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Do Ondřejova přijel kočovný cirkus
Osadní výbor v Ondřejově při-
pravil na sobotu 26. května u pří-
ležitosti Dne dětí zábavné odpo-
ledne, na které přijel i kočovný
„cikánský cirkus“ s plyšovými
zvířaty. Humorné pojetí této akce
vzbudilo nebývalý ohlas nejen
u dospělých, ale na své si přišly
především děti. Na sedmi stano-
vištích plnily nejrůznější úkoly,
balancovaly na chůdách, nechaly
si věštit od kartářky, vyzkoušely
si obratnost na provizorní hrazdě,
trefovaly se míčkem na cíl, vy-
zkoušely si kolo štěstí nebo přes-
nou mušku v cirkusové střelnici.
Cirkusoví „umělci“ dětem na 
oplátku předvedli umění v žong-

lování, zápas s plyšovým medvě-
dem nebo zajímavý plyšový zvě-
řinec. Závěr dětského odpoledne
patřil kácení májky, připravena
byla bohatá tombola a k tanci
i poslechu hrála hudba DJ Do-
hnala z Přerova.
Osadní výbor Ondřejov děkuje
všem dobrovolníkům, kteří se ak-
tivně zapojili do přípravy dětské-
ho dne, zejména J. Vepřekovi, 
B. Štěpaníkovi st. a B. Štěpaní-
kovi ml., J. Pipovi, J. Podlasovi,
p. Slováčkovi, manželům Ondra-
šíkovým, E. Továrkové, J. Jano-
šové, M. Míčovi, L. Vykoukalovi,
Městskému úřadu Rýmařov
a dalším. JiKo
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VernisáÏí a workshopem vyvrcholil v sobotu 
26. kvûtna desát˘ roãník Moravskoslezského ma-
pového okruhu. SoutûÏ moravsk˘ch a slezsk˘ch
fotoklubÛ poprvé upofiádal Fotoklub OKAMÎIKY
S Zlín na pfielomu let 2002 a 2003, r˘mafiov‰tí fo-
tografové se do ní zapojili ve tfietím roãníku a le-
tos se ujali úlohy pofiadatelÛ.

Mapové okruhy (v Čes-
ké republice je jich
v současnosti vyhla-
šováno asi deset)
představují typ foto-
grafické soutěže, v níž
nehodnotí přihlášené

snímky porota,
ale sami soutěžící
f o t o g r a f o v é .
Každý z fotoklu-
bů vybere kolekci
snímků svých čle-
nů, vytvoří z nich
„mapu“ aktuální
tvorby a obesílá jí
ostatní soutěžící
fotokluby, které jednotlivé snímky hodno-
tí přidělenými body. Pořadatelský fotok-
lub body sčítá a ve finále soutěže sestavu-
je konečné pořadí fotoklubů i jednotlivců.
Letošní jubilejní ročník mělo v režii
sdružení fotografů při Octopu Rýmařov.
Vyhlášen byl 1. listopadu 2011 a slav-
nostně ukončen na konci května
2012. Mapové okruhy tedy putovaly
po celé Moravě a Slezsku více než půl
roku. Mezi dvanácti přihlášenými fo-
tokluby figurovala vedle rýmařovské-
ho sdružení z Brna, Jihlavy, Morav-
ského Krumlova, Ivančic, Kuřimi,
Zlína, Vsetína, Rožnova pod Rad-
hoštěm, Jeseníku, Ostravy a Jablun-
kova. Každý fotoklub mohl přihlásit
patnáct fotografií či seriálů, celkem se
tedy hodnotilo 180 příspěvků.
Prvenství si z letošního ročníku od-
nesl Horácký fotoklub Jihlava, druhé
místo Fotoklub OKAMŽIKY S Zlín
a třetí Fotoklub Ivančice; rýmařov-
ský Octopus skončil pátý za fotogra-
fy z Brna. Ještě většího úspěchu však
dosáhli rýmařovští výtvarní fotogra-
fové v hodnocení jednotlivců.
Nejvíce bodů totiž získal snímek
Jeníček a Mařenka Jany Adámkové
z Rýmařova. Na druhém až třetím
místě skončila s odstupem jediného
bodu Polárka Jindřicha Keprta (Klub

moravských fotografů Brno) a Bída, bída -
zvířecí trh Josefa Bosáka (Fotoklub R9 Rož-
nov pod Radhoštěm).
V sobotu 26. května se na slavnostní vernisá-
ži výstavy vybraných soutěžních snímků
v Galerii Octopus vyhlašovaly výsledky letoš-

ního mapového okruhu a předáva-
ly ceny vítězům. Třicet šest foto-
grafů se poté přesunulo do zámku
Janovice na workshop a vpodvečer
do Žďárského Potoka na společné
rozjímání „o podstatě fotografie
a bytí“.
Letošní ročník Moravskoslez-
ského mapového okruhu finančně
podpořilo město Rýmařov, zapůj-
čením šatů modelkám na zámec-
ký workshop butik Chic & Style.
Kdo z příznivců tvůrčí fotografie
chce vlastním úsudkem zhodnotit
soutěžní snímky, měl by si pospí-
šit, výstava je v Galerii Octopus
k vidění pouze do neděle 3. červ-
na. ZN
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Moravskoslezský mapový okruh vyhrála fotografka z Rýmařova

Jindřich Kepert: Polárka

Workshop na zámku Janovice Foto: Jakub Vala

Martin Skřivánek: OknoJana Adámková: Jeníček a Mařenka

Karel Slimáček: Jaro na Valašsku
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Pár slov... o moudrosti stáří
Jsou takoví, kteří mají spoustu ná-
padů a Pár slov pro naše noviny
píší s lehkostí a samozřejmostí je-
dinců nadaných múzou. Jsou však
také tací, kteří k těmto šťastlivcům
nepatří a úkol napsat Pár slov je
pro ně zlou můrou. Přiznám se
bez mučení, že patřím k těm dru-
hým a musím se vždycky hodně
přemlouvat, abych něco napsal.
Poslední dobou mi to velmi ztěžu-
je skutečnost, že když ve mně ko-
nečně jakž takž uzraje nějaký zá-
měr, podle zákona schválnosti na-
jdu za pár dní v tisku dokonale na-
psaný článek na stejné téma a já
sám jsem vedle. Obdivuji např.
krátké sloupky Lenky Tréglové
v příloze MF Dnes OnaDnes, kte-
rá dokáže vtipně psát o běžných
životních událostech a starostech,
ale také různé novináře a autory,
kteří dovedou obdobně psát o na-
ší vůbec ne vtipné politické a spo-
lečenské scéně. Takže se jaksi zto-
tožňuji se sedmnáct století starým
výrokem Aeliea Donata, římské-
ho učitele rétoriky: „K čertu s tě-
mi, co řekli naše slova před ná-
mi,“ a dodávám: navíc mnohem
líp.
V poslední době jsem se lehce za-
obíral námětem moudrosti stáří
a přiznám se, že moje myšlenky
byly spíše skeptické, zejména 
s ohledem na vlastní zkušenosti.
No a zase, v posledním čísle pří-
lohy OnaDnes je jedním z námětů
rčení „Moudrost je bonus stáří“.
Nad tématem rozjímají zpěvačka
Karolína Kamberská a písničkář
a spisovatel Jan Burian. A protože
to bylo i moje téma, rozhodl jsem
se tentokrát neustoupit a použít jej
také. Předem se chci omluvit čte-
nářům, kteří tuto přílohu znají, že
se do jisté míry budu o zmíněný
text opírat, protože se s ním
v mnoha směrech ztotožňuji.
Jan Burian hned v úvodu píše, že
moudrost by měla být přilepšením
k důchodu, odměnou za prožitý
život a nelehce nabyté zkušenosti.
Měla by být hlavní radostí věku,
kdy už se člověk nemůže vrhat
jen tak do všeho, co ho napadne
(protože si už řadu věcí dovede
představit a nemusí - nebo nemů-
že - je dělat). Bylo by to krásné
být opravdu moudrým, laskavým
dědečkem nebo babičkou, neko-
nečně trpělivým a vždy dobře ra-
dícím i v těch nejobtížnějších ži-
votních situacích. To možná sku-
tečně šlo v dobách, které se svými
parametry blížily těm pohádko-
vým, nicméně i tehdy existovali

závistiví, zlí a nepřející lidé vyšší-
ho i vysokého věku, kteří využí-
vali zkušenosti vlastního života
i života jiných ne ve prospěch
všeobecného blaha, ale jen ve
prospěch blaha vlastního a doved-
li škodit způsoby velmi nevybíra-
vými. Ne, stáří a životní zkuše-
nosti zdaleka nevedou jenom
k moudrosti, někdy spíše naopak.
Moudrost pak není moudrostí v o-
becně pozitivním smyslu, ale spíš
vychytralostí, zapšklostí a často
až nenávistí k okolnímu světu,
k mládí a mladým lidem. Určitě
platí jedna z vět pronesených ni-
koli filosofem a psychologem, ale
moudrým člověkem Janem Weri-
chem: „Mládí biologické neosvo-
bozuje od blbosti a hlouposti,
stejně jako stáří nezaručuje
moudrost. Jsou blbí dědkové
a hloupé děti.“
Máme možnost se o tom přesvěd-
čovat dnes a denně, ve svém oko-
lí i ve veřejném životě.
Jan Burian ve svém článku píše,
že moudrost stáří je jedna z mož-
ných cest. „Ta druhá je schůdněj-
ší a říká se jí zblbnutí. Přichází
nenápadně právě v době, kdy si
člověk myslí, že moudří. Najed-
nou má pocit, že může do všeho
mluvit, a ta tam je jakákoliv
skromnost a pokora. A bez nich se
moudrost těžko dostaví.“ Takoví
lidé často tvoří hloučky, seskupe-
niny seniorů, kteří v životě zažili
spoustu ztrát, nemocí, nespravedl-
ností a obecných nepříjemností
včetně frustrace ze stáří jako tako-
vého, což je vede k zakyslým
a nenávistným pouličním konver-
zacím, vydávaným za moudrosti.
Na druhé straně existuje spousta
lidí, kteří díky důchodovému vě-
ku dostali možnost se konečně za-
stavit, zamyslet se nad možností
realizovat své dřívější sny a před-
stavy, zajímat se o život v komu-
nitě, ve které žijí a z které až do-
sud jen odjížděli někam do práce
a zase se do ní vraceli se najíst
a vyspat, konečně také blíže po-
znat zajímavosti přírody a krajiny,
v níž celý život žili, a pomoci je
přiblížit svým vnoučatům. Není
právě v tom podstata „moudrosti
stáří“?
Pro dnešní mladé lidi je stáří
v mnoha směrech nepoužitelné 
- vzpomínky, znalosti, zkušenosti
atd. Ano, jistě jsou tu obecné mo-
rální principy, ale jejich aktuální
pojetí se těžko připasovává na tra-
diční vzory a modely moudrosti
věků.

Z citátů na toto téma mne ještě
zaujal výrok Picassův: „Dnešní
mládež je hrozná, ale nejhorší je,
že už k ní nepatříme.“ Svět je zá-
sadním způsobem jiný, než jak
jsme ho poznali my, a pojem
„moudrost stáří“ má také jiný ob-
sah. A v praktickém životě jsou si-
tuace, ve kterých mi žádná moud-
rost stáří vůbec nepomůže. Zaří-

dit, aby mi zase tiskla tiskárna,
která z nějakých „softwarových“
důvodů odmítla poslušnost, umí
můj vnuk a moje celoživotní zku-
šenosti a „moudrost“ mi nejsou
nic platné. To mi ale nevadí, nej-
větší strach jsem vždycky měl
a mám z toho, o čem píše Jan
Burian jako o druhé cestě - ze
zblbnutí. M. Marek
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Rozestavěná banka na Husově ulici (parc. č. 55/2 a 56/2)
Budovy bývalé Flemmichovy továrny na Nerudově ulici (parc.
č. 503/1)

Bývalá prodejna masa a uzenin na Okružní ulici (parc. č. 2493/1), na
objekt je vydán exekuční příkaz k prodeji Hospodářská budova v Jamarticích (parc. č. 329)

Rodinný dům v Janovicích č. 135 (parc. č. 322), na objekt je vydán
exekuční příkaz k prodeji

Budova na Školní ulici v Janovicích (parc. č. 263/2)
Dům na Máchově ulici č. 102 (parc. č. 1507)

Více informací: nahlizenidokn.cuzk.cz

Budovy firmy Hedva na Opavské ulici (parc. č. neuvedeno)

Téma vydání: Chátrají - co s nimi?
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komentář vedoucí stavebního úřadu
Neudržované stavby

Nevzhledné, zanedbané či opuštěné objekty
jsou letitými problémy nejen na území měs-
ta Rýmařova a jeho částí, ale prakticky kaž-
dého města a každé obce na území ČR.
Radnice jednotlivých měst nemají v rámci
samosprávy moc šancí, jak zjednat nápravu.
Dozor nad prováděním, údržbou a užíváním
přísluší z titulu stavebního zákona státní
správě - stavebním úřadům. V rámci staveb-
ního dozoru stavební úřady kontrolují dodr-
žení podmínek příslušných rozhodnutí či 
opatření, stavebně technický stav staveb, zda
jsou stavby užívány jen k povolenému účelu
a stanoveným způsobem, zda je řádně prová-
děna údržba staveb apod.
Z pohledu stavebního úřadu jsou dva druhy
zanedbaných staveb. Jsou to „věčně rozesta-
věné“ stavby (např. budova na Husově ulici),
mající platné stavební povolení, ale z růz-
ných důvodů nedokončené. Druhou skupinu
tvoří stavby mnohdy již dávno dokončené, 
užívané, ale neudržované (opuštěné objekty
rodinných domů, tovární objekty krachují-
cích firem atd.). Skupinu tzv. „černých“ sta-
veb vynecháme, ta má zvláštní režim.
Vždy je nutno posuzovat, do jaké míry stav-
ba svým stavem ohrožuje své uživatele nebo
okolí, tzn. zda je zabezpečená proti vniknutí
cizích osob a zda z ní neodpadávají části na
sousední pozemky. V případě užívané stavby
je nutno řešit vyklizení stavby nařízením

a někdy i řešením náhradního ubytování.
Legislativa říká: Zjistí-li stavební úřad, že
vlastník stavby neprovádí řádnou údržbu,
vyzve ho ke zjednání nápravy a stanoví termín
provedení. Pokud není výzvě vyhověno, sta-
vební úřad udržovací práce vlastníku nařídí.
Udržovací práce musí být ve veřejném zájmu.
V případě, že vlastník stavby neprovede naří-
zené udržovací práce, hrozí mu postih formou
exekučních výzev a donucovacích pokut.
Zjistí-li stavební úřad, že stavba svým stavem
ohrožuje životy osob nebo zvířat, a hrozí-li
její zřícení, nařídí vlastníku bezodkladné pro-
vedení zabezpečovacích prací nebo okamžité
odstranění této stavby, pokud stavbu již nelze
hospodárně opravit. Pokud vlastník stavby na-
řízené práce ve stanoveném termínu neprove-
de, stavební úřad zajistí provedení prací na ná-
klady obce nebo města, jejíž obecní (městský)
úřad je stavebním úřadem. Náklady vynalože-
né na takové práce následně (často soudně)
vymáhá po vlastníku stavby.
Praxe je taková: Na mnohých stavbách,
u kterých je zanedbaná údržba nebo jsou 
opuštěné, je ve většině případů nařízená exe-
kuce nebo dražba a šance docílit vynalože-
ných nákladů je mizivá. Existuje také mož-
nost neudržovanou, opuštěnou stavbu od-
koupit do vlastnictví obcí či měst a následně
provést zabezpečovací, udržovací práce 
apod. již na majetku obce či města. Většina

obcí a měst však nemá ve svém napjatém
rozpočtu na takové případy rezervy a často
se jedná o nemalé investice na koupi a ná-
slednou údržbu těchto staveb. Koupi objektu
v havarijním stavu využila například Kadaň
na Chomutovsku. Roky se marně snažila při-
mět majitele domu u náměstí k opravě, až jí
nezbylo než historický dům koupit a opravit.
V našem městě a správním území se také na-
cházejí stavby, které by si zasloužily údržbu.
Každá stavba je posuzována samostatně (ně-
které vyžadují provedení zabezpečovacích
prací, některé údržbu atd.). Stavební úřad
s vlastníky těchto objektů jedná a požaduje
jasné časové garance, kdy bude se stavební-
mi pracemi započato. V mnoha případech
jsou však vlastníci předmětných objektů těž-
ko dohledatelní, a pokud ano, jsou nečinní,
poukazují na nedostatek finančních prostřed-
ků a jednání s nimi jsou často zdlouhavá, ne-
li nekonečná a bez výsledku.
V zájmu každého stavebního úřadu je, aby
veškeré objekty byly řádně udržovány a ne-
hyzdily okolí. Bohužel legislativa a možnos-
ti stavebního úřadu jsou omezené. Chybí již
dlouho slibované příspěvky státu na státní
správu ve věci nařizování odstranění staveb
a nařizování nezbytných úprav, takže finanč-
ní náročnost těchto úkonů je pouze k tíži 
obecního rozpočtu. Ing. Iveta Pochylová,

vedoucí stavebního úřadu

Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 26. dubna se ve Středisku volné-
ho času na Divadelní ulici konalo řádné za-
sedání Zastupitelstva města Rýmařova,
dvanácté v tomto volebním období. Na pro-

gramu jednání byly čtyři stěžejní body, a to
závěrečný účet města za rok 2011, zpráva
o hospodaření Městských služeb, Tepla,
Spojených lesů a Bytermu za rok 2011, dá-

le projednání situace ve vodárenských spo-
lečnostech BRVOS a VaK Bruntál a věcný
rámec akcí (integrovaný dokument) na ob-
dobí let 2011-2014.

