÛ, jak se ukázalo po-

zdûji (viz Husovu ulici). ZÛstaly

jen právováreãné sklepy staré

ãásti mûsta. Nûkdy dokonce pÛ-

vodní kamenné pfiekryly zdi cih-

lové, a pokud mezi nimi vznikla

neodvzdu‰nûná mezera, jsou do-

dnes pramenem vytrvalého vlh-

nutí (viz muzeum). Ruin zdí vy-

uÏili mnohde jako zásyp do me-

zistropÛ, kde lze najít i celé mír-

nû oÏehlé vepfiovice nebo jejich

tfií‰È, které v‰ak jasnû hovofií

o stavbách pfied rokem 1790.

To v‰ak nebylo v‰e, katastrofa,

jeÏ vzbudila na celé Moravû vlnu

soucitu a pomoci, pfii‰la v dobû,

kdy vynález parního stroje vyvo-

lal pfievratné zmûny ve v˘robû

a zároveÀ odstartoval nástup bo-

hatnoucího mû‰Èanstva. Kromû

toho se dál prodlouÏil prÛmûrn˘

lidsk˘ Ïivot a podstatnû sníÏila

dûtská úmrtnost a pfiibylo obyva-

tel. Mûsta musela pfiekroãit za-

staralé fortifikace, aby vyhovûla

potfiebám bydlení, obranná zafií-

zení stejnû pozbyla s nov˘mi

zbranûmi smysl. Také R˘ma-

fiov‰tí se v letech obnovy záro-

veÀ zbavili zbytkÛ ochrann˘ch

zdí a do roku 1826 zmizela i po-

slední torza mûstsk˘ch bran.

V nûãem v‰ak zÛstal R˘mafiov

konzervativní. Zatímco jinde se

v˘stavné domy bohat˘ch fieme-

slníkÛ ãi patricijÛ na ryncích pfie-

budovávaly na soustavy mal˘ch

nájemních byteãkÛ pro chudé

a chud‰í obyvatele a boháãi ode-

‰li za mûsto do náruãe zdravé ze-

lenû vilov˘ch ãtvrtí, u nás zÛsta-

li dál v nesrovnatelnû ménû v˘-

stavn˘ch domech pÛvodní maji-

telé dál, napfi. bohatí bratfii

Springerové (nynûj‰í muzeum

a spofiitelna), Ludwigové ad. Ke

zmûnám zaãalo docházet jen

v mírné formû aÏ o pÛl století

pozdûji.

R˘mafiované ani tentokrát neslo-

Ïili po hrÛzné zku‰enosti ruce

v klín a v prÛbûhu osmnácti let

pfiebudovali mûsto k novému ob-

razu. Pfiestavbu symbolicky 

ukonãila oprava vûÏe kostela

1818. Nadále v‰ak zÛstala vyob-

razení mûsta pomûrnû vzácná.

Schematizovaná grafika z roku

1823 upozorÀuje, Ïe radnici pfii-

bylo dal‰í patro, zato vzhled ná-

mûstí roku 1850 skvûle dokládá

obraz na plechu, patrnû dílko nû-

kterého ze zruãn˘ch lidov˘ch

malífiÛ ze Stránského. BohuÏel

zobrazuje kromû radnice toliko

severní stranu námûstí, ale i tak

je velmi zajímav˘. Pfiedev‰ím

dokládá, jak se R˘mafiované po-

uãení poÏáry nadále nevzdali ‰tí-

tového postavení sv˘ch domÛ,

ale téÏ, jak chudli. Místo kdysi

dvojposchoìov˘ch domÛ z ob-

dobí renesance a baroka vidíme

v‰ude jen jednopatrové, ba nû-

které se dokonce dosud neost˘-

chají ukázat své ‰títy. Jiní maji-

telé se je snaÏí zakr˘t fale‰n˘mi

nástavbami, vzbuzujícími dojem

druh˘ch pater. Okrajová okna

jsou slepá, aãkoli se tak netváfií,

pouze stfiední ústí obvykle na pÛ-

dy ãi v pÛdní byty. První dva do-

my s nimi vydrÏely aÏ do období

po roce 1945. Poslední, kter˘

dnes patfií panu Poláchovi, zfie-

telnû ukr˘vá stfiechy dvou pÛ-

vodních domÛ, neboÈ nad sjed-

nocující nástavbou jsou vidût

dva ‰títy.

UpfiednostÀují se rÛzné odstíny

okru aÏ hnûdav˘ch Ïlutí. Celé

námûstí je jiÏ vydláÏdûno pevn˘-

Pohled na R˘mafiov z r. 1823

R˘mafiov v r. 1850, olej
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mi oblouny, tzv. koãiãími hlava-

mi, jak je pamatují nûktefií je‰tû

po válce. V popfiedí se tyãí klasi-

cistní radnice témûfi dne‰ního

vzhledu s dvûma poschodími

a koneãnû uÏ jedinou mansardo-

vou stfiechou. Dokonce téÏ tfietí

z oken pfiízemí zleva je slepé ja-

ko dnes a v‰echny pohromy za-

tím pfieÏily chlebové lavice.

Prostor radnice dosud není zcela

vyuÏit. V severozápadní ãásti

kousek pod mariánsk˘m slou-

pem stojí jednoduchá ka‰na, jeÏ

nadále slouÏí jako zásobárna pit-

né i uÏitkové vody, jak svûdãí

sluÏebné nabírající ãi pfiená‰ející

vodu v tûÏké nádobû na tyãi.

V jihov˘chodním rohu se rozlo-

Ïila parádnûj‰í ka‰na s vodotrys-

kem a zahradní vázou na vrcho-

lu. Obû mají nesmírn˘ v˘znam

jako protipoÏární nádrÏe. Seve-

rov˘chodní ãást námûstí zdobí

socha velmi ctûného svûtce Jana

Nepomuckého, zatím je‰tû ne-

chránûná lipami.

Objevily se první v˘vûsní ‰títy

a dfievûná zasklená v˘loha je za-

tím nesmírnû novátorsk˘m ãi-

nem. PÛvabné námûstí romantic-

kého mûsteãka není rozmafiil˘m

korzem bohat˘ch, spí‰ chud˘m,

ale ãist˘m a zajímav˘m stfiedem

podhorského mûsteãka, jeÏ má

je‰tû mnoho co dohánût za boha-

t˘mi a moderními centry Mar-

krabství moravského. Pokud si

nûktefií z nás je‰tû vzpomenou na

pfiízemní a jednoposchoìové

domky na poãátku nynûj‰í

Radniãní ulice vlevo, snadno si

pfiedstaví i námûstí s jen o málo

honosnûj‰ími stavbami. Kolem

roku 1835 zbourali dÛm v ústí

nynûj‰í tfiídy HrdinÛ, a tak se 

otevfiel snadnûj‰í prÛjezd mûs-

tem. Nové komunikaci, která ná-

ramnû roz‰ífiila b˘valou Smrtel-

nou uliãku, padla za obûÈ téÏ se-

verní ãást novûj‰ího hfibitova,

kter˘ konãil aÏ nad stoupáním

Revoluãní ulice morov˘mi ja-

mami ãi kostnicí.

Mûsto v‰ak nezÛstává stát a mûní

se dál, po roce 1860 a zvlá‰tû

v poslední tfietinû 19. století je 

ovlivÀuje nastupující móda.

Zprvu se jedná o historizující slo-

hy, nejãastûji se objeví neorene-

sance (drogerie, Avion, b˘valá

po‰ta, pÛvodní gymnázium, ães-

kobratrská fara) nebo neogotika

v církevních stavbách (klá‰terní

kaple Panny Marie Lourdské, vy-

bavení). VyuÏívá se ãetn˘ch fiíms

a téÏ tvarovek, tj. speciálních du-

t˘ch cihel, které dûlí v podobû

konzol a vzácnûji kariatid antiki-

zující podstfie‰ní vlysy fiíms. Nic

není importováno, pracují zde jiÏ

vût‰inou kvalitní místní stavitelé,

aãkoli se samozfiejmû podfiizují

dobovému stylu.

Pfiesto najdeme na námûstí stále

nûkolik domÛ, které by moÏná

jinde stály v zapadl˘ch uliãkách.

V horní linii najdeme hned jako

první mohutn˘ LangrÛv dÛm

s pûkn˘m obrovsk˘m dfievûn˘m

‰títem je‰tû v devadesát˘ch le-

tech 19. století, potom dÛm s fa-

le‰n˘m druh˘m poschodím a na

místû dne‰ní lékárny dal‰í obdo-

bu Langrova domu opût s dfievû-

n˘m ‰títem, ten se kolem roku

1900 zamûní za krásn˘ secesní

dÛm hotelu a restaurace Schu-

bertÛv dvÛr (nynûj‰í lékárna). Ve

stejné dobû nahradili na Lan-

grovû domû dfievûn˘ ‰tít zdûn˘m

a nekomplikovanou stûnu obo-

hatili alespoÀ vystupujícími ‰tu-

kov˘mi rámy kolem oken. Dál

pfies uliãku stojí Rösnerova so-

dovkárna a kavárna. Na konci

fronty vidíme starobyl˘ dÛm

s velmi osobit˘m ‰títem. V jiÏní

frontû nadále spatfiíme uzouãk˘

dÛm.

Na domech se objevily lucerny

noãního osvûtlení, také v˘vûsní

‰títy jsou ãastûj‰í a bohat‰í, ne-

velké v˘lohy uÏ nejsou vzácnos-

tí. U morového sloupu vyrostly

první lipky a ãtyfii vzrostlé halí

Tischlerova barokního sv. Jana

Nepomuckého. V severní frontû

zaãínají b˘t jiÏ vzácností domy

se ‰títy do námûstí a 1893 se ob-

jevila v severní frontû na pomû-

ry velkolepá stavba po‰ty (nyní

vietnamská prodejna textilu), jeÏ

jako jedna z málo dochovala

svou tváfi dodnes. V‰echny do-

my jsou zcela obydleny vãetnû

podkroví, ve star‰ích domech

bychom objevili i pÛdní byty.

