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Námûstí je uzavfieno, mûsto nabádá 
k opatrnosti i shovívavosti

Taneãníci ZU· pfiivezli z Kladna titul 
mistrÛ âeské republiky

V Hedvû byla otevfiena v˘stava 
fotografií a stálá historická expozice

Zástupci mûsta i kraje kontrolovali
stav silnic II. a III. tfiíd 

Divácky atraktivní byl závod horsk˘ch 
kol Po Jesenické magistrále

ročník XV.
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Pár slov... o svůdnosti konspirací a o tom, jak jsem se (ne)stal andělem
Možná za to mohl vemlouvavě še-
velící hlas Mirka Černého, možná
něco hlubinného v mé psýše, ale
již kdysi hodně dávno jsem propa-
dl kouzlu tajemna a konspiračních
teorií. Stále mám v živé paměti to
slastné mrazení, jež jsem jako dít-
ko školou povinné pocítil, když
jsem poprvé slyšel píseň „Historie
se opakuje“: Všichni znáte jména
Lincoln a Kennedy. / Oba byli pre-
zidenty Spojených států a oba byli
zavražděni. / Lincoln se stal prezi-
dentem v roce 1860, / Kennedy
v roce 1960, o sto let později. //
Jejich nástupci měli v obou přípa-
dech jméno Johnson. / Oba byli
demokraty a oba pocházeli z jihu. /
Andrew Johnson se narodil roku
1808, / Lyndon Johnson v roce
1908, o sto let později. // Oba vra-
hové provedli svůj čin před očima
manželek svých obětí. / Oba si pro
něj vybrali pátek a oba zemřeli
dřív, než přišli před soud. / John
Wilkes Booth, vrah Lincolna, se
narodil roku 1838, / Lee Harry
Oswald, vrah Kennedyho, v roce
1938, o sto let později. // Tajemník
prezidenta Lincolna se jmenoval
Kennedy, / v den vraždy mu radil,
aby nechodil do divadla. /
Tajemník prezidenta Kennedyho se
jmenoval Lincoln, / i on jej před
cestou do Dallasu varoval.
Uznejte sami - to přece nemůže
být náhoda, za tím musí NĚCO
být! Dialektický, respektive histo-
rický materialismus, který byl do
nás ve škole vléván, mi nedokázal
poskytnout adekvátní odpovědi,
a tak jsem se ve věku ještě dět-
ském stal, řečeno slovy Tomáše
Halíka, něcistou. Lačně jsem se vr-
hl na knihy Ericha von Dänikena
a Ludvíka Součka, dvou snad jedi-
ných v tehdejším Československu
povolených záhadologů, a vnikal
do tajemství dávných civilizací,
podivuhodných artefaktů a kon-
taktů s mimozemšťany. Jaká škoda
(nebo spíš jak dobře), že tehdy, na
počátku let osmdesátých, byly in-
ternet a počítače teprve v plenkách
a v našich končinách de facto zce-
la nedostupné! Asi bych jinak byl
nadobro uvízl v „dětském“ pohle-
du na svět okolo sebe, v němž je
člověk natolik zavalen dílčími
články řetězu příčin a důsledků, že
mu uniká příčina prapůvodní a po-
třebuje se opřít alespoň o to NĚ-
CO.
Mohlo by se zdát, že považovat
něcismus za dětinskost je projev
nějaké intelektuální či duchovní
nadřazenosti, ale není tomu tak.
Od něcismu je totiž jen malý krů-

ček k někdoismu, vymezujícímu
se v pozdějším věku vůči ostatním
negativně - existuje někdo, kdo
může za mé problémy. NĚKDO -
jinověrec, rasově méněcenný, se
špatným třídním původem. Tento
způsob omlouvání vlastních selhá-
ní, hledání viníků a potrestání ne-
vinných se táhne dějinami lidstva
jako nit, červená vsáknutou krví.
Je to projev nedospělosti, lhostej-
no, zda individuální nebo spole-
čenské. A bohužel, kýžená dospě-
lost je pro mnohé - alespoň soudě
podle dnešního stavu interneto-
vých diskusí - v nedohlednu.
Ačkoliv se snažím být dospělým,
přesto mě to pořád k některým ně-
cistům a někdoistům táhne, proto-
že jde o tvory nadmíru vynalézavé.
Dokážou totiž objevit souvislosti
tam, kde byste je nehledali, a jejich
fantazie jako by neměla hranic. 
11. září 2001 - útok na newyorská
dvojčata WTO je dílem Izraele
a Billa Gatese (zakladatele
Microsoftu). Důkaz si může obsta-
rat každý, kdo má počítač s nain-
stalovaným Wordem - stačí napsat
velkými písmeny Q33 NY (kód le-
tadla, které jako první narazilo do
dvojčat), označit nápis, změnit ve-
likost písma na 48 a typ písma na
WINGDINGS. Objeví se letadlo,
dva obdélníky postavené na výšku,
lebka a Davidova hvězda (hexa-
gram). Co na tom, že podle vyjá-
dření oficiálních míst ono letadlo
žádné takové označení nemělo -
vše je pravda, protože vláda USA
lže a je řízena ilumináty, tedy kar-
telem mezinárodních bankéřů
a průmyslníků sídlících v západní
Evropě a Severní Americe
(Rothschildy, Rockefellery, Mor-
gany, Lazardy, Warburgy, Schro-
dery či Schiffy). Ti spolu s Trilate-
rální komisí, skupinou Bilderberg,
bankami, EU, OSN a kdekým dal-
ším usilují o nastolení NWO - no-
vého světového pořádku, jehož cí-
lem je zotročení všech lidí na ze-
mi. A aby toho nebylo málo, tak to
vše je dílem mimozemských entit
zvaných reptiliáni (ještírci, o nichž
mluví Vesmírní lidé), kteří obývají
lidská těla a mezi něž patří třeba
prezidentské rodiny v USA -
Bushova a Clintonova. Jejich cí-
lem je zabránit postupu (převibro-
vání) Země do páté dimenze, kde
se my lidé staneme stvořiteli světů,
vlastně jakýmisi bohy.
Vábivá představa, není-liž pravda?
My lidé jsme v podstatě dobří, to
jen ti zlí „emzáci“ (mimozemšťa-
né), politici, Židé (ti pochopitelně
nemohou zůstat nikdy stranou, jak

nás přesvědčuje ve svých publicis-
tických výměšcích Václavem Klau-
sem adorovaný Adam B. Bartoš)
nás chtějí ovládnout, vzít nám ten
ráj na zemi, který už už vybuduje-
me. Není to naše lhostejnost a so-
bectví, které mohou za neutěšený
stav světa kolem nás, jsou to nějací
ONI (v našem malém českém ryb-
níčku kromě již jmenovaných třeba
i Romové, Ukrajinci, Vietnamci,
důchodci, nezaměstnaní...), kdo za
to všechno nesou odpovědnost.
Chtěl bych se podobným teoriím
od srdce zasmát, ale s čistým svě-
domím tak učinit nemohu. Když si
v seriozním tisku čtu, že čelný
představitel firmy Nestlé považuje
veškerou vodu za tržní komoditu,
jež má být přístupná jen platícím;
když Nejvyšší soud USA přiznává
koncernu Monsanto „kontrolu nad
produkty života“ a uložil pětase-
dmdesátiletému farmáři zaplatit
tomuto koncernu 85 tisíc dolarů za
porušení patentových práv - k ose-
tí svého pole totiž použil semena
z druhé generace a nekoupil si od
Monsanta semena nová; když vím,
že v Coloradu v USA je těžkým
zločinem tzv. hanobení potravin
(tedy kritika jejich kvality), nemo-
hu se zbavit dojmu, že i ta zdánli-
vě nejbláznivější spiklenecká teo-
rie může být částečně pravdivá,
nebo že žijeme v novodobém feu-