Závěrečný účet města za rok 2011
Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný
účet města Rýmařova za rok 2011 a vyslo-
vilo souhlas s celoročním hospodařením
města bez výhrad. Dále zastupitelé vzali na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Rýmařova ze dne 27. 2.
2012 za rok 2011 a schválili zadání pře-

zkoumání hospodaření města Rýmařova za
rok 2012 Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje.
Město Rýmařov vykázalo za rok 2011 pře-
bytek hospodaření ve výši 12 518 tis. Kč,
když celkové výdaje rozpočtu byly 232 410
tis. Kč, příjmy rozpočtu 207 678 tis. Kč

a bilance finančních operací 24 732 tis. Kč.
Hospodaření města prověřovali auditoři
z Moravskoslezského kraje, neměli k němu
žádné připomínky a neshledali v hospoda-
ření žádné závady. Výsledek hospodaření
je obsáhlý materiál, který je trvale zveřej-
něn na webových stránkách města.

Zpráva o hospodaření města ke dni 31. 3. 2012
Výhled hospodaření k 31. 12. 2012

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu
o plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2012,
schválilo zvýšení objemu rozpočtových příj-
mů a schválilo zvýšení objemu operací fi-
nancování roku 2012 o částku 4 341,97 tis.
Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách.
Dále schválilo zvýšení objemu rozpočtových
výdajů r. 2012 o částku 8 261,99 tis. Kč,
včetně úprav v jednotlivých položkách výda-
jů, podle předloženého návrhu.
Vývoj rozpočtu města na rok 2012 je v roz-
hodujícím množství položek v souladu se

schváleným plánem. Vzniklá rezerva má
svůj původ v neplánovaném přebytku minu-
lého roku. V současné době je znám výsle-
dek výběrového řízení na akci „Cyklostezka
směr Břidličná“ a vzešlá úspora je po před-
běžné dohodě v radě města převedena ke
schválení v zastupitelstvu do položky
Opravy komunikací. Za nejisté položky roz-
počtu lze označit čištění a zimní údržbu ko-
munikací z důvodu nepříznivé zimy a také
daňové příjmy jsou prozatím za loňskou sku-
tečností. Nejsou rovněž známy příjmy z ha-

zardu. Součet očekává celkové příjmy 1 320
tis. Kč, tabulkové předpovědi MF ČR pro na-
še město předpokládají daň z VHP přes 
3 mil. Kč. Předpoklad je, že červnové zastu-
pitelstvo již bude moci rozhodnout o tom,
jak se vzájemně zkombinují a změní pravdě-
podobné vyšší příjmy z hazardu a rezerva
z přebytku r. 2011 s vyššími náklady na zim-
ní údržbu, vývojem daňových příjmů a vý-
sledky žádostí o dotace na zateplování, revi-
talizaci sídlišť, cyklostezku do Ondřejova
a další.
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Zpravodajský servis ve zkratce

Zpráva o hospodaření společností Teplo, Městské služby a Spojené lesy
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospo-
daření společnosti Teplo Rýmařov, s. r. o.,
společnosti Městské služby Rýmařov, s. r. o.,
a společnosti Spojené lesy, s. r. o., za rok
2011 a technicko-ekonomický plán společ-
nosti Spojené lesy, s. r. o., na rok 2012.
Hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s. r. o.,
v roce 2011 zpráva označuje jako standardní.
Výroba tepla meziročně poklesla vlivem ma-
sivního zateplování obytných budov a klima-
tických podmínek oproti r. 2010 o 16,3 %, to-
mu odpovídají i nákladové a výkonové relace.

Zisk meziročně mírně stoupl na 2,795 mil.
Kč. Společnost obhospodařuje 140 tepelných
zdrojů a cena tepla je podle zákona o cenách
věcně usměrňována. To znamená, že do ceny
lze zakalkulovat jen ekonomicky oprávněné
náklady na zisk. Společnost ročně odvádí mě-
stu nájemné ve výši 1 mil. Kč.
Společnost Městské služby Rýmařov je sto-
procentně vlastněna městem Rýmařov.
Hospodaření společnosti bylo v r. 2011 
úspěšnější oproti předcházejícímu roku. Zisk
společnosti po zdanění činil 1,013 mil. Kč

(oproti předchozí ztrátě 1,130 mil. Kč).
Návrat společnosti do kladných čísel umož-
nil především razantní nárůst tržeb středisek
Svoz TKO a ČOV a správa kanalizací.
Společnost Spojené lesy, s. r. o., vlastní rov-
ným podílem obce Uničov, Rýmařov a Horní
Město, které ji založily ke správě vlastních
lesů. Společnost dále spravuje lesy osmi ob-
cím, což je výhodné z pohledu rozložení re-
žijních a fixních nákladů společnosti na více
subjektů, respektive na větší výměru lesa -
dnes celkem asi 1920 ha.

Plnění Integrovaného dokumentu města Rýmařova k 31. 3. 2012
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o plnění
Integrovaného dokumentu města ve volebním
období 2010-2014 k 31. 3. 2012.
Na internetových stránkách města Rýmařova
je zveřejněn Integrovaný dokument města a je-
ho tabulková část podává přehled o jeho aktu-
álním plnění. Na jednání zastupitelstva města
zaznělo, že v současné době je v různé fázi re-
alizace - tedy od přiznání dotace po ukončení
stavby - 14 projektů. Tři projekty z minulého
volebního období jsou ukončeny.
V oddíle Volný čas, kultura, sport, turistika
zřejmě definitivně padla možnost získat dotaci
na zastřešení zimního stadionu v důsledku ne-
splnění podmínky podání stavebního povolení
k datu žádosti na Regionální operační pro-
gram. To se nepodařilo z důvodu odmítnutí
podpisu u dvou domácností dotčených stav-
bou, nutného k rychlému průběhu územního
řízení. Zastupitelé by měli znovu otevřít disku-

si o využití budovy kina, neboť přibližně za rok
bude dokončena rekonstrukce Střediska volné-
ho času, které dokáže kino plně nahradit.
Budova kina chátrá a udržovat dvě rozsáhlé
budovy ke stejnému účelu není v podmínkách
našeho města únosné, praví se ve zprávě 
o plnění Integrovaného dokumentu.
V oddíle Školy, školská zařízení je momen-
tálně plněn záměr zateplit budovy MŠ
Janovice, MŠ 1. máje, ZŠ Školní náměstí, SŠ
Julia Sedláka, ZUŠ Čapkova - SVČ Divadelní
podáním žádosti o dotaci na Státní fond život-
ního prostředí. (Souběžně byla podána žádost
i na městský objekt Palackého 11 - Byterm
v oddíle Technická infrastruktura.) Je podána
žádost o dotaci do ROP MSK na akci
Sportoviště ZŠ 1. máje.
V oddíle Životní prostředí je podána žádost
o 100% dotaci na realizaci akce Vodní nádrž
Jamartice a Regenerace sídelní zeleně IV.

V oddíle Generel cyklistické dopravy se 
26. 3. uskutečnilo výběrové řízení na dodava-
tele stavby Cyklostezka ve směru Břidličná
a na Cyklostezku do Ondřejova je podána žá-
dost ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
V oddíle Bydlení je aktuálně podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj na pokračování
revitalizace sídliště Větrná - Hornoměstská.
V oddíle Technická infrastruktura probíhají
přípravy na realizaci akce Rekonstrukce ná-
městí Míru a Radniční ulice.
Z jiných dotačních titulů se aktuálně řeší žá-
dost o dotaci na vybavení SVČ divadelní tech-
nikou a pro školící místnost a dále na vybudo-
vání kašny na náměstí Míru. Hlavní stavby -
Rekonstrukce SVČ, Revitalizace brownfield
Janovice a Revitalizace sídliště Větrná -
Hornoměstská probíhají bez podstatných pro-
blémů.

Z podkladů města zpracoval JiKo

Zpráva o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2011
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o vý-
sledku hospodaření organizace Byterm, p. o.
Ve zprávě se mimo jiné uvádí, že bylo vy-
draženo 38 bytů a roční příjem z těchto bytů
bude 1 075 tis. Kč. Do příjmu z nájemného
jsou zahrnuty i poplatky z prodlení. Dlužníci
uhradili poplatky z prodlení ve výši 215,3
tis. Kč u bytů a 3,9 tis. Kč z nebytových pro-
stor. Předpis nájemného byl snížen o odpis
(schváleno radou města), a to o 109,3 tis. Kč
v případě bytů a 718,1 tis. Kč u nebytových
prostor.
Během roku pokračovalo zateplování ob-
jektů z rozpočtu města. Bylo ukončeno čer-

pání úvěru Zelená úsporám ve výši 40 mil.
Kč a všech třinácti jednotlivých úvěrových
smluv Nový panel na celkem 25 mil. Kč.
Oproti plánu došlo ke snížení spolufinan-
cování zateplení, neboť v případě domu
Opavská 45, 47 bylo zrušeno, platby za za-
teplení domu Opavská 8, 10 a za vícená-
klady domu 1. máje 1, 3 byly přesunuty na
rok 2012. Naopak vzrostly náklady na sta-
vební dozor a vícenáklady. Během roku
2011 přijalo město dotace na zateplení ve
výši 5 090,8 tis. Kč, zbývá dočerpat dotaci
ve výši 1 796,3 tis. Kč. Přijaté dotace na
projekty činí 207,4 tis. Kč. Postupně jsou

čerpány dotace z programu Nový panel
z Českomoravské záruční a rozvojové ban-
ky na devět domů ve výši 169,1 tis. Kč roč-
ně. Z plánovaných 33 akcí bylo zrealizová-
no 28.
Organizace vykazuje v hospodaření s přís-
pěvkem na údržbu a opravy účetní zisk ve
výši 106,9 tis. Kč. Na výsledek hospodaření
s příspěvkem na opravy a údržbu a s přís-
pěvkem na vlastní činnost je nutné pohlížet
jako na celek, tzn. celkový hospodářský vý-
sledek organizace je zisk 176,3 tis. Kč, kte-
rý bude po dohodě se zřizovatelem převeden
na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel
o využívání sítě veřejných telefonních automatů
se společnost Telefónica Czech Republic roz-
hodla stávající síť automatů přizpůsobit součas-
ným potřebám. V průběhu června letošního roku
budou zrušeny nevyužívané telefonní automaty
v rýmařovských lokalitách Příkopy 1161,
Jamartice 14 a Janovice, Opavská 138. 
Martin Blažek, Telefónica Czech Republic, a. s.

Město Rýmařov nabízí k prodeji telefonní ústředny a digitální telefony Panasonic. Cena
movitého majetku je stanovena dohodou. V případě zájmu volejte Zdenku Panochovou,
tel. 554 254 155. Seznam movitého majetku k prodeji:
Telefonní ústředna KX - TD 1232 CE
Ústředna digitální Panasonic KX - TD1232
10 ks digitálních telefonů Panasonic KX T7436x
8 ks digitálních telefonů Panasonic KXT7433x
15 ks digitálních telefonů Panasonic KXT7565
12 ks telefonů Panasonic KX TS3CX-W
20 ks telefonů Panasonic KX TS2305CX standard
7 ks telefonů Panasonic KS TS2308CX - W Finanční odbor MěÚ Rýmařov

Rušení veřejných
telefonních automatů

Město nabízí k prodeji telefony
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Kdo byl kdo

Jaroslav Mezník: archivář v Janovicích a statečný moravský historik (2. část)
Není obtížné si představit, co
musela dotud bohatá, leč osamě-
lá a sledovaná rodina prožít do
konce okupace. Po ukončení kla-
sického gymnázia zvolil mladý
Jaroslav Mezník na poslední
chvíli roku 1948 studium na filo-
sofické fakultě brněnské univer-
zity v oboru historie a archivnic-

tví. Na období společného studia
vzpomíná jeho přítel, vynikající
historik Josef Válka: „S dalšími
kolegy jsme jako podnájemníci
pomáhali Jaroslavovi a jeho ma-
mince udržet ‘nadměrný’ byt
(s ohromnou otcovou kniho-
vnou) v jednom z jeho domů.
Svědkem starých časů však nebyl
žádný přepych v chátrajícím do-
mě s pustnoucí zahradou. K pa-
radoxům Mezníkova života patří,
že vystudoval fakultu (...), aniž
by vstoupil do ČSM a aniž by
předstíral, že přijal za svůj vě-
decký světový názor. Naopak
(...)“ po trpkých zkušenostech
z války patřil k nečetným, kdo
od počátku nenaletěli na hezké
fráze o proletářské diktatuře a li-
dové demokracii. Shodou okol-

ností, vypráví dr. Válka, nemusel
díky věku absolvovat prověrky
roku 1948 vedené levicovými
studenty, jimiž by neprošel a byl
by vyhozen stejně jako další
„buržoazní“ studenti, ba i vyso-
koškolští učitelé.
Jistě s velkým zadostiučiněním
poslouchal slova svých skvělých
mentorů, kteří v komunitě mla-
dých studentů, mezi nimiž v té
době kupodivu chyběli udavači,
dávali najevo, co si myslí. Válka
cituje proslulého prof. Urbánka:
„Nyní se hodně mluví o Marxovi
a jeho Kapitálu. Myslím však, že
málokdo tuto knihu u nás četl. Já
jsem ji četl - bohužel.“
Po státnicích absolvoval Jaro-
slav Mezník vojenskou službu
v mundúru Čepičkových čer-
ných baronů v nebezpečném
Dole Julia Fučíka v Petřvaldě.
Do archivu ve vykradeném jano-
vickém zámku nastoupil ještě
před jeho otevřením (7. 5. 1954).
Neměl to vůbec lehké a jistě
s nevolí sledoval, jak řadu krás-
ných sálů a komnat až do roku
1956 plní janovické JZD obilím.
Odvážný Mezník v té době přijal
na vlastní odpovědnost do archi-
vu též paní Ottovou, vdovu po
vězněném káhirském redaktoro-
vi Čs. rozhlasu, jež se přišla
ukrýt se dvěma malými dcerka-
mi do zapadlého městečka před
šikanou Státní bezpečnosti.
Na archiváře, ale především ta-
lentovaného historika se usmálo
štěstí již roku 1957, kdy jej při-
jali do Historického ústavu
ČSAV. „Nad jeho kariérou však
po celou dobu visel otazník, jako
politicky nespolehlivý se musel
tento jinak úzkostlivě slušný člo-

věk jevit všem totalitním reži-
mům.“ (J. Soukupová). V uvede-
ném období též přednášel na fi-
losofických fakultách v Praze
i Brně. Po celý život se pak za-
býval dějinami českého středo-
věku, zajímal se o život v čes-
kých i moravských městech
(Jihlava, Praha, Brno, Olomouc),
zevrubně se zabýval obdobím
husitských válek a je neobyčejná
škoda, že část jeho životní dráhy
těžce poznamenala normalizace.
Roku 1968 se přitažlivý řečník
totiž angažoval po vzoru otce
i v politické sféře jako člen bý-
valé strany národních socialistů,
nyní čs. strany socialistické.
Spolu s tvrdým odsouzením so-
větské okupace 21. srpna a po-
stojem po ní zůstal neskrývaně
liberálním demokratem, narozdíl
od nejednoho „pomýleného“ ko-
legy. Zůstal vcelku osamocen. Již
první krok KSČ vedl k rozmetání
sazby a likvidaci jednoho z jeho
vynikajících textů. Sám ještě zů-
stával v Historickém ústavu. Ještě
roku 1969 se habilitoval na Kar-
lově univerzitě a byl jmenován
docentem českých dějin.
Neemigroval a 30. ledna 1972 se
stal spolu s dalšími přáteli obětí
jednoho z politických procesů,
jež měly nahnat lidem strach.
Odsoudili jej na tři a půl roku ne-
podmíněně a věznili jej až do ro-
ku 1974 za tehdy obvyklý delikt
pravdomluvných, za „podvrace-
ní republiky“. Dr. Josef Válka
vypráví, jak po jeho propuštění
prochodili spolu celou noc po