Firma Stanislav Juřena - STANSPED
Přeje všem zákazníkům a spolupracovníkům
i jejich rodinám vše nejlepší do nového
roku 2009, pevné zdraví a pohodu
v osobním životě.

Stará zástavba na Radniãní ul., 1967

V̆ chodní strana námûstí, nedat. Jihozápadní ãást námûstí, vpravo dÛm s dfievûn˘m ‰títem, nedat.
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Na v˘chodní stranû stojí neuvû-

fiitelnû nízké domy s nápadn˘mi

klasicistními prvky. Nutno téÏ

dodat, Ïe zatím je velké mnoÏ-

ství stfiech kryt˘ch lehk˘m ‰in-

delem (napfi. nynûj‰í muzeum),

ale od poloviny 19. století jej

stále více nahrazuje tûÏká tmavá

místní bfiidlice. Na poãátku ústí

tfi. HrdinÛ pfiestavûli velik˘ dÛm

s mohutn˘m ‰títem pro potfieby

okresního soudu kolem roku

1855, vchází se do nûj po scho-

dech, které stfieÏí lví hlavy. Na

námûstí teprve po roce 1900 pfie-

stavují v secesním duchu pÛvod-

ní také dvojposchoìov˘ ThielÛv

hotel, kter˘ pak tvofií po Schu-

bertovû dvofie dal‰í dominantu

námûstí.

Tûsnû pfied vypuknutím první

svûtové války zahajuje svou éru

dvûma motorov˘mi vozidly au-

tobusová doprava, do mûsta

vstupují i dal‰í zatím neãetná

benzinová vozidla, a tak se obje-

vuje mezi severov˘chodním ro-

hem radnice a sv. Janem benzi-

nová pumpa. Nikoli v‰ak obdoba

dne‰ních moderních chrámÛ au-

tomobilismu, ale jedin˘ stojan

ãerpadla s typickou kruhovou

sklenûnou svûtelnou reklamou

nahofie. Je tedy jasné, Ïe v její

bezprostfiední blízkosti musela

leÏet i podzemní nádrÏ. Po první

svûtové válce se v‰ak zdroj po-

honn˘ch hmot posunul na jiné

místo.

Domy jsou zatím hodnû barevné,

omítky kolísají mezi rÛzn˘mi

odstíny bílé, Ïluté, hnûdé, zelené

po oranÏ ãi rÛÏovou a ãervenou

v kombinaci s kontrastními tóny

a pÛsobí velmi svûÏím dojmem.

Radnice dostala krásnû bílou

barvu, jen chlebové lavice jsou

hnûdooranÏové.

Po roce 1918 dochází jen k ãás-

teãn˘m zmûnám, vût‰inou zÛstá-

vá mûstu i námûstí vzhled typic-

k˘ pro celou b˘valou

rakouskou monarchii.

Pfiece se v‰ak i nyní si-

tuace postupnû mûní.

Na námûstí vzniká zají-

mav˘ dvojposchoìov˘

dÛm, kde nyní sídlí pa-

pírnictví, pÛvodnû vel-

mi stylov˘ dÛm po‰ko-

dily nevhodné pfiestav-

by po druhé svûtové

válce. Povyrostly dal‰í

i dal‰í domy, zajímavá

budova dne‰ní po‰ty

s nároÏní vûÏicí a stejnû

i vedlej‰í dÛm. Moder-

nizuje se fasáda dne‰ní

spofiitelny a patrnû zís-

kává dal‰í patro i dÛm

vedle. Budova Maxe

Springera v‰ak zÛstává

nezmûnûna, aãkoli se

zatím textilnímu maji-

teli docela dafií. Jinak se zdá, Ïe

mûst‰tí radní nevûnují pfiíli‰ zá-

jmu vnûj‰ími vzhledu radnice,

která je evidentnû opr‰elá a se‰lá

v den, kdy mûsto obsazují po tra-

gickém Mnichovu vojáci Wehr-

machtu, a jak se pozdûji ukazuje,

potfiebuje opût dal‰í opravy. Ve

mûstû pracují dvû stavitelské ro-

diny SchubertÛ, r˘mafiov‰tí a ja-

noviãtí, a Hans Placht.

Kupodivu se staví i v období

hospodáfiské krize, i kdyÏ nûkte-

ré plány musí ustoupit nedostat-

ku penûz a domy nejsou dostavû-

ny. Plánovaná mnohoposchoìo-

vá budova se smrskla na pouhá

tfii patra (viz funkcionalistick˘

dÛm, dnes prodejna porcelánu

a skla). Pochopitelnû ledaco by-

chom mohli vyãítat prvorepubli-

kovému stavebnímu boomu

i star‰ím stavitelÛm. Na ‰kodu

vûci byla jistû likvidace obou ka-

‰en brzy po roce 1900, nevalné

a mûlké základy mnoha domÛ se

projevily pfii zvy‰ování domÛ

pozdûji, nûkteré stûny zaãaly 

ustupovat (viz dÛm s papírnic-

tvím), nevaln˘ stav radnice není

rovnûÏ chvályhodn˘, ‰patná ka-

nalizace, která nestaãila a nesta-

ãí odvádût vodu z námûstí pfii

velk˘ch de‰Èov˘ch pfiívalech,

a jiné.

Druhá svûtová válka odãerpala

finance i pracovníky a stavební

Značkové oblečení a obuv
Relaxační studio

tř. Hrdinů 1, Rýmařov

VV‰em sv˘m zákazníkÛm
pfiejeme radostné proÏití Vánoc

a do roku 2009
mnoho lásky, zdraví a osobní pohody.

Oslava narozenin Fr. Josefa I. 18. 8. 1900

Západní ãást nám., SchubertÛv dvÛr, sodovkárna, nedat.

Vítání Wehrmachtu pfied radnicí

Severní strana námûstí, vpravo hotel Thiel, odesl. 1935
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ruch se stal sporadick˘m. Ná-

mûstí jiÏ nepostihly ve válce kro-

mû dal‰ího chátrání Ïádné zmû-

ny. BohuÏel pozdûj‰í stavební

zásahy, kromû tûch, co probûhly

v devadesát˘ch letech 20. století,

nelze nazvat jinak neÏ zcela ne-

‰Èastn˘mi. Sebechvála, kterou

jsme sl˘chávali, jak se námûstí

postupnû lep‰ilo k stále vût‰í

a vût‰í kráse, není na místû

a v‰echny zmûny k lep‰ímu se

jen snaÏily s rÛzn˘m úspûchem

eliminovat trpké prohfie‰ky po-

váleãného dvacetiletí.

Po válce zaãalo postupné bourá-

ní námûstí bez ohledu na jeho

vzhled a historii, do‰lo k fiadû

nevratn˘ch ‰kod. JiÏ roku 1946

zahájila stranická buÀka KSâ

Masarykova námûstí krajnû ne-

rozumnou r˘mafiovskou asanaci.

Holedbá se totiÏ v místním tisku,

Ïe koneãnû udûlala pfiítrÏ nepo-

fiádku na námûstí. Pfiístavek

u radniãní vûÏe, kter˘ se za vál-

ky pouÏíval k prodeji kolkÛ, mûl

totiÏ rozbitá okna a ãast˘ vítr

vÏdy poniãen˘m prostorem pro-

bûhl a vynesl ven spoustu papí-

rÛ, které pak poletovaly kolem.

Tak pfiístavek straníci zbourali

o jednom ze subotnikÛ. Oprav-

du, opût velké vítûzství nad ro-

zumem. Zásah a jeho tisková 

oslava by byly komické, pokud

by se nejednalo o zcela unikátní

stfiedovûkou stavbu, o tzv. chle-

bové lavice, tedy místo, kde své

v˘robky prodávali nejménû pût

století místní pekafii.

V dal‰ích letech zásahy do ná-

mûstí pokraãovaly, aÏ poru‰ily

základní pravidlo mûsta. Ná-

mûstí je totiÏ odjakÏiva prosto-

rem chránûn˘m a uzavfien˘m,

z nûhoÏ ústí pomûrnû úzké ulice

ãi drobné uliãky. Jakmile se nû-

kterou stranou otevfie, ztrácí na-

prosto svÛj úãel i tváfi a pfiestává

námûstím b˘t. Je tedy proti pra-

staré zásadû proráÏet nové ulice,

roz‰ifiovat stávající nebo bourat

ãi posunovat pÛvodní fronty do-

mÛ. To je základní pouãka, kte-

rou zná kaÏd˘ zaãínající archi-

tekt ãi vzdûlan˘ polír. Po roce

1990 dokonce navrhoval velmi

schopn˘ a znal˘ mûstsk˘ archi-

tekt prostor na západní stranû 

opût zastavût, coÏ bylo ov‰em

natolik finanãnû nároãné, Ïe to

nebylo v moci mûsta ani jeho ne-

bohat˘ch obyvatel.

Dal‰í se bourá LangrÛv dÛm na

rohu námûstí a Janovické (Rad-

niãní) ulice. Stavba byla rovnûÏ

unikátní a na rozdíl od mnoha

dal‰ích patrnû jedna z mála, kte-

rá do znaãné míry uchovala ve

sv˘ch zdech pfies v‰echny niãivé

poÏáry ãásti pÛvodního kamen-

ného gotického domu, jak svûdãí

fotografie z jeho likvidace. Jed-

nalo se o statek, kter˘ ve sv˘ch

zdech hostil také nûkolik maliã-

k˘ch kvelbÛ asi rovnûÏ patfiiãnû

starobyl˘ch.