dalismu, jen jsme si to ještě nesta-
čili uvědomit.
Nechci však končit takto pesimis-
ticky. Při svých toulkách ve sto-
pách spiklenců jsem narazil na vib-
račním webu páté dimenze na je-
den článek, který mi zvedl sebevě-
domí osobní i národní. Vyplynulo
z něj, že pokud si připadám jiný
než ostatní a mám pocit, jako bych
sem nepatřil, mám-li touhu a nadá-
ní učit druhé, pomáhat jim a přitom
mám potíže srovnat se s materiál-
ním způsobem života a jeho poža-
davky, trpím-li v problematických
vztazích a mám-li potíže s nadvá-
hou, pak je více než možné, že
jsem pozemským andělem. Pokud
k tomu všemu ještě odmítám násilí
v jakékoliv formě, je to prý dokon-
ce velmi pravděpodobné!
Ano, našel jsem se. A našel jsem
tam i mnoho z naší - byť sociology
popírané - národní identity. My
Češi máme často pocit, že nám 
ostatní nerozumějí, rádi je však po-
učujeme, pořád máme málo, jsme
usedlí pacifisté a mnoho z nás je,
řečeno eufemisticky, velmi dobře
stavěných - jsme tedy velmi prav-
děpodobně národ pozemských an-
dělů. Tak mě napadá, jestli on to
nevěděl už Josef Kajetán Tyl, když
naši zem ve své písni označil za
„zemský ráj to na pohled“. 

VlaSt

Foto na titulní straně:
Lucie Lehká - Jarní bukový les
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Aktuálně z města

Náměstí Míru je během rekonstrukce uzavřeno
Na základě výsledku výběrového řízení získala zakázku na rekonstrukci náměstí Míru firma Kareta, s. r. o. V pondělí 6. května podala její
subdodavatelská firma Sekne, spol. s r. o., žádost o úplnou uzávěru náměstí Míru a Radniční ulice. Po dobu rekonstrukce bude na náměstí 
umožněn vjezd pouze vozidlům provádějícím stavební práce, vozidlům zásobování na dobu nezbytně nutnou k naložení a vyložení zboží 
a integrovanému záchrannému systému. Bc. Renata Vyslyšelová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov

Město nabádá k opatrnosti i shovívavosti
V pondûlí 13. kvûtna pfiedali zástupci
mûsta zhotoviteli rekonstrukce ná-
mûstí Míru, firmû Kareta, s. r. o., ná-
mûstí k realizaci stavby. Od 14. kvût-
na je námûstí staveni‰tûm s omezen˘-
mi podmínkami pro zásobování, pohyb
osob a vozidel z dÛvodu stavebních
prací. Îádáme proto fiidiãe, aby re-
spektovali dopravní znaãení.
Stavba pochopitelně přinese všem
zde bydlícím občanům, nájemní-
kům nebytových prostor a ná-
vštěvníkům různá omezení a pro-
blémy. Chceme proto požádat 

o opatrnost, trpělivost a shovíva-
vost. Smluvní doba rekonstrukce je
150 dnů od předání staveniště, a po-
kud se nevyskytnou vážné problé-
my a překážky, bude v říjnu letošní-
ho roku rekonstrukce dokončena.
Stav náměstí rekonstrukci již dlou-
ho vyžadoval a jejím výsledkem
bude jeho nová kvalita a podoba na
dalších nejméně 40 až 50 let.
Po dobu rekonstrukce bude zajiš-
těn stánkový prodej v prostorech
za Radniční ulicí. Postupně bude-
me připravovat náhradní parkoviš-

tě, a to na Husově ulici s přeznače-
ním na jednosměrný provoz,
v prostoru za budovou České spo-
řitelny, a. s., v prostoru za pohřeb-
ní službou s přístupem ze Školního
náměstí a na části pozemku nad
poliklinikou. Pro potřeby tržiště je
podle rozhodnutí členů zastupitel-
stva určena proluka mezi budovou
Koruny a prodejnou Ca&Va.
O koupi pozemků v této proluce
a nad poliklinikou intenzivně jed-
náme s jejich majiteli.
Na stavbě se bude každý čtvrtek

konat kontrolní den za účasti zá-
stupců dodavatele a města, na kte-
rém bude dojednáván postup
a harmonogram prací, fakturace
a operativní problémy stavby.
Zájemcům z řad občanů doporu-
čujeme sledovat webové stránky
města, na kterých budeme prů-
běžně informovat o vývoji stavby
a nutných omezeních provozu
v prostoru náměstí. Stavba pokra-
čuje v souběhu s rekonstrukcí ply-
novodů a opravou fasády radnice.

Ing. Petr Klouda, starosta

Revitalizace sídliště Hornoměstská - Větrná bude pokračovat
Město obdrželo dotaci na pláno-
vanou druhou fázi revitalizace

sídliště Hornoměstská - Větrná.
První fáze proběhla přede dvěma

lety a zahrnovala rekonstrukci
Větrné ulice, přilehlých parko-
višť, chodníků a zelených ploch
ve východní a jižní části sídliště.
Nyní bude celá akce pokračovat
rekonstrukcí chodníků ve vnitřní
části sídliště, vnitřního parkoviš-
tě, sportovního hřiště a zelených
ploch. Vzniknou také dvě nová
dětská hřiště.
Dotaci ve výši 4 mil. Kč poskyt-
lo Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR a je určena výhradně pro re-
vitalizaci panelových sídlišť. To
znamená, že z ní nemohou být 
upravovány plochy v okolí cih-
lových bytových domů v tomto
sídlišti. Předpokládám ale, že ty-
to plochy budou opraveny z roz-
počtu města, aby bylo celé síd-
liště dokončeno.

Práce by po výběrovém řízení na
dodavatele stavby mohly začít
na konci léta. Toto sídliště je po-
sledním ve městě, na kterém ne-
byla celková rekonstrukce a re-
vitalizace provedena. Sídliště
Příkopy a Sokolovská - Bartá-
kova byly dokončeny již dříve,
sídliště Dukelská bude dokonče-
no letos, po demolici chátrající
budovy v bývalém areálu Poly-
gonu a vybudování spojnice ulic
Revoluční a Žižkovy a parkova-
cích míst pro sídliště napojených
na tuto spojnici.
Obě stavby samozřejmě přine-
sou obyvatelům sídlišť dočasné
problémy a omezení, ale výsled-
kem bude výrazná změna k pří-
jemnějšímu životu na sídlištích.

