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Proã byla vykácena ka‰tanová alej 
pod hfibitovem?

Franti‰ek VaÀák: portrét 
k 95. v˘roãí narození

Do Staré Vsi se sjely vojenské veterány, 
vy‰plhaly aÏ na Alfrédku

Majáles – pfiehlídka r˘mafiovsk˘ch 
kapel s hostem z Opole

Fotbalová sezóna vyvrcholila turnajem 
pfiípravek Lord Cup
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Orientální tanečnice přijely z Tábora zlaté a stříbrné
Orientální tanec v Rýmařově zaznamenal
boom před osmi lety. Od prvních seminářů
pro dospělé ženy přešel k pravidelným lek-
cím a poměrně záhy se stal vyhledávanou
volnočasovou aktivitou a leckdy i vášní pro
desítky žen od nejmenších dívenek po dámy
ve zralém věku. Nyní vstoupil do další vývo-

jové fáze a stal se soutěžní disciplínou.
Předchozí čtyři roky se skupiny orientálního
tance sdružené pod Střediskem volného času
Rýmařov prezentovaly v rámci ucelených ta-
nečních pásem Stopy v písku, Ve jménu lás-
ky, Na křídlech Orientu a poslední Lady
Orient, které už spojilo přehlídku se soutěží

žen-sólistek. Letos se tanečnice rozhodly
soutěžím věnovat naplno a přihlásily se do
Czech Dance Organization, která pořádá
soutěž v celé řadě tanečních stylů na republi-
kové úrovni s exkluzivním právem nomino-
vat reprezentaci ČR pro mezinárodní mist-
rovství.

Oddysey Fantasy

Habibi

Beledi

Little Belly Stars

Arab Habibi

Zlaté nejmladší tanečnice
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Orientální tanečnice ze skupin Neila (SVČ
Rýmařov) a Sheilla (SK Torpédo) tedy letos
věnovaly své tréninky intenzivní přípravě,
úspěšně prošly krajským i zemským kolem
a postoupily na 4. mistrovství republiky s ná-
zvem Belly Dance, jež se konalo v sobotu
18. června v Táboře. Malou generálkou bylo
Orientální odpoledne s Neilou a Sheillou ve
středu 15. června, během něhož tanečnice
předvedly domácímu publiku všechny sou-
těžní choreografie a doladily některé drobné
nedostatky. Diváci měli možnost v rýmařov-
ském kinosále zhlédnout i dvě nesoutěžní
skladby v provedení nejmenších a nejstar-
ších tanečnic.
Osm choreografií se v sobotu vydalo na dlo-
uhou výpravu do Tábora, která pro tanečnice
a jejich doprovod začala ve čtyři hodiny ráno
a skončila návratem hodinu po půlnoci. Po
náročné cestě na místo je čekal ještě nároč-
nější soutěžní maratón. Na mistrovství re-
publiky se sjely vítězky a další nominované
ze všech zemských kol; mezi desátou dopo-
lední a osmou večerní se na parketu sálu
v hotelu Palcát představilo porotě více než

130 choreografií v klasickém a show stylu ve
všech věkových kategoriích od přibližně šes-
tiletých dětí po seniorky. Rýmařov na soutě-
ži zastupovaly tanečnice v dětské, juniorské
a dospělé kategorii ve všech vypsaných dis-
ciplínách (sóla, dua, malé skupiny, velké for-
mace a mini produkce) a ve všech získaly
medaili. V celkovém součtu čítá rýmařovská
kořist pět stříbrných a dvě zlaté medaile:
Děti - dua:
TS Neila (B. Laštůvková a S. Drápalová)
v chor. L. Laštůvkové Belly Sparklets
- 1. vicemistři ČR
Děti - malé skupiny:
TS Neila v chor. L. Laštůvkové Little Belly
Stars - 1. vicemistři ČR
Děti - velké formace:
TS Neila v chor. K. Gregovské Arab Habibi
- mistři ČR
Junioři - malé skupiny:
TS Neila v chor. D. Gajdošové Habibi - 1. vi-
cemistři ČR
Junioři - velké formace:
TS Neila v chor. D. Gajdošové Beledi - 1. vi-
cemistři ČR

Dospělí - mini produkce:
TS Sheilla v chor. L. Laštůvkové Bollywood
- mistři ČR
Dospělí - velké formace:
TS Sheilla v chor. L. Laštůvkové Odyssey
Fantasy - 1. vicemistři ČR
Kromě titulů a medailí vyneslo umístění rý-
mařovským orientálním tanečnicím zároveň
nominace na mistrovství Evropy v Moskvě
a na mistrovství světa na Ukrajině. Tento vý-
sledek je vynikajícím završením letošní ta-
neční sezóny a dívky mohly po vysilujícím
dni odjíždět domů spokojené. Soutěž jim při-
nesla nejen radost z medailí a motivaci pro
nadcházející rok, ale i cenné zkušenosti z vr-
cholné soutěže, v níž soupeřily taneční kluby
z celé republiky, mnohé opravdu vysoké 
úrovně. Tanečnicím patří gratulace a jejich
vedoucím Dáši Gajdošové, Katce Gregovské
a Lucce Laštůvkové poděkování za přípravu
i krásné choreografie. Zvláštní poděkování
patří trpělivým rodičům tanečnic, především
maminkám, které také pomáhaly s výrobou
kostýmů.

Helena Tesařová, ZN

Keltské slavnosti 2011
Keltské slavnosti letního slunovratu se
v Karlově pod Pradědem konají od roku 2009.
Přesun do teplejšího období po úvodním roční-
ku, chladném počasím i návštěvností, slavnos-
tem výrazně pomohl, akce si rychle vydobyla
zájem turistů i místních, a zdá se tudíž, že se
Petru Schäferovi podařilo založit novou tradici.

Nasvědčuje tomu i ročník letošní, který se ko-
nal 24. - 26. června. Na návštěvníky čekala
akce inspirovaná dějinami a kulturou kelt-
ských zemí, a to od nejstarších dob až po skot-
ské boje za nezávislost. Malí i velcí se tak
mohli něco dozvědět o technikách výroby
keltských zbraní a šperků, zastřílet si z luku,

vyzkoušet si irské tance, zasoutěžit si v chůzi
na chůdách či řezání špalku pilou dvojmuž-
nou i dvojžennou nebo si nechat zkrášlit vlas
a tvář. Nechybělo bohaté občerstvení masné
ani tekuté a o hudební kulisu se postaralo ši-
roké spektrum kapel žánrů country, folk i mo-
ravské lidové. JaPo

Stříbrné juniorky Fota: J. Vala a M. Tesařová Zlatý Bollywood dospělých tanečnic a stříbrné dětské duo
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Když návrat k přírodě, tak návrat k přírodě. Po zamyšlení nad za-
hrádkařením a ochranou přírody od mých kolegů přispěju i já svou
troškou slov - v mém případě o pěstění rostlin domácích, neboli
pokojových. Soudím, že téma je to všeobecně známé, vždyť něja-
kou tu kytku v kořenáči má doma snad každý. I kdyby to měla být
jenom pažitka.
Ač je domácí opečovávání rostlin spíše doménou žen, má i mužské
příznivce, kteří ho dokážou posunout na vyšší level coby pěstitelé
specialit, jako jsou bonsaje, sukulenty nebo masožravky. Pro ty ne-
váhají lovit hmyz a pinzetou je „krmit“ přímo do láčky. Tak mě na-
padá, zda se v případě masožravek už nejedná o chov...
Právě ono krmení malých zelených predátorů mi přímo vnuklo ná-
pad zamyslet se nad zvláštní lidskou tendencí domestikovat jiné
formy života a obklopovat se jimi ve svém nejintimnějším okolí,
ne pro užitek, jako v případě hospodářských zvířat a plodin, ale jen
tak - pro zábavu, pro potěšení. Lidé jsou schopní zabydlet svůj do-
mov nejrůznějšími mazlíčky; vedle psů, koček, činčil, křečků, ha-
dů, pavouků (nemám na mysli volně žijící záchoďáky, ale ty exo-
tické potvory, které se chovají v teráriích) a jiných, ještě roztomi-
lejších zvířátek věnujeme podobnou péči i rostlinám. Jejich pří-
tomnost v našich domovech je sice méně nápadná, ale zato maso-
vější než v případě zvířecích mazlíčků. Znám několik domácností
bez zvířat (chovaných záměrně), ale asi žádnou, kde by nebyla as-
poň jedna kytka za oknem. Rostliny jsou prostě méně náročné - ne-
působí alergie (pokud je nežvýkáte), nehlučí, moc se nehýbou a ta-
ky nenadělají takový svinčík. Člověk se o ně stará leckdy s ne-
menší péčí než o nějaké to zvířátko a ony mu za to dají svou uklid-
ňující zeleň, osvěžující krásu květů, vůni a taky kyslík (který si
ovšem v noci zase vezmou zpátky, takže se nedoporučuje mít je ve
větším množství v ložnici, ale když větráte, není co řešit). Kytky
jsou navíc lapači prachu, takže jsou nejen zdobné, ale i užitečné.
Ideální mazlíci.
Co se pěstování rostlin domácích týče, patřím k diletantům. Mám
doma 28 kytek, z toho jeden kaktus, ale u většiny nevím, jak se
přesně jmenují, odkud pocházejí ani jaký typ zeminy, hnojiva,
světla či zálivky je jim nejvíc prospěšný. Máme jednoduchou do-
hodu: jednou týdně je zaleju (indikátorem zpoždění je ibišek, kte-
rý začne povadlými listy pantomimicky naznačovat, že je nejvyšší
čas na závlahu), přihnojím, když si náhodou vzpomenu, asi tak
dvakrát do roka jim udělám tropy, to jest postupně je nanosím do
vany a osprchuju od prachu, a podle individuální potřeby přistřih-
nu nebo přesadím. To zejména, když se rozbije kořenáč.
Přiznávám, že to není úplně ideální péče, ale většina mých rostlin
se přizpůsobila a ty zbylé to vzdaly beze slova výčitek.

Rodový a druhový, natož odborný latinský název svých kytek sice
mnohdy neznám, zato u každé vím přesně, kdo mi ji kdy dal a proč.
Tak například monsteru jsem adoptovala v Opavě, neboť její maji-
telka se jí chtěla zbavit, že prý moc roste. Pelargonii citronovou mi
přivezla kamarádka na letní brigádu. Droboučká rostlinka pak se
mnou přežila několik týdnů v zakouřené restauraci a hrdinně vy-
dechovala do její potemnělé prostory svou něžnou vůni. Ibišek
a tchýnin jazyk jsem zdědila po babičce a dodnes vím, kde ve vý-
klenku jejího brněnského bytu oba květináče stály. Několik květin
zdobilo můj dětský pokoj v domě rodičů, jiné mi věnovala druhá
babička, vášnivá pěstitelka, jejíž byt připomíná džungli, a další
bydlely v mém nynějším domě ještě dřív než já. Každá ta kytka má
svůj příběh. Připomíná mi určitá místa a určité lidi.
Navzdory křesťanské věrouce tvrdím, že duši mají i zvířata, i rost-
liny. Duši a rozhodně osobnost. Svědčí o tom už to, že je domesti-
kujeme, ochočujeme, jednoduše řečeno že s nimi navazujeme vzta-
hy. Znám lidi, kteří dávají rostlinám osobní jména. Já těm svým za-
ložila fotoalbum a fotím je pokaždé, když kvetou.
Není to nakonec tak, že ve skutečnosti si ochočily kytky nás?
Stejně jako psi dosáhli toho, že jsme je zbavili nutnosti lovit, kr-
míme je, leckdy i oblékáme a spí v naší posteli, dokázaly i rostliny
- svou krásou - přimět člověka, aby je vyrýpl ze země, vložil do ná-
doby a odnesl domů, kde se jim snaží to vykořenění stonásobně vy-
nahradit. A ony se postupně zabydlují, nechají se vypiplávat, zalé-
vat hektolitry vody a okupují stále větší část lidského obydlí (mon-
stera fakt moc roste) a přitom se tváří, jako by nic. Taková nená-
padná zelená invaze. No jo, ale co s tím, když jim to tak sluší... ZN

V tomto čísle najdete
Jedna paní povídala
Proč byly vykáceny stromy pod hřbitovem? ............. str. 6

Dálkový výslech
Iva Valová .................................................................. str. 6

Zdravotnictví
Naši záchranáři bodovali na Rallye Rejvíz ............... str. 7

Školství
Děti ze ZUŠ roztančily Vltavu ................................. str. 7

Kdo byl kdo
František Vaňák ......................................................... str. 8

Policejní zápisník
Policisté a rybářská stráž obcházeli Slezskou Hartu str. 11

Nad stránkami městské kroniky
Rok 1959 ................................................................... str. 12

Městské muzeum a Galerie Octopus
Dračí noc v muzeu ................................................... str. 14

Jazzclub
Majáles: přehlídka rýmařovských kapel 
s polským hostem .................................................... str. 15

Organizace a spolky
Pétanque s Kouzelnou buřinkou ............................... str. 18

Z okolních obcí a měst
Rýmařovská meteorologická hádanka ..................... str. 18
Sraz Veterán klubu Třebíč ve Staré Vsi ................... str. 20

Sport
Lord Cup 2011 ............................................................ str. 23
35. kapitola Rýmařovského desetiboje dopsána ....... str. 24

Pár slov... o rostlinách domácích

Ibišek po babičce

-13-2011  29.6.2011 16:58  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2011

5

Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na místo:

referenta odboru stavební úřad
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2011
Pracovní poměr: na dobu určitou (po dobu trvání mateřské či rodičovské dovolené)
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: • požadované vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou, stavebního, příp. technického směru,
• výhodou praxe ve státní správě a samosprávě,
• zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v dané 

problematice výhodou,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonu 

č. 500/2004 Sb., správním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
• vysoké pracovní nasazení,
• zkušenosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
• schopnost samostatného jednání a vystupování,
• odpovědnost a preciznost,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu ve svém správním území,
• odborné zpracovávání rozhodnutí, sdělení, vyjádření a stanovisek podle zákona 50/1976 Sb. v platném znění, 

vyhl. č. 137/1998 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 184/2006 Sb. v platném znění, vyhl. 
č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb., 502/2006 Sb., 503/2006 Sb., vyhl. č. 526/2006 Sb. a dalších 
prováděcích předpisů,

• posuzování staveb podle vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání sta-
veb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

• vyměřování správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění za úkony provedené ve správním území,
• zajišťování dílčích statistických údajů ve správním území,
• zajišťování ukládání dokumentace stavebního úřadu,
• zpracovávání vyjádření podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 

z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Písemná přihláška zájemce musí dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené činnosti,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nej-

později 21. července 2011.

Lhůta pro podání přihlášky: 21. července 2011

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům
oznámeno písemně. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Bližší informace v případě dotazů podá vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Rýmařov Ing. Iveta Pochylová, tel.: 554 254 301, 774 554 301. 

Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Jedna paní povídala

Dálkový výslech

K městům patří zeleň a obyvatelé každý je-
jí úbytek vnímají velmi citlivě, zvláště po-
kud jde o kácení stromů. Naše redakce při-
jala podnět od občanů, kteří se pozastavují
nad tím, že podél cesty k městskému hřbi-
tovu, vedoucí mezi zahrádkářskými kolo-

niemi, a v těsné blízkosti památníku obě-
tem první světové války bylo nedávno po-
káceno několik vzrostlých stromů.
Obyvatelé blízkých domů a také zahrádká-
ři poukazují na to, že stromy jistě nebyly
všechny nemocné a kácení navíc proběhlo

po započetí vegetačního období.
S dotazem, proč byly stromy odstraněny,
jsme se obrátili na vedoucího odboru ži-
votního prostředí a regionálního rozvoje
RNDr. Františka Čermáka.