Pfiítel Roman Icha dával vÏdy

k lep‰ímu své záÏitky z války,

kdy v R˘mafiovû Ïil. Vyprávûl,

Ïe obãas majitel zcela unikátní

selské usedlosti, stojící k neuvû-

fiení na horní stranû námûstí, ne-

dovfiel vrata do dne‰ní Radniãní.

Toho pr˘ s radostí vyuÏilo husí

Sklenáfiství Novák
ZdeÀka Zbofiilová

Horní 1, R˘mafiov, tel.: 554 212 579

• zasklívání - polykarbonáty - rámování
• brou‰ení, fiezání, vrtání

• lepení skel

HHezké Vánoce 
a mnoho ‰tûstí v novém roce 2009

pfieje

Sklenáfiství N

PF: Stfiepy pfiiná‰í ‰tûstí.

Severní strana námûstí, odesl. 1948

Bourání Langerova statku, 50. léta Foto: J. Nûmec

JiÏní strana nám., chlebové lavice, vpravo úzk˘ dÛm, nedat.

Severozápadní ãást nám., prodejna BaÈa, odesl. 1935
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hejno a vykolébalo se v zástupu

na námûstí. Husy byly k okolo-

jdoucím vcelku tolerantní, ale

pokud se s nimi vydal na obhlíd-

ku také houser, to byla jiná. Pr˘

si okamÏitû sedmiletého kluka

vyhlédl a ihned na nûj vystarto-

val pfiízemním letem. Pokud své-

ho zoufale prchajícího dûdiãné-

ho nepfiítele dopadl, odnesl to

Roman vÏdy po ãertech bolesti-

v˘mi ‰típanci. To z prasete, které

se rovnûÏ mnohdy vydalo na

svobodu, pr˘ mnoho strachu ne-

mûl.

Bourání v‰ak místní ‰éfové ne-

mûli dost, a tak se zanedlouho

pustili také do dal‰ího domu

vedle, kter˘ za prvé republiky

zakoupil pro svÛj obchod, opra-

vnu punãoch, oddûlení pedikúry

a vedoucího prodejny Tomá‰

BaÈa, jak se skvûlo na velkém

v˘vûsním ‰títû typick˘m pís-

mem, kter˘ nikdo z nás star‰ích

dodnes nezapomnûl. Od roku

1954 pokraãovala dal‰í devasta-

ce západní fronty námûstí. Nej-

dfiíve padla za obûÈ Rösnerova

sodovkárna, kam pfiesunuli BaÈu,

i s dal‰ím domem vedle. Ov‰em

o prvních májích a jin˘ch oblíbe-

n˘ch radovánkách budila vykot-

laná ãást námûstí pfiece jen jisté

rozpaky, a tak se zavedl dal‰í za-

jímav˘ místní obyãej. Aby

sprostn˘ lid ze Ïabí perspektivy

nevidûl rumi‰tû a nemûl z nûj pfii

fieãnûní o radostném budování

podivn˘ dojem, nafiezaly se

stromky a cudnû v‰e skryly. Jen

soudobé krabiãky zápalek ze

SOLO Su‰ice ãi odjinud neustá-

le drze provokovaly, abychom

‰etfiili lesy.

Roku 1957 se pokraãovalo.

Do‰lo i na dÛm, jehoÏ stavební

plán nechalo mûsto vytvofiit

u specializované firmy v Brnû,

jistû nikoli zadarmo. Po nejménû

sto padesát let typick˘ v˘stavn˘

dÛm (ã. 22) v rohu námûstí, kte-

r˘ byl nespornû jeho neobyãejnû

zajímavou souãástí, dÛm s origi-

nálním ‰títem a ‰tukovou v˘zdo-

bou chtûlo mûsto pÛvodnû za-

chovat a zvlá‰tû památkov˘ úfiad

se jej snaÏil uchránit. Marnû.

Kdo jej nakonec pfiece jen nechal

zbourat, tûÏko dnes zjistit, ale

o jeho du‰evní potenci moÏno

s úspûchem pochybovat, zmizel

totiÏ dal‰í zajímav˘ prvek tento-

krát mlad‰í r˘-

mafiovské histo-

rie. Z fiady do-

mÛ zatím pfie-

Ïil jen pomûr-

nû nezajímav˘

a vcelku moder-

ní dÛm s fieznic-

tvím.

Zatímco se bou-

ralo oficiálnû,

obãas pomohly

i pfiírodní Ïivly,

neoficiálnû. Me-

zi tehdej‰í ka-

várnou Avion

a spofiitelnou vy-

hofiel star‰í dÛm

a zaãalo se sta-

vût. Roku 1960

jiÏ stála hrubá

stavba dvoupo-

schoìového do-

mu, kter˘ vzhled

námûstí tento-

krát nijak nena-

ru‰il. V pfiízemí

se nakonec ob-

jevil bufet kavárny Avion. Je‰tû

pfiedtím zplan˘rovali dva domy

na jiÏní stranû námûstí. Za velk˘

hfiích nutno povaÏovat zniãení

nezvykle útlého domu, kter˘ jiÏ

jako jedin˘ z celého mûsta pfiipo-

mínal pÛvodní dispozici gotické

stavby ze 13. století. Do jeho

prÛãelí se ve‰la pouze dvû okna

v prvním patfie, dole maliãk˘ ob-

chÛdek a domovní dvefie.

O málo pozdûji se vrhli pfiesta-

vovatelé v severov˘chodním ro-

hu ãi v ústí tfiídy HrdinÛ na dÛm

se dvefimi pod dohledem lvÛ,

R¯MA¤OVSKÁ REALITNÍ
A ZNALECKÁ KANCELÁ¤

Emilie MATULOVÁ
odpovědný zástupce a certifikovaný soudní znalec

Julia Sedláka 14; 795 01 Rýmařov
mobil: 776 006 307
e-mail: matulova@rymarov.com

Děkujeme za projevenou
důvěru a všem občanům
Rýmařovska přejeme

klidné Vánoce a šťastný
nový rok 2009.

Jihov˘chodní ãást nám., odesl. 1902

Severozápadní strana nám., 30. léta

Bourání západní linie, dosud stojící dÛm ã. 22,
1954Prostor po zbouraném domu ã. 22, 1963
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kter˘ slouÏil v letech 1855-

1930 potfiebám okresního sou-

du. I zde mÛÏeme hovofiit o in-

teresantních zámûrech stavite-

le. Dvû patra se vybourala a ve-

stavûla tfii, aby se u‰etfiilo na

místû. S domem spojili i dal‰í,

kter˘ rovnûÏ pfieÏil ostfielování

mûsta roku 1945 na rozdíl od

sousedních. S prav˘mi úhly si

nikdo starost nedûlal. Tím vzni-

kl zcela neobvykl˘ a jinde neví-

dan˘ fenomén, v pfiední ãásti

domu totiÏ nenajdete ani jedin˘

pokoj s pravoúhl˘mi rohy, coÏ

je obzvlá‰tû poutavé pro peãliv-

ce, co rádi, kdyÏ nábytek se stû-

nami správnû zafiezává, ale

zvyknete si. Pfiestavba se tak

protáhla, Ïe se domu fiíkalo

Stavba komunismu, tj. Ïe se do-

staví, aÏ se socialismus zmûní

v je‰tû blaÏenûj‰í spoleãensk˘

fiád.

Roku 1963 se devastátofii tento-

krát pfiesunuli do severozápadní-

ho rohu námûstí. Jejich vá‰ni

propadl ponûkud vybydlen˘

dÛm s b˘valou hraãkárnou, je-

den z tûch, co stály nadále je‰tû

ve starobylé ‰títové pozici, ale

‰tít zakr˘vala fale‰ná stûna se

slep˘mi okny po okrajích. Mûl

na námûstí nejhezãí obloukov˘

pískovcov˘ portál. DÛm byl

zbourán do poslední cihly cel˘

a na jeho místû vzniklo nûco, co

snad nazvat parádním koloniál-

ním klasicismem.

Roku 1966 padl pfiedposlední

dÛm západní fronty (viz v˘‰e),

kde do té doby sídlila známá

Masna, do níÏ se vcházelo oko-

sen˘m rohem z námûstí.

Ustupující stavba domu s potra-

vináfisk˘m velkoobchodem vpfie-

du, jeÏ nahradila pÛvodní ãtyfii

domy, nevyfie‰ila nic, ba právû

naopak stav západní strany ná-

mûstí ponechala velmi rozpaãit˘.

O vedlej‰í proluce z 21. století

(snad nikoli trvalé) radûji nemlu-

vit.

Zaãalo téÏ dláÏdûní námûstí, jeÏ

postupnû zakrylo nov˘mi vrstva-

mi, ale na‰tûstí vût‰inou nezniãilo

pÛvodní historickou dlaÏbu. Bob-

tnáním námûstí se stalo napfiíklad,

Ïe se vchod do muzea (b˘val˘

DPM) dostal pod úroveÀ chodní-

ku. Dál pokraãovalo otloukání fa-

sád na nezáÏivné plochy kasáren-

ského stfiihu, pÛvodních nezÛstalo

mnoho. V období normalizace uÏ

probíhaly spí‰e kosmetické úpra-

vy, pfiedlaÏìování, asfaltování 

a obecné chátrání v oficiální ‰edi.

Ba dokonce dnes po radnici ne-

spornû nejhezãí dÛm na námûstí,

do té doby sídlo fieditelství státních

statkÛ, byl roku 1989 vystûhován

a odsouzen k bourání.

S přáním příjemného prožití vánočních svátků 
a mnoha úspěchu v novém roce 2009 

připojujeme poděkování za vaši důvěru 
a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. 

Kancelář č. 16 na Palackého ulici 11 v Rýmařově
(2. patro) – budova Bytermu

Úãetnictví
- podvojné účetnictví,

- daňová evidence, 

- mzdy, DPH, daňová přiznání,

účtování v cizích měnách aj.