Ing. Petr Klouda, starosta
Foto: archiv Bytermu, p. o. 
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Rekonstrukce plynovodu ve městě pokračuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství informuje občany, že obnova podzemního vedení plynu pokračuje na Okružní ulici, v úseku od kři-
žovatky s třídou Hrdinů k výjezdu z autobusového nádraží. V následujících měsících bude zahájena rekonstrukce plynovodu na ulici
Divadelní a Havlíčkově. Bc. Renata Vyslyšelová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov

Hospodaření města v roce 2012
Zastupitelstvo na svém zasedání 25. dubna
projednalo a schválilo Závěrečný účet města
Rýmařova za rok 2012. Celý obsáhlý a po-
drobný materiál je zveřejněn na webových
stránkách města. Z ukazatelů loňského hos-
podaření proto chci uvést jen několik základ-
ních čísel.
Hospodaření města v roce 2012 skončilo
přebytkem ve výši 3,1 mil. Kč, když celkové
výdaje byly 201,2 mil. Kč a příjmy 183 mil.
Kč. Ke spolufinancování potřeb města při-

spěl výrazný přebytek hospodaření z roku
2011 ve výši 12,7 mil. Kč, bilance splátek
a nově čerpaných úvěrů ve výši 8,1 mil. Kč
a další, méně podstatné příjmy.
Od státu město obdrželo 73,8 mil. Kč daňo-
vých příjmů a od různých poskytovatelů 30,7
mil. Kč dotací, z nichž bylo 27 mil. Kč urče-
no na investice - především rekonstrukci
SVČ, revitalizaci brownfield Janovice a další.
Město proinvestovalo 67,5 mil. Kč přede-
vším do již jmenovaných akcí. K 31. prosin-

ci 2012 čerpalo pět úvěrů a jednu půjčku
v celkové výši 41,2 mil. Kč, z toho příspěv-
ková organizace Byterm splácí úvěry ve vý-
ši 20,6 mil. Kč čerpané v minulosti na zatep-
lení obytných budov. Město s velkou rezer-
vou plní kriteria ministerstva financí pro sta-
novení předluženosti obcí a měst.
Na hospodaření města provedli pracovníci
krajského úřadu audit, při kterém nebyla
shledána žádná pochybení ani nedostatky. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Kontrola stavu silnic II. a III. tříd na Rýmařovsku
Místostarosta R˘mafiova a pfiedseda
dopravního v˘boru Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje Jaroslav
Kala pozval na jednání zástupce
Správy silnic MSK v ãele s fieditelem
Tomá‰em Böhmem. Spoleãn˘m téma-
tem byla kontrola stavu silnic na
R˘mafiovsku.
Společného jednání na rýmařov-
ské radnici se zúčastnili také sta-
rostka Ryžoviště Eva Lašáková,
místostarosta Ryžoviště Jiří Pla-
ček, starosta Břidličné Bohumír
Kamenec, za odbor dopravy MěÚ
Rýmařov jeho vedoucí Renata
Vyslyšelová a Hana Bučková.
Spolu s ředitelem Správy silnic
MSK přijeli také technicko-pro-
vozní náměstek Milan Novák
a obchodně-investiční náměstek
Jan Lukšo.
Ředitel Správy silnic MSK Tomáš
Böhm nastínil dopravní situaci
v kraji, zmínil se o dlouhé zimě
s velkou proměnlivostí počasí,
která způsobila značné škody na
stavu silnic v kraji: „Díky dotacím
z EU se realizovalo mnoho staveb
a oprav silnic, přesto jsou úseky,
které ještě zbývá opravit. Velkou
roli v získávání dotací hraje turis-

tický ruch, který se v našem kraji
daří rozvíjet.“ Tomáš Böhm zmí-
nil i nový program IROP zaměře-
ný na čerpání dotací v dopravě. Je
určen především pro obchvaty
a významné cesty, ale má i kate-
gorii místních komunikací.
Kromě toho kraj požádal stát
o 200 mil. Kč na opravu cest
v MSK včetně Rýmařovska.
Starostka Ryžoviště Eva Lašáko-
vá upozornila ředitele Správy sil-
nic na havarijní stav komunikace
z Vajglova do Ryžoviště: „Cesta
je v katastrofálním stavu, místní
obyvatelé si denně stěžují na úřa-
dě a od roku 2008 se nenašly fi-
nanční prostředky na opravu.
Také návštěvníci akcí, které obec
pořádá, se pozastavují nad sta-
vem této komunikace. Po zrušení
autobusových spojů jsou lidé od-
kázáni na svá auta, která si zde na
takto rozbité cestě ničí.“
Starosta Břidličné Bohumír
Kamenec ocenil opravu mostu ev.
č. 37022-1 v Břidličné s celkový-
mi náklady ve výši 24,1 mil. Kč,
která proběhla v loňském roce.
Apeloval zároveň, aby se priori-
tou v příštím roce stala oprava sil-

nice III/37021 z Jamartic do Velké
Štáhle, která je rovněž v havarij-
ním stavu.
Místostarosta Rýmařova Jaroslav
Kala zmínil tzv. Bílou knihu, ve
které je uveden seznam 374 sta-
veb investičního charakteru na sil-
nicích II. a III. tříd v předpokláda-
né hodnotě cca 14 mld. Kč.
Přislíbil, že bude prosazovat, aby
obě zmíněné komunikace byly
v příštím roce prioritními stavba-
mi. Pro letošní rok si dal za úkol
prosadit opravu silnice v Sovinci
v délce 1,6 km. Ta je však závislá

na včasném dokončení opravy sil-
nice II/370 z Rýmařova přes
Horní Město k hranici Olomouc-
kého kraje.
Po jednání v zasedací síni radnice
následovala prohlídka právě re-
konstruovaných silnic - čtyřkilo-
metrového úseku silnice II/449
Rýmařov - Ondřejov s náklady
114,5 mil. Kč a dvanáctikilomet-
rového úseku silnice II/370 Rý-
mařov - Horní Město - hranice
Olomouckého kraje s náklady ve
výši cca 46 mil. Kč. 

Hana Pavlásková

Co mám dělat, když... mám doma gamblera
Gamblerství, neboli gambling, je patolo-
gická psychická závislost na hraní hazard-
ních her, spojená s lákavou představou ry-
chlého zisku peněz nebo jiné hmotné výhry.
Patologičtí hráči si nepřipouštějí nízkou prav-
děpodobnost výhry a mají fantazijní předsta-
vy o dostupnosti velké výhry. Navíc je nutká-
ní ke hře spojeno s velkým vnitřním napětím,
které se sníží až po započetí hry, při hře ne-
mocný pociťuje vzrušení a uspokojení. Po hře
se cítí nepříjemně, prožívá výčitky svědomí,
lítost. Hru však v dohledné době opakuje, na-
vzdory protestům okolí i vlastního svědomí.

Děti a teenageři nejsnadněji získávají závis-
lost na hracích automatech a sázení. I u star-
ších lidí se může vyvinout silná závislost na
hracích automatech, ale také třeba na ruletě
nebo obecně hraní v kasinech. Každý přitom
může být náchylnější jen k některé závislos-
ti; někoho postihuje závislost jen na jedné
hře, někoho současně na karetních hrách, ru-
letě i automatech, někdo zase naprosto ne-
odolá stíracím losům. Hráči často popisují
celodenní pronásledování a zaujetí myšlen-
kami na hru, a to i v zaměstnání a při čin-
nostech vyžadujících soustředění. Typické

je, že většina gamblerů normálně pracuje.
Nejvíce se u nás projevuje závislost na hra-
cích automatech, na kterých hráči také utra-
tí nejvíce peněz. Gamblerství není typické
pouze pro města, často se objevuje i v nej-
menších obcích. Osobně jsem řešila mnoho
problémů v rodinách, kde otec propadl pato-
logickému hráčství. Typickým příkladem je
rodina bydlící na vesnici v bytovkách, otec
po návratu ze zaměstnání nemá co na práci,
a tak míří přímo do jediné místní hospody.
V každé hospodě, i v té nejmenší obci, jsou
minimálně dva hrací automaty.