Proč byly vykáceny stromy pod hřbitovem?
Budou nějak nahrazeny?

Kácení v prostoru před hřbitovem
je součástí širšího projektu Re-
generace sídelní zeleně - III. eta-
pa, na kterou město získalo dota-
ci 4,9 mil. Kč z fondů Evropské 
unie (jedná se již o pátý projekt
výsadby zeleně ve městě, na kte-
rý jsme získali prostředky z EU).
Kromě úpravy prostoru přístupu
ke hřbitovu je dále regenerován
park v areálu nemocnice, zeleň
v mateřských školách, prostor

zdevastovaného edrovického
hřbitova, alej mezi Rýmařovem
a Janovicemi a alej směrem na
Ondřejov. Dále jde o výsadby
v Harrachově a Stránském.
Konkrétně na zeleň u rýmařov-
ského hřbitova, neboť se jedná
o důležité veřejné prostranství,
byly zpracovány dva projekty,
studie Ing. arch. Fingera (Olo-
mouc) a projekt Ing. Zábojníko-
vé (Přerov). Oba autoři hodnoti-

li stav stromů a jejich perspekti-
vu v daném území a na řešení,
včetně nutného kácení, se shodli.
Bylo vykáceno pět stromů druhu
jírovce maďalu (kaštan). Zde se
jednalo o zbytek z bývalé, řezem
na babku nevhodně ošetřené ale-
je. V důsledku tohoto řezu zde
vznikly dutiny a to jak ve kmeni,
tak v místě nasazení kosterních
větví. Zvláště v tomto místě pak
docházelo k nebezpečnému vy-
lamování těchto větví. Proto by-
la již v minulosti většina původ-
ní aleje vykácena.
Perspektivu a provozní bezpeč-
nost nezaručovaly dle posudku
ani borovice černé v „srdíčku“
před hřbitovem. Jednalo se 
o oslabené, vysoce vyvětvené
stromy s řídkou korunou. Jak se
potvrdilo při kácení, v místě vy-
lomených větví (borovice černá
není do našich klimatických
podmínek vhodný strom, dochá-
zí proto k častým zlomům) byly
kmeny oslabeny hnilobou.
Součástí projektu je samozřejmě
následná výsadba, konkrétně
kaštanová alej bude nahrazena 
alejí z habrů, koncepční výsadba
včetně keřového patra bude rea-

lizována i v prostoru před hřbito-
vem. Dojde též k ošetření lipové
aleje ke kapli V Lipkách. Po
skončení projektu tedy bude pří-
stup ke hřbitovu upraven tak,
aby splňoval jak bezpečnostní,
tak estetické požadavky na zeleň
v takto důležitém a hojně navště-
vovaném prostoru.
Problém vidím v termínu a způ-
sobu kácení. Chtěli jsme samo-
zřejmě kácet v období vegetační-
ho klidu, rozhodnutí o poskytnutí
dotace se však naneštěstí opozdi-
lo a projekt musí být realizován
do konce roku. Prohlédli jsme
proto kácené stromy z hlediska
možného hnízdění ptáků a poté
souhlasili s výjimkou. Jiná je si-
tuace u způsobu kácení. Veřejnou
soutěží byla zakázka svěřena fir-
mě Intext Krnov, s níž byl způsob
kácení projednán. Bohužel, vlast-
ní kácení provedla firma v rozpo-
ru se zadáním naprosto nevhod-
ným a necitlivým způsobem, kdy
byla torza ještě cca 10 dní po od-
větvení ponechána na stanovišti.
Věřte, že tato situace nás mrzí,
neboť celý projekt stál a stojí ne-
malé úsilí. 

RNDr. František Čermák

Iva Valová
Věk: 58
Povolání: ředitelka mateřské
školy
Záliby: loutkové divadlo (hra
i výroba loutek)

Jste rýmařovská duše?
Pocházím z Prahy, ale dnes už se
za „rýmařovskou duši“ určitě
pokládám a domnívám se, že
stejně smýšlí i mé okolí. V roce
1977, když jsem se do tohoto re-
gionu přivdala, se prý sázeli
v hospodě, kdy Michalovi ta
„Pražanda“ uteče. Když mě pak
vídali jezdit s kolečky plnými
kompostu, cihel nebo tvárnic,
řekli si, že to asi nebude tak br-
zo. Dnes už si samu sebe nikde
jinde nedovedu představit.
Občas se mi sice zasteskne po
divadlech, koncertech nebo vý-
stavách, ale největší část mého já
je pevně spjata s Jeseníky a regi-
onem Rýmařovska.

Co je pro vás největší odměna?
Pracuji v mateřské škole už 39 let,
mám práci s dětmi velmi ráda, ne-
smírně mě těší a naplňuje mne.
Děti jsou jako nepopsaný list papí-
ru, jsou to naprosto čisté a důvěři-
vé dušičky a práce s nimi je nejen
zajímavá, ale i krásná. Nejhezčí je,
když „naše děti“ vodí k nám do
školičky už své ratolesti. Velkou
odměnou je, když se dítě u nás na-
učí vyslovovat R a Ř, i když to je-
ho rodiče neumějí. A největší od-
měna? Kdyby si naše děti od nás
odnesly do školy a pak i dál do bu-
doucna pevný základ pro bohatý
a smysluplný život.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?

Koruny olší za naším domem.
Bydlím ve Staré Vsi a na život
na vesnici jsem si zvykla a líbí se
mi. Když se probudím, slyším
zpívat ptáky, bublat přítok do na-
šeho rybníčku, od rána jsem
v kontaktu s přírodou.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
V Tibetu. Východní filozofie je
mi velmi blízká.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Vyplňování tabulek na počítači.
Co byste si pořídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Ale já přece opravdu bohatá
jsem! Mám práci, která mě baví,
mám dva hodné syny a krásnou
vnučku.
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Zdravotnictví

Školství

Naši záchranáři zabodovali na XV. ročníku Rallye Rejvíz
Tříčlenná posádka Rychlé lékař-
ské pomoci Bruntál ve složení zá-
chranáři Václav Sedláček (Rýma-
řov), Petr Gut (Vrbno pod Pradě-
dem) a lékař MUDr. Ondřej No-
vák (Krnov) se ve dnech 26. - 29.
května zúčastnila již patnáctého
ročníku mezinárodního odborné-
ho metodického zaměstnání pro
posádky záchranných služeb
Rallye Rejvíz 2011. Tato soutěž
praktickou formou testuje činnost
a výkony záchranářských týmů
a patří k největším soutěžím toho-
to typu v Evropě. O tom svědčí
i celkový počet posádek, kterých
letos dorazilo přes 80 a nechyběli
mezi nimi ani Američané nebo
Britové.
Během jednoho dne musí soutěží-
cí splnit řadu úkolů, které simulují
reálné zásahy a krizové situace.
Jde tedy o modelové výjezdy po-
sádek rychlé záchranné služby,
ovšem s tím rozdílem, že úkoly
patří k těm nejnáročnějším v obo-
ru urgentní medicíny. Málokterý
záchranář se s podobnými případy
setká za celou svou kariéru a na
naši posádku jich letos čekalo
hned dvanáct. Vedle samotného

provedení úkolů věnují rozhodčí
pozornost také komunikaci uvnitř
posádky stejně jako s pacientem.
Letos k náročnosti přispěl ještě
fakt, že po třech týdnech každo-
denního nádherného slunce začalo
v pátek ráno s výjezdem první po-
sádky na trať intenzivně pršet
a poctivě lilo až do závěrečného
ceremoniálu (v neděli ráno však
již všechny opět přivítala dokona-
le modrá obloha).
Za nejtěžší úkoly posádka RLP
Bruntál letos považuje například
přetřídění zraněných na místě hro-
madného neštěstí (rozhodovala
spíše kvalita dokumentace než 
ošetření nemocných a posádka zde
bohužel ztratila mnoho cenných
bodů), dále resuscitaci novorozen-
ce po intoxikaci tricyklickými an-
tidepresivy (kde naše družstvo za-
zářilo) anebo zásah v bezdomo-
veckém doupěti (zde po náročném
nalezení pacienta intoxikovaného
toluenem hrozilo dokonce riziko
výbuchu). Intermezza v podobě
slaňování nebo horolezectví jsou
vždy krásnou a tak trochu odde-
chovou částí Rallye Rejvíz.
Kvalitu a náročnost letošních úko-

lů umocňoval navíc fakt, že naa-
ranžování všech zraněných a pro-
středí bylo někdy až děsivě realis-
tické. Za to patří všem organizáto-
rům a figurantům nesmírný dík
a uznání.
Celkově se posádka RLP Bruntál
oproti loňsku zlepšila o dvě příčky
a umístila se na 12. pozici. To je
v tvrdé konkurenci, která se někdy
specializuje pouze na tento druh
soutěže, obrovský úspěch, násobe-
ný faktem, že v nejnáročnějších 
úkolech byli naši záchranáři vždy
mezi prvními třemi. Posádka RLP
Bruntál byla také vyhlášena jed-

nou z nejlepších v oblasti přístupu
k pacientovi a komunikace s ním,
což při reálných výjezdech jistě 
ocení především ti, kterým budou
pomáhat. Zároveň byla ohodnoce-
na jako nejlepší v rámci Morav-
skoslezského kraje, a to je jistě vy-
nikající vizitka záchranné služby
celého okresu Bruntál. Rallye
Rejvíz 2011 byla jako vždy zavr-
šena „spanilou jízdou“ všech 
účastníků po okolí, která se za
houkání 140 vozů všech složek
IZS stala oslavou tohoto tolik po-
třebného zaměstnání a poslání.

Václav Sedláček 

Děti ze ZUŠ roztančily Vltavu
JJen t˘den po závûreãné pfiehlídce Základní umûlec-
ké ‰koly, která se letos nesla, nebo spí‰ plula, ve
znamení vody, uukonãil ‰kolní rok i taneãní obor.
Vedoucí oboru a choreografka Alena Tome‰ková
pfiipravila s dûtmi taneãní pásmo, v nnûmÏ se pfied-
stavily v‰echny roãníky od pfiípravky po takfika do-
spûlé taneãnice.
Finální přehlídka, určená především pro rodi-
če a prarodiče, měla ukázat, čemu se děti v ho-
dinách věnují, jak se jejich pohybové doved-
nosti rozvíjejí a také s čím jezdí na soutěže.
Nejmenší děti z přípravného ročníku před-
vedly skladbu Lízátko, 1. a 2. ročník nacvičil

choreografii Kometa a děti z 2. a 3. ročníku
„oprášily“ skladbu Barevný déšť. Nejvyspě-
lejší tanečnice ze 4. a 5. ročníku se představi-
ly nejen ve společné choreografii Moderna
a v Jazzové variaci, k níž si přizvaly jako hos-
ty orientální tanečnice ze skupiny Sheilla, ale
i v několika sólových vystoupeních. Micha-
ela Blašková, Lenka Mrhalová, Žaneta
Szapowalová a Hana Marečková zatančily
svá sóla, s nimiž nedávno soutěžily na mist-
rovství republiky v Bohumíně. Soutěžní a le-
tos také nejúspěšnější skladba Mařenka v po-
dání 2. a 3. ročníku, která získala titul vice-

mistra republiky ve II. lize modern dance, ce-
lé pásmo zakončila.
Taneční obor navíc připojil společné vystoupe-
ní všech ročníků, kterým zároveň přispěl
k „vodnímu“ projektu ZUŠ - choreografii na
úryvky ze Smetanovy Vltavy. Před samotným
finále vedoucí oboru Alena Tomešková také 
ocenila některé své žáky: Ivanu Němcovou,
Adélu Továrkovou, Helenu Továrkovou,
Dominiku Jirušovou a Lenku Knotkovou jako
objevy roku, Vendulu Gerhardovou a Lucii
Ducháčovou za „nejhezčí nohy“ a Jakuba
Slováka coby tanečníka roku. ZN

Foto: archiv Václava Sedláčka
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Kdo byl kdo

František Vaňák
Quis ut Deus - Kdo jest jako
Bůh, tak znělo heslo, jež měl ve
svém znaku první porevoluční
arcibiskup olomoucký a metro-
polita moravský Mons. ThDr.
František Vaňák. Toto heslo je
vlastně doslovným překladem
jména archanděla Michaela, jenž
je v křesťanské tradici chápán ja-
ko „vojevůdce“ andělů v boji se
zlem. Michael je archandělem,
který poráží ďábla a je zobrazo-
ván s mečem, váhami a štítem
nesoucím jeho jméno, jež má být
zároveň i bojovým pokřikem an-
dělů. František Vaňák byl bezpo-
chyby výborným pozemským
„vojákem“ a později i „důstojní-
kem“ Božím, ovšem jeho sym-
bolickým mečem bylo dobré slo-
vo a empatie, štítem tolerance
a skromnost.
Podle pamětníků z Rýmařova je-
ho motto znělo: „Všechno pro-
sím vás dělejte s rozmyslem, za-
myslete se nad tím, proberte si
to, ale nedělejte konflikty, snažte
se pochopit toho druhého
a snažte se vniknout do jeho
myšlení. Neboť to je velice těž-
ké.“ Pamětníci také ještě dodá-
vají, že si nedovedou představit,
že by byl schopen někoho posu-
zovat nebo odsoudit za jeho pře-
svědčení či názory.
Kdo však byl čestný občan Rý-
mařova a amerického Houstonu,
od jehož narození letos uplyne
95 a od úmrtí 20 let, Mons.
ThDr. František Vaňák?
Na svoji životní pouť vykročil
v těžké době druhého roku dosud
nevídaného světového konfliktu,
který je znám jako první světová
válka. Narodil se 28. června
1916 ve Vojtěchově, asi 15 km
jihozápadně od Litovle, v rodině
zemědělců. Zde také prožil rané
mládí a vychodil obecnou školu.