Ivana Řoutilová, DiS

RoutilovaIvana@seznam.cz

Bourání masny, 1966 Foto: J. Nûmec

PrÛhled na Jungmannovu ulici, 1966 Foto: J. Nûmec

Radnice, 1969 Foto: B. ·véda

JiÏní strana námûstí, 1995 Foto: H. VystrãilováStavba prodejny potravin, 1969 Foto: B. ·véda
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Opr‰elá radnice se po opravû ro-

ku 1969 postupnû znovu vracela

k c. a k. rakouské otluãenosti, 

opadanosti a neúpravnosti, jak

lze vidût na nepfiíli‰ star˘ch

snímcích. Zdálo se, Ïe opentle-

na nápisy uÏ nemÛÏe nikdy

vzhled zmûnit. Jedinou ãestnou

v˘jimku tvofiila skvûlá oprava

obrovité helmice radniãní vûÏe.

Po krkolomné demontáÏi ji ulo-

Ïil nezvykle vysok˘ jefiáb na

dlaÏbu námûstí, kde pfiitahovala

a neobyãejnû udivovala nás

zvûdavce sloÏitou dfievûnou

konstrukcí a svou velikostí.

ZáÏitkem se stalo téÏ obdivu-

hodné osazení na pÛvodní mís-

to. V‰echna ãest. Jinak nadále

v‰eobecná ‰eì a padající omít-

ka, jen ãasem i jiné odstíny ãi

kombinace. Reklamy a obcho-

dy byly stereotypní a mûnily se

málokdy, místo Narpy Papír,

Masna drÏela jak helvítská víra,

stejnû jako Pramen ãi Jednota

nebo RaJ. V˘lohy kromû neroz-

manitého, ba i ka‰írovaného

zboÏí nabídly obãas téÏ mrtvé

státníky a 7. listopady, pulty

b˘valy spí‰e prázdnûj‰í neÏ pl-

né, ale pfiec jen rozmanitûj‰í

neÏ v okolí, i tak vypadalo ná-

mûstí a dlouho.

Rok 1989 se stal i novou nadûjí

starobylého rynku. Rozestu-

pující se radnici stáhla ocelová

lana a v letech 1991-1994 do-

stala krásn˘ kabát upozorÀující

na zachovalé renesanãní prvky.

Snad nikdy v historii nevypa-

dala lépe. Práce se ujal mûst-

sk˘ architekt a námûstí úÏasnû

prohlédlo, chybûjící fiímsy se

opût vrátily tfieba v novém po-

jetí, bohuÏel nikoli ‰tukové,

ale polystyrénové. První po-

pfievratové zastupitelstvo mûs-

ta snad s koneãnou platností

tvrdû zastavilo nápadnûj‰í bou-

rání, letité otloukání zb˘vají-

cích fasád a zaãalo s náklad-

nou opravou domu dne‰ní lé-

kárny v horní ãásti námûstí.

Objekt byl v místech zboura-

n˘ch domÛ doplnûn moderní

pfiístavbou a ze smutn˘ch

ohromn˘ch zadních hol˘ch

stûn se stal opût objekt hodn˘

pohledu.

A je‰tû nûco k názvÛm námûs-

tí, které vÏdy dokonale kopíro-

valy politick˘ stav v zemi.

PÛvodní rakousko-uhersk˘ Kai-

ser Platz se zmûnil za prvé re-

publiky na Masaryk Platz. Za

války se zas hodil schöne

Adolf, jak fiíkaly nûkteré fana-

tické vyznavaãky jednoho

z nejodpornûj‰ích diktátorÛ

dvacátého století, a Ïe jich by-

lo od v˘stfielu Aurory. Hitler

Platz vydrÏel jen do kvûtna ro-

ku 1945 a opût se hodil

Masaryk. Po Masarykovi pak

zaãalo alibistické námûstí

Míru. Roku 1968, kdyÏ si

mnozí mysleli, Ïe se nûco zmû-

ní, vrátili jsme se k Masary-

kovi. Masarykovo námûstí

v‰ak je od sedmdesát˘ch let

dodnes námûstím Míru. V radû

jsme si slibovali návrat Masa-

rykova jména, aÏ námûstí po-

fiádnû prokoukne, asi je‰tû ne-

prokouklo. Pr˘ je pfiejmenová-

vání drahé. My si to vÛbec

sichrujeme, vÏdyÈ ãestn˘mi

obãany mûsta jsou i nûkolika-

násobn˘ starosta Max Sprin-

ger, zakladatel mûstského mu-

zea Wilhelm Ludwig, Tomá‰

Garrigue Masaryk, Adolf Hitler

a Klement Gottwald dodnes.

Na‰tûstí pfiibyli po roce 1989

Msgr. Franti‰ek VaÀák, Franti-

‰ek Vychodil a Jaroslav Nûmec,

ktefií se stejnû jako první dva

jmenovaní o mûsto skuteãnû za-

slouÏili.  Mgr. Jifií Karel

Co bylo pfied pÛl stoletím?
Je‰tû pofiád „padesátá léta“,

a i kdyÏ se zaãaly objevovat prv-

ní pfiedzvûsti celkového uvolÀo-

vání a první trhliny v bloku stu-

dené války, stav byl víceménû

setrval˘.

V Maìarsku byl popraven b˘va-

l˘ premiér Imre Nagy a dal‰í tfii

pfiedstavitelé maìarského po-

vstání z podzimu 1956, potlaãe-

ného za pomoci sovûtsk˘ch tan-

kÛ. V Sovûtském svazu Nejvy‰‰í

sovût po sesazení mar‰ála Niko-

laje A. Bulganina jmenoval pfied-

sedou rady ministrÛ (vlády)

SSSR prvního tajemníka Komu-

nistické strany Sovûtského svazu

Nikitu Sergejeviãe Chru‰ãova.

Odstranûním Bulganina se

Chru‰ãovovi podafiilo zbavit se

posledního z politikÛ bojujících

o nástupnictví po J. V. Stalinovi.

Na rozdíl od pfiedchozí praxe ne-

byl Bulganin po vylouãení z po-

litbyra strany uvûznûn ani ji-

nak postiÏen. Nikita Chru‰ãov

31. bfiezna oznámil jednostranné

zastavení pokusÛ s jadern˘mi

zbranûmi. Americk˘ prezident

John Foster Dulles odmítl uãinit

podobn˘ krok a oznaãil sovûtské

opatfiení za ãistû propagandistic-

k˘ akt.

V bfieznu roku 1958 statistické

rozbory signalizovaly konec vr-

cholné konjunktury - „hospodáfi-

ského zázraku“ západního svûta.

Za pfiíãinu odborníci oznaãili re-

cesi v USA, která vedla k pokle-

su v dÛleÏit˘ch odvûtvích. Vláda

USA rozhodla o programu oÏi-

vení hospodáfiství prostfiednic-

tvím vefiejn˘ch zakázek. U nás

XI. sjezd Komunistické strany

âeskoslovenska v ãervnu bilan-

coval období od pfiijetí tzv. gene-

rální linie budování základÛ so-

cialismu z roku 1949 a konstato-

Severní strana námûstí, 2007 Foto: B. ·véda



val, Ïe vytyãené úkoly byly

v podstatû splnûny; v dal‰í etapû

mûlo jít o „dovr‰ení socialistické

v˘stavby“.

Uplynuly ãtyfii mûsíce od doby,

kdy z vesmíru v tfiísekundov˘ch

intervalech zaãala pípat první 

umûlá druÏice - sovûtsk˘ Sput-

nik, a tfii mûsíce od chvíle, kdy

zaãala Zemi oblétat dal‰í sovût-

ská druÏice s fenkou Lajkou na

palubû, kdyÏ se AmeriãanÛm po

nûkolika neúspû‰n˘ch pokusech

podafiilo umístit na obûÏnou drá-

hu kolem Zemû 13,9 kg tûÏk˘

satelit Explorer. ¤editel oddûlení

pro raketov˘ v˘zkum Wernher

von Braun, kter˘ do roku 1945

vyvíjel rakety V2 pro Nûmecko,

varoval americkou vefiejnost

pfied pfiíli‰n˘m optimismem a fie-

kl, Ïe sovût‰tí v˘zkumníci mají

je‰tû náskok asi pûti let. Pokus

AmeriãanÛ vyslat poãátkem fiíj-

na 1958 raketu Pioneer k Mûsíci

neuspûl, kdyÏ se ve vzdálenosti

130 tis. km od Zemû nepodafiilo

zaÏehnout poslední pohonn˘ stu-

peÀ. Americká ponorka Nautilus

dokázala jako první podplout sou-

visl˘ ledov˘ pfiíkrov severního

pólu. Vzdálenost, kterou pfiekona-

la pod hladinou, ãinila 3385 km.

K v˘znamnému poãinu s tehdy

nepfiedstaviteln˘mi dÛsledky pro

v˘voj pfiístrojÛ nov˘ch generací

a zejména v˘poãetní techniky

do‰lo v americké firmû Instru-

ments, kde její technik Jack 

S. Kilby sestrojil první integro-

van˘ obvod s kondenzátory - ãip.

K jedineãné události v dûjinách

do‰lo pfii udûlování Nobelov˘ch

cen. Sovûtsk˘ spisovatel Boris

Pasternak obdrÏel cenu za litera-

turu, pod politick˘m nátlakem

sovûtského reÏimu se jí v‰ak zfie-

kl. I poté v‰ak byl Pasternak vy-

louãen ze Svazu spisovatelÛ

a 800 sovûtsk˘ch literátÛ vyzva-

lo ve své rezoluci vládu, aby

zbavila Pasternaka sovûtského

obãanství. Útoky proti Paster-

nakovi byly vyvolány jeho ro-

mánem Doktor Îivago, kter˘ byl

v SSSR povaÏován za antisovût-

sk˘ a nemarxistick˘. PfiestoÏe

román nebyl v Sovûtském svazu

do aÏ do poãátku 90. let vÛbec

zvefiejnûn, doãkal se v dÛsledku

politické propagandy masového

odsouzení „ãtenáfiÛ“ v‰ech soci-

álních kategorií.