Foto: Šárka Vlčková
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Dálkový výslech

Příznaky začínajícího nebo již rozvinutého
gamblerství (ale i jiných závislostí) se dají
rozdělit do několika skupin. První jsou typic-
ké změny chování ve škole nebo v práci.
Mládež začíná mít neomluvené hodiny, při-
čemž před rodiči předstírá, že chodí do ško-
ly. Dítě výrazně zanedbává školu i jiné po-
vinnosti, mění se jeho chování a celá osob-
nost. Na hru potřebuje stále více peněz, kte-
ré bere rodičům, prarodičům nebo si je půj-
čuje. Potřebuje peníze rychle a stále více,
takže brzy jsou průvodním znakem gambler-
ství krádeže, podvody a prostituce. Dospělí
gambleři mají častější absence v práci, vy-
mlouvají se na nemoci, výmluvy jsou stále
neuvěřitelnější. Ruku v ruce s tím jde zane-
dbávání rodiny a přátel, konec se sportová-
ním, rezignace na původní aktivity, jako je
kultura a veškerá jiná zábava než hraní.
Gamblerovi se závislostí rostou také dluhy,
proto si půjčuje ve stále širším okruhu lidí,
nejdřív v rodině, u kamarádů a přátel, v práci
u kolegů a pak už třeba od neznámých lidí
v hospodě. Půjčky přitom není schopen splá-

cet, zaplétá se nejen do finančních problémů,
ale i do lží, vrší sliby o brzkém zaplacení. Je
otázkou času, kdy půjčky nahradí krádeže ne-
bo defraudace. Začíná kolegům a známým na-
bízet věci k prodeji, nejdříve svoje, později
i kradené. V určitém okamžiku, zejména v ob-
dobí plné závislosti, přicházejí deprese, které
mohou vyústit až v pokusy o sebevraždu.
Léčba gamblerství je náročná a dlouhodo-
bá, stejně jako léčba jiných závislostí. Pokud
na sobě hráč rozpozná příznaky patologické-
ho gamblerství, léčba je často tím jediným,
co mu může pomoci. Probíhá zpravidla ně-
kolika paralelními způsoby a postupy, mezi
které patří například psychoterapie, rodinná
terapie, nácvik rozhodování, sociálních do-
vedností, osvojení si efektivních metod zvlá-
dání stresu aj. Nutné jsou také terapeutické
postupy, které se zabývají návody na kom-
pletní změnu životního stylu, ozdravení zá-
vislé osoby a navedení na nové podněty (na-
příklad snaha přivést ji ke sportu a podobně).
Různé formy psychoterapie se kombinují
s medikací, často se podávají antidepresiva.

Gambleři jsou duševně i tělesně nemocní lidé,
nevyspalí a unavení z častého hraní, psychic-
ky vyčerpaní z neustálého přemýšlení, jak
z bludného kruhu ven, kde sehnat peníze na
další hru, jak zaplatit dluhy a co říct věřitelům.
Jsou často vznětliví až agresivní, podezíraví
nebo naopak apatičtí, mají velmi často sníže-
né sebeovládání. V případě silně pokročilého
stavu gamblerství léčba předpokládá hospita-
lizaci; po skončení ústavního léčení je nezbyt-
né, aby závislá osoba pravidelně a hlavně
dlouhodobě docházela na léčení ambulantní.
Kam se obrátit o pomoc v případě vznika-
jící nebo rozvinuté závislosti na hře?
a) Ambulance klinických psychologů a psychi-
atrů - každý neléčí patologické hráče, ale do-
stanete tam informaci, kam se obrátit (např.
psychiatrická ambulance MUDr. Milana Ka-
rase, Mánesova 4, Bruntál, tel. 554 717 145);
b) Psychiatrická léčebna Opava, Olomoucká
88, Opava, tel. 553 695 111;
c) Linka důvěry, tel: 545 241 301.

Bc. Iveta Podzemná,
odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov

V útulcích po celé republice čeká na svou
šanci plno štěňat i dospělých psů. Jsou zde
nechtěná štěňata, psi, kteří přišli o své pá-
ny, nepovedené dárky k Vánocům nebo za
vysvědčení. Nové opatrovníky potřebují
všichni psi z útulků, čistokrevní stejně ja-
ko inteligentní kříženci. Pokud tedy nutně
nepotřebujete pejska z encyklopedie, ale
hledáte věrného přítele, zkuste hledat 
v útulcích. Provizorní záchytný kotec pro
nalezené a opuštěné pejsky má i město
Rýmařov. Ve spolupráci s městskou policií
a Městskými službami Rýmařov budeme
představovat aktuální „nalezence“, kteří
čekají na svého pána nebo na nového lid-
ského přítele.

Prvním psím nalezencem, kterého do záchyt-
ného kotce přivezli začátkem letošního břez-
na, je tento hodný a krásný kříženec většího
vzrůstu s moudrýma a oddanýma očima.
Pejsek byl nalezen v ulicích Rýmařova.

Druhým klidným a hravým pejskem, který
byl nalezen 8. dubna, je tento černý kříženec
většího vzrůstu.
Oba pejsci jsou klidní, hraví a hodní. V přípa-
dě zájmu, dotazů či vyzvednutí kontaktujte
odpovědného pracovníka na tel.: 737 241 052.

JiKo

Chcete nás?

Fota: Pavel Ujfaluši

Věk: 49 let
Povolání: vychovatelka/učitelka
tanečního oboru ZUŠ
Záliby: tanec, sport, četba
Zvláštní znamení: kudrnaté
vlasy

V čem jste nejsilnější?
Ve své práci.
Kdy jste netrpělivá?
Když se mi něco nedaří.
Charakterizujte se pěti přívlast-
ky.
Naivní, nedočkavá, někdy trpěli-
vá, pozitivně laděná, perfekcio-
nistka.
Co lidi na vás štve?
To nemám tušení.
Co je pro vás největší odměna?
Úsměv a spokojenost dětí kolem
mě.
Za co byste si za poslední měsíc
zasloužila odměnu?
Za obrovskou trpělivost.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Květinový vodopád v mé nové

ložnici.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Za slunného počasí na našich
horských stráních.
Jste „rýmařovská duše“?
Zcela jistě ano.
Máte v Rýmařově svoje oblíbe-
né místo?
Mám, ale neřeknu.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Hloupost, závist, podvody a bez-
mocnost.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Není římského lidu od Jarmily
Loukotkové.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
V jakémkoliv květinovém ráji.

Koho byste pozvala na večeři?
Všechny své blízké, se kterými
je mi dobře.
Které jídlo byste nikdy nepozře-
la?
Dršťkovou polévku a mozeček.
Co byste si pořídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Taneční a relaxační studio.
Květiny, nebo bonboniéra?
Mám alergii na čokoládu, takže
květina.
Čemu jste se naposledy nahlas
zasmála?
Výrokům svých dětí ve školní
družině.
Co jste naposledy vyhrála?
Mistrovství České republiky
modern dance v kategorii dětí
teď 11. května v Kladně.