Brně a jak žasl, „s jakým stoic-
kým klidem o životě ve věznicích
mluvil“. Jeho spoluvězni na
něj rádi vzpomínají, vypráví, jak
využíval vězeňské knihovny
a pokoušel se psát text o Joštovi
Lucemburském. Než jej stačili
uvěznit, rozvedl se po dohodě
s manželkou Vlastou, aby jediné
dceři Dáše nekomplikoval život.
Zbytečně, nesmírně talentované-
mu dítěti uzavřeli komunisté
všechny cesty ke studiu. Povolili
jí jediný učební obor - prodavač-
ka. Říkal, že ve vězení poznal,
že je historik, leč po propuštění
mu zbylo jen místo skladového
dělníka v brněnské pobočce
Transporty Chrudim. Po práci
navštěvoval archivy a pokračo-
val ve své badatelské činnosti.
Znova přituhlo, když připojil
mezi prvními svůj podpis
k Chartě 77. Zase sledování,
noční návštěvy estébáků, dva-
krát kratší vězení, výhrůžky
a periodické výslechy. Ke svým
známým se dělník, badatel a čel-
ný představitel disentu raději
příliš nehlásil, aby je neuvrhl do
podezření a nepříjemností, esté-
báky znal dokonale. Psal stati do
ilegálních samizdatových Histo-
rických studií. Období zloby po-
sléze zachytil v kupodivu laska-
vé, leč pravdivé, otevřené
a upřímné knize Můj život za
vlády komunistů.
V listopadu 1989 se pochopitel-
ně objevil v Občanském fóru
a patřil k prvním, kteří stáli
u zrodu mnoha vědeckých orga-

J. Mezník, voják u PTP v Petřvaldě

J. Mezník přebírá cenu Brna Fota: archiv Jiřího Karla
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nizací. Spolu s politologem
Rudolfem Battěkem, Janem
Horákem, který se vrátil z emi-
grace, a dalšími má značný podíl
na obnově sociálně demokratic-
ké strany 15. 12. 1989. Roku

1990 se stal poslancem
Federálního shromáždění a vrátil
se do Historického ústavu
ČSAV. V roce 1992 se stal, jak
roky toužil, již natrvalo profeso-
rem starších obecných dějin na

Filosofické fa-
kultě Masaryko-
vy univerzity
v Brně a 1994/5
jejím děkanem.
Vstřícný lektor
získal obrovskou
oblibu i autoritu
u studentů i kole-
gů. Stal se čle-
nem vědeckých
rad dalších uni-
verzit a Histo-
rického ústavu
ČAV. Přišly i po-
cty vědecké a ro-
ku 1998 obdržel
z rukou prezi-
denta Řád T. G.
Masaryka.
Vysoce třeba oce-
nit, že se stal

mluvčím poněkud opomíjené
Moravy, ale nikdy nesklouzl ani
k nejmenším náznakům laciného
šovinismu. Jeho známá studie
Dějiny národu českého v Mora-
vě, jež je parafrází názvu stěžej-
ního díla dalšího Moravana
Františka Palackého, objasňuje
jeho stanovisko. Horečná čin-
nost v řadě oborů nijak neumen-
šila jeho vědecké ambice. Zdálo
se, jako by chtěl dohnat mezeru,
kterou mu naordinovala Husá-
kova vláda. Za vynikající dílo
posledních let jeho života nutno
považovat skvěle napsanou
Lucemburskou Moravu, studnici
vědomostí všech českých i mo-
ravských historiků středověku.
Válka končí svůj článek jubilují-
címu pětašedesátníkovi slovy:
„Mezníkův osud v dramatech
poválečné doby je (...) symbolic-
kým osudem nejlepší složky čes-
ké demokratické inteligence a je-
ho vědecké dílo patří k tomu nej-
hodnotnějšímu, co bylo po válce
vytvořeno.“ Dodejme, že se

v Jaroslavu Mezníkovi mladším
snoubila ohromná mravní síla
s úžasnou odbornou erudicí a že
patří a bude vždy patřit ke špičce
nejlepších historiků Moravy
i Čech. Doc. PhDr. Jaroslav
Mezník, CSc., vydechl naposle-
dy po dlouhé nemoci 28. listopa-
du 2008 v Konventu sester
Alžbětinek na Kamenné ulici
v Brně. Mgr. Jiří Karel

(Literatura: F. Vašek - Z. Štěpá-
nek: Moravský zemský prezident
JUDr. Jaroslav Mezník - důsled-
ný odpůrce nacismu, VVM Brno
1997; J. Válka: Jaroslav Mezník
pětašedesátník, VVM Brno 1994;
D. Papajík: Zemřel archivář
a historik, VVM Brno 2009,
J. Bistřický: Hrst vzpomínek žá-
ka, kolegy a spolupracovníka,
VVM Brno 2009; J. Karel:
Zámek Janovice u Rýmařova,
StM Olomouc; J. Soukupová:
Zemřel statečný historik Jaro-
slav Mezník, iDnes/Brno a jižní
Morava, Brno 2008 ad.)

Školství

Taneční obor ZUŠ
má mistry republiky

V sobotu 19. a v neděli 20. květ-
na se v pražské sportovní hale
AC Sparta konalo mistrovství
České republiky DANCE LIVE
2012. Pořadatelem této náročné
akce byla taneční škola RAK
Beroun, vyhlašovatelem Czech
Dance Organization. Na tuto
soutěž přijely bojovat formace
z celé republiky, které do ní po-
stoupily z předních míst svých
krajů.
Patřil mezi ně také taneční obor
ZUŠ Rýmařov s choreografií

Tiché myšlenky, která byla zařa-
zena do kategorie modern dance
art - II. národní liga. Je to k ne-
víře, ale naše děti si vytancovaly
mezi šesti konkurenčními sou-
bory nádherné 1. místo a titul
mistrů České republiky!
Co k tomu dodat - děkuji vám,
tanečníci moji, za krásné tanco-
vání! Chtěla bych také poděko-
vat těm, kteří nás podporují: mě-
stu Rýmařov, ZUŠ Rýmařov
a firmě LASTO. 

Foto a text: Alena Tomešková

Poděkování
V květnu proběhla v Městském
muzeu Rýmařov výstava na té-
ma Vše, co jste chtěli vědět
o praní, a báli jste se zeptat. Žáci
osmých ročníků Základní školy
Rýmařov, Jelínkova 1, měli
možnost tuto zajímavou výstavu
opakovaně zhlédnout v rámci
předmětu Svět práce. Srdečně

děkuji, jménem svým a všech
žáků, zaměstnancům muzea za
vstřícnost a výbornou spolupráci
a panu Vítězslavu Šopíkovi za
laskavost a ochotu, s jakou pro
nás připravil pěknou přednášku
spojenou s názornou ukázkou
praní prádla v době minulé i sou-
časné. Mgr. Jana Pupíková

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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Dálkový výslech

Zdravotnictví

Bronislav Rektořík
Věk: 48 let
Povolání: podnikatel
Záliby: sport
Zvláštní znamení: rozevlátá hří-
va

V čem jste nejsilnější?
V ping-pongu. I když v téhle se-
zóně mají dva hráči z našeho
družstva lepší úspěšnost v soutě-
ži. To chci ale v příštím ročníku
změnit a tímto jim to vzkazuji.
Kdy jste netrpělivý?
Ve frontě na cokoliv.

Co lidi na vás štve?
Někdy přílišná skepse, nespoko-
jenost s životem.
Co je pro vás největší odměna?
Úsměv přítelkyně, rodičů, dětí
a mých zákazníků.
Za co byste si za poslední měsíc
zasloužil odměnu?
Za pracovní a sportovní nasaze-
ní.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Záleží, kde se zrovna probouzím.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Kdekoliv v přírodě.
Jste „rýmařovská duše“?
Narodil jsem se v Rýmařově,
krásné dětství prožil v Břidličné
a znovu se přiženil do Rýmařova.
Neplánuji změnu, takže ano.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené
místo?
Okolí Rýmařova směrem k ho-
rám.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Pomluva.

Co obdivujete na ženách?
Jejich krásu a umění zmanipulo-
vat muže, čemuž někteří jedinci
podlehnou. I já občas.
Ve kterém literárním díle byste
chtěl chvíli žít?
Jsem docela spokojen ve svém
životě, nepotřebuji snít o jiném.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Zakoupil jsem si knihu Místa
české historie, ale přiznávám, že
čeká na dovolenou.
Kterou známou knihu jste nedo-
četl?
Bohatý táta, chudý táta od
Kiosakiho, knihu o financích.
Nepřesvědčila mě, zdálo se mi,
že jsem jen finančně podpořil au-
tora, když jsem si ji zakoupil, než
aby on naučil něco mě.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
U mě je to jasné, ve sportu, jeli-
kož konkurence nikdy nespí.
Koho byste pozval na večeři?

Jsem spokojen s těmi, s nimiž už
večeřím.
Které jídlo byste nikdy nepozřel?
Dršťkovou polévku.
Můžete se vždycky upřímně po-
dívat do očí svému psovi?
Kdykoliv a jsou to oči, které řek-
nou vše.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
Dům v odlehlém koutě přírody,
ale minimálně s 25metrovým ba-
zénem, s víceúčelovou sportovní
halou a dostatkem místností na
vše, co potřebuji. Pro případné
dárce zanechám číslo účtu v re-
dakci. Nejvíc ale budu bohatý,
když budu stále zdravý.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
Asi ničeho, když jdu ovíněn od
ženy, je mi do zpěvu.
Květiny, nebo bonboniéra?
Chuť na sladké je jeden z mála
mých hříchů, takže výběr je jas-
ný.

Policisté a hasiči z Bruntálska darovali krev
Ve stfiedu 16. kvûtna prokázali poli-
cisté z Územního odboru Policie
âeské republiky Bruntál a dal‰ích
sloÏek policie Moravskoslezského
kraje, Ïe motto „Pomáhat a chránit“
dokáÏou naplÀovat i jinak. Celkem 
23 jich totiÏ pfii‰lo darovat krev na
Transfúzní sluÏbu v Bruntále, která je
ãlenem skupiny Agel. Policisté touto
akcí podpofiili dárcovství krve a plaz-
my, které jsou nepostradatelné pfii
záchranû zdraví a lidsk˘ch ÏivotÛ.
„Středeční hromadnou akcí jsme
chtěli zviditelnit přínos darování
krve a plazmy. Řada policistů
však daruje krev či plazmu pravi-
delně během celého roku, a patří
tak mezi dlouhodobé dárce na
Transfúzní službě v Bruntále,“
uvedla tisková mluvčí Územního
odboru Policie České republiky
Bruntál Pavla Tušková.
„Jako transfúzní služba si tako-
vé pomoci nesmírně vážíme
a můžeme jen potvrdit, že řada
policistů patří mezi skutečně vý-
znamné dárce. Že pomáhají spo-
lečně se všemi ostatními dárci
zachraňovat lidské životy také
touto formou, je opravdu obdi-
vuhodné,“ dodala vedoucí sestra
Transfúzní služby v Bruntále
Romana Hnilicová.
Ve středu 23. května přišli na

Transfúzní službu v Bruntále ta-
ké členové a členky sboru dobro-
volných hasičů z Dolní Moravi-
ce, Huzové a Ryžoviště. Roz-
hodli se tak odstartovat mezi
svými kolegy akci na podporu
dobrovolného dárcovství krve
a krevní plazmy. Prvního společ-
ného darování se zúčastnilo 9 ha-
sičů a hasiček.
„Ke společnému darování nás
inspirovalo mimo jiné zapojení
našich profesionálních kolegů
do darování krve a krevní plaz-
my, neboť mnozí z nich patří me-
zi pravidelné dárce. Dnešní akce
byla pilotní, další připravuje-
me,“ uvedl velitel jednotky dob-
rovolných hasičů z Huzové
Milan Zehnal. „Všem, kteří vá-
hají, zda jít darovat, bych chtěl
vzkázat jediné - jděte do toho!
Bez krve a plazmy nemůže zdra-
votnictví fungovat a vy opravdu
nikdy nevíte, kdy je budou potře-
bovat zrovna lidé kolem vás,“
dodal Milan Zehnal.
Dobrovolní hasiči z Huzové,
Ryžoviště a Dolní Moravice se
tak připojili k dalším složkám
integrovaného záchranného
systému, které se rozhodly veřej-
ně podpořit darování krve na
Transfúzní službě v Bruntále.

V lednu darovalo společně krev
21 profesionálních a dobrovol-
ných hasičů z Moravskoslez-
ského kraje.
Každý dárce krve a plazmy na
Transfúzní službě v Bruntále zís-
kává pracovní volno s náhradou
mzdy, proplacené jízdné, lékař-
ské vyšetření, vitamíny od své
zdravotní pojišťovny, občerstvení
či odpočet ze základu daně z pří-
jmu, a to za každý odběr dva tisí-
ce korun. Dárci krve a plazmy se
mohou stát lidé ve věku od 18 do
60 let. Pro darování krve musí

být naprosto zdraví. Zda je dárce
způsobilý k odběru, posoudí in-
dividuálně odborný zdravotnický
pracovník přímo na odběrovém
středisku. Den před odběrem by
měl dárce hodně pít, nejíst tučná
jídla, nepít alkohol a ráno může
lehce posnídat.
Zájemci se mohou objednávat
telefonicky na čísle 724 612 667,
554 700 660 nebo elektronickou
poštou na adrese evidence.brun-
tal@tslspk.cz.

Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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Poprvé před devíti lety proběhla
v Rýmařovském horizontu třídíl-
ná soutěž, která nesla název Jste
všímaví k památkám a pozoru-
hodnostem v našem městě?
a vzbudila mezi čtenáři velkou
pozornost. V roce 2009 na tuto
soutěž navázal dvacetidílný seri-
ál Historické detaily, jejž by-
chom nyní chtěli oživit. Naši
čtenáři se mohou opět zapojit do
soutěže pod názvem Historické
detaily 2012.
Od vydání 9-2012 do
posledního řádného
čísla 23-2012 mohou
čtenáři objevovat hi-
storické pozoruhod-
nosti se soutěžními
kupony. Úkolem sou-
těžících je určit mís-
to, lokalitu, objekt,
ulici nebo číslo po-
pisné domu, na kte-
rém se fotografovaná
pozoruhodnost či de-
tail nachází. Čím
přesněji bude foto-
grafie popsána, tím lé-
pe. Půjde tedy o cel-
kem patnáct fotogra-
fií s nejrůznějšími
historicky zajímavý-
mi objekty, které se
nacházejí v našem

městě nebo v okolních obcích.
Soutěžní kupony vystřihněte
a zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Bartáko-
va 21, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do naší redakční
schránky u vchodu Střediska
volného času na Bartákově ulici
21, případně zanechat na poda-
telně Městského úřadu v Rýma-
řově. Do soutěže se můžete za-
pojit kdykoliv.

Pozor! Přijímají se pouze vy-
střižené soutěžní kupony z no-
vin, nikoliv jejich kopie nebo
odpovědi na volném listu papí-
ru. Poslední soutěžní kupon 
č. 15 s fotografií historického
detailu vyjde v Rýmařovském
horizontu č. 23/2012. Kupony
můžete zasílat jednotlivě nebo
všechny najednou do 10. led-
na 2013. Jména výherců budou
uveřejněna v prvním vydá-
ní Rýmařovského horizontu
(01/2013) 18. ledna 2013. 
Hodně štěstí v soutěži přeje re-
dakce RH!

Denně procházíme kolem nejrůz-
nějších architektonických pozoru-
hodností a kulturních památek,
historických detailů, fascinujících
fasádních či dveřních ornamentů,
unikátních a originálních korouh-
viček, jež zde zanechali mistři sta-
vitelé, řezbáři, tesaři, sochaři ne-
bo umělečtí kováři. V dnešní uspě-
chané době jen stěží zastavíme
svůj krok, pozvedneme hlavu
vzhůru a zamyslíme se například
nad tím, který umělec obdarovaný
fantazií dílo pro další pokolení
zanechal. 

Soutěž připravil JiKo

Historické detaily 2012

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 3

Jméno a příjmení ....................................................................

Adresa .......................................................................................

Tel. kontakt ..............................................................................

Místo, kde se objekt nachází .................................................