Americk˘ rokenrolov˘ zpûvák

Elvis Presley se na vrcholu své

kariéry stal vojákem a vojnu si

odslouÏil v nûmeckém Fried-

bergu.

Rok 1958 byl rokem proslulé

Svûtové v˘stavy EXPO ‘58, ko-

nané pod heslem Bilance svûta

pro lep‰í svût. V̆ stava zdÛrazÀo-

vala pfiedev‰ím dvû vymoÏenosti

nedávn˘ch let - atomovou ener-

gii a vesmírné lety. Celkem 

51 národÛ a mezinárodních orga-

nizací prezentovalo stav technic-

kého a sociálního rozvoje. Na‰e

zemû pfiedstavila to nejlep‰í, co

tehdy mohla - mnoÏství umûlec-

k˘ch ãi prÛmyslov˘ch v˘robkÛ

a nápadÛ, jeÏ jako by plynule na-

vázaly na ‰piãkovou úroveÀ de-

signu pfiedváleãného âeskoslo-

venska. V‰echny ãeskosloven-

ské exponáty pfiihlá‰ené do sou-

tûÏe získaly ceny.

Hlavními atrakcemi, na nûÏ se

stály mnohahodinové fronty, by-

ly ale vynikající restaurace s ães-

kou a francouzskou kuchyní

a pak dva umûlecké experimen-

ty. Prvním byla Laterna magika -

kombinace filmové projekce

a Ïiv˘ch hercÛ, druh˘ se jmeno-

val polyekran a spoãíval v simul-

tánní filmové projekci na osm

pláten.

Náv‰tûvníky v˘stavy také velmi

pfiitahovala mezinárodní filmová

pfiehlídka. Vûdeckofantastick˘

film ãeského reÏiséra Karla

Zemana Vynález zkázy zaujal di-

váky umûleckou kvalitou a pfie-

dev‰ím kombinací hraného, tri-

kového a animovaného filmu

a získal hlavní cenu pfiehlídky.

Svûtovou v˘stavu nav‰tívil do 

té doby zcela nevídan˘ poãet ná-

v‰tûvníkÛ - celkem více neÏ 

41,5 milionÛ.

„Bruselsk˘ styl“ nadlouho ovlá-

dl ná‰ svût. V designu a uÏitém

umûní to byly oblé, ãasto asyme-

trické tvary a velké barevné plo-

chy, kombinované s v˘razn˘mi

liniemi. V architektufie pak rela-

tivnû pohledn˘ funkcionalismus.
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Povinnou informací je sdûlení,

Ïe se konal XI. sjezd KSâ, kter˘

znamenal „rozhodn˘ nástup
k dovr‰ení socialismu“. K tomu-

to tématu se pak kronika je‰tû

nûkolikrát vrací v souvislosti

s mnoha akcemi, které byly

s touto událostí formálnû spoje-

ny (socialistická soutûÏ, závazky

a plnûní plánu, politické a spole-

ãenské akce apod.). Do pfiímé

souvislosti s konáním sjezdu se

pak klade skuteãnost, Ïe r˘ma-

fiovsk˘ okres byl jako jedin˘ na

Moravû spolu s devíti ãesk˘mi

okresy zafiazen do tzv. III. skupi-

ny okresÛ, coÏ mûlo znamenat,

Ïe jim bude vûnována zv˘‰ená

pozornost po v‰ech stránkách.

Jaká byla skuteãnost, to se moÏ-

ná dozvíme pfii sledování kronik

z dal‰ích let.

Koncem roku 1958 mûl R˘mafiov

5 054 obyvatel, coÏ znamenalo

zv˘‰ení oproti pfiedchozímu roku

o více neÏ 100 obyvatel. Narodilo

se celkem 91 dûtí.

¤ada prÛmyslov˘ch podnikÛ za-

znamenává rozmach a zvy‰uje

se poãet zamûstnancÛ. Kronikáfi

se blíÏe vûnoval nûkter˘m 

úspû‰n˘m provozÛm, mezi nimi

napfi. modelárnû Továrny obrá-

bûcích strojÛ, která na vysoké 

úrovni pfiipravovala dfievûné mo-

dely ‰piãkov˘ch vrtaãek, fréz,

soustruhÛ a podobn˘ch strojÛ,

které „ve slévárnách a strojír-
nách dostanou své Ïivé kouzlo
oceli a rytmu poÏehnané práce“.

Zemûdûlství bylo v˘znamnou

souãástí r˘mafiovského dûní.

Jednotné zemûdûlské druÏstvo

s 99 ãleny hospodafiilo na 543 ha

zemûdûlské pÛdy a chovalo 

311 kusÛ skotu a 213 kusÛ pra-

sat. Kronikáfi uvedl, Ïe je nutné

ozdravit chov skotu, protoÏe 

sedmdesát procent dobytka je

zachváceno tuberkulózou. DruÏ-

stvo se mohlo pochlubit úspû‰-

nou umûlou líhní kufiat v objek-

tu b˘valého pivovaru na Pivo-

varské ulici s t˘denní kapaci-

tou 15 tisíc kufiat. „Z b˘valé ta-
neãní verandy se adaptací
upravila prostorná drÛbeÏár-
na, kde na hluboké podest˘lce
‰tûbetalo v jednom tfiímûsíãním
turnusu 4 500 kufiat.“

A co napsal o roku 1958 v R˘mafiovû mûstsk˘ kronikáfi Franti‰ek Vychodil?

Penzion a bar Mary
Palackého 27

795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 211 279
www.mary.penzion.cz

Všem našim hostům děkujeme 
za projevenou přízeň 

a do nového roku 2009 
se s přáním pevného zdraví, 

štěstí a úspěchů
těšíme na shledanou.

âesk˘ design na Expo ‘58



Vyzvednuta byla pomoc brigád-

níkÛ ze v‰ech podnikÛ a zafiízení

vãetnû ‰kol pfii sklizni brambor.

Za nevlídného fiíjnového poãasí

napfi. po dobu dvou t˘dnÛ vyjíÏ-

dûlo na sklizeÀ dennû 490 ‰kolá-

kÛ a studentÛ 6. - 11. tfiíd. R˘ma-

fiovská mlékárna vyrábûla egali-

zované mléko rÛzn˘ch tuãností,

máslo, jogurty a také oblíben˘

plísÀov˘ s˘r Gorgonzola, znám˘

po celé republice.

Mûsto bylo spravováno Místním

národním v˘borem, v jehoÏ ãele

byla devítiãlenná rada s pfiedse-

dou MNV Jaroslavem Crhon-

kem. Rada jednou za ãtvrt aÏ pÛl

roku pofiádala spolu s místní or-

ganizací KSâ „hovory s lidem“,

na nichÏ se fie‰ily nejaktuálnûj‰í

problémy (bydlení, prÛbûh akce

Z (zvelebování), zkvalitÀování

práce sluÏeb apod.). HovorÛ se

zúãastÀovalo 40 - 120 obãanÛ,

coÏ bylo povaÏováno za úãast

velmi nízkou. Aktivní byl v˘bor

Ïen, kter˘ napfi. zorganizoval

sbírku mezi obãany ve prospûch

delegátek z Latinské Ameriky na

sjezd Mezinárodní federace Ïen

ve Vídni. Vybráno bylo 12 tisíc

Kã a dále mnoho ruãnû vyrobe-

n˘ch háãkovan˘ch, pleten˘ch

a dal‰ích v˘robkÛ.

Sbor pro obãanské záleÏitosti or-

ganizoval vítání novorozeÀátek,

z pozvan˘ch 82 maminek v‰ak

pfii‰lo jen 39, neboÈ „vût‰ina ma-
tek chodí je‰tû stále do kostela ke
kfitu“. Obdobnû asi 60 % novo-

manÏelÛ odcházelo z radnice do

kostela.

V dubnu 1958 odklidili brigádní-

ci dva staré domy ã. 13 a 14 na

námûstí Míru a pfiipravili tak

proluky k novostavbû obytn˘ch

domÛ s distribuãními jednotka-

mi. Do zimy byla provedena

hrubá stavba tûchto domÛ a do-

mu ã. 4. Na Palackého ulici byly

postaveny tfii jednoposchoìové

domy s 12 bytov˘mi jednotkami.

Tím stoupl poãet bytÛ v novo-

stavbách od r. 1945 na 39, coÏ je

„málo, velmi málo za 13 let.
V Bfiidliãné pfiedali do uÏívání
280 bytÛ“.

V rámci akce Z pokraãovaly prá-

ce na stavbû koupali‰tû a kuÏel-

káfii si vedli velmi dobfie pfii stav-

bû dvoudráhové kuÏelny na

Bartákovû ulici.

Autobusové nádraÏí bylo pfielo-

Ïeno z námûstí na ulici T. Ma-

tûjky, zde se zaãala stavût zdûná

ãekárna. Ve mûstû byly zfiízeny

první dvû samoobsluhy, jedna na

námûstí (v místû dne‰ní prodej-

ny odûvÛ vedle obchodu s nábyt-

kem) a druhá na dne‰ní Revo-

luãní ulici, v dnes jiÏ neexistují-

cím domû vedle Mototechny.

Kronikáfi se o jejich zfiízení zmi-

Àuje velmi pochvalnû; konstatu-

je, Ïe zfiídka se stává, Ïe by si ku-

pující chtûl nûco odnést bez pla-

cení, a vyjadfiuje pfiesvûdãení, Ïe

„dÛvûra v obãanskou poctivost
je nejlep‰ím v˘chovn˘m pro-
stfiedkem“ .