Avšak rodina měla i teologickou
a řeholní tradici, neboť Františ-
kova teta Norbertina Vaňáková
byla řeholnicí v Opavě. Ta mla-
dého Františka podporovala
v myšlence na duchovní dráhu
jak hmotně, tak morálně.
V roce 1928 nastoupil na poměr-
ně prestižní Arcibiskupské gym-
názium v Kroměříži, kde v tu
dobu vyučovalo značné množ-
ství kněží a předpokládalo se, že
většina studentů bude pokračo-
vat v teologické dráze. Gymná-
zium bylo zaměřeno humanitně
s důrazem na klasické jazyky, ja-
ko latinu a řečtinu, také na histo-
rii a filosofii. V Kroměříži
František roku 1936 úspěšně slo-
žil maturitní zkoušku a prostřed-
nictvím duchovního správce far-
nosti v Luké, kam spadala i osa-
da Vojtěchov, podal přihlášku na
bohosloveckou fakultu v Olo-
mouci.
Jeho přednášejícími se stali vý-
znamní teologové prof. ThDr. et
PhDr. Josef Karel Matocha, po-
zdější arcibiskup olomoucký,
prof. ThDr. Josef Hlouch, po-
zdější biskup českobudějovický,
prof. ThDr. Rudolf Col, biblista
a překladatel Nového zákona,
a mnozí další. V této myšlenko-
vě plodné společnosti význačných
osobností úspěšně proplul úskalí-
mi studentských povinností 
a 5. července 1941, na svátek sv.
Cyrila a Metoděje, byl jáhen
František Vaňák vysvěcen na kně-
ze. Stalo se tak v olomoucké ka-
tedrále sv. Václava a vysvětil jej 
olomoucký arcibiskup a metropo-
lita moravský Mons. ThDr.
Leopold Přečan. Svoji primiční
mši svatou sloužil ve své rodné
farnosti v Luké 13. července 1941.
První kaplanské místo získal na
farnosti ve Frenštátu pod

Radhoštěm, kde působil do roku
1943, kdy byl přemístěn jako
provizor do Rychaltic. Válečná
léta a nacistická restriktivní naří-
zení, například zákaz shromaž-
ďování, jeho práci na farnosti 
omezovala a ztěžovala. Na po-
čátku roku 1948 byl přemístěn
zpět do Olomouce a přiřazen ja-
ko kooperátor k farnímu kostelu
sv. Michala. V této těžké době
nastupujícího komunistického
„řádu“ s jeho militantním vědec-
kým ateismem se Františkovi
Vaňákovi podařilo dokončit dok-
torská studia a 9. března 1950
byl v aule Cyrilometodějské bo-
hoslovecké fakulty Univerzity
Palackého prohlášen doktorem
bohovědy. Promotora tehdy
Františku Vaňákovi dělal Mons.
ThDr. František Tomášek, po-
zdější kardinál a pražský arcibis-
kup, který se stal poté také jeho
dobrým přítelem.
Po promoci ještě působil nějaký
čas jako kooperátor u sv.
Michala v Olomouci, než byl
přeložen dekretem ze dne 
11. března 1951 do Rýmařova ja-
ko administrátor. Z Olomouce,
kde mohl zastávat post kvalifiko-
vaného teologa například při vý-
chově dalších kněží, byl odsunut
do Rýmařova více méně z trestu.

Proti režimu se provinil tím, že
v době tzv. Katolické akce, kterou
roku 1949 iniciovali s režimem
kolaborující kněží jako Josef
Plojhar a další, se ve svých kázá-
ních proti této akci vyjadřoval ne-
ohroženě a četl zakázané pastýř-
ské listy. Jednalo se patrně o list
„Hlas biskupů a ordinářů věřícím
v hodině velké zkoušky“, který
byl přímou reakcí na tyto snahy
a jehož šíření bylo postihováno.
Cílem Katolické akce mělo být
získání podpory pro novou do-
hodu mezi československým stá-
tem a katolickou církví. Tato do-
hoda měla z katolické církve
v Československu udělat „ná-
rodní církev“, která by byla zá-
vislá na státním aparátu a sou-
časně by byla tedy lépe ovlada-
telná orgány KSČ. Proběhla
i v Rýmařově, 18. června 1949
byl vytvořen okresní výbor
Katolické akce v čele s Anastázií
Nenutilovou. Avšak jako jinde se
i v Rýmařově setkala s na-
prostým neúspěchem, když na
přednášku, která byla pořádána
28. srpna 1949 v městském diva-
dle, přišlo necelých 100 lidí.
Díky odporu velké většiny kato-
líků v ČSR akce skončila fias-
kem. Zajímavé a zároveň typic-
ké pro tuto dobu je, že po roceRepro: Rad. Hradil. Budete mi svědky

Foto k vysvěcení Fr. Vaňáka arcibiskupem
Fota: archiv Městského muzea Rýmařov
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1949 zcela mizí z rýmařovské
kroniky tematický oddíl
„Poměry náboženské“.
Nutno říci, že příslovečného ole-
je do ohně přilil i Svatý stolec,
když papež Pius XII. v roce
1949 stvrdil dekret, který exko-
munikoval z katolické církve
členy komunistických stran
a vyhlašoval automatickou ex-
komunikaci každého, kdo do ko-
munistické strany vstoupí či ji
bude podporovat. Výsledkem
bylo, že někteří kněží odmítali 
udělit svátosti věřícím katolí-
kům, kteří byli zároveň členy
KSČ. Toho pak samozřejmě ko-
munistická strana použila jako
záminky k represím proti kně-
žím, kteří „neplní své pracovní
povinnosti“. Mnoho schopných
kněží bylo tvrdě postiženo, a to
včetně pražského arcibiskupa
Josefa Berana, který byl interno-
ván. Františku Vaňákovi byl za
jeho činnost pozastaven plat
a byl „uklizen“ z Olomouce do
nově osidlovaného pohraničí
s nezakořeněným obyvatel-
stvem, kde měla KSČ velký vliv
už od roku 1945 - do Rýmařova.
Rýmařovský okres byl první
v Olomouckém kraji, kde byla
rozpuštěna strana lidová a ná-
rodní socialisté a zůstali jen ko-
munisté a sociální demokraté.
V následujících „volbách“ se
pak straničtí funkcionáři chlubili
97,5 % hlasů odevzdaných pro
jednotnou kandidátku i tím, že
rýmařovský okres byl v tomhle
ohledu „nejlepším“ v Olomou-
ckém kraji a druhým nejlepším
v celé zemi Moravskoslezské.
Ale již ve volbách v roce 1946
zde komunisté získali přes 60 %
hlasů.
Nálada mezi katolíky v době pří-
jezdu Františka Vaňáka do
Rýmařova tak byla poněkud stís-
něná. V předchozím roce navíc
musely opustit svůj klášter
v Janovické ulici sestry františ-

kánky, které byly přemístěny do
Nové Říše a v Rýmařově bylo
ponecháno jen posledních pět
pro potřeby nemocnice. V témže
roce byl také odvlečen P. Florian
Oral do Želivského kláštera, jejž
používal komunistický režim ja-
ko internační tábor pro význam-
né členy československých kato-
lických řádů. V souvislosti s dě-
ním ve státě a proticírkevními 

opatřeními nikdo nevěděl, kam
až jsou schopni komunističtí po-
hlaváři zajít.
František Vaňák se však ničeho
nezalekl a pustil se s plnou ve-
rvou do práce. Zanedlouho se
zjistilo, že jeho empatický pří-
stup k lidem, a to nejen ke křes-
ťanům, je doslova odzbrojující
a kázání mají vysokou úroveň.
Začali si ho vážit i lidé zcela ne-
věřící a ani komunisté si k němu
příliš „nedovolovali“. Jak pozna-
menal při svém vzpomínání
Mgr. Karel: „Byl to právě takový
kněz, který se do takového měs-
tečka, kde měli od roku 45 pře-
vahu komunisté, výborně hodil.
V podstatě se dá říci, že se trest
obrátil proti trestajícím.“
Jeho činnost v Rýmařově však
nebyla jen čistě teologická, jako
každý kněz navštěvoval staré,
nemocné, osamělé či lidi v těžké
životní situaci. I tohle však dělal
po svém, nerozlišuje konfesi ne-

bo životní názor toho či onoho.
Pamětníci uvádějí, že když přišel
například na návštěvu do rýma-
řovské nemocnice, vzal to po-
stupně pokoj od pokoje a u kaž-
dého se zastavil a promluvil
s ním. Mluvil s lidmi o tom, co je
zajímalo, ať už se jednalo o sou-
časné náboženské otázky nebo
i o zcela všední životní starosti či
radosti. Dobře se znal i s lékaři
a sestrami v nemocnici, přátelil
se například s evangelíkem pri-
mářem Pavelkou a dalšími. Za to
mu některé sestry a lékaři tajně
pomáhali při podávání svátostí,
což bylo v nemocnici zakázáno
a všichni zúčastnění z toho moh-
li mít nemalé problémy s reži-
mem. V době, kdy to bylo ještě
možné, mu podle pamětníků do-
konce lékaři ministrovali v ne-
mocniční kapli, této činnosti
však brzy komunisté udělali ráz-
ný konec.
Věnoval se také mládeži, samo-
zřejmě pečlivě připravoval mla-

dé katolíky na první svaté přijí-
mání či na biřmování, ale zají-
mal se také o jejich prospěch, zá-
jmy, a když bylo potřeba, pora-
dil. Snad je jeho zásluhou i to, že
z rýmařovské farnosti vyšli mi-
nimálně dva římskokatoličtí
kněží.
Jeho zájem však byl široký
a kromě starosti o lidskou duši,

ať pokřtěnou či nikoliv, se také
zajímal o duši tohoto kraje. Je
všeobecně známo, že jeho oblí-
beným místem byl filiální kostel
Navštívení Panny Marie v Lip-
kách. O významu této barokní
stavby pro celou severní Moravu
není nutno hovořit a byl to právě
František Vaňák, který se ne-
smírnou měrou zasloužil o za-
chování této nádherné chlouby
Rýmařova. Zatímco barokní ka-
ple sv. Josefa či neogotická ka-
ple Panny Marie Lurdské skon-
čily díky antiklerikální a kultur-
ně barbarské politice KSČ jako
suť na lžících bagrů, kapli
V Lipkách se podařilo za znač-
ného úsilí zachránit.
O základní a generální opravě
kaple bylo rozhodnuto již v roce
1958 a tyto opravy v podstatě tr-
valy až do roku 1980, kdy byly
do interiéru kaple nainstalovány
nové dubové lavice. Popisovat
celou anabázi, kterou musel
František Vaňák absolvovat, aby
docílil opravy církevní památky
v době k tomu maximálně ne-
příznivé, by vydalo minimálně
na další článek. Proto se budeme
muset spokojit s konstatováním,
že František Vaňák šel vytrvale
za svou věcí i za cenu toho, že
mnohdy své osobní skromné pří-
jmy vkládal do oprav, a hlavně
díky němu se podařilo kapli za-
chovat a zrestaurovat.
I když oprava kaple V Lipkách
byla jeho nejviditelnějším úspě-
chem na poli záchrany církev-
ních památek na Rýmařovsku,
angažoval se i při opravách ka-
ple sv. Anny v Ondřejově, koste-
la ve Staré Vsi, kostela ve
Stránském, Jamarticích atd.
Zachránil také před zkázou řadu
plastik a dalších uměleckých
předmětů, jež by jinak byly lid-
skou lhostejností zničeny.
To vše samozřejmě dělal mimo
své pracovní povinnosti, i když
byl jimi vytížen víc než dostateč-

Pouť v Rudě 5. 8. 1990

Pouť v Rudě - kostel Panny Marie Sněžné
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ně. Krom správy farnosti byl
jmenován roku 1951 členem cír-
kevního soudu a roku 1965 se
stal předsedou arcidiecézního
soudu, oficiálem.
Zde vykreslovaný obraz Fran-
tiška Vaňáka by však nebyl úpl-
ný, kdybychom opomenuli i jeho
další, snad můžeme říci „polo-
soukromé“ aktivity. Jiří Karel
pátera Vaňáka označil jako „kně-
ze mezi květinami“, pro jeho
ohromný zájem o botaniku. Na
farní zahradě, která od té doby
již vzala za své, byl velmi často
vídán při pečování o své květiny.
Pamětníci uvádějí, jaké nadšení
vzbudilo u pátera Vaňáka, když
se mu podařilo na zahrádce vy-
pěstovat vinnou révu.
Tato záliba přímo souvisí i s dal-
ší aktivitou, kterou páter Vaňák
miloval - turistikou. S přáteli
z Rýmařova i okolí velmi rád vy-
rážel na zajímavá místa v Jese-
níkách. Znal krásná zákoutí a ja-
ko botanik měl co říci i k jese-
nické floře. Tuto zálibu s ním
sdílel i jeho dlouhodobý přítel,
kardinál František Tomášek,
jenž za Františkem Vaňákem jez-
dil do Rýmařova a odtud spolu
vyráželi na túry, vybaveni jen
něčím k snědku a pití.
Jeho činorodost a obliba u lidí
mu však u komunistického reži-
mu byly spíše na škodu. Proto
když se po smrti olomouckého
arcibiskupa Matochy roku 1961
jednalo o obsazení olomouckého
stolce a v souvislosti s tím bylo
zmiňováno i jeho jméno, neměl
šanci uspět. Nebyl dle vládnoucí
KSČ dostatečně tvárný, ostatně
stejně jako další kandidáti, prof.
ThDr. František Tomášek a prof.
ThDr. František Cinek, a proto
olomoucký arcibiskupský stolec
nebyl obsazen. Když se po 12 le-
tech sedisvakance (z lat. sede va-
cante, období, během něhož není
obsazen církevní úřad) roku

1973 jednalo o obsazení biskup-
ského stolce v Olomouci znovu,
opět nebyl vybrán. Toto rozhod-
nutí však podle pamětníků vy-
slechl s ulehčením, a to nejen
z vrozené skromnosti, ale snad
i kvůli pochybnostem nad tím,
jak moc by mohl odpovědně
a svobodně vykonávat svoji čin-
nost pod dohledem komunistic-
kého aparátu. Ostatně také nově
vybraný olomoucký biskup Jo-
sef Vrána byl zapojen do prore-
žimního Mírového hnutí katolic-
kého duchovenstva a po založení
Pacem in terris, komunisty inici-
ovaného a podporovaného sdru-
žení katolických duchovních ko-
laborujících s režimem, se stal
jeho prvním předsedou.
Po smrti Josefa Vrány roku 1987
se starobylý olomoucký stolec 
opět uvolnil a komunistický re-
žim, již ovlivněn změnami v tzv.
východním bloku, pomalu ale ji-
stě kapituloval. V předvečer ze-
mětřesení na československé po-
litické scéně byl 26. července
1989 ThDr. František Vaňák
jmenován apoštolským adminis-
trátorem arcidiecéze olomoucké
a biskupské svěcení přijal 26.
srpna 1989 v katedrále sv.
Václava v Olomouci. Když teh-
dy odešel z Rýmařova do
Olomouce, ukázalo se, jak málo
soukromého majetku si ponechá-
val pro vlastní potřebu.
Pamětníci vzpomínají, že do
Olomouce odešel se dvěma kuf-
ry, spíše plnými knih. Jako by ne-
vědomky dělal čest svému křest-
nímu jménu a sv. Františkovi.
I když skomírající komunistický
režim v červenci ještě zabránil
tomu, aby byl František Vaňák
jmenován arcibiskupem, po li-
stopadových událostech tomu již
nic nestálo v cestě. Už 21. pro-
since 1989 ho povýšil papež Jan
Pavel II. na arcibiskupa a Fran-
tišek Vaňák se tak stal 13. arci-

biskupem olomouckým.
Avšak ani v této době, kdy již
dosáhl na jeden z nejvyšších cír-
kevních úřadů, skromný Hanák
nezapomněl na své Rýmařovany.
Když za ním přijeli na návštěvu,
rád je provedl olomouckou arci-
biskupskou rezidencí, kam se
přestěhoval z rýmařovské fary.
Sám se také už jako arcibiskup
zúčastnil pouti v Rudě se svým
dlouholetým přítelem P. Bohu-
milem Měchurou, jenž spravoval
hornoměstskou farnost. I přes
mnohé povinnosti byl až do své
smrti v kontaktu s přáteli
z Rýmařova.
Jako nový olomoucký arcibis-
kup po 28 letech se musel vypo-
řádat s obnovou rozvrácené círk-
ve, kterou se komunisté pokou-
šeli zničit po 40 let. Zaměřil se
hlavně na obnovu církevního
školství. Již v roce 1990 se mu
podařilo obnovit Cyrilometo-
dějskou teologickou fakultu
Univerzity Palackého. Dne 
8. října 1990 na slavnostní boho-
službě v olomoucké katedrále
byla zahájena její činnost a 22.
října ve velkém sále arcibiskup-
ského paláce v Olomouci ji rek-
tor Univerzity Palackého prof.
Josef Jařab začlenil do svazku
Univerzity Palackého. František
Vaňák měl také obrovskou zá-
sluhu na obnovení Arcibiskup-
ského gymnázia v Kroměříži
a dalších studijních ústavů.
Dalším jeho významným arci-
biskupským počinem byla cesta
do USA a Kanady. Tam po dlou-
hé době jako jeden z nejvyšších
církevních hodnostářů Česko-
slovenska mohl navštívit naše
krajany a navázat spolupráci
s českými krajanskými organiza-
cemi. Za to jej kromě vřelého
přijetí krajané v USA v roce
1990 jmenovali čestným obča-
nem města Houstonu. I rýmařov-
ští občané ve stejném roce neza-
pomněli na svého dřívějšího

pastýře, který tu sloužil 38 let,
a vyjádřili mu úctu alespoň tím,
že ho jmenovali čestným obča-
nem města Rýmařova.
Jeho dlouhodobá nemoc si však
již začala vybírat svoji daň a ar-
cibiskup Vaňák pomalu, ale jistě
slábl. Ještě oslavil na Velehradě
při příležitosti svátku svatých
Cyrila a Metoděje své 75. naro-
zeniny a 50. jubileum svého
kněžství a poté byl hospitalizo-
ván v Městě Albrechticích. Tam
v soukromí u Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského 14. září
1991 zesnul a byl pochován na
sv. Hostýně.
Ve vzpomínkách pamětníků
však dle slov Mgr. Karla zůstal
pevně zakotven jako „mírný, mí-
rumilovný, velmi lidský, ten, jenž
měl rád lidi, ale bojovník.“
Tudíž bojové heslo Quis ut
Deus, jež měl ve svém erbu, si
v žádném případě nezvolil neo-
právněně. Snad nám bude vzpo-
mínka na tohoto skvělého člově-
ka inspirací v době, kdy i my bu-
deme bojovat s těžkosti všední-
ho i nevšedního života. 