Alena Tomešková
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Zdravotnictví

Hasiči v terénu

Jídelna Podhorské nemocnice v R˘mafiovû zaved-
la elektronick˘ systém objednávání obûdÛ. Díky
kapacitním moÏnostem nemocniãní kuchynû mÛÏe
stravování vyuÏívat také vefiejnost.

V nemocniční jídelně skončil nepružný
systém papírových stravenek. Nově jej nahra-
dil výdej obědů přes elektronické čipy.
„Digitální systém umožňuje objednávat obě-
dy v podstatě kdykoliv přes webové stránky
nemocnice www.podhorska.cz, a to i z pohod-
lí domova či z práce. Všichni strávníci samo-
zřejmě internet nevyužívají, takže je jim k dis-
pozici také objednávkový terminál přímo v jí-

delně. Doba, kdy si lidé museli chodit pro
stravenky, tím definitivně skončila,“ vysvět-
luje přednosti systému vedoucí IT oddělení
Podhorské nemocnice Ing. Michal Rampula.
Pacienti na pokojích si stravu z kuchyně ob-
jednávají skrze personál oddělení, příp. ji ur-
čují specialisté na výživu. Nový systém tak
docení především strávníci z řad veřejnosti.
Pro ně je jídelna otevřená od 11.30 do 13.00.
„Jídla jsou vařena z čerstvých surovin za po-
moci moderních konvektomatů. Objednávat
lze ze tří druhů jídel a dalších jídel diet-
ních,“ dodává vedoucí stravovacího provozu
Marie Višňová s tím, že personál jídelny
v případě potřeby strávníkům poradí, jak jíd-
lo objednávat. Cena obědu činí 58 Kč. Bližší
informace lze získat na tel. 606 668 265.

Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel

Podhorská nemocnice v Rýmařově zmodernizovala stravovací systém,
na obědy zve i veřejnost

Ilustrační foto

Nezletilý cyklista vjel před auto
Nehodu s nezletilým cyklistou prověřovali
bruntálští dopravní policisté v úterý 7. květ-
na na Sokolovské ulici v Rýmařově. Cyklista
při odbočování mimo komunikaci přehlédl
v protisměru jedoucí vozidlo Daewoo a vjel
mu do cesty. Řidič začal intenzivně brzdit,
střetu se mu ale nepodařilo zabránit. Cyklista
narazil do předního blatníku vozidla a upadl
na vozovku. Při pádu se lehce zranil, a byl
proto převezen zdravotnickou záchrannou
službou do nemocnice v Bruntále. Při srážce
vznikla škoda za 2000 Kč.

Motocyklista zemřel
- výzva pro svědky

Dne 18. dubna v 16.40 prošetřovali dopravní
policisté na tříramenné křižovatce silnic I/45

a III/0451 za Valšovem (odbočka na
Moravskoslezský Kočov) první letošní tra-
gickou nehodu v okrese Bruntál. 35letý řidič
motocyklu Suzuki jedoucí ve směru od
Valšova na Bruntál měl přehlédnout skuteč-
nost, že autobus odbočuje vlevo do Morav-

skoslezského Kočova. Při prudkém brzdění
upadl na vozovku a narazil do autobusu.
Motocyklista utrpěl těžká zranění a musel
být transportován leteckou záchrannou služ-
bou do nemocnice v Ostravě. Ve večerních
hodinách těžkým zraněním podlehl a zemřel.
V souvislosti s prověřováním tragické do-
pravní nehody žádáme případné svědky, kte-
ří se nacházeli v danou dobu na místě střetu
a zaznamenali tuto nehodu, aby se dostavili
na nejbližší oddělení policie nebo se ozvali
na linku 158 nebo 974 731 854 (dopravní in-
spektorát Bruntál). Podle výpovědi účastníků
dopravní nehody měla jet za autobusem dvě
osobní motorová vozidla, jejichž řidiči, po-
případě spolujezdci, by mohli poskytnout
policii potřebné informace. 

vrchní asistent
pprap. Pavla Welnová

Při rekonstrukci silnice v Ondřejově shořel traktorbagr
Dvě jednotky hasičů zasahovaly v sobo-
tu 11. května odpoledne v Ondřejově,
kde při přípravě silnice na re-
konstrukci shořel neobvy-
klým způsobem traktorbagr
CAT 428d. Stroj odstraňoval
zbytky dřevin a kořenů 
z okraje silnice, když se
s ním utrhla část vozovky
a on sklouznul přímo do hro-
mady hořících větví. Řidič včas unikl
a vyvázl bez zranění.
Operační středisko hasičů bylo o požáru
stavebního stroje informováno krátce před

15. hodinou. Na místo vyjela jednotka
Hasičského záchranného sboru Morav-

skoslezského kraje ze stanice
v Rýmařově a jednotka dobro-
volných hasičů z Horního Města.
Hasiči dostali požár pod kontro-
lu během několika minut, doha-
šování jim zabralo tři čtvrtě ho-
diny. Přesto stačil silný oheň
traktor zásadním způsobem po-

škodit, celková škoda byla předběžně od-
hadnuta na půl milionu korun. 

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Foto: archiv HZS MSK
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Školství

Okrskové kolo ve šplhu Zahraniční návštěva v ZUŠ Rýmařov
V pondělí 29. dubna se v tělocvič-
ně základní školy na ulici 1. máje
uskutečnilo okrskové kolo závodů
ve šplhu pro žáky 1. až 5. ročníku.
Závodu se zúčastnily děti vybrané
dle výsledků základních kol jedno-
tlivých škol. Celkem šplhalo 80 dě-
tí ze ZŠ Jelínkova 1, ZŠ Školní ná-
městí a ZŠ Břidličná. Předváděly
výborné výkony a několikrát o vý-
sledku rozhodovaly opravdu setiny
sekundy. Každý žák šplhal dvakrát,
počítal se lepší výsledek, při shodě
se přihlíželo i k výsledku druhému.
Výsledky:
1. ročník - dívky: 1. Nela Šmídová, 2. Veronika Švehlová,

3. Michaela Lacková
1. ročník - kluci: 1. Dominik Polách, 2. Dušan Gábor,

3. Jan Zapletal
2. ročník - dívky: 1. Kristýna Brabecová, 2. Alexandra Glacnerová,

3. Renáta Andrýsková
2. ročník - kluci: 1. Filip Köhler, 2. Kryštof Kovařík,

3. Tomáš Kawulok
3. ročník - dívky: 1. Aneta Harenčáková, 2. Ivana Hořínková,

3. Ivana Němcová
3. ročník - kluci: 1. Jan Baran, 2. Pavel Biras, 3. Radek Turták
4. ročník - dívky: 1. Karolína Ryšková, 2. Kateřina Furiková,