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

Jazzclub

Poslední jarní koncert v Jazzclubu patřil Václavu Koubkovi
Na pátek 25. kvûtna pfiipravil Jazz-
club SVâ R˘mafiov poslední samostat-
n˘ koncert jarní sezóny, po nûmÏ uÏ
budou následovat letní festivaly. Do
restaurace Na RÛÏku, která je jedním
z koncertních stánkÛ Jazzclubu, dora-
zila legenda písniãkáfiství Václav
Koubek.
Do hospody Na Růžku Václav
Koubek dokonale zapadl. Se
svým mírně odrbaným zjevem,
harmonikou (tradičním nástrojem
putyk) a pijáckou stylizací, která

rezonuje s inteligentním humo-
rem jeho písní i kvalitou hráčské-
ho podání. Hospodskou atmosfé-
ru má koneckonců rád, alespoň
o tom vypráví v textech i v histor-
kách, kterými koncert vydatně
prokládá. Kdo by se na ně ovšem
spolehl jako na jediný zdroj infor-
mací, mylně by Koubka považo-
val za povaleče a ožungra, který
se na svět dívá přes sklo (oken
restaurace nebo pivní sklenice).
Skutečnost je docela jiná. Václav

Koubek je především umělec 
- muzikant, vypravěč, herec a re-
žisér, poeta všedního dne - s náro-
kem na jistou uměleckou licenci.
K té patří neuhlazenost, sebeiro-
nie, skřehotavý hlas, šklebné gri-
masy a bezprostřednost, s níž
publiku svěřuje momenty a zku-
šenosti svého života, na první po-
hled pokleslého, ale v podstatě
neuvěřitelně činorodého a bohaté-
ho. Kdo jiný než činorodý člověk
by mohl být postupně či zároveň
vyučeným tiskařem, strojním in-
ženýrem, asistentem střihu a re-
žie, filmovým a divadelním her-
cem, spisovatelem, muzikantem,
pořadatelem hudebních festivalů
a provozovatelem Vesnického
klubu Chotěmice?
Ani Koubkovy písně nejsou ty-
picky hospodskými odrhovačka-
mi, u kterých nezáleží na tom, co
se zpívá, hlavně že se zpívá hodně
nahlas. Koubek v nich pod rouš-
kou ledabylosti vypráví o docela
vážných věcech - o lásce, svobo-

dě, cestě za poznáním, o víře,
buddhismu. Zůstává ale nad věcí
a díky smyslu pro humor nepůso-
bí ani v milostných písních tucto-
vě nebo trapně.
Václav Koubek je zkrátka talento-
vaný profík. A pozná tyto kvality
i u dalších muzikantů. Dopro-
vodná kapela, kterou přivezl do
Rýmařova, se dala dohromady
den před koncertem a sehrávala se
na poslední chvíli. Kytarista Petr
Bublák - Bubák, trumpetista
Tomáš Svoboda i bubeník Pavel
Fajt přesto dokázali skoro vždyc-
ky udržet s energickým harmoni-
kářem Koubkem krok a těch pár
zaváhání jen podtrhlo atmosféru.
Jazzclub se koncertem Václava
Koubka dočasně uzavírá; další
hudební program nabídne na prv-
ním letním festivalu Prestigefest,
který se uskuteční v sobotu 
30. června v Kavárně DJ Stanley
club 13 jako každoroční přehlíd-
ka domácí hudební tvořivosti. 

ZN

✃

-11-2012  30.5.2012 14:54  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2012

12

Dluh zaplatil
z cizích peněz

Podezření z přečinu zpronevěry
si vyslechl 34letý muž z Olo-
moucka, který pracoval jako za-
městnanec restaurace v Rýma-
řově. V únoru tohoto roku měl
zpronevěřit přes 21 tisíc Kč
z tržby restaurace a použít je na
úhradu svého exekučního dluhu.
K činu se svému zaměstnavateli
sice přiznal a sepsal s ním dluž-
ný úpis se splatností do konce 
února, peníze však dosud nevrátil.

Půl roku chodil
do restaurace krást

Smůlu při výběru zaměstnance
měl i provozovatel rýmařovské
restaurace, který zaměstnal 62le-
tého muže z Vrbenska jako správ-
ce. Muž je podezřelý z toho, že
měl ve druhé polovině loňského
roku opakovaně krást alkohol
a cukrovinky z prostor restaurace.
Přitom měl poškodit i zámky dve-
ří. Za majetkovou trestnou činnost
byl v minulosti již odsouzen.

Odcizil prodavačce
mobil

Do prodejny tabákových výrob-
ků na Okružní ulici v Rýmařově
vstoupil 15. května 37letý muž

a chtěl koupit plničku dutinek.
Nechal si od prodavačky ukázat
tři výrobky, a když žena odešla
do skladu pro levnější typ, vzal jí
z prodejního pultu mobilní tele-
fon v hodnotě 1 tisíc Kč a ode-
šel. Policisté pachatele brzy vy-
pátrali a zajistili u něj i odcizený
telefon, který vrátili majitelce.
Muži podezřelému z krádeže
přitíží i to, že byl již v minulosti
odsouzen.

Byl tak opilý,
že nemohl podstoupit

dechovou zkoušku
Na Opavské ulici v Rýmařově
kontrolovali policisté 21letého
řidiče vozidla Fabia. Mladík byl
natolik opilý, že u něj nebylo
možné provést dechovou zkouš-
ku. Pro zjištění hladiny alkoholu
musel být převezen do zdravot-
nického zařízení k odebrání krve.

Za pervitin zaplatila
kradeným kolem

Policejní komisař SKPV zahájil
trestní stíhání 39letého muže za
nedovolenou výrobu a nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. Obviněný měl
v Rýmařově loni v listopadu zá-
sobovat metamfetaminem 29le-
tou toxikomanku. V prosinci měl

jednu dávku vyměnit s 51letou
ženou za horské kolo, které žena
odcizila v kolárně jednoho z pa-
nelových domů. Muži hrozí až
deset let odnětí svobody, neboť
byl za podobný čin v posledních
třech letech již odsouzen.

Ze skladu
ukradl napínací síťku

Neznámý pachatel se vloupal do
haly v areálu firmy v Ryžovišti
a ze skladu odcizil balík roznáše-
cí napínací síťky určené k výrobě
postelí. Způsobená škoda činí 
8 500 Kč.

Do restaurace
šel pro cigarety

Ze středy 16. na čtvrtek 17. květ-
na se vloupal zloděj do jedné
z rýmařovských restaurací. Z vý-
čepu odcizil cigarety v hodnotě
kolem 14 tisíc Kč a finanční ho-
tovost 350 Kč.

Pátrací relace:
Tomáš Chodil

z Horního Města
Policie žádá veřejnost o spolu-
práci při pátrání po 24letém
Tomáši Chodilovi z Horního
Města. Hledaný muž má střední
postavu, výšku 170 až 180 cm,

modré oči a krátké kudrnaté hně-
dé vlasy.

V celostátním pátrání je od 16. li-
stopadu loňského roku, jsou na
něj vydány dva příkazy k zatčení,
souhlas k zadržení a zjištění po-
bytu od několika soudních insti-
tucí v našem i Olomouckém kra-
ji. Je obviněn z trestné činnosti
majetkového a násilného charak-
teru. V místě trvalého bydliště
v Horním Městě se nezdržuje, má
vazby na Olomoucký kraj.
Poznatky k jeho osobě a pobytu
přijme kterákoli policejní služeb-
na, linka 158 či přímo bruntálská
pátračka na tel. čísle 974 731 336.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

a komisařky
por. Ing. Ivany Křištofové

Taneční skupina Move2you, která
působí pod Střediskem volného
času Rýmařov, se 8. května zú-
častnila soutěže O Popelčin stře-
víček v Šumvaldě. Rýmařovští ta-
nečníci dorazili do Šumvaldu se
dvěma formacemi hlavní věkové
kategorie.

V kategorii street show startovala
choreografie s názvem I Need
a Dollar, která po velkém boji
skončila na krásném 2. místě.
V kategorii street dance startovala
choreografie s názvem Hecík.
S touto skladbou hiphopeři vybo-
jovali ve velké konkurenci zlatou

medaili a ve velkém finále byli
dokonce vyhlášeni absolutním ví-
tězem hlavní věkové kategorie!
Move2you z této soutěže přivezli
do Rýmařova dvě medaile, putov-
ní střevíček a samozřejmě spous-
tu radosti a spokojenosti.
O týden později vyrazila skupina
Move2you bojovat s oběma cho-
reografiemi do Hlučína. Na sou-
těž Hlučínský talent se sjíždějí
soubory z Olomouce, Ostravy,
Uničova, Frýdku-Místku, Orlové
ad., takže konkurence byla oprav-
du obrovská. I Need a Dollar
skončil na nádherném 2. místě
a Hecík na místě třetím. Opět tedy
velký úspěch, který putoval do
Rýmařova.
„Moc děkuji všem tanečníkům za
úžasné taneční výkony, za několi-
kaměsíční tvrdou a skvělou práci,
rodičům za podporu a spolupráci
a v neposlední řadě sponzorům za
finanční podporu, bez které by-

chom se neobešli,“ shrnula ve-
doucí a choreografka skupiny
Petra Čechová. Poděkování patří
jmenovitě p. Koutecké, p. Ko-
můrkovi - Autocolor Design, s. r. o.,
MUDr. Věře Špicerové - praktic-
ké lékařce, Easy Control Mora-
va, spol. s r. o., p. Ryšavému
(www.autoprodejna.cz) a René
Škarupovi - vodoinstalatérské
práce. Fota a text: Move2you

Tanečníci z Move2you se vrátili s medailemi
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Můj šálek čaje

Úsměvně

Gaston Bachelard: Plamen svíce
Je málo knih, ke kterým se vracím třeba jen ná-
hodným otevřením stránky a vždy mě osloví,
potěší, zahřejí... v tomto případě i samotným
tématem. Ještě méně je těch, které vyjádří mé
nejvnitřnější pocity a myšlenky mnohem lépe,
než bych kdy dokázala sama. Plamen svíce
Gastona Bachelarda k nim patří. Počtem strá-
nek skromná, ale silou myšlenek velká kniha.
Gaston Bachelard, francouzský filosof a histo-
rik vědy, byl původně profesorem fyziky
a chemie. Ke studiu filosofie se dostal po prv-
ní světové válce. V roce 1938 vzbudil pozor-
nost prací La psychanalyse feu (Psycho-
analýza ohně, česky 1994), ve které se jeho zá-
jem posouvá na obecnější rovinu nevědomí, 
analyzuje historii podvědomého vnímání
ohně a vlivu této fascinace na básnickou ima-
ginaci.
,,Oheň spoutaný v krbu byl patrně pro člověka
prvním podnětem ke snění, symbolem k odpo-
činku, pozváním k odpočinku. Sotva si lze
představit nějakou filosofii odpočinku bez sně-
ní před planoucími poleny. Proto také neumět
před ohněm snít znamená podle nás ztratit
schopnost ho skutečně lidsky a původním způ-
sobem používat...“
Gaston Bachelard postupně vypracoval celou
teorii čtyř živlů - ohně, vody, země a vzduchu,

kterými se nechává inspirovat básnické snění
a na jejichž základě lze rozlišit čtyři typy ob-
raznosti. Drobná kniha Plamen svíce vznikla
jako náčrt k zamýšlené obsáhlejší práci
Poetika ohně. Neúprosný čas, jenž byl autoro-
vi vyměřen, však nakonec neumožnil knihu
napsat.
„Rozjímání nad plamenem nás tedy nepřetrži-
tě vrací k prvotnímu snění. Odpoutává nás od
tohoto světa a rozšiřuje svět zasněného člově-
ka. Plamen sám o sobě je velkou přítomností,
avšak v jeho blízkosti jdeme za sny dál, mno-
hem dál. Ztrácíme se ve svém snění. Drobný
slaboučký plamen, bojující o svou vlastní exi-
stenci, zde zůstává, ale zasněný člověk odchá-
zí snít někam jinam. Rozjímání nad plamenem
dalo duševní oblasti zasněného člověka verti-
kální stravu, vertikalizující pokrm.“
Ještě v dobách, kdy jsem Gastona Bachelarda
neznala, mi pod rukama vznikla dnes už ztra-
cená velkoplošná batika Plameny. Před pěti le-
ty, kdy jsem hodně času věnovala grafikám in-
spirovaným blízkými texty, vznikl cyklus pěti
leptů Oheň, které jsou dodnes mými oblíbený-
mi grafikami.
„Každé snění nad svící se proměňuje v obrazy.
Plamen nás udrží v tomto vědomém stavu sně-
ní, které nás uchová v bdělosti. Nad ohněm se

usíná. Neusíná se nad plamenem svíce.“ [...]
„Kdo hoří, hoří do výšky. Vědomí a plamen
mají stejný úděl vertikality. Celý pokoj, v němž
se člověk zasní nad plamenem, je prosycen at-
mosférou vertikality.“
Dovolte mi krátký příspěvek zakončit přáním
prožívat více času rozjímáním ve světle zapá-
lené svíčky a úryvkem, který je dnes ještě
mnohem aktuálnější než v době před téměř sto
lety, kdy byl napsán:
„Pro mne, člověka, který sní o slovech, je slo-
vo žárovka k smíchu. Žárovka nemůže být ni-
kdy tak důvěrně blízká, aby přijala přivlastňo-
vací přídavné jméno. Kdo může dnes říct: má
elektrická žárovka - jako kdys říkal - má lam-
pa? Elektrická žárovka nám nikdy neposkytne
sny této živoucí lampy, která spolu s olejem vy-
tvářela světlo. Vešli jsme do éry jakéhosi ad-
ministrativního světla. Jediným naším úkolem
je otočit vypínačem. Jsme jen mechanickým
subjektem mechanického pohybu. Nemůžeme
využít tohoto aktu, abychom se ve své spraved-
livé hrdosti stali subjektem slovesa zapálit.“
Gaston Bachelard: Psychoanalýza ohně,
Mladá fronta, 1994.
Gaston Bachelard: Plamen svíce, Dauphin,
1997.

Šárka Lupečková

České šílenosti
pohledem cizinců

❖ Návštěva se přezuje do ponožek.
❖ Restaurace mají dvojí ceny - pro domácí a pro cizí.
❖ Taxíky jezdí se samolepkami vykřičených domů.
❖ Prodavačky jsou neochotné a mají výraz neduživých mučednic.
❖ Klíče od toalety jsou u výčepu, jdu, moje lidská důstojnost trpí.
❖ Proč se lidé tak málo usmívají? Jsou jak vymačkané citróny.
❖ Řidič MHD ujede těsně před nosem dobíhajícím cestujícím.
❖ Proč bývají pohřby bez obřadu pro třetinu zesnulých?
❖ Je tolik automatů v hernách, to je asi primát světový.
❖ Na balkónech je vlajkosláva v podobě kalhotek, utěrek, ručníků...
❖ Číšník blikáním a zvedáním židlí naznačuje, že se bude zavírat

a on musí kasírovat.

❖ O víkendech je vidět na ulici a venku málo dětí.
❖ Lidé nakupují často do igelitek (hodně starých).
❖ Elita mluví jako kanálníci a říkají tomu bonmoty.
❖ Národním stejnokrojem se stalo tričko a mikina z tržnice.
❖ Jdeš po ulici a co krok, to pes. Obézní. Jeho exkrementy všude.
❖ Les billboardů, přes které není mnohdy vidět dopravní značky. Je

to letáková džungle v nepřirozené velikosti. Ničí víc města, nebo
přírodu?

❖ Kolik je zde prezidentů? I trapný doktůrek si říká prezident poli-
kliniky.

❖ Proč jsou chodníky v Praze kropenaté žvýkačkami?
❖ Řidiči jako by svým pohledem říkali: Vraťte se na stromy!

Městská knihovna
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

František Komrska ............................................. Rýmařov
Karolína Lukešová ............................................ Rýmařov
Karolína Velebná ................................................ Dolní Moravice
Kristýna Mikitová .............................................. Horní Město
Štěpán Zámečník ................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Olga Tomková - Rýmařov ................................................. 80 let
Václav Sitora - Jamartice .................................................. 80 let
Jaroslav Pavlík - Rýmařov ................................................. 80 let
Anna Vajdíková - Rýmařov ................................................ 81 let
Eduard Janský - Rýmařov .................................................. 81 let
Olga Ovčačíková - Rýmařov ............................................. 84 let
Marie Kabeláčová - Rýmařov ............................................ 87 let
Vlasta Krčková - Rýmařov ................................................ 88 let
Květoslava Zemanová - Rýmařov ...................................... 90 let
Marie Podhajská - Jamartice .............................................. 92 let

Rozloučili jsme se
Květoslava Kašparová - Janovice ...................................... 1925
Ludmila Šmirková - Rýmařov ........................................... 1920
Svatopluk Regmund - Rýmařov ........................................ 1956
Juliana Vlčková - Dolní Moravice ..................................... 1917
Josef Vlček - Malá Štáhle .................................................. 1941
Zbyněk Jordanek - Rýmařov .............................................. 1947
Alexander Rosendorf - Ondřejov ....................................... 1957
Jiří Novák - Janovice ......................................................... 1947

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřání
Přejeme plno pevných kroků na cestě do dalších roků.
Když půjde vše tak, jak chceš, nejmíň stovky dožiješ.
Ať ti zdraví bezva slouží, ať si splníš, po čem toužíš.

Přátelé ať s tebou jsou, k padesátce popřejou.
Dne 8. 6. 2012 se dožívá 50 let pan
Jan Polčák z Rýmařova.