Mûsto se pot˘ká s nedostatkem

vody, stávající zdroje nestaãí,

a tak se netrpûlivû ãeká na nov˘

dálkov˘ vodovod z Karlova (snad

v roce 1959). V jarních a letních

mûsících ve mûstû v noci voda

neteãe a ve dne se pfiítok uzavírá

od 13 do 17 hodin.

Byla otevfiena dal‰í matefiská

‰kola na tehdej‰í Fierlingerovû

ulici (dne‰ní Revoluãní) vedle

prádelny. Mûsto tak mûlo k dis-

pozici ve ãtyfiech ‰kolkách 

180 míst, stále v‰ak 20 - 30 rodi-

ãÛ ãekalo na umístûní sv˘ch dû-

tí. Osmiletou ‰kolu nav‰tûvovalo

469 ÏákÛ, jedenáctiletou ‰kolu

810 ÏákÛ, zvlá‰tní ‰kolu 42 dûtí,

pekafiskou 44 a zemûdûlskou 

23 dûtí. V základním ‰kolství se

dosud nepodafiilo odstranit smûn-

nost vyuãování. Do hodin nábo-

Ïenství v odpoledních hodinách

bylo pfiihlá‰eno cca 20 % ÏákÛ.
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REELZA, Jan Bršťák

Bartákova 10, 795 01 Rýmařov

tel./fax: 554 211 493

mobil: 608 883 258

Děkujeme svým zákazníkům 
za projevenou přízeň 

a přejeme do nového roku 
hodně zdraví a úspěchů.

Bramborová brigáda Foto: J. Nûmec

Stavba kuÏelny, kvûten 1958

Dechovka Pion˘rka, 1. máj 1958



Pfii hudební ‰kole vznikl velk˘

dechov˘ orchestr Pion˘rka pod

vedením fieditele ‰koly Josefa

Vraného a uãitele Josefa Jureã-

ky. Jak poznamenává kronikáfi,

„cviãilo se vytrvale s neobyãej-
nou dÛsledností“ a na v˘sled-

cích to bylo znát. AÏ 55ãlenn˘

dûtsk˘ orchestr úãinkoval na

vût‰inû mûstsk˘ch akcí a v sou-

tûÏi dûtské umûlecké tvofiivosti

se umístil na druhém místû

v kraji.

Pro konec padesát˘ch let bylo

pfiíznaãné velké mnoÏství nejrÛz-

nûj‰ích kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcí. V R˘mafiovû se v ro-

ce 1958 napfi. uskuteãnilo sedm

pfiedstavení Severomoravského

oblastního divadla v ·umperku,

jedno vystoupení Mûstsk˘ch di-

vadel praÏsk˘ch, ‰est koncertÛ

Moravské filharmonie, 26 vy-

stoupení profesionálních umûlcÛ

a tûles nejrÛznûj‰í úrovnû: zpû-

vák Rudolf Cortés s belgickou

zpûvaãkou Van Gildovou (pfies

„vysoké“ vstupné 10 - 12 Kã

velká náv‰tûvnost - 510 divákÛ),

Státní soubor písní a tancÛ, kou-

zelník Longmark, folklorní sou-

bor Palava, 100ãlenn˘ ukrajin-

sk˘ soubor písní a tancÛ z Pre-

‰ovského kraje, Ruda Stolafi se

sv˘mi anekdotami, Vlasta Buri-

an, zpûvák Richard Adam, balet

olomouckého divadla a dal‰í.

Uskuteãnila se také estráda âs.

rozhlasu, jeÏ byla darem pohra-

niãí a jejíÏ záznam byl následnû

vysílán rozhlasem. Ve mûstû se

konalo celkem osm plesÛ a nû-

kolik dal‰ích zábav a zaãalo se

znovu dvakrát t˘dnû tanãit v reno-

vovaném hotelu Pradûd. V Avionu

a v Pradûdu tak bylo moÏné si za-

tanãit v úter˘, ve stfiedu, v sobotu

a v nedûli.

V R˘mafiovû se v roce 1958 ko-

nala také fiada pfiedná‰ek a besed

na nejrÛznûj‰í témata - kromû

politick˘ch to byly i zajímavosti

z astronomie, poznatky z cest,

zásady Ïivotosprávy, dûjiny

kfiesÈanství, vznik a v˘voj ãlovû-

ka apod. I kdyÏ náv‰tûvnost ne-

byla vysoká, ‰lo jistû v dobû „in-

formaãní nouze“ o ãinnost zá-

sluÏnou. âinila se i mûstská kni-

hovna pod vedením Josefa Je-

fiábka. Mûla k dispozici více neÏ

14 tisíc svazkÛ a kolem 850 ãte-

náfiÛ.

Konala se také fiada v˘stav, mezi

nimi v˘stava o boji proti alkoho-

lu. Ta prezentovala, Ïe za tfii ãtvr-

tiny roku 1958 se prodalo na

R˘mafiovsku za 2,2 mil. Kã „tûÏké-

ho“ alkoholu, celkem 27 500 litrÛ

a za 0,5 mil. Kã vína - 22 000 lit-

rÛ. Pfii pfiepoãtu na poãet obyva-

tel jsou to ãísla velmi vysoká,

nicménû kronikáfi konstatuje, Ïe

po nûkolika letech, kdy ná‰ 

okres zaujímal první místo (patr-

nû v kraji), „nám palmu ‘vítûz-
ství’ odebraly okresy Litovel
a Hranice“.

V̆ znamné postavení ve mûstû

mûlo mûstské kino spravované

Josefem Dostálem. Kronikáfi

musel konstatovat, Ïe ani v roce

1958 se kinu nedostalo zásadní

nutnosti - tepla v zimním obdo-

bí. Pí‰e, Ïe „pfies v‰echny snahy
MNV nezískala se firma ochotná
provést opravu ústfiedního tope-
ní“ a dvoje kamna s elektrick˘-

mi vûtráky teplého vzduchu ne-

staãila. „Lidé nejsou spokojeni
ani s vrzav˘mi Ïidlemi a ‰patnou
viditelností ze zadních a stfied-
ních fiad neklopeného sálu. Proto
také náv‰tûvy filmov˘ch pfiedsta-
vení opût oproti roku 1957 klesly
aÏ na 84 233 divákÛ.“ (V roce

1957 to bylo 94 836 divákÛ,

o rok dfiíve 107 913 divákÛ.)

Pokles náv‰tûvnosti kronikáfi vy-

svûtluje vzrÛstajícím poãtem te-

levizorÛ v domácnostech (v roce

1958 jich bylo v R˘mafiovû 306)

a jejich spoleãn˘m sledováním

v závodních klubech. Po cel˘

rok se v kinû promítalo ve stfiedu

a v nedûli dvakrát, v úter˘ a v pá-

tek jednou. Promítlo se 172 fil-

mÛ ve 385 pfiedstaveních, prÛ-

mûrná náv‰tûva na jedno pfied-

stavení ãinila 218 osob. Na

vstupném bylo vybráno nece-

l˘ch 252 tis. Kã, prÛmûrná cena

jedné vstupenky byla 3 Kãs.

„Po skonãení ãinnosti Mahena
v únoru 1957 hrají ochotnicky jiÏ
jen dûti. Ukazuje se, Ïe nevhod-
n˘ zásah do ãinnosti ochotníkÛ
vyfiadil z kulturního Ïivota mûsta
dÛleÏitou sloÏku osvûtové prá-
ce,“ napsal kronikáfi. Co se tehdy

stalo? Vysvûtlení najdeme v útlé

publikaci Amatérsk˘ divadelní

spolek Mahen 1945 - 2000, zpra-

cované dlouholetou reÏisérkou

spolku Hanou Vystrãilovou. Ta

uvádí, Ïe po velmi úspû‰né ãin-

nosti v roce 1955 a v první polo-

vinû roku 1956, kdy soubor

Mahen nastudoval nûkolik her,

mezi nimi i âapkovu Bílou ne-

moc a zejména Jiráskovy hry

Otec a Psohlavci (Psohlavce

Mahenovci sehráli v zahradû

Brokátu s úãastí asi 1300 divá-

kÛ), nastudoval po prázdni-

nách reÏisér Zdenûk Dr‰Èák hru

A. N. Dostojevského Boufie

a pod jeho vedením skupina her-

cÛ zaãala zkou‰et hru Milana

Jari‰e Inteligenti. Porota sloÏená

z ãlenÛ ãinohry olomouckého di-

vadla, která sledovala premiéru

Jari‰ovy hry v lednu 1957, ji do-

poruãila k úãasti na Národní pfie-

hlídce v Pfierovû. V dubnu 1957

byl v‰ak reÏisér Z. Dr‰Èák náhle

zatãen pfiíslu‰níky StB v Olo-

mouci a pfievezen po v˘slechu

do olomouckého vûzení. Byl ob-

vinûn z toho, Ïe pfiedstavením té-

to hry byla zpÛsobena uráÏka

Komunistické strany âeskoslo-

venska. StB trvala na tom, Ïe

‰krty, které ve hfie provedl, zmû-

nily smysl hry v reakãní. Nako-

nec krajsk˘ prokurátor na zákla-

dû posudkÛ odborníkÛ trestní fií-

zení zastavil. Cel˘ pfiípad vzal

spolku Mahen chuÈ do práce

a teprve koncem roku 1958 se po-

dafiilo ãinnost obnovit a v bfieznu

1959 soubor sehrál hru Pavla

Kohouta Taková láska.

Na poli tûlesné v˘chovy a sportu

kronikáfi ocenil zejména turistic-

k˘ oddíl (vyznaãil trasu na

Alfrédku), obûtavou ãinnost ku-

ÏelkáfiÛ a pod vedením uãitelÛ

Jar. Sklenáfie a Jifiího Kubity

slibnû se rozvíjející oddíl lyÏafi-

sk˘.