3. Lucie Ondráková
4. ročník - kluci: 1. Rostislav Kotlár, 2. Jan Tihelka,

3. Petr Vachuta
5. ročník - dívky: 1. Jana Hamplová, 2. Hana Švejdíková,

3. Natálie Struhárová
5. ročník - kluci: 1. Matyas Schwarz, 2. Matěj Struhár,

3. Michal Kincl Jakub Vala

Všichni, kteří sledují dění v rýmařovské ZUŠ, vědí, že se aktivně 
účastníme mezinárodního projektu Wanderung v rámci programu
Comenius. Do projektu jsou zapojeny vybrané školy z několika 
evropských zemí. Setkání všech zúčastněných se již uskutečnila
v Německu, Polsku, Rumunsku, Turecku a Itálii. Je pro nás potěše-
ním, že brzy budeme moci naše zahraniční partnery, učitele a studen-
ty z uvedených zemí, přivítat v našem městě a v naší škole.
Zástupci škol zapojených do projektu budou našimi hosty od 26. do
31. května. Během návštěvy je čeká řada pracovních i společenských
akcí, mimo jiné setkání s představiteli našeho města. Učitelé se bu-
dou moci podrobně seznámit s výukou a podmínkami vzdělávání na
naší ZUŠ a také s celým systémem uměleckého vzdělávání v ČR. Pro
všechny bude jistě zajímavá i prohlídka rýmařovského gymnázia
s výkladem o českém středním školství a ukázkami výuky.
Stranou dění nezůstanou ani zahraniční studenti. Naši učitelé si pro
ně připravili výtvarné, hudební i divadelní dílny a vše, co v nich vy-
tvoří nebo se naučí, budou moci prezentovat na společném vystoupe-
ní. Jednou z vrcholných akcí, na kterou bychom rádi pozvali i rýma-
řovskou veřejnost, bude velký koncert orchestru Zuškaband, pěvec-
kého sboru Vox montana, pro tuto příležitost rozšířeného o řadu dal-
ších zpěváků, a v neposlední řadě učitelů naší ZUŠ s hosty. Koncert
se uskuteční v pondělí 27. května v 18 hodin v krásných a inspirativ-
ních prostorách kaple V Lipkách.
Hosty bychom rádi seznámili i s přírodními a kulturními krásami a za-
jímavostmi našeho města a kraje. Proto jsme pro ně naplánovali turis-
tickou vycházku k Rešovským vodopádům a společný výlet do
Olomouce s komentovanou prohlídkou města či návštěvou univerzity.
To jsou jen základní body pestrého programu, který jsme na projek-
tový týden připravili. Doufáme, že pro všechny účastníky to bude tý-
den příjemný a podnětný, plný nových zážitků a zajímavých zkuše-
ností. Lenka Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Fota: Jakub Vala
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SoutûÏní sezóna mlad˘ch taneãníkÛ
z r˘mafiovské ZU· dospûla do jednoho
ze sv˘ch vrcholÛ. Formace v dûtské
i juniorské kategorii absolvovaly sérii
taneãních soutûÏí na regionální i celo-
státní úrovni a prakticky ze v‰ech
pfiivezly medaile.
Soutěžní maraton začal na konci
března v Zábřehu severomorav-
ským kolem Festivalu tanečního
mládí, který pořádá Svaz učitelů
tance ČR. Junioři si odtud v dis-
ciplíně parketových kompozic od-
vezli druhé místo a postup do re-
publikového kola, které se bude
konat 25. května v České Lípě.
Děti skončily těsně pod stupni ví-
tězů na čtvrtém místě.
Druhou velkou soutěží, pořáda-
nou Czech Dance Organization
pod názvem B2Balance Tour,
prošly obě formace od regionální-
ho přes zemské až do republiko-
vého kola. Děti 7. dubna v Opavě
vybojovaly v disciplíně moderní-
ho a současného tance zlato, juni-
oři stříbro, v moravském kole
v Přerově junioři 21. dubna do-
sáhli na zlato, děti o týden pozdě-
ji získaly stříbro. Vrcholem soutě-
že bylo mistrovství České repub-
liky, konané ve dnech 11. a 12.
května v Kladně. Ani tady, v celo-
státní konkurenci a před očima
mezinárodní poroty, se rýmařov-
ští tanečníci neztratili a soustředě-
ným výkonem vybojovali medai-

le - junioři stříbro a titul prvních
vicemistrů republiky, děti dokon-
ce zlato a mistrovský titul.
Rekapitulace medailových úspě-
chů rýmařovských tanečníků by
nebyla úplná bez nepostupových
soutěží. Z tanečního klání O erb
města Litovle si 4. května děti od-
vezly další zlato a junioři stříbro
a své kvality obě formace potvrdi-
ly i v soutěžní přehlídce O Popel-
čin střevíček 8. května v Šumval-
du, kde si vytančily dvakrát stříb-
ro.
Letošní medailová cesta po soutě-
žích je pro tanečníky a jejich ve-
doucí choreografku Alenu
Tomeškovou o to cennější, že dě-
ti i junioři ve svých věkových ka-
tegoriích vystupovali poprvé a ja-
ko nováčci se střetli s tanečníky
o několik let staršími.
Za úspěchem přitom stojí nejen
kvalitní taneční technika, ale
i šťastná volba choreografií. Pro
dětskou formaci vybrala Alena
Tomešková klavírní sólo Yanna
Tiersena Comptine d’Un Autre
Été z filmu Amélie z Montmartru,
kterou rytmicky upravil Michal
Zeťák. Choreografii nazvala Když
kapky tančí. „Dívala jsem se na
pořad Když hvězdy tančí a spon-
tánně mi proběhlo hlavou, proč by
nemohly tančit i kapky. Mohou se
překulovat, když dopadnou na
vodní hladinu, tak se utvoří kruhy,

a nápad pro děti byl na světě,“
popisuje Alena Tomešková svou
inspiraci.
Pro juniory vybrala téma kompli-
kovanější: „Měla jsem několik
hudebních favoritů, ale nakonec
zvítězila Rosie Thomas s písní
Paper Doll. Choreografie je po-
stavena na dvojici mladých lidí,
kteří se chtějí vymanit z davu
a stereotypu, proto název ...a stej-
ně se nezměním,“ vysvětluje cho-
reografka.
Pro děti soutěžní sezóna skončila,
juniory čeká poslední soutěž
v České Lípě a sólisté Michaela
Blašková a Jakub Slovák se ještě
1. června představí na mistrovství
republiky v Ústí nad Labem. Už
teď ale může vedoucí tanečního 
oboru pokládat výsledky letošní
sezóny za výrazný úspěch, který

mimo jiné znamená přechod
z druhé národní ligy mezi extrali-
gové tanečníky s možností postu-
pu na mistrovství Evropy a světa.
„Vím, že to bude běh na dlouhou
trať, protože musíme zapracovat
na technice, akrobacii, baletu. Ale
jak se říká: Kdo se bojí, nesmí do
lesa. A já se do toho lesa chci ur-
čitě podívat,“ dodává Alena
Tomešková. Za podporu v letošní
soutěžní sezóně děkuje městu
Rýmařovu a firmám Kovošrot
Moravia - Jiří Ondrák, Lasto - sto-
lařství Lachnit, Penzion Mary
a Al Invest Břidličná.
Rýmařovská veřejnost se může
choreografiemi, které slavily ús-
pěchy na soutěžích, ale i dalšími
skladbami pokochat na závěreč-
ném tanečním koncertu v sobotu
22. června. ZN
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Soutěžní sezóna tanečníků vrcholí