Vše nejlepší přeje manželka Lenka, synové Jan a Petr
a rodina Harenčákova a Pekova
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem

nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome
Známá i neznámá výročí

1. 6. Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950 (OSN)
1. 6. 1907 nar. Jan Patočka, filosof, estetik, překladatel, historik

(zemř. 13. 3. 1977) - 105. výročí narození
1. 6. 1942 popraven Vladislav Vančura, spisovatel a filmový re-

žisér (nar. 23. 6. 1891) - 70. výročí úmrtí
2. 6. 1922 zemř. Josef Václav Myslbek, sochař (nar. 20. 6. 1848)

- 90. výročí úmrtí
2. 6. 1927 zemř. Otto Gutfreund, sochař (nar. 3. 8. 1889) 

- 85. výročí úmrtí
2. 6. 1952 zemř. Bohumil Mathesius, literární vědec a překlada-

tel (nar. 14. 7. 1888) - 60. výročí úmrtí
2. 6. 1982 zemř. Jiří Brdečka, režisér, scenárista a spisovatel (nar.

24. 12. 1917) - 30. výročí úmrtí
4. 6. Mezinárodní den proti násilí na dětech, od roku

1983 (OSN)
5. 6. Světový den životního prostředí, slaví se od roku

1973 (OSN)
6. 6. 1987 zemř. Eduard Petiška, spisovatel a překladatel (nar.

14. 5. 1924) - 25. výročí úmrtí
7. 6. 1882 nar. Rudolf Těsnohlídek, spisovatel, publicista, redak-

tor Lidových novin (zemř. 12. 1. 1928) - 130. výr. nar.
8. 6. 1872 zemř. František Cyril Kampelík, publicista, ekonom,

národní buditel, založil první českou knihovnu v Brně
(nar. 28. 6. 1805) - 140. výročí úmrtí

9. 6. 1982 zemř. Rainer Werner Fassbinder, německý filmový
režisér (nar. 31. 5. 1946) - 30. výročí úmrtí

11. 6. 1987 zemř. Eduard Hofman, režisér animovaných filmů
(nar. 16. 5. 1914) - 25. výročí úmrtí

12. 6. 1852 nar. Antonio Gaudí y Cornet, katalánský architekt
a výtvarník (zemř. 10. 6. 1926) - 160. výročí narození

12. 6. 1912 zemř. Zikmund Winter, spisovatel a historik (nar. 27.
12. 1846) - 100. výročí úmrtí

12. 6. 1997 zemř. Bulat Okudžava, ruský spisovatel a písničkář
kavkazského původu (nar. 9. 5. 1924) - 15. výročí úmrtí

14. 6. Světový den dárců krve, od roku 2005 (Světová
zdravotnická organizace)

14. 6. 1927 zemř. Jerome Klapka Jerome, anglický spisovatel
a novinář (nar. 2. 5. 1859) - 85. výročí úmrtí

Přehled nejbližších kulturních akcí
SVČ Rýmařov

10. 6. Na kole dětem nám. Míru
/ 14:00

Nadační fond NA KOLE DĚ-
TEM a občanské sdružení DE-
ŤOM PRE ŽIVOT organizují je-
dinečnou cyklotour napříč býva-
lým Československem. Cílem
projektu je podpora onkologicky
nemocných pacientů za finanční
pomoci partnerů projektu.

14. 6. Udílení Řádu lipového li-
stu Městské divadlo / 16:30
Galavečer kroužků SVČ Rýma-
řov spojený s udílením Řádu li-
pového listu pro nejšikovnější
absolventy kroužků a jejich ve-
doucí.

15. 6. Ute Stein - DOSTANU
TĚ NA JAHODY (divadlo)
Městské divadlo / 19:30

Světový dirigent, sužován roz-
mary hysterické operní pěvkyně,
před ní nalézá úkryt v hotelu.
Jednoho večera ho však navštíví
tajemná krásná slečna...
Hraje: Divadlo Metro Praha -
Michaela Dolinová, Ivan
Vyskočil, Zuza Ďurdinová/Ka-
teřina Urbanová, Yvetta Tan-
nenbergerová, Matěj Merun-
ka/Michal Slaný
Předprodej zajišťuje Infocentrum
Rýmařov.

30. 6. PRESTIGEFEST (festi-
val) Kavárna DJ Stanley 13
a okolí / vstup ZDARMA
Přehlídka rýmařovských muzi-
kantů, většinou hudba, ale
vždycky divadlo:-)
více info:
www.svcrymarov.cz/jazzclub
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzejní noc: Vítejte v pravěku
Co se děje v muzeu, když skon-
čí otvírací doba, světla zhasnou,
dveře se zamknou a přiblíží se
noc? Možná nic, možná se ale
začnou dít zvláštní věci... Mezi
exponáty a vitrínami se cosi po-
hne, před zraky vyobrazených
měšťanů, kteří hlídají klid seri-
ózní instituce, se mihnou posta-
vy v kožešinách vyzbrojené zví-
řecími kostmi a odkudsi za-
slechnete troubení loveného
mamuta.
Možná to tak nevypadá každou
noc, ale v pátek 18. května tomu
bylo v rýmařovském městském
muzeu přesně tak. Každoroční
muzejní noc, kterou české „do-
my múz“ pořádají u příležitosti

Mezinárodního dne muzeí, letos
zavedla návštěvníky k samot-
ným počátkům lidských dějin,
do pravěku.
Festival muzejních nocí se
v České republice koná už po-
osmé. Láká do muzeí návštěvní-
ky v neobvyklou dobu, obvykle
ve večerních a nočních hodi-
nách, na neobvyklý program
a snaží se tak zatraktivnit nabíd-
ku těchto kulturních zařízení
i pro ty, kteří se jinak muzeím
vyhýbají. V Rýmařově se po-
zornost organizátorů muzejních
nocí zaměřuje především na dě-
ti; v předchozích ročnících pro
ně připravili např. pohádkovou
nebo dračí noc. Tentokrát je 

uvítala tlupa pravěkých lidí
v kožešinách, s náhrdelníky ze
zvířecích zubů na krku a oštěpy
v rukou. Podívaná, která citli-
vější povahy rozplakala a ty od-
vážnější navnadila na to, co se
bude dít.
Na účastníky muzejní noci če-
kalo několik úkolů, které je mě-
ly vybavit pro život v pravěku
a dovést k odměně. Na úvod dě-
ti dostaly krátkou instruktáž
v podobě legendárního animo-
vaného seriálu O človíčkovi.
V něm se dozvěděly, jak si vy-
robit sekyrku a oštěp z pazour-
ku nebo jak si postavit chýši.
Teoretická průprava se poté
prověřovala v praxi. Kandidáti
na pravěké lovce se vydali do
nitra muzea sbírat trofeje; vyrá-
běli pazourkové zbraně, stavěli
pravěká obydlí, učili se kroutit

konopné vlákno na výrobu tka-
ného oděvu, navléknout náhr-
delník a vytvořit si amulet.
Nechyběl ani lov na mamuta
a návštěva jeskyně s nástěnný-
mi malbami. Iniciační cesta za
poznáním je nakonec dovedla
až k ohništi, z nějž si směli, pa-
sováni na pračlovíčky, odnést
trofej nejcennější - oheň.
Muzejní noc, podobně jako tře-
ba knihovnická Noc s Anderse-
nem, dětem přináší nevšední zá-
žitky a umožňuje jim poznat
kulturní stánek jinak, než jsou
zvyklí, za noční tmy a v atmo-
sféře dobrodružství (děti mohou
v muzeu i přespat).
Pravěkou muzejní noc letos
sponzorsky podpořila Prádelna
Šopík zakoupením materiálu
a výtvarných pomůcek pro děti. 

ZN

Servis služeb

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

Plavání pro veřejnost v červnu
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
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén Břidličná

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

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30.

Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30 od prodejny H+H na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2012 (každý lichý týden v úterý):
19. 6., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Slunce
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Organizace a spolky

Program Noci kostelů na Rýmařovsku
Rýmařov, kostel sv. archanděla Michaela

pátek 1. června
16.55-17.00 Vyzvánění zvonů
17.00-18.00 Mše svatá, chrámový sbor Petra Wolffa
18.00-19.00 Varhanní koncert ZUŠ Rýmařov
19:00-22.00 Prohlídka kostela s výkladem

Rýmařov, kaple V Lipkách
18.00 Zahájení
18.30-19.00 Koncert ZUŠkabandu Jiřího Taufera
19.15-22.00 Prohlídka kaple s výkladem

Albrechtice u Rýmařova, kostel Nejsvětější Trojice
pátek 1. června
21.00 Prohlídka kostela

Výstava fotografií Kamily Hýžové Křížová cesta
Hudební doprovod - Tereza Indráková, příčná flétna

sobota 2. června
14.00 Pouť starou farní stezkou z Břidličné do Albrechtic

(sraz u kostela v Břidličné)
Desatero zastavení - divadelní představení 
Společnosti dr. Krásy

16.00 Bohoslužba slova v kostele Nejsvětější Trojice
v Albrechticích
Divadelní představení ZUŠ Rýmařov - Dceřina 
kletba K. J. Erbena,
Poprask na laguně C. Goldoniho
Koncert ZUŠ Rýmařov a sboru Bernardini

16.30 Usedlost Jasanka - jízda na koni, posezení 
s občerstvením

Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st.
pátek 1. června
19.20-19.30 A zvony zní...
20.30-20.45 Radostný růženec dětské divadelní představení
21.00-21.45 Varhany prohlídka a historie varhan, varhanní

improvizace
21.45-22.15 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem

P. Mgr. Markem Žukowskim
22.30-22.40 Závěrečná modlitba
Doprovodný program:
Soutěžní hra pro děti
Ze života farnosti - videoprojekce fotografií z jednotlivých farních akcí
Prohlídka věže - mimořádné zpřístupnění věže kostela
Prohlídka kostela s výkladem, prohlídka sakristie
Přestavení bohoslužebných předmětů
Občerstvení a ochutnávka mešního vína

Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice
pátek 1. června
19.50-20.00 Znějí zvony a ohlašují, že začíná Noc kostelů
20.30-21.00 Koncert smíšeného pěveckého sboru z Bruntálu
21.00-21.30 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem

P. Mgr. Markem Žukowskim
21.30-22.15 Divadelní představení - místní mládež hraje 

o stvoření světa, pádu člověka a jeho vysvobození 
Ježíšem Kristem

00.00 Slaňování z věže kostela - pro odvážné, kteří 
se nebojí výšek a chtějí si zvýšit hladinu adrenalinu

Doprovodný program:
Projekce dokumentů ze života farnosti
Varhany - královský nástroj, výklad, poslech, exkurze ke zvo-
nům, historie kostela v Malé Morávce, kronika farnosti Malá
Morávka
Poutnický pas - každý poutník si může vyzvednout Poutnický pas,
do kterého dostane razítko kostela, který navštívil.
Prohlídka sakristie - ornáty, ministrantské oblečení apod.
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Junák slaví 100 let od svého založení
Junák, svaz skautů a skautek,
slaví po celý školní rok
2011/2012 stoleté výročí svého
založení. Za rok vzniku české-
ho skautingu se pokládá rok
1911, kdy český profesor
Antonín Benjamín Svojsík za-
ložil první skautský oddíl
a o rok později uspořádal první
skautský tábor. Po neúspěšném
pokusu realizovat skautské
myšlenky a metody na půdě
Sokola byl založen spolek
Junák - Český skaut. S několika
nucenými přestávkami (zákazy
fašisty a komunisty) funguje
skauting dodnes. V současnosti
má Junák 45 tisíc členů a patří
mezi největší organizace mlá-
deže v České republice. Skaut-
ské hnutí existuje v 216 zemích
světa a hlásí se k němu přes 
40 milionů mladých lidí.
Dnešní skauting je jiný než před
sto lety. Změnil se stejně jako
společnost. Děti a mladí lidé do-
stávají jinou výchovu, mají jiné
zájmy, jiné možnosti, jiné před-
stavy o trávení volného času. Co
se ve skautingu nezměnilo, je je-
ho smysl, to, k čemu se děti sna-
ží vést. Skautská výchova učí

děti samostatnosti, odpovědnosti
a společenské aktivitě. A její
kouzlo spočívá v tom, že děti si
tyto věci osvojují jaksi mimo-
chodem, v průběhu programu.
Nedílnou a nezanedbatelnou
součástí je také to, že děti fungu-
jí v kolektivu vrstevníků. To se
za sto let existence skautingu ne-
změnilo. A v dnešní době, kdy
mnohým dětem přesně tento
kontakt s vrstevníky chybí, na-
opak nabývá nového významu.
Skauting je demokratické hnutí,
je založeno na pravdě, výchově
k morálním hodnotám a respektu
k ostatním. Prvním bodem
skautského zákona je, že skaut je
pravdomluvný. Hnutí, které si
do své podstaty vetkne takové
hodnoty, zákonitě není pohodlné
žádnému totalitnímu režimu,
který se tyto hodnoty snaží ve
společnosti potlačovat. Skauting
totalitní režimy vždy dráždil
a dráždit bude. Oněch pár zemí
světa, ve kterých skauting nefun-
guje, jsou bez výjimky ovládány
totalitními režimy.
S rušením skautingu se skauti
nechtěli smířit. Během druhé
světové války jich mnoho hájilo

své myšlenky v ilegálním odboji
či za hranicemi protektorátu.
Sedm stovek z nich za to zaplati-
lo životem. Někteří skauti půso-
bili v oddílech v zahraničí, jiní
se kryli v dalších organizacích,
jako Klub českých turistů nebo
Klub Mladého hlasatele.
Po sametové revoluci skauting
zažil nebývalý příliv členů přede-
vším proto, že byl předtím zaka-
zován. Měl příchuť čehosi zaká-
zaného a svobodného, což tehdy
velmi silně rezonovalo. V násle-
dujících letech se členská základ-
na ustálila, zůstali ti, kteří měli

o skauting opravdový zájem.
Skauti by těžko mohli fungovat
bez nezištné podpory svých přá-
tel a partnerů. Díky dotacím,
grantům, sponzorským darům,
materiální i jiné pomoci či práci
dobrovolníků se snadněji zajiš-
ťují akce, snadněji se udržuje
provoz kluboven. Děkujeme
všem, kteří pomáhají českému
skautingu.
Všem skautům, skautkám, svět-
luškám, vlčatům, rangers a rove-
rům, činovníkům a oldskautům
v dalším století hodně zdaru. 

Fota a text: Alois Šimko (Loy)

Rýmařovské středisko junáků zve
u příležitosti výročí 100 let od za-
ložení své organizace rýmařov-
skou veřejnost, příznivce skautin-
gu a sponzory na Den otevřených
skautských klu-
boven, který se
uskuteční v so-
botu 16. června
2012 od 14 do
18 hodin v cha-
tě Na Stráni.
K vidění budou
skautské kroni-
ky, fotoalba, vi-
deoprojekce ze

života skautů, v okolí chaty pak
ukázka skautských podsadových
stanů, tee pee, totemů apod.
Návštěvníci si budou moci zastří-
let z luku, zaházet šipkami či to-

m a h a v k e m .
Přijďte se po-
dívat, pobese-
dovat nad šál-
kem čaje nebo
kávy či pobýt
u ohně. 

Za střediskovou
radu Alois

Šimko (Loy)

Den otevřených skautských kluboven

Foto: archiv Junáka Rýmařov
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Den matek
pod záštitou Diakonie Rýmařov

Historický koncert
v kapli sv. Floriána

a sv. Hilária na zámku JanoviceJako každým rokem i letos pořádala Diakonie ČCE - středisko
v Rýmařově den matek. 21. května se v 15.00 sešly seniorky města
Rýmařova a okolí, aby prožily hezké odpoledne. Po úvodní řeči
Lubomíra Staňka, zaměstnance střediska, zahájily program děti z MŠ 
1. máje pod vedením paní ředitelky Evženie Resnerové pásmem písní
a básniček s tematikou mateřství a rozdaly hostům drobné dárky. Po nich
se představili žáci ZUŠ pod vedením Evy Hradilové a Jaroslavy
Brulíkové, kteří také sklidili potlesk. Následovala humorná scénka v pro-
vedení tří žáků dramatického oboru ZUŠ, který vede Silvie
Jablončíková. Nakonec zahráli k tanci a poslechu Ludmila Sigmundová
a Vladimír Bulko se skupinou Akord a večer se všichni s pocitem pří-
jemně stráveného odpoledne rozešli do svých domovů. Ilona Krupová

Občanské sdružení Historií k současnosti zámku Janovice (HKSZJ)
vás zve ve čtvrtek 7. června 2012 v 17 hodin na první chrámový kon-
cert v kapli sv. Floriána a sv. Hilária na zámku Janovice. Vyslechnete
řadu vokálních skladeb v provedení Chrámového sboru pod taktov-
kou Mgr. Petra Wolffa. Po víc než sedmdesáti letech úpadku poprvé
naplní kdysi krásný prostor zámecké kaple harmonie nosných tónů
lidských hlasů. S radostí uvítáme občany Rýmařova a okolí i další zá-
jemce o sborový zpěv. 