V roce 1958 udûlala zima ra-

dost lyÏafiÛm, mnoÏství snûhu

vydrÏelo aÏ do zaãátku dubna,

de‰tivé jaro naopak dûlalo potí-

Ïe zemûdûlcÛm. V létû se od

22. ãervence poãasí zhor‰ovalo

a 19. srpna R˘mafiovsko zasá-

hla prÛtrÏ mraãen, která zpÛso-

bila zv˘‰ení hladiny Podolské-

ho potoka o 130 cm nad normál.

Koryto nestaãilo a pfiívaly vody

se pfievalily pfies bfieh u elektrár-

ny a u hfii‰tû „tvofiíce tu celé je-
zero táhnoucí se aÏ k Jamarti-
cím“. Na Národní ulici strhla voda

roh b˘valé sodovkárny. Podzim

byl znaãnû nevlídn˘ a sníh, kter˘

napadl 20. fiíjna, v R˘mafiovû sice

je‰tû roztál, ale na Vysoké holi uÏ

zÛstal leÏet aÏ do jara. V prosinci

byla „takfika kvûtnová pohoda“

a paní Zima nastoupila vládu aÏ

koncem mûsíce.

(Prameny: Kronika R˘mafiova
II; publikace 20. století,
Kronika; Amatérsk˘ divadelní
spolek Mahen, 1945-2000; volnû
pfiístupné internetové stránky.
Pozn.: texty psané kurzívou jsou
doslovné citace z mûstské kroni-
ky.) M. Marek
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Psohlavci Archiv H. Vystrãilové
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Vánoãní
a silvestrovská pfiíloha

Dobr˘ den, lidi!
Tak to jsem já, první obãánek na‰eho

mûsta pro leto‰ní rok. UÏ jsem vyrostla,

sedím, umím rychle lézt po celém bytû,

stavím se na noÏky, zaãínám chodit po té-

to zemi. Ráda jím a nejvíc mi chutná pra-

vá ãeská kuchynû.

Usmívám se na maminku a taÈku a na

v‰echny tety. Ráda se koupu, dûlám ko-

lem sebe rybník, a nikdo se ani nezlobí.

Nûkdy si tro‰ku popláãu, ale to jenom

málo a chviliãku - abych to nezapomnûla.

A víte, jaké mám ráda hraãky? V‰echny,

ale nejvíc asi ty, co dûlají pofiádn˘ rámus

a hluk. Nûkdy si zalistuju ve sv˘ch „kni-

hách“.

Moc se tû‰ím na svoje první Vánoce a na-

rozeniny. A potom budu ãekat, komu pfie-

dám Ïezlo prvního obãánka roku 2009.  

Barunka HaÏiková, R˘mafiov

Ze staroãeské kuchynû Tenhleten znáte?
UÏ hodnû dlouho jsme nelistovali

v receptech, v kuchafikách, a pfiece

právû v tûchto dnech, kdy kalendáfi

hubne a bude vymûnûn za nov˘, jsou

novinové stánky, ãasopisy a jejich

pfiílohy plné návodÛ na pfiípravu vá-

noãních a sváteãních dobrot. Leckteré

mi pfiipadají jako gastrovraÏdy.

Patnáct i více ingrediencí, v˘bûrové

suroviny (vãetnû pravého francouz-

ského koÀaku), kofiení, které mnohdy

znám jen podle jména, zaãínám b˘t

sytá uÏ pfii proãítání tûchto recepisÛ.

Vybrala jsem pro pobavení, pouãení

a moÏné vyzkou‰ení tfii recepty z ku-

chynû na‰ich babiãek. Jak na bram-
borov˘ salát obyãejn˘? Dle potfieby

uvafiíme brambory, je‰tû teplé oloupe-

me a rozkrájíme na koleãka. Pfiidáme

jednu nadrobno nakrájenou cibuli, 

osolíme, zalijeme octovou vodou

a v‰e lehce prolijeme mastidlem, do-

br˘m tabulov˘m olejem. Jest chutnûj-

‰í, dûlá-li se z tepl˘ch bramborÛ.

Druh˘m pokrmem je lepenice.

Základem jsou opût brambory, ty 

oloupeme, na dílky nakrájíme a uva-

fiíme v osolené vodû s kmínem.

Mezitím kyselé zelí trochu pfiekrájí-

me a asi jednu tfietinu odebereme. Na

tuku osmaÏíme nakrájenou vût‰í ci-

buli, pfiidáme vût‰í díl zelí a povafiíme

tak, aby se ‰Èáva vydusila, ochutíme

lÏiãkou cukru. Brambory ocedíme,

‰Èuchadlem rozmaãkáme a du‰ené

i syrové zelí zamícháme do hork˘ch

brambor. MÛÏeme podávat i jako pfií-

lohu k uzenému, k sekané... (Lepeni-

ce je z jiÏních âech.)

A coÏ takhle tvarohov˘ trhanec?

Dobr˘ tvaroh rozmícháme se tfiemi

Ïloutky, mlékem a lÏící mouky, pfiidá-

me tfii lÏíce cukru a ze tfií bílkÛ sníh.

Na pekáãku rozpálíme máslo, tûsto

naÀ rozetfieme a peãeme. Pak teplé

krájíme ãi trháme a sypeme na talí-

fiích cukrem a skofiicí.

Na‰la jsem taky recepty na kulajdu,

oukrop, ‰lej‰ky, mofiidlo na zajíce,

bramborové placáky, nastavovanou

ka‰i, kramfleky, ‰kubánky, bramboro-

vé nudle, fa‰írku, Ïebraãku, pecivál-

ky. Víte, co mám teì pfied sebou?

Zase gastrovraÏdu. Tak to ne!? Si

• Blond˘nka si objedná pizzu. „A pfiejete si ji nakrájet na

‰est nebo na dvanáct dílkÛ?“ „Jen na ‰est, dvanáct bych

uÏ nesnûdla,“ odvûtí sleãna.

• „Jakou mám nadûji, pane doktore?“ ptá se muÏ, kter˘ se

bojí operace. „No, víte, dûlám to uÏ podvacáté.“ „Tak to

jsem klidn˘.“ „Jistû, jednou se to pfiece musí povést!“

• Tatínek na vsi sleduje syna, jak odchází s baterkou ven.

„Kam má‰ namífieno?“ „Na rande.“ „KdyÏ já jsem ‰el na

rande, Ïádnou baterku jsem si nebral.“ „No tak se pak ne-

div, co sis pfiivedl domÛ!“

• Do Zverimexu vrazí rozãilen˘ muÏ s ledním medvûdem

na vodítku a huláká: „Kde je ten ‰mejd, co mi pfied ro-

kem prodával bílého kfieãka?“

• MuÏ se neãekanû vrátí domÛ a najde u své Ïeny milence.

Chytne ho pod krkem a cel˘ brunátn˘ five: „Tak to se‰ ty,

co mi parkuje pfied domem na mém místû!?“

• Jak mezi politiky najdete tfii naprosté blbce? Namátkou.

• „Moje máma jezdí jako blesk,“ chlubí se Honzík. „Tak

rychle?“ „Ne, ale kaÏdou chvíli nûkde vrazí do stromu.“

• Pan Novák je novopeãen˘m otcem dvojãat. „Va‰i synové

se narodili pfiedãasnû,“ sdûluje porodník. „A vy se jim di-

víte? Kdo by s mojí Ïenou vydrÏel cel˘ch tûch devût mû-

sícÛ?“

• V Austrálii, v kapse klokanice, sedí mal˘ tuãÀáãek a stû-

Ïuje si na vedro. Tisíce kilometrÛ odsud sedí na ledové

kfie mezi tuãÀáky mal˘ klokánek, tfiese se zimou a nafií-

ká: „Zatracené v˘mûnné pobyty!“
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SoutûÏte s námi o ceny
Po roce jsou tu opût Vánoce a s nimi i na‰e

pravidelná soutûÏ o ceny. Tentokrát jsme

pro vás ve spolupráci s autorem hádanek

Ing. Jaroslavem Bezpalcem, CSc., pfiipravi-

li velkou ‰védskou kfiíÏovku, osmismûrku,

rozetu, fietûzovou rámcovku, ornamentovku

a pfiesmyãkovou v˘pustku. Tajenky jednot-

liv˘ch hádanek tvofií jména znám˘ch osob-

ností R˘mafiovska a úkolem lu‰titelÛ bude

nejen správnû vylu‰tit tajenku, ale do kvízu,

kter˘ naleznete na konci na‰í soutûÏe,

správnû pfiifiadit ãíslo tajenky. Takto vyfie‰e-

nou soutûÏ za‰lete do 8. ledna na adresu

R˘mafiovského horizontu, Stfiedisko volné-

ho ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, nebo

elektronicky na rymhor@seznam.cz, pfií-

padnû vhoìte dopis s fie‰ením do redakãní

schránky u hlavního vchodu SVâ. Úspû‰ní

lu‰titelé se mohou tû‰it na pûkné ceny

a pfiedplatné na‰eho ãtrnáctideníku na pfií‰tí

rok zdarma. Redakce

¤etûzová rámcovka

Legenda:

Zleva vpravo dolÛ Zprava vlevo dolÛ

1. Sportovní loì 2. Textilní látka 3. Znaãka fotomateriálu 4. Slovan. bÛh hromu; netoliko

3. Surovina zátek; zastar. tfiída 4. Element; ãinit 5. Hluãení; ná‰ filosof (Erasmus) 6. Elementární ãástice; ‰a‰ek

5. Citoslovce zlomení; 6. Inkoust. skvrna; oblouk 7. Lihovina; úãty 8. Dûtská nemoc; úãetní provûrka

úprava vlasÛ 9. MuÏské jméno 

7. Hranol; pfiístav v Chorvatsku 8. NáboÏenská skupina (b˘v. mobil. operátor); lovec rakÛ

10. âinidlo PomÛcka: kvark

Ornamentovka

Pfii obvodu ‰estipísmenná fietûzovka, kde posled-

ní dvû písmena jsou prvními písmeny následují-

cího v˘razu.