Fota: Petr Krupík

Foto: ZN
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Můj šálek čaje

Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo
„Agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo es-
set exploraturi.“
„Pocházím z rodu, který se vyznačuje bohatou
fantazií a horoucí vášní. Lidé o mně říkají, že
jsem šílený, ale ještě zdaleka není dořešeno,
zda šílenství není vlastně vrcholnou inteligencí,
zda mnohé skvělé hodnoty a všechno, co má ni-
ternou hloubku, nevyvěrá z chorobné mysli,
která je tak povznesena, že zatlačuje běžný in-
telekt. Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z to-
ho, co uniká snivcům pouze nočním. V šerých
vidinách je jim přáno nahlédat do věčnosti, při
procitnutí pak žasnout úchvatným poznáním, že
stanuli u samých bran velkého tajemství. Ale
i bez kormidla a bez kompasu pronikají do ši-
rého oceánu ‘nevýslovného jasu’ a opět jako
dobrodruzi nubijského zeměpisce: zaútočili na
moře temnot, aby zkoumali, co v něm lze pro-
zkoumat.“ (z úvodu Poeovy povídky Eleano-
ra)
Někdy ve čtrnácti patnácti letech jsem dostal
v černém textilu vázanou knihu, tištěnou na
křídovém papíře, plnou ilustrací Adolfa Borna.
Byla to Jáma a kyvadlo, sborník povídek
Edgara A. Poea. Asi měla nasytit čtenářský hla-
domor nebo jsem dával najevo zájem o tajem-
ství a strašidelno, to nevím, ale ona kniha se
stala milníkem mé erudice. Milníkem, který
zůstal převýznamným dodnes. Je tomu víc než
dvacet let, co jsem ji otevřel poprvé, a stále si
pamatuji některé latinské citáty, které byly pou-
žity v úvodech k povídkám.
Když v Sudu vína amontilladského zavede
muž svého známého do vinného sklepa k de-
gustaci a při prezentaci vzácných nápojů jej
zvládne zakovat a zazdít, řka: „nemo me impu-
ne lacessit“ (nikdo mě neurazí beztrestně), zů-
stane mi sladká pachuť krve jako odplaty na
mysli ještě dlouho a stále se o dilematech té-
matu dá přemýšlet. Tak i v samotné povídce
Jáma a kyvadlo jde sice o vyhraněnou situaci,
o níž se zdánlivě nedá polemizovat, ale Poe 
uplatnil psychologické atributy vnitřního vní-
mání a pitval problém pro efekt macerace, po-
cení se uvnitř sebe sama, čímž skutečnost ne-
odvratné smrti záměrně přikryl.
Zatímco klasičtí mistři hororu vyvolávají hrůzy
a bytostné závratě pomocí inventáře napětí
a pocitu ohrožení, oslav krve a v donekonečna
nevkusných škálách enormity, Poe zcela nevin-
ně, pouze zneklidněn a opatrně, poodhaluje
člověku obskurní kouty jeho vlastního nitra. Je
možné, že i proto je jeho sdělení širokou veřej-
ností tolik pomíjeno. Člověka jistě vzrušuje
vlastní strach. Hledá pro něj oporu, protiklady,
opodstatnění a taky využití, ale přesto si střeží
své brány rozumu v míře, již pokládá za zdra-
vou. Poe však překročil hranici společenské
dikce a stal se mučedníkem kolektivní, a tedy
individuálně potlačené melancholie osudu ne-
známých krajin srdce a rozumu. Na jeho živo-
tě i díle je to krásně patrné. Soubor citátů ve
sbírce povídek Jáma a kyvadlo, kterou sestavil
Josef Schwarz, o tom vcelku dobře vypovídá.
Poeovo vlastní zrno zoufalství, vyplývající
z jeho nenaplněné společenské role, je patrné
i přes blánu pseudoanglické koženosti, jež má

snad pokrývat příliš syrové a ostré pachy před-
kládané našemu choulostivému vnímání a vy-
tvářet protiklad k fatalitě rozpitvaných jevů,
tvořících pointy jeho případů. Tak i potlačova-
ný humor, který z toho všeho paradoxně vyzní-
vá, je ve skutečnosti trpkým humorem vlastní-
mi strachy sužovaného zoufalce, jenž se zdrá-
há dát najevo své pravé záměry, jimiž by se
v soudobé kritické atmosféře patrně blamoval.
Tam v něm vidím téměř hrdinu. Lehce rachi-
tického, přesto hrdinu.
Touto umírněnou literární kresbou vzniká něco
unikátního. Při hlubším prožitku četby se
ve čtenáři nenásilně objeví pocit, že Poe věděl
cosi mnohem významnějšího, než si dovoluje
popsat, a já si dnes dovolím říci, že jeho proza-
ická náhrada stala se nakonec uměleckou sebe-
realizací, která snad autora jako způsob vypo-
řádání se s chimérami společnosti a sebe sama
teprve uspokojila a která dodnes vytváří jeho
rukopis, nakonec uznaný nebo alespoň respek-
tovaný.
Jsem stále silně ovlivněn šerým napětím a tesa-
ným slohem vzdělance pod klenbami třpytící-
mi se edgarským ledkem, překrytým latinským
citátem tajemného původu. Oslovily mě
a vlastně oslovují stále. Je to živé umění, duše
otevřená dokořán, že více už ve své době být
nemohla. Z niter a zdí této pragmatem ničené
osudovosti na lačného čtenáře vanou, ba trys-
kají příběhy skutečné dost na to, aby promluvi-
ly o jinaké stránce lidského bytí. Přitom nutně
nemusely zajít do absurdních magorií nebo byť
na okamžik opustit dobrý vkus či zapomenout
na vtip.
Dnes už mě Poe neohromí hloubkou svých jed-
noduchých a jakoby nepravděpodobných vizí,
o to více si mohu užívat jeho jazyka, prstokla-
du to na každém srdci, které jako motýl zavadí
o tenata edgarských chimér, jež jsou i našimi
stíny na pozadí. Díky jeho slohu a enigmatické
nabídce, jíž je čtenář vystaven, jsem později
hledal obdobně hluboké autory a díla: Meyrin-
ka, Borgese, Melvilla, Stokera, Machena,
Rousseaua, Breiskiho, Součka, našeho zapo-
menutého Trosku, Jitro kouzelníků, které mě
zase posunulo k Ecovi, filosofii, Fulcanellimu,
alchymii.
Většinou literatury, kterou jsem po četbě Jámy
a kyvadla či Havrana, u nás oprášeného písní
Jarka Nohavici, vybíral, se poeovské kulisy
a šepoty vinou jako rudá nit. Byl pro mě zá-
sadním autorem, třebaže jsem to tolik nevní-
mal. A to jsem prošel téměř všechny kvality
a žánry jako turista, okouzlený rozličností
a vzpružen jednotou černého na bílém.
Rozpačitá a toužící duše člověka na prahu do-
spělosti má díky jeho odkazu dodnes jedineč-
nou možnost stanout na špičkách a uzřít veli-
kány všech dob, kteří mnohdy za kulisou reali-
ty obnažují naše myšlenky svým vizím a se vší
skromností je dávají k nahlédnutí těm, kteří sy-
ceni kofolami a čaji zatouží po pramenité vodě,
jež sice nemá vůni a chuť, ale bez níž bychom
nemohli žít.
Poe totiž pojímá základní informace jako zdroj
vědění a objekt obecné víry. Podívá se svým ta-