Za občanské sdružení HKSZJ Ondřej Bačík, předseda

Dětský den v Aquacentru Slunce
Plavba na ÏíÏale, balónková bitva, lov
barevn˘ch rybiãek, hledání zvífiátek
v oparu sauny, v‰e prokládané zpívá-
ním, tanãením a dovádûním. To je jen
krátk˘ v˘ãet her a soutûÏí, na které
se mohou tû‰it dûti i dospûlí na dût-
ském dni v Aquacentru Slunce.
Rýmařovské Aquacentrum Slun-
ce připravuje pro malé i větší děti
dětský den, který se uskuteční
v sobotu 9. června 2012. Od 14 do
18 hodin se můžete těšit na zábav-
né odpoledne plné her a soutěží,
kterými bude malé vodomily pro-
vázet žabka Kuňkalka, vodník
Sluníčko a možná do aquacentra
zavítá i malá víla Aninka. „Dětský
den jsme připravili ve spolupráci
s Katkou Fryblíkovou, která vede

ve Středisku volného času mateř-
ské centrum Sluníčko a má s dět-
mi bohaté zkušenosti. Věříme, že
se budou všechny děti dobře bavit
a stráví v aquacentru příjemné
sobotní odpoledne,“ pozvala na
akci Karla Valová Kolibáčová,
manažerka Hotelu a Aquacentra
Slunce.
Kromě zábavného programu při-
pravili pořadatelé pro děti dárek
v podobě sladkostí za splněné 
úkoly, ale i zvýhodněného vstup-
ného - dítě do 10 let v doprovodu
dospělé osoby bude mít v sobotu
9. června od 14 do 18 hodin vstup
do areálu aquacentra zdarma.

Za Aquacentrum
Slunce Renata Polišenská

Foto: archiv Diakonie Rýmařov

Foto: archiv hotelu Slunce

-11-2012  30.5.2012 14:55  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2012

20

V Nedělní škole ve Stránském vítali mláďata
Letošní vítání začalo již 17. květ-
na, a to zejména pro mateřské
školy z Janovic a Rýmařova.
Hlavní akce se uskutečnila v so-
botu 19. května, kdy proběhlo tra-
diční Vítání mláďat. Telátko a čtr-
náct jehňat ohroženého plemene
původní valašské ovce, která se
na farmě u Nedělní školy řemesel
narodila, bylo v sobotu přivítáno
do života.
Za pomoci sudiček a dětí dostalo
každé z mláďat jméno a také něja-
ké to přání či proroctví do života.
Jména vybíraly děti a letos se in-
spirovaly pohádkovými postava-
mi. Stádo se tedy rozrostlo o dvoj-
čata Lotranda a Zubejdu, Hopa
a Hupa, Večernici a Jasmínu, El-
víru a Serafínu, Showmana a Go-
méze a jedináčky Klementýnu,
Flíčka, Violku a Manekýna.

Tele Evelína již povyrostlo a v je-
ho osmi měsících již bylo zapo-
třebí dvou statných vodičů, aby
při křtu chvíli postálo na místě,
ale i to se podařilo.
Děti si v tento podvečer přišly na
své. Byla přichystána spousta
soutěží a dobrot. Do soutěže v ho-
du vejcem se s nadšením zapojili
i dospělí. Vejce z ekologického
chovu měla opravdu tvrdou sko-
řápku a vydržela hodně. Večer za-
hrála kapela Dunibuch, jejíž skvě-
lá muzika udržovala pohodovou
atmosféru do večerních hodin.
Občanské sdružení Stránské jako
organizátor akce a chovatel pů-
vodních valašek může všechny
potěšit, že jehňata mají naději na
dlouhý život, neboť výsledky
zdejšího chovu jsou celostátně
uznávány. Ovečky rozšíří zdejší

chov a všechny zůstanou ve
Stránském. O plemenné berany je
tak velký zájem, že budou moci
dělat radost i v jiných chovech
a rozšiřovat své geny tak, aby se

i v ostatních regionech valaškám
dařilo stejně dobře jako ve
Stránském. 

Za O. s. Stránské
Křenková Vladimíra

Moravskoslezský kraj informuje

Změny v ODIS a ostatní veřejné dopravě od 10. června 2012
Od 10. června 2012 dojde v Moravskoslez-
ském kraji k několika změnám ve veřejné do-
pravě, mezi něž patří rozšíření Integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS na Bruntálsku o 29 regionálních autobu-
sových linek.
Integrovaný dopravní systém Moravskoslez-
ského kraje ODIS, jehož vznik se datuje do roku
1997, se blíží ke svému dokončení z hlediska
pokrytí území kraje. Na Bruntálsku byla část au-
tobusových linek provozovaných dopravci
Veolia Transport Morava, a. s., TQM-holding, 
s. r. o., a Osoblažská dopravní společnost, s. r. o.,
stejně tak jako veškerá železniční doprava pro-
vozovaná dopravci České dráhy, a. s., a GWTR,
a. s., (dříve Viamont, a. s.) do jednotného tarifní-
ho systému ODIS zapojena již v minulých le-
tech. K letošnímu červnovému termínu bude do
ODIS zapojeno 29 zbývajících autobusových li-
nek dopravce Veolia Transport Morava, a. s.,
provozovaných v závazku veřejné služby.
Pro cestující dochází k dílčím organizačním
změnám spočívajícím v novém systému ozna-
čování jednotlivých linek (třímístné orientační
číslo linky jak na vozidlech, tak na jízdních řá-

dech) a dále ke zpřehlednění linkového vede-
ní. Zásadní změnou je však tarif. Pro jednotli-
vé jízdné bude nově používán tarif ODIS, kte-
rý je odstupňován po jednotlivých kilomet-
rech. Tato struktura umožňuje při platbě čipo-
vou kartou dosáhnout přestupnosti, a to mezi
autobusovými linkami různých dopravců za-
pojených v ODIS. Pro pravidelné cestující
však bude přínosný výhodný tarif pro před-
platní jízdenky v sortimentu od 7denních až po
365denní jízdenky. S těmito jízdenkami bude
možné cestovat jak regionálními autobusy, tak
vlaky obou dopravních společností. Nových
možností budou moci využívat cestující pře-
stupující zejména mezi vlaky a autobusy
v Bruntále, Vrbně pod Pradědem a od prosin-
ce loňského roku i v Rýmařově; jiným příkla-
dem je možnost cestování na jednu předplatní
jízdenku např. mezi Bruntálem a Rýmařovem
jak autobusovými linkami, tak po železnici.
K propagaci tohoto počinu bude vydáno in-
formační leporelo, které bude přibližně dva
týdny před změnou distribuováno do všech
dotčených měst a obcí a rovněž na obvyklá in-
formační místa.

Na základě dohody s Českými drahami bude
z důvodu propagace železničního spojení me-
zi Bruntálem a Rýmařovem od 10. června
2012 do odvolání zaveden tarifní režim IN-50,
tj. cestující budou odbaveni s 50% slevou 
z obyčejného jednotlivého jízdného. Např. 
obyčejná jízdenka z Rýmařova do Bruntálu
tak nebude stát 38 Kč, ale pouze 19 Kč.
Podobně jízdenka z Břidličné-zastávky do
Bruntálu namísto 26 Kč bude stát jen 13 Kč.
Od stejného data bude možné pro cesty vla-
kem mezi Rýmařovem (a zastávkami mezi
Rýmařovem a Valšovem) a Olomoucí (a za-
stávkami mezi Valšovem a Olomoucí a kdeko-
liv dále za Olomoucí) využít namísto Valšova
přestupní stanici Bruntál bez zvýšení ceny
jízdného o opakovaně projetý úsek Valšov -
Bruntál. Toto řešení je reakcí na neutěšený
stav železniční stanice Valšov.
Kromě těchto významnějších změn dojde
k některým drobným změnám v jízdních řá-
dech dalších linek. Podrobné informace budou
uvedeny na stránkách www.kodis.cz nebo jed-
notlivých dopravců. Bc. Šárka Vlčková,
tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje

Fota: archiv Stránské, o. s.

-11-2012  30.5.2012 14:55  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2012

21

Z okolních obcí a měst

Aktivity Základní školy ve Staré Vsi
Výtvarný klub ve Staré Vsi

Po velkém úspěchu patchworkových a madeirových kraslic zatouži-
ly výtvarně a rukodělně založené ženy a dívky ze Staré Vsi a okolí
proniknout do tajů výroby šperků a dekorací. Náš projekt podporo-
vaný Nadací OKD v programu Pro radost jim to umožnil. Při cestě za
řemeslem jsme si opět pozvali zkušenou, osvědčenou lektorku a ma-
jitelku krámku Rozmanitosti ze Šumperka, paní Danu Rollerovou.
Učily jsme se základům korálkování, práci s paměťovými drátky
a dalším dovednostem. Výsledkem našeho snažení byly překrásné
nabírané rokajlové náramky a náhrdelníky. Paní Dana přivezla snad
polovinu svého obchůdku, aby si všechny fintilky mohly vybrat pat-
řičný materiál všech barech a odstínů nebo požadované pomůcky.
V pořadí třetí kurz pro veřejnost proběhne ve Staré Vsi koncem květ-
na a poté ještě plánujeme společný výlet do Šumperka na inspirativ-
ní návštěvu výstavky a krámku paní Rollerové. Přijďte taky mezi nás:
popovídáme si, dáme kafe nebo čaj, k tomu koláčky, pochlubíme se
novými výrobky, vyměníme zkušenosti, představíme si další zajíma-
vé a zručné lektory. Vše je zdarma. A ještě jedna příjemná zpráva na
závěr. Nadace OKD podpořila náš výtvarný klub i v příštím školním
roce částkou 100 000 Kč. Není to skvělé?

Probouzíme zahradu

Po dlouhé zimě konečně zasvítilo sluníčko, vysušilo zem a umožnilo
dobrovolníkům ze Staré Vsi, aby pokračovali v komunitním projek-
tu Zahrada pro všechny. Pro připomínku nutno dodat, že zmíněná ak-
ce započala v loňském roce pod patronací Nadace Partnerství v pro-
jektu vytvořeném za finanční podpory Ministerstva životního pro-
středí ČR a Státního fondu životního prostředí. Dalšími vstřícnými
přispěvateli byly Lesy ČR a Nadace Vodafone.
Doposud dobrovolníci z řad rodičů, zájmových staroveských organi-
zací i neformálních skupin stihli vybudovat nový plot a dětské cyk-
lohřiště ve východní části zahrady, upravit a srovnat terén a s pomo-

cí zahradnické firmy vysadit první dřeviny a živé ploty. Teď na jaře
jsme se pustili do přípravy pískoviště, natřeli jsme houpačky a lavič-
ky a podseli trávníky. Koupili jsme novou trampolínu a zajistíme
i další dětské atrakce pro zpříjemnění pobytu našich dětí venku.
V druhé polovině června chystáme zahradní slavnost, na níž se chce-
me pochlubit, jak malí i velcí pracovali.

Malí zpěváčci

Do hudebního kroužku, který začal pracovat pod vedením Mgr.
Miroslavy Štěpánové ve staroveské školičce v září 2011, dochází pravi-
delně asi 25 malých zpěváčků. Všichni se shodneme, že děti udělaly od
začátku roku obrovské pokroky. Když poprvé trochu rozpačitě vstoupi-
ly do učebny hudební výchovy, neuměly vlastně nic pořádného. Dnes
hrají dvojhlasně na zobcové flétny, ovládají xylofony, činelky, bubínky
nebo ozvučné tyče. Vychovali jsme si dvě obstojné kytaristky a řadu vý-
tečných zpěváčků - sólistů. Děti měly možnost představit své doved-
nosti na vystoupeních pro veřejnost; první věnovaly důchodcům - jubi-
lantům při oslavě jejich kulatin, druhý program patřil maminkám. S pří-
pravou malých muzikantů začínáme již v mateřské škole, obdobně jako
s angličtinou nebo keramikou. Eva Staňková, ZŠ a MŠ Stará Ves

Chválíme se

Přesněji řečeno chválíme Lenku Mihálovou, Lucii Sajbotovou, Marii
Paličkovou a Marii Zaoralovou, žačky ZŠ Břidličná, které se 
11. a 17. května rozhodly bojovat za čest školy a obstály na výbornou!
Zúčastnily se totiž krajského kola biologické olympiády a zabojova-
ly svými vědomostmi i umem o titul úspěšného řešitele, který se 
uděluje v případě, že ze všech tří částí soutěžního kola, tj. poznávací
části, vědomostního testu a laboratorního cvičení, získá účastník nej-

Fota: archiv ZŠ Stará Ves
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méně 65 % úspěšnosti. V kategorii C, v níž se utkalo 26 nejlepších 
účastníků z celého Moravskoslezského kraje, tento titul vybojovaly
Lenka Mihálová z 9. A a Lucka Sajbotová ze 7. B.
O stupínek úspěšnější byly dívky z 6. A. Nejenže byly jedněmi z nej-
mladších účastnic v kategorii D, ale mezi 26 nejlepšími řešiteli z ce-
lého kraje se dokonce podařilo Marušce Zaoralové obhájit 6.-7. mís-
to a Maruška Paličková získala rovněž zasloužený titul úspěšného ře-
šitele. Je třeba dodat, že v obou kategoriích se olympiády zúčastnili

žáci základních škol i víceletých gymnázií. Některé z našich dívek se
již těší na příští ročník olympiády. Chystají se v něm opět zabojovat
o co nejlepší výsledky.
Všem čtyřem dívkám blahopřejeme. A protože každá dobrá snaha si
zaslouží i něco víc, rozhodl se v letošním roce Studentský klub
Břidličná odměnit alespoň nejmladší olympioničky, tedy obě
Marušky, finanční podporou na zakoupení knih dle jejich vlastního
výběru. Mgr. Květa Děrdová, ZŠ Břidličná

Pozvánky na dětský den v okolních obcích

Mezinárodní den dětí v Horním Městě
Srdečně zveme děti, rodiče a veřejnost na oslavu Dne dětí

v sobotu 2. června 2012
od 13 hodin ve sportovním areálu a zahradě mateřské školy

Program:
- soutěže pro děti

(zahrada mateřské školy od 13.30)
- jízdy na koních 

(od 14.00 do 15.00 zdarma)
- kolo štěstí (od 14.00)

- ukázka hasičské techniky (od 13.30)
- skákací hrad (od 13.00 do 17.00 zdarma)

- myslivecká výstava s odborným výkladem - Lesy ČR
(od 14.00 do 15.00 - mateřská škola - přízemí)

- volejbalový turnaj pro „náctileté“ (od 14.00 - hřiště plážového
volejbalu; registrace dvou- až pětičlenných týmů od 13.30 tamtéž)

- fotbalové derby děti & tatínkové 
(16.15-17.00 na víceúčelovém hřišti)

Po celé odpoledne i večer občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé - hasiči, základní a mateřská škola.

kde se od 14 hodin
bude konat

Dětský den.
Pro děti budou připraveny

různé soutěže
a pro všechny občerstvení.

V 18 hodin
- kácení máje!