Martin Samson
Zdroj:
Rozhovor s p. Půdovou vedený
M. Samsonem 14. 4. 2011
v Rýmařově, uloženo archiv
Městského muzea Rýmařov (dále
jen AMMR);
Rozhovor s p. Smetanovou vede-
ný M. Samsonem 18. 4. 2011
v Rýmařově, uloženo AMMR;
Rozhovor s Mgr. Karlem vedený
M. Samsonem 19. 4. 2011
v Rýmařově, uloženo AMMR;
AMMR, oddělení D 8, karton -
ThDr. František Vaňák;
Radovan Hradil, Budete mi
svědky, Matice cyrilometoděj-
ská, s. r. o., Olomouc 2002;
Jiří Karel, Aere perennius,
Střední Morava 3/1996;
Kronika města Rýmařova I. díl
1945 - 1954, AMMR, přír. č.
265/02, obor. č. D/392a.Fr. Vaňák jako turista, Jelení studánka, archiv p. Půdové
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Nepohrdl žvýkačkami
ani oříšky

V neděli 12. června vypáčil do-
sud neznámý pachatel v restau-
raci na Školní ulici v Břidličné
zadní vchodové dveře a vnikl do
objektu. Zde z barového pultu
odcizil 10 kusů zapalovačů, ně-
kolik krabiček cigaret, 4 balíčky
arašídů, čokoládu a nezapomněl
si přibalit jedno balení žvýkaček.
Škoda krádeží dosahuje asi 800
Kč, poškozením pak okolo 2 500
Kč. Případ vyšetřují rýmařovští
policisté.

Obelstili obsluhu baru
V úterý 14. června navštívili bar
v Rýmařově tři muži, jeden ve
věku asi 60 let, jeho dva společ-
níci okolo 35 let. Na obsluze po-
žadovali opakovaně rozměnění
bankovek na menší hodnoty
a následně zpět na původní ban-
kovky. Pachatelům se tak podaři-
lo obsluhu baru dokonale zmást.
Ta po jejich odchodu zjistila, že jí
v pokladně chybí 7 tisíc Kč.

Vloupání na Stráni
Přibližně mezi 13. a 15. červnem
přelezl neznámý pachatel přes 
oplocení zahrádkářské kolonie Na

Stráni v Rýmařově. Po vypáčení
okna u jedné z chatek se dostal do-
vnitř a odcizil CD rádio s několika
hudebními disky. Ze zadní části
této chatky dále ukradl akuvrtač-
ku, elektrickou pilu, brusku a úh-
lovou pilu. Majiteli tak vznikla
celková škoda za asi 12 tisíc Kč.

Odcizená nafta
Z neděle 19. na pondělí 20. červ-
na dosud neznámý pachatel vni-
kl do areálu statku v Horním
Městě. Ze tří zaparkovaných
traktorů odstranil víčka nádrže
a ukradl přes 330 litrů motorové
nafty. Způsobil celkovou škodu
za více než 31 tisíc Kč.

Do rodinného domu
šel krást

V pondělí 20. června se zatím
nezjištěná osoba vloupala do ro-
dinného domu v Lomnici. V prů-
běhu tří hodin zloděj ukradl dva
notebooky a různé šperky. Škoda
dosahuje 67 tisíc Kč. Vyšetřuje
OOP Rýmařov.

V otevřeném vozidle
nechala mobil

Ani na pár minut se nevyplatí
nechat auto otevřené a bez dozo-

ru. To zjistila i 19letá dívka, kte-
rá 23. června na Nádražní ulici
v Rýmařově nechala v neuzam-
čeném vozidle na zadním sedad-
le mobilní telefon. Odešla na pár

minut na nádraží, a když se vrá-
tila, mobil byl pryč. Způsobená
škoda činí 3 tisíce Kč, policisté
případ vyšetřují jako přestupek
proti majetku.

Silný vítr převrátil přívěs
Před Václavovem došlo ve středu 22. června k havárii nákladní-
ho vozidla Iveco, jehož přívěs se při projíždění ostré pravotočivé
zatáčky vlivem silného poryvu větru převrátil na bok. Při neho-
dě došlo k poškození živičného povrchu vozovky v délce 30 met-
rů. Policisté během vyšetřování havárie a vyprošťování vozidla
odkláněli dopravu. Dechová zkouška u řidiče vyloučila požití al-
koholu, ke zranění osob nedošlo. Škoda činí 305 tisíc Kč.

Policisté a rybářská stráž
obcházeli Slezskou Hartu

V noci ze středy 15. na čtvrtek 16. června se konalo bezpečnostní 
opatření na území Slezské Harty. Cílem byla kontrola povolenek, stát-
ních rybářských lístků a dodržování doby lovu, dodržování předpisů
o ochraně životního prostředí a o ochraně vodních toků, stejně jako
prevence pytláctví a bránění nelegálním skládkám odpadu. V souvis-
losti s akcí proběhlo i pátrání po osobách a věcech, kontrola dodržová-
ní veřejného pořádku, nočního klidu a bezpečnosti silničního provozu.
Opatření se zúčastnila desítka policistů z Bruntálu, policejní psovod
a členové rybářské stráže. Bylo kontrolováno 45 osob. Výsledkem akce
byla tři odejmutí povolení k lovu z důvodu porušení rybářského práva

(lovu ryb, u ni-
chž je v určenou
dobu zakázán).
V jednom přípa-
dě bylo uděleno
napomenutí kvů-
li chybějícímu
záznamu o úlov-
cích, rovněž byla
udělena jedna
pokuta za parko-
vání. Akce se bu-
de opakovat.

Z podkladů
PČR Bruntál

Foto: archiv PČR Bruntál

Foto: Policie ČR
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1959
Výstavba obce v tomto roce zaznamenala ně-
kolik významných akcí. V září předaly
Pozemní stavby Olomouc městu 23 bytových
jednotek - 12 na Hornoměstské ulici a 11 na
náměstí Míru. Vyžádaly si celkový náklad
2 116 tisíc Kčs, jeden byt tedy vyšel na 92 ti-
síc korun. Na Sokolovské byla v květnu zahá-
jena stavba čtyř činžovních domů s 81 byty,
které se měly dokončit následující rok. Brokát
I dostavěl vlastní čistící stanici nad závodem
směrem k Harrachovu a JZD dostalo do užívá-
ní kravín na Leninově ulici pro 100 kusů do-
bytka.
V tomto roce došlo k jedné velmi důležité 
události. Dne 17. července se Rýmařov připo-
jil na dálkový skupinový vodovod z Karlova,
i když se to neobešlo bez technických problé-
mů. Tlak vody v přivaděči byl 15 - 16 atmo-
sfér, zatímco rýmařovské potrubí mohlo vydr-
žet jen 4 - 6 atmosfér. Musely se proto zamon-
tovat redukční ventily, které tlak snížily na 
3 atmosféry.
Ještě jeden velmi chvályhodný čin, jehož vý-
sledek svou krásou udivuje návštěvníky i nyní,
je třeba zmínit. Zásluhou monsignora ThDr.
Františka Vaňáka začala renovace nástěnných
fresek uvnitř kaple V Lipkách. Jejich autorem
je významný janovický malíř Johann Christian
Handke a renovaci prováděl akademický malíř
Sysel z Loštic. Celá kaple, ale její vnitřní část
obzvláště, je největší historickou památkou
Rýmařova.
Kronika dále konstatuje nezdravý růst spotře-
by alkoholu. Čísla zachycují spotřebu v litrech
na všechny obyvatele bývalého okresu
Rýmařov, a to vždy za první pololetí přísluš-
ného roku:

Rok tvrdý alkohol víno
1956 48 500 29 600
1957 50 500 33 700
1959 53 698 178 265 pivo
Průměrná spotřeba na jednoho obyvatele okre-
su za 1. pololetí:
1959 2, 53 8,39 37,2

V roce 1959 došlo ke snížení maloobchodních
cen. Zde je třeba vzít v úvahu výši mezd, kte-
ré se tehdy pohybovaly v rozmezí 1 200 -
1 800 korun, ale horní hranice byla považová-
na za vysokou mzdu a mnoho lidí ji nemělo.

Zboží cena původní snížená
Máslo 1. jakosti 10,40 Kč 8,80
Rohlík 0,35 0,30
Mouka hrubá 4,40 3,80
Rýže 1. jakosti 7,20 6,-
Flanelová košile 46,50 39,-
Obleková látka 1 m 130,- 100,-
Silonové punčochy 56,- 40,-
Vysavač 780,- 660,-

Změny se nevyhnuly ani zdravotnictví.
Rýmařov byl rozdělen na dva zdravotní obvo-
dy, v nichž ordinovali MUDr. Miroslav
Smýkal a MUDr. Zdeněk Němeček. Mimoto
přijížděli do Rýmařova zpravidla jednou týdně
odborní lékaři - oční, kožní, ušní, nervový atd.
Dne 15. října bylo otevřeno druhé oddělení ma-
teřské školy na Revoluční ulici č. 24. Od 1. zá-
ří se otevírá při osmileté střední škole devátá
třída. Povinná školní docházka je však osmile-
tá, takže do „devítky“ se chodilo dobrovolně.
Navštěvovalo ji asi 30 žáků. Od roku 1962 je
pak devítiletá docház-
ka povinná. V roce
1959 začala u budov
OSŠ na Národní ulici
přístavba pro šatny
a školní dílny. Práce
prováděli rodiče, uči-
telé, ale především za-
městnanci ČSD, kteří
nad stavbou převzali
patronát. Celá stavba
dosud slouží svému 
účelu, ale školní dílny
zde již nejsou. Je chvá-
lyhodné pro všechny
dobrovolné pracovní-
ky na této stavbě, že by-

la dokončena již v následujícím roce.
Jedenáctiletá střední škola v Rýmařově úzce
spolupracovala s JZD. Družstvu vydatně po-
mohla při sklizni brambor, na kterou nastupo-
valo 80 - 100 žáků denně, a práce tak skončily
již za 11 dnů. Od 1. září tohoto roku také do-
chází rozhodnutím ministerstva školství ke
„spojení školy se životem“. Studenti 9. třídy
JSŠ pracují jeden den v týdnu v JZD, 10. třídy
v tkalcovnách Brokát II a 11. třídy ve staveb-
nictví u okresního stavebního podniku. První
maturity na jedenáctiletce se konaly ve dnech
1. - 3. června 1959. Ze dvou maturitních tříd se
k nim dostalo 39 studentů a všichni „zkoušku
dospělosti“ úspěšně zvládli, osm dokonce
s vyznamenáním.
Na závěr ještě přehled rýmařovských škol:

Škola tříd žáků
Čtyři mateřské 7 205
Zvláštní 3 38
Devítiletka 17 497
Jedenáctiletka 26 770
Zemědělská 2 40
Pekařská 1 31
Tkalcovská neuv. 52
Hudební neuv. 260

Vratislav Konečný

Jarní úklid města

Okresní dožínky 13. 9. 1959 Fota: archiv Městského muzea RýmařovPožár střechy kavárny Avion 22. 4. 1959
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Potřebujeme dva roky, abychom se naučili mluvit, a pade-

sát let, abychom se naučili mlčet. Ernest Hemingway
Známá i neznámá výročí

1. 7. 1981 zemř. Zdeněk Burian, malíř a ilustrátor (nar. 12. 2.
1905) - 30. výročí úmrtí

1. 7. 1981 zemř. Jiří Voskovec, vl. jm. Jiří Wachsmann, divadelní
a filmový herec, režisér, dramatik a překladatel (nar. 
19. 6. 1905) - 30. výročí úmrtí

2. 7. 1961 zemř. Ernest Hemingway, americký prozaik a žurna-
lista, nositel Nobelovy ceny (nar. 21. 7. 1899) - 50. vý-
ročí úmrtí

5. 7. Státní svátek ČR - Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje

6. 7. Státní svátek ČR - výročí upálení mistra Jana Husa
roku 1415

6. 7. 1971 zemř. Louis Armstrong, americký jazzový trumpetista
a zpěvák (nar. 4. 8. 1901) - 40. výročí úmrtí

8. 7. 1621 nar. Jean de La Fontaine, francouzský básník, autor
bajek (zemř. 14. 4. 1695) - 390. výročí narození

8. 7. 1891 nar. Josef Hora, básník a překladatel (zemř. 21. 6.
1945) - 120. výročí narození

10. 7. 1851 zemř. Louis Jacques Daguerre, francouzský malíř, vyná-
lezce fotoaparátu (nar. 18. 11. 1787) - 160. výročí úmrtí

10. 7. 1871 nar. Marcel Proust, francouzský prozaik (zemř. 18. 11.
1922) - 140. výročí narození

11. 7. 1856 zemř. Josef Kajetán Tyl, dramatik a prozaik (nar. 4. 2.
1808) - 155. výročí úmrtí

15. 7. 1606 nar. Harmenszoon Rembrandt van Rijn, holandský
malíř (zemř. 4. 10. 1669) - 405. výročí narození

20. 7. 1941 nar. Jiří Grossmann, dramatik, prozaik, divadelní herec,
zpěvák a textař (zemř. 5. 12. 1971) - 70. výročí narození

26. 7. 1856 nar. George Bernard Shaw, anglický dramatik a pro-
zaik irského původu, nositel Nobelovy ceny (zemř. 
2. 11.1950) - 155. výročí narození

28. 7. 1741 pohřben Antonio Vivaldi, italský skladatel a houslista
(nar. 4. 3. 1678) - 270. výročí pohřbu

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Karolína Fojtů ........................................................ Edrovice
Matyáš Magdoň ...................................................... Rýmařov
Kristýna Rosenbergová .......................................... Rýmařov
Adéla Zahradníková ............................................... Stříbrné Hory

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Antonín Zavadil - Rýmařov ............................................... 80 let
Bernard Pavlásek - Rýmařov ............................................. 80 let
Eva Muráriková - Rýmařov ................................................ 81 let
Ladislav Šín - Rýmařov ...................................................... 82 let
Vlasta Prouzová - Rýmařov ............................................... 82 let
Evžen Kroutil - Rýmařov ................................................... 82 let
Zdeňka Ondrašíková - Rýmařov ........................................ 83 let
Pavla Hynčicová - Rýmařov ............................................... 83 let
František Šoman - Rýmařov ............................................... 83 let
Anna Janeková - Rýmařov ................................................. 83 let
Šarlota Zifčáková - Rýmařov ............................................. 83 let
Jiřina Musilová - Rýmařov ................................................ 84 let
Anežka Štanglicová - Janovice ........................................... 87 let
Ludmila Orságová - Rýmařov ............................................ 87 let
Růžena Furiková - Janovice ............................................... 89 let
Marie Monincová - Rýmařov ............................................. 90 let
Elfrieda Grossová - Rýmařov ............................................. 90 let
Anna Mojáková - Rýmařov ................................................ 90 let
Marie Cenková - Rýmařov ................................................. 90 let
Ludmila Šmirková - Rýmařov ............................................ 91 let

Městská knihovna

Rozloučili jsme se
Oldřich Urban - Horní Město .............................................. 1943
Zdeněk Vogel - Stará Ves .................................................... 1925
Emilie Pluskalová - Rýmařov ............................................. 1911

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 3. července oslaví
pan Jan Skoumal

60 let.
Vše nejlepší do dalších let

přeje
manželka,

syn Pavel s rodinou
i celé příbuzenstvo.