1-2 malá místnost; 2-3 pfiijít (ãas); 3-4 vÛdce

HunÛ; 4-5 dlouhé sedadlo; 5-6 spojovati; 6-7 fie-

ka v ¤ímû; 7-8 obec na Bruntálsku; 8-9 zji‰Èova-

ti hmotnost; 9-10 americká koroptev; 10-11 afric-

k˘ stát; 11-12 otázka na poãet (zastar.); 12-13

zhroucení; 13-1 nemoc psÛ.

Do stfiedu: tfii písmena, první dvû z fietûzovky, tfie-

tí tvofií tajenku ã. 7; 5-6 první tajemník OSN

(Trygve); 6-7 ná‰ herec (Josef); 7-8 zahrada zví-

fiat; 8-9 Semita; 9-10 evropsk˘ mys; 10-11 hrob;

11-12 pres; 12-13 nátûr; 13-1 slov. jiná;

PomÛcka: tinama, Lie, Nao
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Osmismûrka s tajenkou ã. 9

Legenda:
Anorak, atrapa, avízo, celiny, ãipera, ãistidlo, dlabat, drak, dudák, harant, hastro‰, Havaj, holiã, hostinec, hru‰ka, jasno, kabela, kaÀka, kapr,

Karkulka, kastory, kastrol, kelce, klapaãka, klapka, kohout, kopa, kofiínek, kozák, krocan, krotká, kfiídlo, kfiíky, kukaãka, kukla, kvoãna, k˘-

vaãka, lávka, lilie, Lukov, l˘ko, Mates, míza, obaly, ocúny, odkaz, odpisovat, Opoãno, Orion, Ostrava, ovãák, ovoce, paket, palma, parkos, past,

patron, pavouk, pleso, plot, pocity, pokora, postihovat, potok, prohra, Prusko, pfiíkony, rohat˘, roupi, rukavice, R˘mafiov, fiedkev, Samson, sáÀ-

ky, skfiíÀka, soupefi, stojka, stopafika, stotfii, tílko, tlapa, trapasy, tfiíkolka, úhofii, Úsov, ústa, vorafi, voskovka, zákoník, záfi, zdaleka, zkrat.

Rozeta

Ve vyznaãen˘ch polích tajenka ã. 8.

1. národopisn˘ soubor; 2. Ïenské jméno

(âunderlíková); 3. levá ruka; 4. msta; 5. lyÏafisk˘

prvek (opak pfiívratu); 6. jinak vrátí, oplatí; 7. hl.

mûsto Nûmecka; 8. tvrdokov; 9. ãesk˘ rad.

systém; 10. pfiíli‰n˘ spofiílek; 11. znám˘ botanik;

12. slovenská Pavla; 13. vinohrad - slov. kapsa;

14. tlapa - Ïenino; 15. domácky koãiãka - lesní

‰elma; 16. prehistorie - hranol; 17. klyst˘r - dílek;

18. astr. jednotka délky - prost˘ kus nábytku.
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Vánoãní ‰védská kfiíÏovka
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Kvíz - osobnosti R˘mafiovska
Jména osobností jsou utajena v tajenkách hádanek. Pfiifiaìte k charakteristice osobnosti ãíslo tajenky:

âestn˘ obãan R˘mafiova, olomouck˘ arcibiskup ...................................................................................................................  (tajenka ã. .........)

¤editel první ãeské mû‰Èanské ‰koly v R˘mafiovû .................................................................................................................  (tajenka ã. .........)

V̆ znamn˘ zemûdûlsk˘ odborník, majitel janovického velkostatku .....................................................................................  (tajenka ã. .........)

Objevitel tfiívrstvé barevné fotografie .....................................................................................................................................  (tajenka ã. .........)

Jeden z prvních ãesk˘ch pováleãn˘ch obyvatel a pfiedseda MûNV .......................................................................................  (tajenka ã. .........)

Malífika ...................................................................................................................................................................................  (tajenka ã. .........)

Uãitel, propagátor turistiky, ochotník souboru Mahen ..........................................................................................................  (tajenka ã. .........)

V̆ znamn˘ barokní malífi ........................................................................................................................................................  (tajenka ã. .........)

Zakladatel 1. ãeské ‰koly, umuãen v koncentraãním tábofie 1942 .........................................................................................  (tajenka ã. .........)

Pfiesmyãková v˘pustka
V prvním v˘razu je obsaÏen druh˘

v˘raz. Zbylá písmena zapsaná do po-

sledních dvou sloupcÛ dávají tajenky

ã. 5 a 6.

1. âesk˘ kronikáfi - tropické ‰ílenství;

2. Ukrajinské mûsto - pochoutka pfii 

zabíjaãce;

3. Îenské jméno (napfi. Mouãková) - 

pfiítok Volhy;

4. Zimní nebezpeãí - Ïenské jméno 

(napfi. Baarová);

5. Dítû divoãiny - mongolsk˘ past˘fi;

6. PrÛsvitky - staré váhové jednotky;

7. TûÏafii ledu - vÛdãí my‰lenka.

PomÛcka: Kama, oleáty.
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Milí ãtenáfii
R˘mafiovského horizontu,

pokud jste doãetli aÏ sem, na po-

slední stranu, nezb˘vá neÏ vám

podûkovat za pozornost, kterou

jste vûnovali v‰em stránkách

pfiedchozím. Doufáme, Ïe jsme

vás nezklamali a nabídli vám

v tomto sváteãním ãase pfiíjemné

okamÏiky, plné zajímav˘ch infor-

mací i odlehãeného rozpt˘lení.

NeÏ se ale v tomto roce rozlouãí-

me, rádi bychom se za ním s vá-

mi je‰tû krátce ohlédli.

Celobarevn˘ speciál b˘vá vyvr-

cholením celoroãní práce na

v‰edních ãíslech, která kaÏd˘ch

ãtrnáct dnÛ usilují poskytnout 

nejaktuálnûj‰í a nejpodstatnûj‰í

informace ze Ïivota mûsta i celé-

ho regionu. S pomocí na‰ich ex-

ternistÛ a dopisovatelÛ se dafií vy-

tváfiet pestrou mozaiku zpráv, re-

cenzí, komentáfiÛ i kritick˘ch po-

stfiehÛ, pozvánek a upoutávek, dí-

ky nimÏ lze získat dobrou pfied-

stavu o tom, co se na R˘mafiov-

sku dûje. Své pevné místo si na

stránkách R˘mafiovského hori-

zontu získaly i dal‰í rubriky, napfi.

ãlánky z historie regionu, vzá-

jemné rozhovory zajímav˘ch 

osobností, reportáÏe o nejrÛznûj-

‰ích fiemeslech, autorská literární

tvorba i fotografické rubriky, kte-

ré odhalují netu‰ené pohledy na

podobu mûsta i Ïivot jeho obyva-

tel. Za jejich pravidelnou náplÀ

dûkujeme Mgr. Jifiímu Karlovi,

Mgr. Bohumilu ·védovi, ZdeÀku

Habrovi, úãastníkÛm literární

soutûÏe Marie Kodovské a také

v‰em tûm, kdo chvíli nesli ‰tafe-

tov˘ kolík otázek a odpovûdí

v rubrice ·tafeta. Lze si jen pfiát,

aby v‰echny tyto oblíbené rubri-

ky zÛstaly souãástí na‰eho ãtr-

náctideníku i v pfií‰tím roce.

Stejné pfiání smûfiuje i k ostatním

na‰im spolupracovníkÛm, zvlá‰tû

k tûm, ktefií nám zasílají informa-

ce z okolních obcí.

Vyjmenovat v‰echny, kdo se po-

díleli na pfiípravû tfiiadvaceti le-

to‰ních ãísel, by vydalo na v˘ãet

zvící telefonního seznamu. Rádi

bychom jmenovitû podûkovali 

alespoÀ tûm, ktefií stáli u zrodu

v‰ech jednotliv˘ch ãísel, tedy ãle-

nÛm redakãní rady Ing. Milosla-

vu Markovi, Mgr. Kvûtoslavû Si-

cové, Bc. Leonû Pleské, Marcele

Pavlové a Mgr. Vlastimilu

Baranovi. Velmi si ale ceníme

i zájmu ostatních spolupracovní-

kÛ, zástupcÛ mûstsk˘ch institucí,

kulturních, zájmov˘ch a sportov-

ních organizací a dopisovatelÛ

z fiad vefiejnosti, díky nimÏ se stal

R˘mafiovsk˘ horizont nejen zdro-

jem informací, ale i platformou

pro v˘mûnu názorÛ. V neposled-

ní fiadû chceme podûkovat Mgr.

Jifiímu Karlovi za pomoc pfii pfií-

pravû celobarevného speciálu, za

zapÛjãení dobov˘ch fotografií ta-

ké Mûstskému muzeu R˘mafiov,

Mgr. Bohumilu ·védovi, Ing.

Oldfiichu Pfiikrylovi, Ing. Milo-

slavu Markovi, Hanû Vystrãilové

a Jindfiichu ·vorãíkovi.

A nakonec vám, milí ãtenáfii, dû-

kujeme za va‰i pfiízeÀ a pozor-

nost, protoÏe bez vás by práce na

R˘mafiovském horizontu nemûla

smysl. Budeme rádi, pokud nám

prokáÏete svou dÛvûru i v roce

2009. 

Va‰e redakce
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Poklidné a radostné Vánoce plné pohody,
úspěšný vstup do nového roku 2009,

zdraví, štěstí a porozumění,
mnoho pracovních,

ale i osobních úspěchů
přeje
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