Srdečně zve
Obecní úřad Malá Štáhle

Zveme vás všechny!
V sobotu 2. 6. 2012 na malé hřiště do Malé Štáhle,
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Čtrnáct dřevěných plastik Pradědů symbolicky spojí lidi i hory
Na rÛzn˘ch místech R˘mafiovska i ve vrcholov˘ch partiích JeseníkÛ se objevily
dfievûné plastiky vládce tûchto hor, dûda Pradûda. Zásluhu na tom má jifiíkovsk˘
fiezbáfi Jifií Halouzka, kter˘ má na kontû jiÏ nûkolik zápisÛ do ãeské knihy rekor-
dÛ a dal‰ích ocenûní pelhfiimovské agentury Dobr˘ den.
„Nápad vyřezat a rozmístit v různých lokalitách Jeseníků čtrnáct
Pradědů ve mně tkví už delší dobu. Zrodil se poté, co někteří návštěvní-
ci našeho regionu mylně nazývali vládce našich hor Krakonošem. Na
druhé straně se jim nedivím, protože Pradědova tvář nemá zase tak hlu-

bokou historii. Poprvé se jeho
podobizna objevila asi před sto
lety v souvislosti s vybudováním
kamenné rozhledny v roce 1912,
kde byla součástí originálního
dřevěného obrazu, jenž byl té-
měř zcela zničen při zřícení roz-
hledny 2. května 1959. Docho-
valo se jen pár fragmentů obra-
zu s několika úlomky Pradědovy
tváře. Podle tohoto původního
torza vznikla i současná podoba
největšího dřevěného obrazu
Pradědova říše, kterou jsem
zhotovil a je součástí Pradědovy
galerie v Jiříkově,“ sdělil zná-
mý řezbář.
Dřevěné plastiky Pradědů z je-
ho dílny jsou rozmístěny na dů-
ležitých turistických křižovat-
kách a podle slov Jiřího Ha-
louzky je na každé z nich pro ji-
stotu napsáno slovo „Praděd“,
aby si jej lidé nejen zapamato-
vali, ale hlavně aby si jej ne-

pletli. „Postava Pra-
děda, jak si jej lidé
představovali, vznikl
někdy koncem 17. sto-
letí, ale nejednalo se
o legendu, nýbrž
údajně o bohatého
muže, který byl s nej-
větší pravděpodob-
ností zbohatnuvší ha-
víř kutající zlato a při-
nášející pomoc těm
nejchudším v tomto
regionu. Dřevěné so-
chy, které jsem vyřezal
ve svém ateliéru, ne-
jsou tedy mým výmys-
lem, jen jsem podobu
Praděda zrekonstruo-
val. Známy jsou do-
konce i jeho atributy:
zlaté hornické kladív-
ko, chocholka na jeho
čepici, honosný šat,
bílé vousy. Neměl
nadpřirozené schop-
nosti. Dokonce se prý
tu a tam objevoval na
čarodějnických proce-
sech. Podle mě to byl
obyčejný starý člověk,
který neměl příbuzen-
stvo, a tak se rozhodl
pomáhat lidem, kteří

si ho časem zamilovali,“ okomentoval vypodobnění a povahu vládce
jesenických hor Jiří Halouzka.
Dřevěné plastiky Praděda měly být původně jen čtyři, po určité době
se řezbář rozhodl pro šest plastik a v průběhu šesti měsíců změnil své
rozhodnutí a vytvořil konečných čtrnáct dřevěných soch. Důvodem byl
velký ohlas, zájem a ochota lidí pomoci s instalací všude tam, kde již
byly sochy umístěny.
Dvě sochy Praděda zdobí jiříkovskou Pradědovu galerii, z toho jedna
měří 10,5 metru a váží 15 tun, druhá je podstatně menší, měří dva a půl
metru a váží 1,5 tuny. Pokud nepočítáme obří sochu v jiříkovské gale-
rii, pak největší plastika stojí v Rýmařově na křižovatce ulic Opavské
a Revoluční. Měří 325
centimetrů a váží bez-
mála 1,5 tuny. Další
plastiky děda Praděda
jsou umístěny v Kar-
lově Studánce, v obci
Paseka a v arboretu
Makču Pikču. Další
dřevěné sochy mohou
návštěvníci našeho re-
gionu při svých toul-
kách potkat v Malé
Morávce, Ostružné,
Nové Vsi u horské
chaty Na Vyhlídce, na
Strálku, u motorestu
na Skřítku, u hotelo-
vého komplexu Ava-
lanche v Dolní Mora-
vici, v Jiříkově na kři-
žovatce a samozřejmě
na samotném vrcholu
Pradědu ve vestibulu
restaurace.
„Socha Praděda se
vrátila po sto letech
tam, kam patří - na
místo původní kamen-
né rozhledny na Pra-
dědu, kde jsme ji nain-
stalovali v úterý
22. května 2012. Prá-
vě po sto letech, co by-
la postavena první
rozhledna. V součas-
né době, kdy chtějí lidé
rozdělovat Jeseníky na
západní a východní,
by měl dřevěný Pra-
děd jako symbol na-
šich hor lidem připo-
mínat, že není důleži-
té, jestli část patří
k Olomouckému a část
k Moravskoslezskému
kraji, ale to, aby se li-
dé dokázali domluvit,
táhli za jeden provaz
a společnými silami
vytvořili krásné místo,
na které budou všichni
návštěvníci vzpomínat
a kam se budou rádi
vracet,“ vystihl sym-
boliku Praděda jiří-
kovský řezbář.     JiKo

Jiříkov - křižovatka: lípa, výška 200 cm,
max. obvod 215 cm, váha 0,3 t

Karlova Studánka: lípa, výška 253 cm, max.
obvod 234 cm, váha 0,5 t

Hotel. komplex Avalanche D. Moravice:
dub, výška 220 cm, max. obvod 245 cm, vá-
ha 0,5 t

Motorest Skřítek: lípa, výška 253 cm, max.
obvod 237 cm, váha 0,4 t

Rýmařov - křižovatka: lípa, výška
325 cm, max. obvod 268 cm, váha
1,3 t

Vysílač Praděd: dub, výška 214 cm, max. ob-
vod 239 cm, váha 0,6 t
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Po buku se na rozdíl od dubu
žádný měsíc nejmenuje (jak také
asi: bučen?), ale je to rovněž
strom, který by si něco podobné-
ho zasloužil. Zejména na jaře,
kdy zářivá zeleň jeho mladých
listů rozsvítí lesy.
Buk lesní (Fagus sylvatica) je
většinou statný, 30 až 45 m vyso-
ký strom s širokou, kopulovitě
klenutou korunou. Průměr kme-
ne přesahuje často 1,5 m. Borka
(kůra) je olověně šedá, u mla-
dých stromů hladká, u starších
poněkud drsná nebo svraštělá.
Buk dává přednost dobře provlh-
čeným půdám bohatým na živi-
ny, od nížin až po výšky kolem 
1 300 m; v příhodných podmín-
kách se dožívá 300 - 400 let. Má
dobře vyvinutý kořenový sys-
tém, a proto odolává větrným po-
ryvům.
Udává se, že slovanské a ger-
mánské jazyky odvodily název
buku z podoby slova bukva =
písmeno, protože šedá kůra je ja-
koby stvořená k popsání (a mno-
zí by na kmenech buků ve svém
okolí mohli najít vyryté mono-
gramy svých otců a jejich lásek
nebo různé piktogramy). Dřevo
buku je velmi tvrdé, pevné a těž-
ké, ale nepříliš pružné. Je dobře
obrobitelné, a proto se využívá
v nábytkářství a truhlářství (po
napaření je dřevo dobře ohebné),
při výrobě dýh, parket apod.
Odedávna se používalo k výrobě
dřevěného uhlí a k uzení, stále je
považováno za výborné palivo.
Dříve se suchou destilací z buko-

vého dřeva vyráběl methanol
(dřevný líh) a dřevo bylo i mate-
riálem pro výrobu dřevoplynu na
pohon spalovacích motorů.
Nevýhodou bukového dřeva je,
že špatně odolává biologickým
škůdcům, zvláště houbám.
Buk je jednodomá dřevina, kvě-
ty jsou málo nápadné, plodem
jsou až dva centimetry dlouhé le-
skle hnědé trojhranné bukvice,
uzavřené po dvou až třech ku-
sech v ochlupené dřevnaté číšce
se čtyřmi chlopněmi. Plody jsou
za syrova pro člověka mírně je-
dovaté, a to díky vyšší koncent-
raci tříslovin, tepelnou úpravou
však jejich toxicita značně klesá.
Obsahují až 48 % tuku a za stu-
dena lisovaný olej z čerstvých
loupaných bukvic byl popisován
jako lahodný a voňavý a přirov-
náván k oleji olivovému. Do-
mácí výroba oleje se zachovala
až do 20. století v oblasti morav-
skoslovenských hranic. Vylou-
pané bukvice se jedly též jako
pochoutka a prodávaly se běžně
na trzích; používaly se jako ná-
hražka oříšků do různých pokr-
mů (např. do vánočního cukro-
ví).
Buková kůra byla odedávna uží-
vána při léčbě různých horečna-
tých onemocnění a jako posilují-
cí prostředek. Pryskyřice (kreo-
zot) se přidává do různých siru-
pů jako desinfekční prostředek
při léčbě plic. Koupele z listí,
kůry i mladých větviček léčí růz-
né svědivé vyrážky či poranění
na těle a uplatňují se při léčbě lu-

pénky i hemeroidů.
Vývar z listí se též
užíval na omrz-
liny. Bukvice patří
mezi vyhledávané
pochoutky pro di-
voká prasata a jiné
živočichy.
Na území Česka se
buk dostal po po-
slední době ledové
až poměrně pozdě,
cca 3 000 až 4 000
let př. n. l. Z větší
části vytlačil jedli
bělokorou. Dříve
byl naší nejběžnější
lesní dřevinou v pod-
horských a horských
polohách, od 17. sto-
letí byl postupně
nahrazen pěstova-
ným smrkem, takže

původní bučiny jsou dnes již
vzácné. Mají-li bohatý bylinný
podrost s typickými druhy, které
se v jiných typech lesů nevysky-
tují, jsou často vyhlašovány jako
chráněná území. V našem území
je to např. Přírodní rezervace
Bučina pod Františkovou mysli-
vnou v závěru údolí Divoké
Desné se zbytkem původního
pralesovitého porostu, Přírodní
rezervace Jelení bučina na zá-
padním a severozápadním svahu
Žárového vrchu severně od
Karlovy Studánky nebo Přírodní
rezervace Rabštejn s jedlobuči-
nou na balvanitých a suťových
svazích.
Buky, krásné statné stromy, byly
uctívány od dávných dob. Ve sta-
rých společenstvích sloužily jako
posvátné kmenové ochranné stro-
my. Keltové věřili, že v každém
stromě sídlí i jeho duch. V antice
byly posvátné bukové háje zasvě-
covány bohyním Artemis
a Dianě, jež takto personifikovaly
lidské představy. Na jiných mís-
tech se setkáváme se zasvěcová-
ním bohu Jupiterovi, u jehož
chrámů byly posvátné buky sáze-
ny. Buk byl tehdy považován za

jeden ze stromů, který lidem při-
náší štěstí. Lidé k vyvolenému
stromu přicházeli a různými způ-
soby mu vyjadřovali svou přízeň
a úctu, např. objímáním, líbáním,
poléváním vínem či přinášením
různých obětin.
Buk lesní je v současném středo-
evropském klimatu přírodou nej-
lépe vybavený listnatý strom
a odborníci soudí, že kdyby v mi-
nulosti nedocházelo k působení
člověka, byl by buk naprosto pře-
važujícím druhem našich lesů.
S bukem ani jeho plody nemá
ovšem nic společného bukvice
lékařská z čeledi hluchavkovi-
tých, dorůstající výšky až jedno-
ho metru. Nejčastěji ji najdeme
na stráních u lesa, na loukách,
poblíž potoků či rybníků nebo
na okrajích pastvin a naši pozor-
nost upoutají sytě růžová kvě-
tenství na vysokých lodyhách.
Staří římští lékaři používali bu-
kvici na léčení téměř všech ne-
mocí, podávali ji dokonce i sa-
mému císaři. Bylina působí pro-
ti nemocem respiračního systé-
mu, ledvin, trávícím potížím
i nervovým poruchám. 

M. Marek

Zajímavosti z přírody

O buku lesním

Několik fotografií páru poštolek
obecných, které se uhnízdily na
parapetu okna panelového do-
mu, nám do redakce zaslal náš
externí spolupracovník, fotograf
Miroslav Škoda.
Za zmínku stojí fakt, že toto
hnízdo si vybudovaly koncem
dubna (27. 4.) z hliněného kvě-
tináče o průměru 20 cm, kde by-
la vysazena semínka slunečnice
a v němž se 6. května objevilo

první poštolčí vejce. Každé dva
dny přibylo v hnízdě další vajíč-
ko a dnes se páreček stará o to,
aby šest malých poštolek přišlo
na svět v pořádku a připravilo se
na svůj první let do světa.
Naše redakce bude průběžně
sledovat, jak se mladé poštolčí
rodince v hnízdě na parapetu pa-
nelového domu daří a čtenáře
bude s průběhem hnízdění pra-
videlně seznamovat. JiKo

Poštolky mezi lidmi

Foto: Lucie Lehká Fota: Adéla Tošková
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Akce hradu Sovince

Noc filmů na Sovinci 2012
V sobotu 30. června 2012 se 
uskuteční v pořadí již sedmá Noc
filmů na Sovinci. Za podpory ředi-
telky Muzea Bruntál a kastelánky
hradu Sovince nabídne divákům
hudební produkci a celovečerní
film. Letošní ročník bude tak tro-
chu sváteční, jelikož se povedlo
zapůjčit z Národního filmového
archivu film Markéta Lazarová
v nové digitální rekonstrukci.
Úvod v 19 hodin zajistí folkový
a bluesový písničkář Leopold
„Kecal“ Ullmann, který svou
hudbou i texty určitě potěší poslu-
chače, kteří mají rádi originální
projev. Další hudební produkci
představí skupina Bátory
z Opavy. Bátory se hudebně po-
hybuje na pomezí vážné hudby,
jazzu, blues, folku, avantgardy,
balancuje na hraně umění a kýče.
Textově navazuje na poetiku non-
sensu, některé skladby jsou zhu-
debněné básně klasiků 20. století.
Filosoficky se vyhraňuje směrem
k existencialismu s malou příměsí
hermetismu. Vůdčí osobností je
Milan Bátor (1981), skladatel,
hráč na strunné nástroje a člen

skupiny Nisos. Působil v kapelách
Pearl Jam revival, Nekuř toho ty-
gra, Bohemian Club. Skupina mi-
mo jiné složila a nahrála hudbu
k fotografiím Jindřicha Štreita.
Film Markéta Lazarová, proslulá
historická balada Františka
Vláčila, dodnes fascinuje zemi-
tostí, s jakou je vystižen život ve
středověku. Titulní hrdinkou je
počestná dívka předurčená klášte-
ru, ale přinucená stát se milenkou
násilnického mladíka. Brutální
boje i bizarní postavičky ploužící
se zdivočelou zemí jsou podány
s mimořádnou výmluvností i ob-
razovou podmanivostí. Film se
skládá ze dvou částí: Straba
a Beránek boží. Byl natočen v le-
tech 1965-1967. Strhující herecké
výkony Magdy Vašáryové,
Františka Veleckého, Josefa Kem-
ra, Vladimíra Menšíka a dalších,
umocněné kamerou Bedřicha
Baťky a režijním umem Františka
Vláčila, vtáhnou diváka do děje
a otevřou prostor pro vnímání ži-
vota ve středověku v jeho drastic-
ké i romantické podobě.
Roku 1998 byl film v anketě fil-

mových kritiků a publicistů vy-
hlášen nejvýznamnějším filmem
stoleté historie české kinemato-
grafie. Kritikou je vysoce hodno-
cen hned po několika stránkách:
coby vrchol československého
historického filmu, poetického fil-
mu a filmové adaptace literární
předlohy. „Film byl políčko po
políčku naskenován a bylo prove-
deno digitální ‘vyčištění’ obrazu
a zvuku. Cílem projektu bylo
umožnit co nejkvalitnější zpří-

stupnění unikátního díla, poklá-
daného za jeden z pilířů české ki-
nematografie.“ (NFA) Film byl
digitálně restaurován za podpory
Nadace ČEZ, Film Servis Karlo-
vy Vary, a. s., Ministerstva kultu-
ry České republiky a Národního
filmového archivu.
Věříme, že letošní noc nabídne di-
vákům nezapomenutelný zážitek
s filmem, jehož děj se odehrává
v období, které se prolíná s histo-
rií hradu Sovince. Roman Kubík

Když jsem 19. května v 5 hodin
ráno zapnula druhý program
České televize, vysílal právě do-
kumentární pořad Co by kdyby:
Komunisté udrželi moc. Zabýval
se 40letým temnem totality, ná-
silí a umírání za komunistického
režimu, který byl o to horší, že
přišel po osvobození, po ukonče-
ní druhé světové války a nacis-
tického teroru. Nastaly procesy

s Miladou Horákovou, Babic-
kým a dalšími, kteří byli ubiti
vlastním národem. Kdokoliv,
kdo se totalitní vládě znelíbil,
skončil podobně. Za co? Za údaj-
né rozvracení republiky. K per-
zekuovaným patřili i kněží, kteří
za mřížemi prožili utrpení po-
dobné jako za nacistů. Byli biti
do krve, vyslýcháni, nuceni při-
znat se k tomu, co neudělali.