Dne 14. června oslavila
paní Anna Mojáková

90. narozeniny.
Ke krásnému životnímu jubileu

především zdraví,
veselou mysl a radost přejí

dcera Zdeňka, vnoučata
a pravnoučata.

Otevírací doba o prázdninách:

od 2. 7. do 8. 7. zavřeno
Pondělí 9:00 - 16:00 Úterý 9:00 - 16:00
Středa zavřeno Čtvrtek 9:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 16:00 Sobota zavřeno
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Dračí noc v Městském muzeu Rýmařov
V pátek 17. května proběhla
v Městském muzeu Rýmařov již
tradiční muzejní noc. Kromě
každoroční návštěvy dětí z druži-
ny při ZŠ Rýmařov se jí zúčast-
nila i řada dalších malých ná-
vštěvníků.
Na úvod bylo pro děti připraveno
pohádkové představení v podání
maňáskového divadla Sluníčko
Šternberk, u kterého se bavili jak
malí diváci, tak i jejich rodiče. Po
představení byly pro děti připra-
veny dračí soutěže v podobě ma-
lování dračích vajec, vytváření 
originálních šupinatých draků,
procházení tajemnou dračí slují
a dalších dobrodružných aktivit.
Při plnění úkolů dětem pomáhali
a radili princ, princezna i samot-
ný trojhlavý drak.
Výsledkem dětského snažení ne-
byla jen jejich očividná radost,

ale také pasování na rytíře. To
jim bylo potvrzeno udělením ry-
tířského glejtu. Tímto glejtem
později pomohli zachránit prin-
ceznu v pohádce, která byla zavr-
šením dračího večera. Pohádka
byla odehrána na prostranství

vedle muzea a nechyběli v ní sta-
teční princové bojující v rytíř-
ských soubojích o ruku sličné
princezny a samozřejmě ani
strašlivý, oheň plivající drak.
Po krátké diskotéce děti v muzeu
ulehly ke spánku a ráno po snída-

ni si je plné zážitků vyzvedli ro-
diče. Celá muzejní noc proběhla
ke spokojenosti všech podle plá-
nu a největší odměnou pořadate-
lům byl smích a nadšení dětí. 

Za Městské muzeum Rýmařov
Petra Malá

„Dobrých andělů není nikdy dost a dnešní doba je zvláště potřebuje“
Jan Naš, dřevěné plastiky

2. - 24. 7. v Galerii Octopus
Jan Naš (nar. 1948 v Karlových
Varech) se nejdříve vyučil zahrad-
níkem a následně vystudoval
Střední zahradnickou školu

v Praze. Později dálkově studoval
na Střední zdravotnické škole 
v oboru rehabilitací v Bratislavě
a po léta se věnoval arteterapii.

Vede kurzy jógy v Olomouci
a v Mo-helnici. Vystavuje od roku
1975 a je hojně zastoupen v sou-
kromých sbírkách doma i v zahra-
ničí. Žije s rodinou v Hněvotíně.
„Jan Naš si se dřevem dobře ro-
zumí, zná ho důvěrně z původní
zahradnické praxe. V širokém
rozpětí od míry lidské dlaně po
výšku štítu venkovského domu
pracuje vedle běžných i s méně
známými dřevinami v jejich ne-
patinované přírodní podobě, a to
nejenom v jejich celistvé hmotě,
ale hojně i v letorostech a ve
svazcích pružného proutí. Jeho
přívětivě prosté plastiky, včetně
drobných „hmatek“, jsou už
z podstaty své formy vesměs mo-
numentální. Podobné zděděné-

mu náčiní, ladí s duší dvora
a zahrady. Svou zjevnou vazbou
k dřevěnému stolu, podlaze
a prahu, dýchnou na nás vůní
času ztraceného ráje domova.
A všechno to tak kdysi spolehlivě
pevné znovu ožije z toho, co má
trvale na dosah ruky, anebo
přesněji z toho, co se ho samo
každodenně živě dotýká.“
(M. Koval k výstavě v Galerii J.
Jílka)
Tuto nádhernou výstavu si roz-
hodně nenechte ujít. Bude zahá-
jena vernisáží v sobotu 2. čer-
vence od 16 hodin za účasti au-
tora a uvede ji Miroslav Koval,
vynikající výtvarník a známý ga-
lerista ze Sobotína u Šumperku. 

Octopus

Servis služeb

Plavání pro veřejnost v červenci
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Divadelní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Foto: archiv Galerie Octopus
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Soutěž Marie Kodovské

Jazzclub

Hana Šustková Vladimír Stibor

Kde se topí lidé
Psi označkují molo
(To když kapybary nad ledem
spočtou si, kdo pojede)

Někdy hlavu na rybníku
špitla kolemjdoucím slovo
(To kapybary chytnou větu
a pošlou ji ledem světu)

Nikdy by se nezapomnělo na to,

slibuje kočka,

jak jsem ti pomohla z kaluže.

A myš - ta sotva dýchá -

kočka se s úsměvem protáhne

- co myš -

dávno se bránit nemůže.

VosičkaTolid Křupla
Nikdo ji nehledá;
zaletí tam i sem,
v průchodech domů,
ve skalních štěrbinách
zatlouká skoby i řetězy,
padlý sníh děravých stromů.

Vzápětí přilétne;
do té doby
nikdy neběhala po čtyřech,
potřísněná od krve,

plná vzrušení i výčitek,
do dáli poslaných chrámových
sborů.
Sedne si unaveně na první
schod,
očistí ostří rukávem do šály
a nakonec sekne do trávy.
Mrtvou i živou vodu
slije do jedné karafy.

Lehce zabzučí.

Majáles: přehlídka rýmařovských kapel s polským hostem
Majáles, s podtitulem prestižní
přehlídka rýmařovských kapel,
začínal pod názvem Prestigefest
jako klubová akce, ale v krátké
době se z něj stala jedna z nejnav-

štěvovanějších hudebních událos-
tí sezóny. V sobotu 25. června se
v kavárně DJ Stanley club 13 ko-
nal už pošesté, podruhé s finanční
podporou Evropského fondu pro

regionální rozvoj Překračujeme
hranice.
Hudební majáles v Rýmařově má
několik zvláštností. Za prvé se ne-
koná v máji, ale až koncem červ-
na, napůl jako open air akce, na-
půl pod střechou. Pódium pro ka-
pely je navzdory běžným zvy-
klostem hluboko pod úrovní ta-
nečního parketu, takže na kapely
se shlíží z výšky. Prostor kavárny,
kde se Majáles pravidelně koná,
je poměrně malý, ale návštěvníci
festivalu, kteří se zdržují na vněj-
ší zahradě, mohou sledovat kon-
certy promítané na plátno. A pře-
devším festival není oproti jiným
stylově vyhraněný, ale naopak na-
bízí průřez vším, co se v místě
z hudebního hlediska děje.
I letos nabídlo menu festivalu hu-
dební všehochuť, kapely začínají-
cí i matadory. Vedle osobité alter-
nativy Sibérije rapující Omega
Styl, i letos za doprovodu živé

muziky (bubeník a baskytarista
byli vypůjčení z rockové stálice
The Hero), vedle nedlouho existu-
jících We Play Apparat a Mrtvého
holuba letitý Moskvič (všechny
tři kapely mírně upravily obsazení
a ve všech případech to bylo ku
prospěchu zvuku) a kromě domá-
cích se představili i dva hosté -
z blízkého Horního Města
a Bratrušova přijel Svatý Jidáš,
z poněkud větší dálky pak polská
kapela Obora. Opolská skupinka,
blízce spřízněná s loňským hos-
tem Majálesu Komutatorem, jejíž
název lze přeložit jako „Chlív“,
přivezla ryčný western gore grind,
který festival uvedl do finále.
Majáles přes velice chladné, pro
začátek léta až nepřístojné počasí,
přilákal velké množství fanoušků
a zahájil sezónu festivalů pod ši-
rým nebem, která bude v Rýma-
řově i letos poměrně bohatá. 

ZNObora

Svatý Jidáš Omega Styl
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Akce hradu Sovince

9. a 10. července
Střevíc kněžny Hortenzie

Pohádková akce s celodenním programem
Tajuplný příběh s čerty a bílou paní

Klaun a kejklíř Olda Půpa
- král cirkusových manéží a semifinalista Talentmánie

Jindřichohradecké divadlo Koňmo
- profesionální soubor produkující představení 

a pohádky pro děti i dospělé
Vodnická pohádka 

- klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým
mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem 

a opravdovým čertem
Skupina historického šermu Berendal

- šermířský příběh z období gotiky, 
veselé historky raněných

Skupina scénického šermu Allegros
- hrané scénky a šermířské příběhy středověku, 

určené zejména dětem
Historická posádka Špinavci

Hrad po oba dny otevřen 9.15 - 18.00

16. a 17. července
Za čest krále XV

Sovinec v temné době války třicetileté

Historická akce s celodenním programem
Ukázky života a řemesel spolu s výstavou zbraní

Teatrální loutkové divadlo Já to jsem
- s pohádkou Královská moudrost

Skupina šermu a historických scén Adorea
- šerm v co nejvěrnější historické podobě, členové mají zkuše-
nosti s natáčením filmů, komponováním šermířských choreo-
grafií duelů i hromadných šarvátek a bitev a s vystupováním

v Čechách i zahraničí
Víťa Marčík junior

- na Sovinci vystoupí poprvé a návštěvníci hradu se mohou na
vlastní oči přesvědčit, jak daleko padá jablko od stromu

Skupina šermu Valmont
- rekonstrukce událostí třicetileté války

Skupina šermu Allegros
- hrané scénky pro děti i dospělé a kratší ukázky z období goti-

ky a baroka, výcvik švédských pikenýrských jednotek z dob
30leté války a šermířská pohádka Pepouš

Hrad otevřen 9.00 - 18.30,
po oba dny ve 13.00 bitva s obléháním hradu

Pradědova galerie U Halouzků vás zve na
PROBUZENÍ DRAKA NA HRADĚ SOVINCI

Kdy: 2. - 3. 7. od 9.00 do 17.00
Program:
- v 11 a 15 hodin hraná pohádka „O drakovi“, ve které bude vystupovat 10metrový drak chrlící oheň
- celý den hry pro děti na téma „Pohádkový hrad“
- ukázky tradičních řemesel - výroba sýrů, tkalcovství, předení vlny
- živá zvířátka
- řemeslný jarmark

Občerstvení zajišťuje
Pradědova galerie - specialita

Dračí maso.

Úsměvně
Tak si dovolujme

Před školou sedí klouček a brečí. - Co se stalo
proč pláčeš? - Děti budou mít prázdniny a já
ne. - Jak to? - Já ještě nechodím do školy...
Léto, prázdniny, dovolená. Je to tady, i podle
kalendáře. Každý v ten sladký čas volna dělá,
co ho těší. Leckdo jede k moři práce nebo na
maltu. Cestujeme pouští i pralesem. Do tajgy
za Ural, za džunglí do Brazílie, za sopkami na
Island, na poušť do Mongolska? Ale tam všu-
de našinec nemusí, když najde podobné loka-
lity za humny. Sahara se rozvaluje za
Nymburkem u Labe, Amazonie a Středomoří
pod Pálavou, tajga pod Bezdězem a vulkánů je
plné České středohoří.
Bosé nohy se boří do rozpáleného písku, po-
lední slunce sálá a chůze dunou se mění v utr-
pení. Šla jsem tím písečným přesypem u Píst,
vesničky asi čtyři kilometry od Nymburka.
Inženýr Novák, chatař z nedalekého borového
lesíka na okraji středočeské Sahary, mi tvrdí, že

zdejší poušť se pořád zvětšuje a váté písky te-
čou a tečou. „Jednou nás písek dožene a ocit-
neme se uprostřed pouště,“ vtipkuje. V Česku
se rozkládá asi patnáct chráněných písčin.
Jako v Chorvatsku se budete cítit u přístaviště
na přehradě Nové Mlýny. Středomořská idyla.
Bílé vápencové skály zvolna přecházejí ve vi-
nohrady, kdysi tu v údolí býval i lužní prales.
A prales? Pralesních rezervací jsou u nás desít-
ky. Boubínský, Žofínský, Beskydský... Právě
v pralese Salajka v Beskydech na padlých veli-
kánech rostou desítky druhů vzácných dřevo-
kazných hub, na dvaadvaceti hektarech se zde
stromy dožívají v průměru 280 let.
Listnaté luhy pod Pálavou na soutoku Dyje,
Jihlavy a Svratky tvoří po staletí divočinu - ja-
kousi českou džungli. Nezapomeňme na
Poodří, Litovelské Pomoraví...
Vulkány nebudeme hledat jen v Českém stře-
dohoří, v Chebské pánvi, ale i u nás na

Bruntálsku; Uhlířský vrch a Velký Roudný ji-
stě známe. Venušinu sopku rovněž.
Tajgu ohraničili přírodovědci obcemi Doksy,
Bakov, Česká Lípa a Stráž pod Ralskem. A ne-
daleko Oslavan u obce Mohelno je přístupná
Mohelenská hadcová step. Po červené turistic-
ké značce se z Františkových Lázní dostaneme
k exotice, jakou je rašeliniště a minerální slati-
niště Soos, místo připomínající výjevy z ob-
rázků Zdeňka Buriana.
Naši rozmilí čtenáři, až mi jde hlava kolem
z těch všech plánků, mapek, brožur a informa-
cí. Příroda nás nikdy nepřestane překvapovat.
Usínám.
A teď si představte můj dnešní sen: Bloudím,
chodím modrou krajinou a všechno je modré,
přátelé, já mám barevné sny, to jsem ani nevě-
děla. Podívám se do snáře. Výsledek: Díky to-
mu, že zůstaneš doma, budeš z toho mít užitek.
Tak se to teď ve mně pere. Si
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Organizace a spolky

Pétanque s Kouzelnou buřinkou
Rýmařovská organizace Spo-
lečnosti pro podporu lidí s men-
tálním postižením (SPMP ČR)
uspořádala druhý ročník soutěže
v pétanque pro klienty denního
centra Kouzelná buřinka a jejich
přátele z bruntálské Polárky

a Sagapa. Letošní utkání bylo ja-
kousi zkouškou na příští rok,
kdy by měl proběhnout velký
turnaj.
Mentálně handicapovaní z Rý-
mařova mohou od roku 2008 trá-
vit svůj čas v denním centru

Kouzelná buřinka, které pro ně
otevřela místní skupina SPMP
ČR za podpory města a Střediska
volného času. Dnes mohou také
pracovat v sociálně terapeutické
dílně Buřinka pod záštitou
Diakonie ČCE.
V předchozích letech zůstávali
postižení po ukončení povinné
školní docházky většinou doma
nebo dojížděli do některého po-
dobného zařízení v Bruntálu. Z té
doby přetrvávají přátelské vztahy
mezi rýmařovskými klienty a je-
jich bruntálskými vrstevníky.
Společně se setkávají na akcích
pořádaných krajskou organizací
SPMP, ale i při vzájemných sou-
těžích a společenských příleži-
tostech. Závodí spolu v plavání,
bowlingu a od loňského roku ta-
ké v nenáročné hře, oblíbené
zvláště ve Francii, v pétanque.

V pondělí 27. června se klienti
Kouzelné buřinky, Polárky
a Sagapa sešli v areálu junácké
chaty na Stráni, aby poměřili síly
a dobrou trefu, ale také opekli
špekáčky a zazpívali si s kytarou.
Narozdíl od prvního termínu,
který museli pořadatelé kvůli sil-
nému dešti zrušit, jim tentokrát
počasí přálo a soutěž proběhla
v příjemné atmosféře. Závodníci
vytvořili čtyři družstva, která zá-
vod ukončila v tomto pořadí:
první místo obsadil tým Sagapa
Bruntál, stejný počet vítězných
kol, ale o bod méně získala druhá
Polárka Bruntál, rýmařovská
Kouzelná buřinka se umístila tře-
tí a bramborou medaili si odneslo
smíšené družstvo, složené ze zá-
stupců všech tří organizací.
Všichni hráči na závěr dostali
malou odměnu a diplom. ZN

Z okolních obcí a měst

Rýmařovská meteorologická hádanka
Myslíte si, že jste znalci Rýma-
řovska a že vám něco třeba jen

trochu zajímavého neunikne?
Kontrolní otázka: Kde se v našem

kraji „měří počasí“? Nevíte nebo
hádáte Praděd, Ovčárnu, Karlovu
Studánku? Ne, v lepším případě je
to odpověď tak na dostatečnou -
tato místa totiž nepatří na
Rýmařovsko.
Nápověda: Říká vám něco název
Meteorologická stanice ČHMÚ
s kódovým číslem 01LORY01,
ležící v nadmořské výšce 595
m nad mořem? „Jasně, je to
Rymák, podle toho RY v kódu!“
Odpověď internetového pařana,
že právě Rýmařov je na mapě me-
teorologů označený červeným
čtverečkem, je trefa těsně vedle -
tak o 16 km. Na Rýmařovsku se
„měří počasí“ v Lomnici u Rý-
mařova, měří se tam dobře a mno-

hem déle, než by se dalo čekat.
Počátky zkoumání povětrnosti,
jak se nepřesně říkávalo, jsou po-
prvé doloženy kolem roku 1780,
kdy zde projížděl císař Josef II. po
strategické vojenské cestě
z Olomouce přes Bruntál do
Krnova a dál do Slezska. Akurátní
muž v čele státu zjišťoval při pro-
jížďce některými většími obcemi
nejen počet mužských obyvatel,
chovaných koní a živností, nýbrž
bazíroval i na zprávách o sjízd-
nosti cesty v různých ročních ob-
dobích. „Meldunky“ z těch let za-
chované to dodnes dokládají.
Asi o 50 let později budovaná
štětovaná silnice, hodná tohoto
jména, měla své úřední cestáře
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mimo jiné s povinností sledovat,
zapisovat a hlásit všechny výky-
vy a anomálie se silnicí souvise-
jící. Lijáky, sucha, návaly sněhu,
ale i kuriozity. Z té doby jsou
zprávy o zřídka vídaných jevech,
jako je třeba hůlava, tornádo či
polární záře.
Ke konci 19. století se o měření
počasí stále více zajímali i lesníci
nebo statkáři organizovaní v Hos-
podářském spolku v Břidličné.
Tylovskému učiteli za vyžadova-
né perfektní zápisy zvýšili roční
plat o 50 zlatých a jen ojedinělým
pokusem bylo zřízení telegrafně-
signálního počasoměrného stroje.
Od začátku 20. století se v mo-
dernější meteorologii začal anga-
žovat stát a zaznamenávané vý-
sledky byly čím dál přesnější.
Meteorologická služba byla za
první republiky prováděna stat-
kářem dr. Joe Hartmannem u je-
ho lomnického sídla, kde stála
typická bílá budka. Po okupaci
pohraničí v říjnu 1938 ji přísluš-
níci Wehrmachtu instalovali 
u obecné školy blíž silnici. V pra-
videlném měření se střídala služ-
ba z Hitlerjugend s učitelským
dozorem.
Záhy po roce 1945 bylo měření
obnoveno víceméně na dobrovol-
né bázi z řad učitelů fyziky a ze-
měpisu a vše nazváno „Pionýrská
meteorologická služba na pomoc
našim družstevníkům“. Pravda,
družstevníci údajů moc nedbali
a rok za rokem dolovali brambory
nebo len zpod sněhové pokrývky
pomocí dětských brigád a vojen-
ské posádky.
Tak byla začátkem 60. let meteo-
budka zrušena. Ukázalo se ale, že

chybí v síti meteorologické služ-
by, a tak po dalších dvaceti letech
zřídil ČHMÚ nové, moderní sta-
noviště poblíž domu č. 110.
Těžko posoudit, co vedlo celo-
státně respektovanou instituci
k výběru tohoto místa v jižní čás-
ti předlouhé obce - třeba nějaká
intuice na místa „s duší“.
Automatické i manuálně obslu-
hované přístroje stojí na místě bý-
valého Springerova bělidla lněné
příze z roku 1698, kus od rušné
silnice a na břehu téměř zaniklé
technické památky, kterou mohl
být vodní náhon z roku 1565 (?)
k tažírně železného drátu, která
zanikla za třicetileté války.
Po zániku bělidla zde byla malá
manufaktura na výrobu růženců
z plodů keře klokočníku, přesněji
klokoče zpeřeného, které se na-
vlékaly na pevné nitě. Jsou to lai-
cky řečeno „proklatě tvrdé na-
hnědlé kuličky“. Pokud uvažuje-
te, jak se provrtávaly, pak vězte,
že se tak dělo ve správně volený
čas, kdy byly ještě polotvrdé. Prý
to bylo v tu dobu, kdy odlétali taž-
ní ptáci, navigováni pradávnými
pudy, a co je zajímavé a doložené
v pověstech i zkušenostmi, právě
v těchto místech mění dodnes hej-
na opeřenců směr letu. Prý i jmé-
no Lomnice je podle tohoto lome-
ní trasy ptáků směřujících na tep-
lý jih.
Musíte uznat, že místo, kde se
„drží prst na tepu počasí“
Rýmařovska, má svůj utajený pů-
vab. Tak pojďme nahlédnout do
kuchyně vlastní meteorologické
stanice s aktuálním vybavením.
Na první pohled zde postrádáme
typický bílý domeček s laťkovými

stěnami a šikmou stříškou.
Vidíme jen jakýsi malý stojan
s kruhovou nádobou, od kterého
vedou tenké elektrické vodiče.
A to je vlastně vše podstatné.
Zjednodušeně řečeno, zde se měří
teplota a rosný bod zapisované
automaticky, průběžně s elektro-
nickým přenosem naměřených
dat, prakticky s minimálním lid-
ským zásahem v místě měření.
Než přikročíme k další části, před-
stavme si ženu, která drží onen po-
myslný prst na tepu zkoumání po-
časí. Je to vitální paní plná energie
a životního optimismu jménem
Jarmila Topiářová, důchodkyně ve
službách počasí. Tu zatím a asi
ještě dlouho nezastoupí žádný au-
tomat. S velkou pečlivostí musí
vést Denní záznamník srážkoměr-
né stanice Lomnice-Rýmařov.
Zajímá vás, co tam musí psát?
Každý den se ručně zaznamenává
například denní úhrn srážek v mi-
limetrech od 7 do 7 hodin násle-
dujícího dne, v případě sněžení
nový sníh napadaný za tutéž do-
bu. V 7 ráno se zapíše celková
výška sněhové pokrývky v centi-
metrech, souhrnem pak vodní
hodnota sněhové pokrývky v mi-
limetrech. Následují zápisy o pa-
dajících srážkách v době od půl-
noci do půlnoci. Další rubrika za-
znamenává usazené srážky 
a ostatní atmosférické jevy. Do té-
to kapitolky se vejdou jevy někdy
velmi podivné a bude o nich ještě
řeč. Předtím se totiž musejí zazna-
menat údaje o trvání a intenzitě
atmosférických jevů. Až pak by
byl čas třeba na polární záři a tor-
náda...
O den později se zápisy z jednot-

livých stránek načisto přepisují na
jeden řádek měsíčního výkazu.
No a to je všechno. Někdo tvrdí,
že vyžadovaná pravidelnost prací
se může stát s léty úmornou zátě-
ží, ale paní Jaroslava je ranní ptá-
če bez rozdílu období, a nakonec -
zvyk je železná košile. Řízněte to
nesmírnou odpovědností bývalé
zdravotní sestry a výsledek nemů-
že být jiný než spokojenost 
ČHMÚ. Tato činnost je sice hono-
rována, ale mnoho lidí by se za tu
částku měsíčně takříkajíc neobrá-
tilo v posteli na druhý bok. Chce
to být činorodý, optimistický
a duševně stále mladý, což
Jaroslava Topiářová je.
Na závěr údaje s platností pro
Rýmařovsko, o nichž nejspíš ne-
víte, že byly zjištěny v Lomnici.
Týkají se extrémů roku 2010.
Dne 4. února zde byla naměřena
nejvyšší sněhová pokrývka v kra-
ji - 127 cm. Dne 15. července zde
byla naměřena nejvyšší hodnota
srážek - 193,5 mm a celý červe-
nec byl nejvíce vlhký (mokrý) za
58 let. V tomto roce pršelo celkem
ve 186 dnech, průměr srážek byl
959 mm. Rok by mimořádně vlh-
ký a maximálně vlhký byl i napa-
daný sníh, a to na celých 247 %
normálních let.
Asi jsou mezi námi tací, co vy-
jádří pochybnosti, zda ta zima
byla opravdu taková, jak bylo na-
měřeno. Autor těchto řádků měří
třeba množství sněhu podle toho,
zda jsou vidět špičky kůlů v plo-
tě, a vydal se na popisovanou sta-
nici k ověření. Výsledkem je ten-
to článek.

Foto a text: Jaroslav Chytil

První úspěchy SK Pental Břidličná v sezóně 2011
Po dlouhé zimní přestávce jezdec-
ký oddíl SK Pental Břidličná opět
vyslal do boje svoje vytrvalce.
Prvním startem byly neoficiální
závody v jihomoravském Bzenci
10. dubna. Na start závodu stupně
Z, tj. 50 km, se postavily dvě dvo-
jice z Břidličné - Kateřina Ko-
courková s Annie Jump a Nikola
Juříková s Dahirem. Tento závod
byl pojat jako rozběhnutí a tré-
nink, než začneme běhat „naost-
ro“ oficiální závody. Oba koně trať
absolvovali bez potíží a stále plní
sil a energie proťali cílovou čáru
téměř současně. Annie Jump do-
končila na 2. místě v čase 3:40:33
a Dahir na 3. místě o jednu vteřinu
za Annie Jump.
Další soutěží, kterou klisna Annie
Jump spolu se svojí jezdkyní

Kateřinou Kocourkovou absolvo-
vala, byly domácí závody
v Břidličné 14. května, tentokrát
stupně L, tj. 60 km. Soutěž do-
končily na 5. místě v čase 3:42:10
s průměrnou rychlostí 15,934
km/h.
V pátek a v sobotu 10. - 11. červ-
na jsme vyrazili na Slovensko do
vesničky Kalamenová. Zde se na-
ši vytrvalci Annie Jump a Ka-
teřina Kocourková postavili popr-
vé na start soutěže stupně S, tedy
80 km. Pokyny trenéra zněly jas-
ně: nikam se nehnat a hlavně do-
končit. Tím by si dvojice splnila
kvalifikaci pro účast na letošním
mistrovství ČR juniorů a mladých
jezdců. Kobylka s jezdkyní si na
trati vedly naprosto perfektně.
Závod dokončily ve zdraví na 

2. místě v čase 6:17:27 s průměr-
nou rychlostí 12,73 km/h. Tímto
se naše vytrvalostní dvojice kvali-
fikovala na MČR juniorů a mla-

dých jezdců, které se bude konat
ve dnech 22. - 24. července v Mi-
kulově. 
Foto a text: SK Pental Břidličná
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Sraz Veterán klubu Třebíč ve Staré Vsi
Kdo si hraje, nezlobí... aneb Jak
jsme si na vojáky hráli v samém
srdci Jeseníků, v okolí Staré Vsi.
Začalo to takovým hozením slova
„do placu“, a hle, byla z toho akce
veliká. Jak známo z reklamy,
„i muži mají své dny“, nebo také -
jaký je rozdíl mezi malým klukem
a dospělým chlapem? Hrají si stá-
le stejně, jen ty hračky má dospělý
chlap podstatně dražší. Jak to tedy
vlastně všechno začalo?
Lukáš Křivánek z Veterán Klubu
Třebíč, který ve Staré Vsi bydlí
„na půl úvazku“, požádal pár
svých staroveských přátel o po-
moc s pořádáním srazu veteránů
a organizační parta byla na světě.
Potom jen povykládal s kamarády
v klubu, a to bez přehánění, jak je
u nás v Jeseníkách krásně a co vše
můžeme nabídnout. Následně byl
dohodnut termín srazu. Místnímu
obecnímu úřadu a jeho starostovi
Karlu Stržínkovi patří za vstříc-
nost a pomoc s pořádáním akce
velký dík.
Přípravy stály hodně úsilí a času,
ale stálo to opravdu za to, jak při
loučení všichni svorně potvrdili.
Ve čtvrtek 9. června se sjeli první
účastníci srazu válečných veterá-
nů. Jako první dorazil válečný
Jeep Willys MB z let 1943-1945,
později jej následovali jeho ná-
stupci, zejména těsně poválečný
Ford MUTT M151. Přijela i vo-
zidla z let sedmdesátých - GAZ 69
AIM a automobil UAZ. Jako třeš-
nička na dortu byla na podvalu do-
vezena motorka se sajdkou ruské
výroby zn. Dněpr, obsah 750 m3

(jde o koupenou válečnou licenci
od německé automobilky BMV).
Celkem tedy přijelo 10 osobních
terénních vozidel a již představená
motorka se sajdkou. Účastníci po-
cházeli z různých koutů naší ze-
mičky: ze Dvora Králové,
z Chomutic u Jičína, Třebíče a je-
jího okolí. Z nejbližšího okolí byl
„válečník“ z Králové u Olomouce.