Vlastní lidé jim vymlátili zuby,
přelámali kosti a pošpinili jejich
čest. Na šibenici směli napsat
dopis na rozloučenou svým rodi-
nám, ty je však mnohdy vůbec
nedostaly. Takové dopisy se na-
šly až po sametové revoluci, kdy
jejich adresáti už nebyli naživu.
Pravda ale vyšla na světlo Boží
pro nás, kteří ještě žijeme.
Lidé umírali v 50. letech i po-

zději, v dobách míru. Ptám se,
čím se lišily Bory, Pankrác nebo
tábor obehnaný ostnatým drátem
v Bytízu u Příbrami od Osvě-
timi?
Jak byl český pracující lid po-
blouzněn, když nás osvobodila
sovětská armáda. Proč se v roce
1949 posílal do SSSR celý vlak
s dary Stalinovi k sedmdesáti-
nám, z vděčnosti za svobodu, za-
tímco lidé umírali v českých
věznicích a koncentrácích?
Jak se mohli tyrani cítit šťastní,
doma objímat své ženy a děti,
když tolika jiným rodinám ublí-
žili?
V porovnání s tím je dům, o kte-
rý přišla moje rodina v roce
1948, maličkost. Díky Bohu
jsme směli společně dál žít, zů-
stala nám rodina. Dům jsme ne-
chtěli vrátit. Ale čekali jsme 
alespoň omluvu a uznání toho,
že šlo o bezpráví. Konfiskát pla-
til ještě dlouho po válce. Naše
děti říkaly, že v tom domě teď ži-
jí naši kamarádi, a proto jim ho
nechceme vzít. Přesto jsme stáli
o omluvu a pochopení.
Jsem vděčná, že jsem se v tom

První svaté přijímání s panem dr. Františkem Vaňákem. Duchovní otec byl ve službě Kristově 38 let ve
farnosti v Rýmařově. Svátost přijaly děti 15. 6. 1969 v kostele sv. archanděla Michaela v Rýmařově. Kde
jsou rýmařovské děti dnes? Foto: archiv Olgy Schreiberové
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domě narodila a směla v něm
s rodiči a bratrem chvíli žít. Jsem
vděčná, že jsem mohla 40 let pra-
covat v Hedvě, vychovat tři syny,
že mám dnes velkou rodinu
a dobré přátele. Poznala jsem
hodně krásných míst v cizině, ale
svůj rodný kraj, domov, bych za
nic na světě nevyměnila. Totéž
cítí i moji synové, kteří tu pevně

zakotvili. A tak se navracejí i ro-
dáci, kteří každým rokem navště-
vují svůj domov. Jejich děti se
učí poznávat, odkud vzešly, ale
svůj domov už cítí jinde. Rodáci
jsou také rádi, že naši mladí lidé
mají zájem o jejich život.
Žádná válka a zloba nic dobrého
nepřinesla. Proto se musíme
všichni snažit společně žít, aby

naše děti nezažily to co my.
Hranice jsou dnes otevřené a my
musíme doufat, že tato otevře-
nost nebude zneužita.
V našem pohraničí ale chybí ví-
ra. Mladí lidé dnes nemají před
ničím a nikým respekt. Sami
jsou si bohem, vše, co získají,
pokládají za vlastní zásluhu.
Neučí se desatero přikázání: cti

otce svého a matku svou, nepo-
kradeš, nezabiješ...
Každý z nás přichází na svět
s touhou něco krásného vykonat
a přinést ovoce. Něco je špatně,
když se tato touha vytrácí.
Krásné, slunečné a požehnané lé-
to, příjemnou dovolenou a šťast-
ný návrat domů všem z celého
srdce přeje Olga Schreiberová

Stolní tenisté ukončili úspěšnou sezónu Kam se starým elektrospotřebičem?
Do Tvrdkova!

Na pěkném 5. místě se umístili stolní tenisté SVČ Rýmařov v krajské
soutěži. Po slabší první polovině soutěže vše napravili v polovině
druhé, kdy z jedenácti utkání osmkrát zvítězili. B. Rektořík Překáží vám doma starý a nefunkční elektrospotřebič a neku-

pujete právě nový, abyste ten starý odevzdali prodejci? Snadná
pomoc. V Tvrdkově nyní funguje nový sběrný dvůr, který vám
s tímto problémem pomůže. Uchráníte tím životní prostředí
a ušetříte cenné suroviny, které by se jinak bez užitku kupily na
skládce. Příroda vám bude vděčná!

Víte, že demontáž elektrospotřebiče je nebezpečná?
Výrobky zpravidla obsahují látky poškozující zdraví.
Víte, že za odložení elektrospotřebiče do kontejneru či na
černou skládku můžete dostat pokutu až do výše 20 000 Kč?

Bližší informace získáte přímo na Obecním úřadě Tvrdkov
(kontakty na www.tvrdkov.cz) anebo na webových stránkách
www.elektrowin.cz.
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Sport

Rýmařovská fotbalová přípravka na vítězné vlně
S pomalu se blížícím koncem
školního roku se ke svému konci
blíží i fotbalová sezóna našich nej-
menších fotbalistů reprezentují-
cích místní oddíl Jiskry Rýmařov.
Pod vedením manželů Romany
a Kamila Furikových, Michala
Schwarze a Davida Kopečka se
naši kluci i holky naladili na ví-
těznou vlnu a na hřišti předvádějí
hezké a bojovné výkony, za které
by se nemuseli stydět ani fotba-
listé zvučnějších jmen.
Malí fotbalisté jsou rozděleni do
dvou kategorií, na mladší a starší
přípravku dle roku narození,
a obě družstva hrají okresní pře-
bor. Mladší přípravka, což jsou
děti ročníku 2003 a mladší, na
domácím hřišti nejdříve porazila
vysoko Vrbno pod Pradědem
15:2. Střelecky se prosadili 4x

F. Köhler, 2x O. Krywda, 2x
M. Slováček, 2x J. Gorčík, 1x
J. Jablončík, L. Přecechtěl, R. Hra-
dil, T. Furik, S. Schwarz. V dal-
ším utkání pak kluci zajeli na
hřiště Slavoje Bruntál, který si do
té doby držel první místo v tabul-
ce. Kluci předvedli neskutečně
bojovný výkon a zaslouženě sou-
peře porazili 2:1 (branky vstřelili
Filip Köhler a Honza Jablončík).
Svou sezónu pak děti ukončily ve
čtvrtek 24. května domácím utká-
ním proti Břidličné, kterou pora-
zily 11:0, když se 4x trefil 
F. Köhler, 2x O. Krywda, 2x
T. Benda, 1x M. Slováček, A. Os-
palý a L. Přecechtěl.
Ve starší kategorii mají kluci za
sebou taky úspěšnou sezónu. Na
jaře zatím odehráli osm utkání
a kromě jednoho zaváhání v úvo-

du jara si drží neporazitelnost.
Zejména v boji o přední pozice
v tabulce kluci předvedli, co se
zatím na hřišti naučili, a svými
výkony určitě potěšili nejedno
oko diváka. Na hřišti Slavoje
Bruntál, stejně jako jejich mladší
spoluhráči, zabojovali a porazili
soupeře 3:1 (2x skóroval A. Ha-
merka a 1x P. Hlaváček). Na do-
mácím hřišti pak kluci potvrdili
dobrou formu a porazili Chomýž
12:1. Do branky soupeře se trefil
3x P. Hlaváček, 2x O. Kopeček,
2x Z. Vilímek, 2x P. Vachuta,
1x J. Slovák, P. Juřena a K. Furi-

ková. V následujícím utkání pak
kluci narazili na zatím neporaže-
ný Juventus Bruntál a po pěkném
výkonu uštědřili soupeři první
zklamání ze ztráty bodů, když za-
slouženě vyhráli 3:0 po brankách
M. Schwarze, O. Kopečka a J. Se-
kaniny. Kluci si tímto vítězstvím
upevnili druhé místo v tabulce
a před sebou ještě mají poslední
dvě utkání. Vrcholem této věkové
kategorie pak bude tradiční turnaj
LORD cup Rýmařov, který se bu-
de konat na našem hřišti v pátek
15. a v sobotu 16. června. 

Foto a text: Kamil Furik

Turnaj je pořádán fotbalovým oddílem
TJ Jiskra Rýmařov

a garantem turnaje je město Rýmařov
Podrobné informace o turnaji na oficiálních webových stránkách

turnaje: www.lordcup.com

Vítězné souboje ve Městě Albrechticích a Budišově
V neděli 20. května v 10 hodin
sehrála Jiskra Rýmařov další ut-
kání krajské soutěže. Fotbaloví
dorostenci pod vedením trenéra
Romana Procházky hráli proti
Avizu Město Albrechtice na sou-
peřově půdě v sestavě: Radek
Holuša - Vaněrek, Mrhal, Skru-
tek, Klembara, Pauler, Bendík,
Turták, Zatloukal, Mitov, Jakub
Holuša.
Začátek utkání nám vyšel skvě-
le. Ve 4. minutě se trefil náš
Jakub Holuša a načal tak gólové
hody. V 9. minutě vsítil branku
Jakub Mitov a už jsme měli zá-
pas plně pod svou kontrolou,
vedli jsme 2:0. Soupeře jsme ne-
pustili téměř k žádné větší akci,
i když si pár příležitostí vytvořil.
Ve 39. minutě mířil přesně Jakub
Holuša a vedli jsme 3:0. Ve 41.
minutě byl stav 3:1, když si po
rohovém kopu soupeře dal hla-
vičkou gól do vlastní brány rý-
mařovský Václav Vaněrek. První

poločas tak skončil 3:1 pro
Jiskru.
Začátek druhé půlky byl jako
přes kopírák a pokračovalo se
v rýmařovském tlaku na domácí.
Ve 48. minutě dal svůj druhý gól
Jakub Mitov, když krásně přelo-
boval domácího gólmana. Stav
4:1 pro Rýmařov. V 70. minutě
zavěsil do sítě soupeřovy brány

svůj třetí gól v zápase a tím
i završil hattrick Jakub Holuša
a stav utkání měl skóre 5:2. Na
6:2 zvýšil v 77. minutě Radek
Zatloukal. V 82. minutě kopal
náš Renek Mrhal přímý kop
z poloviny hřiště a výstavní dě-
lovkou do šibenice zvýšil na 7:3.
A na konečných 8:3 zvýšil náš
kapitán Kamil Pauler. Náš gól-

man Radek Holuša předvedl ně-
kdy až nemožné zákroky a přivá-
děl soupeře k šílenství.
Další utkání odehrála Jiskra na
domácím hřišti 26. května proti
Spartaku Budišov nad Budišov-
kou. Ještě před hvizdem rozhodčí-
ho nikdo netušil, jaký nabere hra
spád. Čekalo se vyrovnané utkání,
hráli jsme s týmem na druhém
místě v tabulce. Už v 5. minutě
dal první gól kapitán Rýmařova
Kamil Pauler. V 7. minutě to byl
opět náš kapitán, který zvyšoval
na 2:0. Na 3:0 pro Rýmařov zvý-
šil Jakub Holuša, dorostenci měli
zápas pevně pod kontrolou a dik-
tovali hru. Soupeř si sice vytvořil
pár šancí, ale ty buď skončily mi-
mo bránu nebo je zneškodnil náš
gólman Radek Holuša. V 31. mi-
nutě vsítil další gól do sítě hostů
hlavičkou důrazný Jiří Bendík
a ve 34. minutě René Mrhal z pří-
mého kopu. Na 6:0 zvýšil skóre
Radek Zatloukal, o minutu pozdě-
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ji vstřelil 7. gól Rýmařova kapitán
domácích Kamil Pauler. První po-
ločas tak skončil 7:0 pro domácí
hráče Rýmařova.
V druhé půlce se hra trošičku
uklidnila, ale už v 57. minutě
zvyšoval na 8:0 Jiří Tlapal. Poté

jsme inkasovali první gól. Na
9:1 pro Jiskru zvyšoval opět
Kamil Pauler, po něm Jakub
Holuša a 77. minutě uzavřel skó-
re Jakub Mitov. Konečný stav
zápasu tak byl 11:1 pro
Rýmařov. Na to, že nám chybělo

pár hráčů a hráli jsme proti dru-
hému týmu v tabulce, byl zápas
až příliš jednoduchý a výsledek
překvapivý, na druhou stranu na-
ši kluci hráli, co měli hrát, a byli
v dobré náladě před zápasem.
Tak by to mělo být pokaždé. 

Sestava: Radek Holuša - Klem-
bara, Mrhal, Tlapal, Zifčák,
Zatloukal (80’ Bičan), Turták,
Vaněrek (46’ Mitov), Bendík,
Holuša, Pauler (60’ Kameník). 

Foto a text:
Tomáš Durna, vedoucí oddílu

Motozávody lákají stále více diváků
V sobotu 19. května pokračoval
seriál auto-hobby-crossových
závodů v Rýmařově pod názvem

Hyundai cup Rýmařov 2012. Na
start závodu se postavilo šesta-
dvacet závodníků, z toho v kate-

gorii D.1. sedm jezdců, v D.2.
devět jezdců, v D.3. ženy pět
jezdkyň a pět jezdců v kategorii
čtyřkolek nadějí. Za krásného
slunečného počasí se v jednotli-
vých divizích odehrávaly na tra-
ti krásné boje.
V kategorii D.1. dominoval
a zlato si odnesl Zdeněk Vilímek
s vozem Š-Felicia, stříbrnou
příčku obsadil Jan Pavču s vo-
zem Š-Favorit a bronz získal
Michal Furiš s vozem Š-Favorit.
V kategorii D.2. si pro vítězství
přijel Oldřich Lalák s vozem
VW-Golf, stříbro patřilo
Miroslavu Šubovi s vozem Ford
Eskort a bronz uhájil Alfred
Heinisch s vozem Š-Felicia.
V kategorii D.3. ženy si nejlépe
vedla Martina Vilímková s vo-
zem Š-Felicia, druhou pozici 
uhájila Hanka Skoumalová s vo-

zem Mazda a třetí pozice patřila
Janě Horáčkové s vozem Seat.
Naši nejmladší závodníci, kteří
jeli v kategorii motočtyřkolek, se
umístili takto: první místo vybo-
joval Petr Hrabal, druhý projel
cílem Jan Jiří Žák a na třetím
místě skončil Daniel Horáček.
Podle návštěvnosti fanoušků ko-
lem trati na tomto motoristickém
klání lze konstatovat, že závody
lákají stále více příznivců.
Návštěvnost při tomto druhém
závodě Hyundai cupu Rýmařov
byla opravdu početná a organi-
zátoři děkují všem divákům za
podporu tohoto motoristického
sportu v Rýmařově.
Termín dalšího závodu je pláno-
ván na 23. června 2012. Pořada-
telé se budou těšit na vaši ná-
vštěvu. Jan Dohnal,

Auto-hobby-cross Rýmařov

Skok daleký v desetiboji
V pátek 18. května 2012 se za pěkného slunného počasí přišli „pro-
skočit“ desetibojaři v rámci předposlední disciplíny Rýmařovského
desetiboje - skoku dalekého.
Opět jsme využili dálkařský sektor u školy na Jelínkově ulici, který
prošel úpravou námi kritizované odrazové desky. Perfektně připrave-
né doskočiště a výborně zvládnutá organizace této disciplíny v režii
Karla Tomana zaslouží naše poděkování.
Účast byla slabší, poněvadž skok daleký patří k nejrizikovější discip-
líně, co se týká úrazů. Všech 39 borců však nepodcenilo rozcvičení,
a tak se tato disciplína obešla bez zranění.
Soutěž jako vždy zahájili muži kategorie C. S napětím se očekával
souboj dvou favoritů Ivo Volka a Hynka Janků. O umístění rozhodo-
valy poslední pokusy. Jaroslav Hofman si výkonem 355 cm zajistil
třetí příčku. Druhý skončil výkonem 380 cm Ivo Volek. Hynek Janků
posledním pokusem atakoval hranici 4 m. Aby se záměr zdařil, sho-
dil nejprve kvůli minimálnímu odporu vzduchu triko. Poté si roztles-
kal všechny přítomné závodníky i diváky. Následoval rozběh, mo-
hutný odraz, skok ... a podařilo se. Dolétl do vzdálenosti 402 cm.
Jako další přišly se svou kůží na trh ženy B. Dlouholetá královna té-
to disciplíny Markéta Míčková dolétla na značku 333 cm. Musela se
však spokojit s druhým místem, když ji o jediný centimetr přeskoči-
la vítězka této disciplíny Vladimíra Šindelková. Jarmila Urbanová
závěrečným pokusem 312 cm obsadila 3. místo.
Následně předvedly své běžecké a odrazové schopnosti ženy A.
Zaslouženě vyhrála Andrea Továrková krásným skokem dlouhým
384 cm. Do posledního pokusu s ní sváděla vyrovnaný souboj Lenka
Metelková, ale její výkon 372 cm stačil „jen“ na 2. místo. Petra
Dobrevová se opět potýkala s odrazem, a tak výkonem 360 cm zů-
stala na 3. místě.
Muži kategorie B svedli vyrovnaný souboj, v němž si posledním po-
kusem 388 cm vybojoval prvenství Jiří Štanglica. O 10 cm méně sko-
čil Josef Svedoník a ze souboje o třetí místo vyšel vítězně Miroslav
Egida výkonem 374 cm.

Nakonec předvedli své výkony muži A. Jako tradičně zvítězil Pavel
Konštacký, který jen potvrdil, že mu atletické disciplíny sedí. Hned
prvním pokusem vzal všem svým soupeřům vítr z plachet a jeho vý-
kon 521 cm mu stačil na vítězství. Druhý skončil Karel Toman 
s 475 cm a třetí Pavel Holub s 463 cm.
Těšíme se na setkání při poslední letošní disciplíně v pátek 15. červ-
na na hřišti u ZŠ na ulici 1. máje. Doufejme, že do startovacích blo-
ků na 60m sprint zaklekneme v plném počtu. Start je v 16.30.
A jaké je pořadí před závěrečnou disciplínou?
Muži A: 1. Jiří Jaroš 2. Karel Toman 3. Milan Metelka
Muži B: 1. Josef Svedoník 2. Jiří Štanglica 3. Josef Vosyka
Muži C: 1. Ivo Volek 2. Jaroslav Hofman 3. Hynek Janků
Ženy A: 1. A. Továrková 2. Lenka Metelková 3. Marcela Žáková
Ženy B: 1. J. Urbanová 2. Markéta Míčková 3. Alena Jurášová

Foto a text: Alena Jurášová

Foto: Miroslav Škoda
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