Prostě bezva parta chlapů, co si rá-
di hrají, ale nejen jich. Přijely i ce-
lé rodiny, kamarádi nebo manžel-
ské páry.
Všichni se svorně ubytovali správ-
ně po vojensku ve stanech či
svých přívěsech. Byl tu i vzácný
kousek z vojenské historie - kom-
pletní vojenský stan horských
myslivců. V takovém stavu jsou
snad dva v Evropě. V tu ránu
Lukášova zahrada připomínala
vojenské ležení.
Místa měli všichni dost, ještě by se
nějaké autíčko vlezlo (ale to až za
rok na I. ročníku). K vidění byla
i zcela funkční a ozkoušená polní
kuchyně, která za rok předvede,
co se v ní dá vše uvařit. Rovněž
byla k vidění příprava snídaně na
mramorovém plátu, který byl na-
hříván plynovou bombou, prostě
úplné vojenské vaření.
Organizační výbor nakoupil díky
okolním mysliveckým sdružením
zvěřinu a vařilo se to nejlepší, co
mohou naše krásné hory a lesy na-

bídnout - pečený divočák, srnčí
guláš, srnčí bifteky, dále se peklo
na roštu prasátko a dokonce na
snídani byla pro všechny houbová
smaženice z 75 vajec. Snažili se 
amatérští kuchaři jako při závodě
o zlatou vařečku.
Následovala vyjížďka, samozřej-
mě po předem dohodnuté trase
a řádném povolení výjezdu od les-

ního správce Ing. Pavla Koždoně
z Lesní správy Janovice, za což ú-
častníci moc a moc děkují. Viděli,
a to díky krásnému počasí, ale i dí-
ky doprovodu revírníka Vladimíra
Lehkého, skutečně obrovský kus
z našich krásných jesenických hor.
Cesta na chatu Alfrédku, bohužel
vyhořelou a zatím neopravenou,
a dále po horizontále až ke
Zvoničce a na Výhledy byla úžas-
ná - fotografové nestačili mačkat

spouště a ptát se, co kde leží a je
v dálce vidět. Sjezd do údolí
k „Hubertovi“, chatě Halali, byl
bez výhledů, ale krásný.
Všem se to moc líbilo, byli plni
dojmů a zážitků. Radost byla o to
větší, když po vyjížďkách mohli
řidiči těchto historických krasavců
povozit po vsi staroveskou omla-
dinu, ale nejen ji. Vozili se moc rá-
di i starší spoluobčané s dětmi i ce-
lé rodiny. Adrenalinová byla jistě
projížďka již zmiňovaným moto-
cyklem se sajdkou Dněprem.
Řidiči těchto krásných historic-
kých vozidel jen nechávali střídat
pasažéry a jezdili kolečko za ko-
lečkem. Na koho se v sobotu ne-
dostalo, mohl přijít na ležení v za-
hradě a povozit se v neděli dopo-
ledne. A že jich ještě bylo, ale to
nás již promáčel nedělní déšť.
Nejsme ovšem z cukru. Jinak nám
všem počasí fantasticky přálo, tak-
že děkujeme i vládci hor

Pradědovi za vstřícnost.
Příroda nádherná, lidičky milí
a vstřícní k sobě navzájem, dětič-
ky spokojené a stroje obrovské
historické hodnoty v pořádku, jen
s vycuclou nádrží. Dětská radost
za to určitě stála. Akce tedy po
zhodnocení všemi účastníky nul-
tého ročníku je opravdu vysoce
nastavena pro následný I. ročník
a další pokračování.
Touto cestou nezbývá nic jiného
než za pozvané aktéry a majitele
válečných veteránských vozidel
poděkovat všem, co se na úspěchu
akce podíleli. Současně se omlou-
váme těm, které jsem v návalu in-
formací zapomněl jmenovat.
Děkujeme rodině Lukáše Křiván-
ka za poskytnutí zahrady a celého
zázemí, pánům Z. Vyhlídalovi 
a B. Bernátkovi za jejich kulinář-
ské speciality, dále všem, kteří při-
spěli, ať už finančně nebo rukoděl-
nou prací, P. Sedláčkovi, F. Vro-
belovi, L. Vyroubalovi, M. Baru-
čákovi, J. Trusinovi, J. Trančíkovi,
paní A. Svobodové, paní L. Šaba-
chové za krásné srazové samolep-
ky. Poděkování a omluva patří 
p. J. Svobodovi a A. Bartoškovi za
fantasticky upečené selátko, které
se tak rychle rozkrájelo a snědlo,
že ani neochutnali, co šest hodin
pekli.
V poslední řadě děkujeme i my or-
ganizátoři srazu majitelům a pečo-
vatelům o tato krásná vozidla.
Protože bez vás a vašeho nasazení
a vytrvalosti v udržování bychom
je neviděli již nikdy zblízka ani ve
filmu, natožpak měli možnost se
v nich povozit. Přejeme vám všem
ve vašem krásném koníčku mno-
ho úspěchů a radosti z vašich vo-
jenských miláčků. Těšíme se na
další, I. ročník srazu vojenských
veteránů Jeseníky - Stará Ves
2012.

Po konzultaci s účastníky srazu
Zbyněk Vyhlídal

Fota: Miroslav Janko
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Tvrdkov získal dotaci na projekt pro mládež
Obecní úřad Tvrdkov byl úspěšný v žádos-
ti o schválení dotace na projekt Pohybem,
zábavou proti nudě, obezitě a drogám.
Cílem projektu je vytvořit místo pro aktiv-
ní pohyb dětí a mládeže ke smysluplnému
využití volného času.
Na financování akce by ze svého rozpočtu

nemohl Tvrdkov vyčlenit dostatečnou část-
ku, a proto se 18. března tohoto roku obrá-
til na Nadaci OKD a zažádal o grant v ka-
pitole Pro budoucnost - 2011 jaro.
Správní rada Nadace OKD se 7. června
rozhodla podpořit projekt Pohybem, zába-
vou proti nudě, obezitě a drogám částkou

460 920 Kč. Tímto bychom chtěli fondu
poděkovat za pomoc při získání finančních
prostředků na 1. etapu hřiště a zároveň dou-
fáme, že v případě realizace dalších akcí
nám bude Nadační fond OKD opět nápo-
mocen. 

Jan Žídek, starosta Tvrdkova

Koupání v Tvrdkově Na skok do Skal 2011
Jezdecký oddíl TJ Horní Město, o. s., pořádá 8. července od 17.00
koňskou show s názvem Na skok do Skal 2011. Na tuto show nava-
zují 9. července od 10.00 skokové závody koní až do stupně ST - ob-
lastní mistrovství severní Moravy. Vše se koná v jezdeckém areálu ve
Skalách u Rýmařova. Připravujeme zábavné dny pro laickou i od-
bornou veřejnost.
K vidění budou v kryté jezdecké hale například ukázky voltáže za 
účasti mistra světa Petra Eima, skoku mohutnosti za účasti čtyř mist-
rů ČR, vozatajství, western, drezúra koně a psa, capoiera, akrobatic-
ké skákání na trampolínách, projížďky na koni. V pátek od 19.00 af-
terparty. Sobotní program obstarají skokové závody. Výtěžek z akce
bude věnován nadaci „Pomozte dětem“ při ČT. 

Jaroslav Kincl, JO TJ Horní Město

Blíží se prázdniny, a proto zveme všechny, kteří mají rádi koupání
a relaxaci, k návštěvě vodní nádrže v Tvrdkově. Za přispění Státního
zemědělského intervenčního fondu se Obecnímu úřadu Tvrdkov po-
dařilo vybudovat pěkné prostředí pro letní relaxaci.
Návštěvníci mohou využít odpočinková mola a hřiště pro letní spor-
ty, v areálu je možnost provozovat bufet s občerstvením. Zájemci
o pronájem se mohou obrátit na starostu. Alena Čiklová

Foto: archiv Aleny Čiklové
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Sport

Juniorskému reprezentantovi
v běhu na lyžích Pavlu Ondráš-
kovi z Rýmařova se podařilo na-
vázat na loňskou vrchařskou for-
mu a kvalifikovat se na Mi-
strovství Evropy v běhu do vr-
chu. Mistrovství se koná 10. čer-
vence v turecké Burse a Pavel se
bude snažit zlepšit svá výsledko-
vá maxima z loňské sezóny, kdy
závodil na mistrovství evrop-
ském i světovém v Bulharsku
a Slovinsku.
V Turecku Pavla čeká 8 a půl ki-
lometru stálého
stoupání s pře-
výšením téměř
900 metrů. Zna-
mená to, že 
z výšky 800 m
nad mořem vy-
šplhá až do cí-
le, který leží
těsně pod hra-
nicí 1700 m n.
m., tedy skoro
100 výškových
metrů nad vr-
cholem Sněžky
a zhruba přesně
ve výšce, kam
dosahuje špice
vysílače na Pra-
dědu.

Nominaci si rýmařovský běžec
vybojoval třetím místem v hor-
ském běhu na Lysou horu a spl-
něním atletického limitu na 10
kilometrů. O jeho vrchařských
kvalitách ale vypovídají i vý-
sledky v seriálu závodů „run up“
(výběhy na věže výškových bu-
dov), kde již druhým rokem spo-
lehlivě vítězí v juniorské katego-
rii a při letošním výběhu na vr-
chol ostravské Nové radnice do-
konce po absolutně nejrychlej-
ším kvalifikačním čase obsadil

ve finálovém běhu za dvěma nej-
rychlejšími muži třetí místo. Pro
rýmařovské fanoušky může být
zajímavé, že republikové finále
run upu se letos poběží 25. září
v Olomouci a běžec, který nej-
rychleji vystoupá na vrchol
Regionálního centra, se stane
Mistrem České republiky v běhu
do schodů. Přijďte proto povzbu-
dit Pavla Ondráška i jeho trénin-
kového kolegu Michala Kautze,
který v ostravské kvalifikaci ob-
sadil výborné třetí místo a zajis-

til si tak start v republikovém fi-
nále.
Jako sponzoři Pavla Ondráška
v jeho sportovních úspěších pod-
porují město Rýmařov, RDmont
Luďka Macháčka, Zelený ob-
chod Petra Hornišera a Prádelna
Šopík. Nejlepší cesta k informa-
cím o výsledcích Pavla
Ondráška je pro fanoušky ná-
vštěva závodníkových osobních
stránek na webové adrese
http://www.ondrasek-pavel.cz/. 

Štěpán Sedláček

Vrchař Pavel Ondrášek míří na mistrovství Evropy

Pavel stoupá k cíli na loňském mistrovství světa 
ve Slovinsku

Ondrášek na nejvyšším stupni po zdolání vrcholu ostravské rad-
niční věže Fota: archiv Štěpána Sedláčka
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Lord Cup 2011
S koncem fotbalové sezóny
2010/2011 uspořádala TJ Jiskra
Rýmařov 12. ročník fotbalového
turnaje přípravek Lord Cup, jehož
hlavním garantem bylo Město
Rýmařov.
Obsazení turnaje bylo naplněno
v dostatečném předstihu a byl ur-
čen pro hráče ročníku 2000
a mladší. Zúčastnila se jej muž-
stva TJ Sokol Čechovice, SFC
Opava, slovenský ŠK Juventus
Žilina, polský KS Malapanew
Ozimek, SK Sigma Olomouc, FK
OEZ Letohrad, MFK Karviná
a domácí Jiskra Rýmařov.
Slavnostní zahájení turnaje pro-
běhlo v pátek 17. června. Před na-
stoupenými mužstvy promluvil
a všechny přivítal předseda TJ Jis-
kra Rýmařov František Pohanka
a starosta Ing. Petr Klouda, který

provedl i tradiční slavnostní vý-
kop. I když předpověď počasí ne-
věštila nic dobrého, páteční den
nakonec provázelo sluníčko ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Všechny zápasy probíhaly na 
obou polovinách hřiště rozděleny
reklamními bannery se sponzory

turnaje a na světelné tabuli mohli
všichni hráči a diváci sledovat,
jak utíkají minuty zápasu. Po prv-
ním dnu na tom byli nejlépe hráči
Karviné, kteří od začátku dokazo-
vali, že budou útočit na nejvyšší
příčky, neboť nepoznali hořkost
porážky. Špatně si nevedla ani
Sigma, která ztratila body pouze
za remízu se Žilinou. Smolně do
turnaje vstoupila domácí Jiskra.
Hned v úvodu doplatili na pře-
chod na jiný herní systém, než na
který byli zvyklí ze své soutěže,
a odnesli si jednobrankovou po-
rážku od Čechovic. Ani další dva
zápasy nebyly podle jejich gusta
a první den zůstali bez zisku bo-
dů, stejně jako polský Ozimek. Po
prvním dnu, kdy všichni odehráli
tři utkání, vypadalo pořadí takto:
Karviná, Olomouc, Opava, Žilina,
Letohrad, Čechovice, Rýmařov
a Ozimek. Po odehrání pátečních
zápasů se pak účastníci turnaje
společně s rodiči přesunuli na ve-
čeři do ubytovacích prostor, které
tvořily penziony a chaty v okolí
města.
Druhý den už nebyl tak prosluně-
ný jako závěr pátečního dne, ale
žádné větší dešťové přeháňky také
nepřišly, a tak byly k dispozici té-
měř ideální fotbalové podmínky.
Do druhého dne kluci z Rýmařo-
va vstoupili lépe než v pátek a na
úvod si připsali bod za remízu
s Letohradem. Bohužel to byl i je-
jich poslední bod, neboť následo-
valy tři jednobrankové porážky,
které je odsoudily na neradostnou
poslední příčku turnaje. Omluvou
snad může být jen fakt, že patřili
k nejmladším mužstvům turnaje
a převážná část z nich bude hrát
i v příštím ročníku.
O šestou a sedmou pozici si to

rozdala mužstva z Čechovic
a Ozimku a po vzájemné remíze
rozhodovalo v konečné tabulce
skóre, které měly Čechovice lep-
ší. Na pátém místě nakonec skon-
čilo mužstvo Letohradu, které pů-
sobilo během celého turnaje jako
velmi disciplinovaná a kvalitní se-
stava. Důkazem toho bylo i oce-
nění dvou jejich hráčů cenou fair
play za přiznání se k tečování mí-
če, čímž opravili výrok rozhodčí-
ho ve vlastní neprospěch. Pohár
za čtvrté místo si odvezl sloven-
ský Juventus Žilina, který sváděl
boj o stupně vítězů do poslední
chvíle.
O umístění na prvních třech mís-
tech rozhodovalo až poslední ut-
kání turnaje mezi Sigmou a Opa-
vou. Bylo jasné, že vítěz utkání
vyhraje i turnaj, přičemž remíza
by posunula na první místo čeka-
jící mužstvo Karviné. Tomuto
souboji před skvělou diváckou
kulisou nechybělo nic. K vidění
byly emoce, kvalita hry, nasazení,
bojovnost i nervozita a zápas byl
opravdovým vrcholem celého tur-
naje. Vítězství 2:1 si nakonec při-
psalo mužstvo Opavy a tím se sta-
lo vítězem 12. ročníku turnaje.
Mužstvo z Karviné skončilo dru-
hé a Sigma třetí, ta na vítězství na
tomto turnaji stále čeká.
Zpestřením sobotního odpoledne
a polední pauzy bylo vložené ut-
kání mladší přípravky Jiskry
Rýmařov se živým komentářem
jejich trenéra. Někteří z těchto
malých fotbalistů měli na sobě
poprvé dres a vzájemné utkání za-
končený penaltami bylo pro ně
a pro přihlížející příbuzenstvo jis-
tě velikým zážitkem.
Po dramatických a vyčerpávají-
cích bojích čekala nakonec na

všechny hráče odměna v podobě
ohňostroje a konečného vyhlášení
výsledků, ze kterého si všechna
mužstva odnesla krásné poháry,
jež dodala firma Mauritz. První tři
mužstva se kromě pohárů mohla
pochlubit originálními medaile-
mi. Každý hráč obdržel tričko tur-
naje, drobné upomínkové před-
měty Rýmařova a samozřejmě
i pár sladkostí. Na kluky čekalo
i spoustu individuálních ocenění.
Mezi vyznamenanými nechyběl
ani rýmařovský hráč Zdeněk
Vilímek, který byl po právu vy-
hlášen nejlepším brankářem tur-
naje. Poděkování a upomínkové
předměty si odnesla i trojice roz-
hodčích, kterou tvořili Petr
Vyroubal, Martin Jiruš a Pavel
Přecechtěl. Celým turnajem pro-
vázel s mikrofonem hlasatel Vá-
clav Orlík, který letos nahradil
v březnu bohužel zesnulého Ren-
ka Zatloukala, který byl u příleži-
tosti zakončení turnaje uveden do
tradiční síně slávy.
Slavnostního vyhlášení a ukonče-
ní se zúčastnili sponzoři turnaje
a zástupci Rýmařova. Na závěr
promluvil předseda TJ Jiskra
Rýmařov František Pohanka, kte-
rý poděkovali hráčům, trenérům
a především organizátorům
a sponzorům, bez jejichž pomoci
by se tento fotbalový svátek u nás
nemohl uskutečnit. Ceny násled-
ně předal starosta města Ing. Petr
Klouda a předseda fotbalového
oddílu Jiskry Pavel Pech.
Touto cestou organizátoři děkují
všem sponzorům a těší se na další
vzájemnou spolupráci při rozvoji
kopané v našem městě. Komplet-
ní výsledky a fotogalerii nalezne-
te na stránkách turnaje www.lord-
cup.com. Kamil Furik
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Fotbalisté přijali pozvánku na Dny Ozimku
Mládežnická mužstva fotbalistů Jiskry
Rýmařov přijala pozvání od partnerského
města Ozimku na fotbalové klání v rámci jeho
oslav dne města. V sobotu 25. června ráno tak

do autobusu nasedla mužstva dorostu, starší
a mladší přípravky a vydala se směr Polsko.
Samotné turnaje se nesly v přátelském duchu,
proto ani nějaká ta porážka nebyla důvodem

ke smutku či
kritickým slo-
vům trenérů.
Nakonec jak do-
rost, tak i starší
přípravka skon-
čili shodně na
třetím místě
a obě mužstva si
odvezla na pa-
mátku pohár
a na krku bron-
zové medaile.
Velký zážitek
měli i nejmenší
účastníci zájez-
du, mladší pří-
pravka. Tito
kluci ve věku
kolem 6 let zde

sehráli za mohutného povzbuzování starších
kamarádů své exhibiční utkání, ve kterém na-
konec zvítězili 3:2 a sklidili obrovský aplaus
za nasazení a předvedený výkon.
Odměnou pro všechny kluky za výkony pak
byla návštěva Juraparku (u nás znám pod ná-
zvem Dinopark) v nedalekém městě Krasie-
jów. Zde se hoši v pěkném rozsáhlém areálu
mohli projet tunelem času, zhlédnout velké
množství vystavených exponátů v životní
velikosti či navštívit kino s 5D projekcí.
Součástí parku bylo i nespočet různých 
atrakcí, na kterých se hlavně ti nejmenší do-
syta vyřádili. A protože i počasí bylo po celý
den až na malé výjimky příjemné, chlapci
odjížděli domů spokojeni a plni pěkných zá-
žitků ze stráveného dne.
Tímto zájezdem kluci zakončili letošní fot-
balovou sezónu, ovšem ne na dlouho. V po-
lovině prázdnin začne příprava na sezónu ná-
sledující, k níž zveme všechny, kteří mají
o fotbal zájem. Podrobnosti o termínech tré-
ninků budou na vývěsce TJ Jiskra Rýmařov
na náměstí. Kamil Furik

35. kapitola Rýmařovského desetiboje dopsána
S koncem školního roku tradičně
končí i Rýmařovský desetiboj.
Letošní 35. ročník dosprintoval
v pátek 24. června poslední dis-
ciplínou, desetibojaři zvanou še-
desátka. Před ní nebylo ještě roz-
hodnuto o konečném pořadí
v jednotlivých kategoriích, a tak
jsme byli svědky urputných bojů,
kdy nikdo nikomu nic nedaroval.
Do startovních bloků nejdříve
zaklekli muži kategorie C. Zde
po výborném startu udržel až do
cíle první pozici Hynek Janků
časem 9,18 sekund a odrazil tak
nápor Jaroslava Hofmana s 9,22
s a Ivoše Volka s 9,30 s.
Pak se na start postavily ženy 
obou kategorií. V kategorii žen
A si zajistila prvenství Andrea
Továrková, která jako jediná že-
na stlačila čas pod 10 vteřin.

V cíli jí rozhodčí naměřili 9,94 s.
Druhá Jana Pitorová by na cílo-
vé pásce nejradši přivítala mat-
raci pro lepší dopad. I přes to, že
ji v cílové rovince postihl pád, 
uhájila druhé místo časem 10,17
před třetí Lenkou Metelkovou
s 10,18 s.
V kategorii žen B si dospurtova-
la pro první místo Alena
Jurášová časem 10,42 s, druhá
skončila Dana Doleželová
s 11,77 s a třetí Blanka Škutová,
která ani při běhu nezavřela pusu
a okomentovala celý svůj roz-
běh. Její čas 11,87 s tak mohl být
daleko lepší.
U mužů B se blýskl skvělým ča-
sem 8,17 sekund Aleš Bodlák,
který zvítězil před Josefem
Kočnarem s 9,38 a Josefem
Svedoníkem s 9,50 s.

Nejrychlejší borci - muži kate-
gorie A - se představili nakonec.
Zde při neúčasti Karla Tomana
kraloval Pavel Konštacký, který
časem 8,14 sekund zvítězil.
Druhý skončil Bedřich Štěpaník
(8,42 s) a třetí doběhl Pavel
Charuza (8,81 s).
Desetibojaři respektují, že nejen
sportem živ je člověk, a tak ne-
vynechali ani závěrečnou discip-
línu, kterou je slavnostní vyhlá-
šení nejlepších s volnou zába-
vou. Do letošního ročníku se za-
pojilo 68 sportovců, z nichž pou-
ze pět absolvovalo desetiboj
kompletní - Hynek Janků, Josef
Svedoník, Jiří Jaroš, Blanka
Škutová a Alena Jurášová. Do
celkového pořadí se však počíta-
jí výsledky sedmi disciplín a de-
setibojařů, kteří splnili tento li-
mit, bylo celkem 39. Naše uzná-
ní si zaslouží Lenka Metelková,
která tento ročník absolvovala
coby matka čekatelka a od pro-
since maminka na mateřské do-
volené. Vynechala pouze jedinou
disciplínu a na závěr jí jen chlou-
pek chyběl k bronzové medaili.
A jak dopadl 35. ročník
Rýmařovského desetiboje celko-
vě?

Vítězové byli po zásluze oceně-
ni, ale i ti, kteří neobsadili první
tři místa, vyhráli sami nad se-
bou. Právě zde platí krásné spor-
tovní rčení: „Není důležité vy-
hrát, ale zúčastnit se.“
Všichni se již těšíme na nový roč-
ník desetiboje, který odstartujeme
10. září v rámci Rýmařovské pa-
desátky. Zveme do našich řad dal-
ší zájemce, kteří pro sebe chtějí
něco udělat. Nejde nám o neuvě-
řitelné výkony, třebaže nikoliv za-
nedbatelné, ale o odvahu, vůli
a nezlomnou houževnatost.
Na závěr poděkování těm, na 
nichž ležela nelehká organizace
soutěží a kteří nelitovali času 
a úsilí pro dobrou věc. Patří mezi
ně v první řadě Alena Jurášová -
duše celé soutěže, Jaroslav
Hofman, manželé Sovišovi,
Rudolf Heisig, Jaroslav Lachnit,
Karel Toman, Václav Orlík
a mnozí další, kteří se zasloužili
o víc než jen dokonalou přípravu
závodů. Moc děkujeme i Pavlu
Dobišovi za úpravu trati na hřišti
u kotelny a v neposlední řadě ře-
ditelství základní školy za po-
skytnutí sportovišť a potřebného
sportovního vybavení.
Výbor Rýmařovského desetiboje

1. místo 2. místo 3. místo
Ženy A Andrea Továrková Marcela Žáková Jana Pitorová
Ženy B Jarmila Urbanová Alena Jurášová Dana Doleželová
Muži A Jiří Jaroš Karel Toman Bedřich Štěpaník
Muži B Josef Svedoník Milan Ondrašík Miroslav Egida
Muži C Hynek Janků Václav Orlík Jaroslav Hofman

Fota: R. Heisig

Foto: archiv TJ Jiskra Rýmařov
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Tour du Jumelage 2011
Před třiceti lety napadla tehdejší-
ho předsedu belgického partner-
ského spolku Michela Museura,
velkého příznivce cyklistiky, při
sledování Tour de France myš-
lenka zorganizovat pro účastníky
z partnerských měst etapový
cyklistický výlet, při jehož orga-
nizaci by se jednotlivá partner-
ská města střídala. Svou ideu
přednesl na pracovním setkání
partnerských měst, a od 12. do
17. července 1981 se konala prv-
ní Tour du Jumelage.
Účastníci tehdy ujeli téměř 400
km na trase z Echternachu
v Lucembursku do Schottenu.
Nevídaný úspěch této akce vedl
k tomu, že se Tour skutečně za-
čala konat každý rok a v průběhu
let se měnila - k nejvýznamnější
změně došlo v roce 1987, když
měli účastníci z Belgie problém
s transportem bicyklů do skot-
ského Maybole, kde se tehdy
Tour konala, a bylo rozhodnuto,
že kromě cyklistických tras se
naplánují také trasy turistické.
Do aktivit se tak mohli zapojit
i ti, kteří se cyklistice nevěnova-
li. Experimentem, který se však
neujal, byla Tour 2002, organi-
zovaná městem Schotten v údolí

řeky Lahn, kdy kromě tratí cyk-
listických a turistických byly na-
plánovány také vodní trasy pro
kanoisty a kajakáře.
Za třicet let sblížila Tour du
Jumelage stovky lidí z partner-
ských a spřátelených měst, stov-
ky kilometrů zdolaných vlastní-
mi silami umožnily účastníkům
objevit dosud neznámé kraje
a kulturní dědictví Evropy.
Rýmařov organizoval Tour du
Jumelage poprvé v roce 2004
a bylo příjemnou náhodou, že
u třicátého výročí mu tato čest
připadla znovu.
Protože Tour du Jumelage se 
odehrává pokaždé v jiné části
pořadatelské země, připravili
Rýmařované letošní Tour du
Jumelage v okolí Mikulova.
Město i jeho okolí osloví všech-
ny návštěvníky s aktivním pří-
stupem k životu. Oblast protíná
více než 1 200 km dlouhá síť
cyklistických tras, nedaleké
Novomlýnské nádrže nabízí své
laguny ke koupání, rybolovu
a k provozování vodních sportů.
Ani milovníci přírody, pěší turis-
tiky či památek nepřijdou zkrát-
ka - pečlivě značené turistické
trasy vedou k nejatraktivnějším

přírodním či historickým památ-
kám kraje, z nichž k nejvýznam-
nějším patří nesporně Lednicko-
valtický areál, který je zapsán na
seznamu světového kulturního
dědictví. Tour se navíc konala
v termínu, kdy v Mikulově pro-
bíhaly tradiční krojované hody,
na nichž měli zahraniční účastní-
ci možnost seznámit se nejen
s tradičními lidovými úbory, ale
i s hudbou a tancem.
Od 22. do 26. června tak měli
přátelé z měst Arco (Itálie), Be-
loeil (Belgie), Bogen (Němec-
ko), Crosne (Francie), Rocella
Jonica (Itálie) a Schotten (Ně-
mecko) možnost seznámit se se
všemi krásami Mikulovska. Cy-
klistické a turistické trasy byly
naplánovány tak, aby účastníci
viděli Lednicko-valtický areál
a zámek Lednice s parkem, vod-
ní nádrž Nové Mlýny, vinařskou
vesnici Pavlov a samotné město
Mikulov a jeho památky - židov-
skou čtvrť se synagogou a hřbi-
tovem, Dietrichsteinskou hrob-
ku, zámek, Svatý kopeček nebo
Kozí hrádek. V sobotu se zúčast-
nili průvodu v rámci krojova-
ných hodů a lidové taneční zába-

vy v mikulovském amfiteátru.
Delegaci celkem 75 osob z part-
nerských měst přijeli pozdravit
z Rýmařova starosta Ing. Petr
Klouda a místostarosta Ing.
Jaroslav Kala, stejně jako miku-
lovský starosta Rostislav
Koštial. Dobrovolné sdružení
obcí Mikulovsko připravilo pro
všechny účastníky drobné dárky,
průvodce regionem i městem.
Výdaje na ubytování a stravová-
ní si hradí účastníci sami, přesto
snahou pořadatele je nabídnout
i jistý servis, který účastníkům
zpříjemní pobyt a zanechá pří-
jemné vzpomínky. Proto tímto
děkujeme městu Rýmařov, spo-
lečnosti Turistické známky, s. r.
o., dobrovolnému svazku obcí
Mikulovsko a mikulovskému
duchovnímu správci Mons. Dr.
Karlu Janouškovi a starostovi
Mikulova Rostislavu Koštialovi
za veškerou přízeň, kterou nám
i všem účastníkům setkání po-
skytli.

Ing. Pavel Kolář, předseda
Občanského sdružení pro mezi-
národní partnerskou spolupráci
města Rýmařova

Foto: archiv Jakuba Valy
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Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11
Akce: ãervenec

Univerzální barva Praktik
- sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBB AA RR VV YY LL AA KK YY
Sokolovská 35, Rýmařov, tel.: 554 211 228

Firma Ing. Karel Krajsa - Unist
se sídlem v Bfiidliãné, Zahradní 491

NABÍZÍ: - stavební a stolafiské práce
- v˘robu stavebního fieziva
- impregnaci fieziva a su‰ení

HLEDÁ: - zku‰eného zedníka s ¤P sk. B
- stolafie

tel.: 602 719 381, krajsakarel@seznam.cz

I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady
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Prodám RD 6+1 (moÏno i 3+kk a 3+1) s garáÏí
v klidné ãásti R˘mafiova. Tel.: 733 644 665.

• Prodám dvoupodlažní rodinný dům 6+1 (možno i jako dvougene-
rační 3+kk a 3+1) s garáží v klidné části Rýmařova (U Potoka). 
Tel.: 733 644 665.

Soukromá řádková inzerce
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