lentem lidství do žaludku a propasti, které zde
uzří, jej vedou ke snaze popsat básnickou para-
frází závrať, již pociťuje. Je to upřímné a opod-
statněné. Nepíše o duši, jako mnozí pisatelé,
kteří došli většího uznání. Píše z duše. Citlivý
čtenář má tak možnost považovat si zdání 
amatérismu, který je - a vzhledem k tématům
být musí - nití jeho látek.
Zalíbilo se mi, jak se Poe zdánlivě odvrací od
pozitivního, aby ukázal kouzla druhé strany
mince. Kouzla skutečnosti, jež není člověku
příjemná, fenomény obtížné reality. Jeho tou-
žebné sdělení spočívá mezi hrůzou, které se
přirozeně bráníme, a jistotou, že artefakty zlé-
ho mají nakonec stejnou hodnotu jako artefak-
ty dobra. V této odvaze a tajené informaci jsem
nakonec nalezl část své vděčnosti za jeho práci
a mé sympatie se staly osobními. Akademicky
placatý intelektualismus, či spíše intelektuální
sofistika, tento aspekt nemůže nikdy vzít dost
v úvahu pro svá dogmata, a proto považuji
Poea za kriticky zneuznaného.
Básnický a romantický rámec, do kterého do-
kázal volně sevřít své osobní obavy, z něj
v mých očích nakonec učinil umělce „number
one“.
Pokud budu umořen falešností společenského
diktátu a mé vnitřní prostory budou hledat 
alternativy nádechu, vezmu torzo korábu a věč-
ným šerem se proškrábu do středu převalující-
ho se oceánu, abych tam poznal skutečný roz-
měr a hlubiny vlastního srdce. A půjdu po ces-
tě, kterou o samotě a kritizován Edgar Poe vy-
šlapal.
Anebo si znovu přečtu sbírku Jáma a kyvadlo.
Tam Poe, oplývající ohromnou erudicí, píše,
jako by psal sám sobě, a když už něco sděluje,
tak nakonec jen proto, aby svým pohnutkám
stvořil literární formu. Tato upřímnost, ve které
bolí střep přiznání pouhosti člověčenství, mě
nepřestává oslovovat. Je vlastně charakterem,
který mě kromě vlastních témat a velkých nocí
člověka, kdy se probouzí Pozoruhodno, zastihl
v pravý čas a ovlivnil tím i některé postoje, kte-
ré od dob první četby Jámy a kyvadla stále pě-
stuji. Jeho odkazu v přístupu k vlastní duši se
držím jako katarzí dezinfikované klíště.
Chcete si přečíst zajímavé příběhy? Čtěte Poea.
Chcete podepřít nespokojenost s rozmachem
techniky, která překračuje sebereflexi? Čtěte
povídku Na slovíčko s mumií nebo třeba Muž,
který se rozpadl či Tři neděle v týdnu. Chcete
vědět, jakou knihu má na klíně hrdina písně
Road Movie skupiny Traband? Čtěte Jámu
a kyvadlo.
Chcete knihu, která vás přinutí chtít vědět, aniž
byste o vědění pouze četli, a která obrátí váš
zrak dovnitř, kde se skrývají neznámé prosto-
ry? Totiž tam, kde není místo pro uplatnění 
ověřené literární preciozity, tam je třeba si pod-
manit metafyziku trhlin. Umění je zde sice hr-
bolatou cestou, ale s Poem je ta cesta fantastic-
ká. Martin Gashperac

POE, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné po-
vídky. Přel. Josef Schwarz. Praha: Odeon,
1987. 412 s.
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24. a 25. května
Kašpárek na skalním hradě

Večerní pohádkové prohlídky
od 18.15 do 23.00

Tentokráte napínavý příběh, kterak 
byla strašidla vysvobozena 

z moci rozmazlené princezny

25. a 26. května
Škrhola a strašidlo ze mlýna

Den dětí na pohádkovém hradě
XIX. ročník oblíbené akce pro děti

Tentokráte celodenní pohádkový příběh,
kterak hradní pán pro rozmazlenou dceru

ženicha hledal
Šermířské, loutkové i hrané pohádky

Kejklířská show, dětský rytířský turnaj, hry
po celém hradě

a soutěž v malování pohádkových bytostí
Účinkují:

Kejklíř Jindra Holeček
Skupina historického šermu Dragers 

- na Sovinci poprvé
Těžkooděnci v plné zbroji Tartas
Loutkové divadlo Kašpárkův svět

Skupina scénického šermu 
a historické bubny Grál

Divadelní a žonglérská společnost
Komedianti na káře

V pátek 24. a v sobotu 25. května
od 17.50 do 22.00

Večerní pohádkové netradiční prohlídky

Známé pohádkové příběhy, jak je neznáte

Perníková chaloupka, Otesánek, Šípková
Růženka...

Doprovodný program pro děti i dospělé
Napínavý příběh s bílou paní, 

kterak strašidla z moci
rozmazlené princezny vysvobozena byla

Doprovodný pohádkový program:
17.50 Vlk a kůzlátka - pohádka

18.30 Jak se čertík oženil - pohádka
19.10 Koblížek a liška - pohádka

20.00 Cestou z války - šermířský příběh

29. června
Filmová noc

Tradiční večerní koncert 
s nočním promítáním klubových filmů

Výstavy
8. června - 30. září

Václav Cígler: Objekty
Výstava děl známého českého umělce -

skláře

Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí loňského roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozity ve
fotografii. Chceme i letos touto rubrikou dát prostor těm, kdo jsou vnímaví ke svému okolí a rádi fotografují. Rubrika, do které svými vtip-
nými i kritickými fotografiemi mohou přispívat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit místo, ve kterém žijeme. Fotografie mohou za-
chytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti, absurdní předměty nainstalované ve městě nebo absurdní či komickou činnost. Podmínkou je uvedení
fotografované lokality. Autor může zůstat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce však musí být znám. Přejeme hodně štěstí při pořizo-
vání vtipných snímků. Vaše redakce

Jak ideálně využít volná parkovací místa v centru města? Třeba jako skladiště dlažebních kostek z náměstí. Parkoviště před SVČ na Okružní ulici

Akce hradu Sovince
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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

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 Hruška 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 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):

4. 6., 18. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
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.

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

Neděle 13.00 - 20.00
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45.

Krytý bazén Břidličná

Z kapsáře tety Květy

Takové obyčejné dveře
Také poznáte podle způsobu otvírání dve-
ří, kdože vchází? Nesmělý a bojácný host,
nebo vzteklý automobilista, který si je
plete s dveřmi auta, tedy své plečky. Celý
dům se zatřese v základech, no a co?
Na dveře můžeme zvonit či klepat.
Klepadla - to bývala umělecká díla. Ale
i zvonky nabízejí různé varianty. Kdysi
pošťák zvonil dvakrát. Stává se, že po
zazvonění někdo štěká: obvykle jsme rá-
di, že je to pes. Čipové zamykání - jdeme
s dobou. A jaké dveře nacházíme?
Zamčené, otevřené dokořán, pootevřené,
případně vyvrácené. Na dveře můžeme
bušit a taky před nimi žebrat.
Mnozí otvírají denně dveře s obavami,
že za nimi čeká kriminální policie a exe-
kutor. Nedávno jsme očekávali kolední-
ky s pomlázkami, členy rodinného klanu
a jednou ročně tři krále s černým vzadu.
Někdy se zdá, že se dveře netrhnou až do
té doby, dokud nevítanému neukážeme

dveře. On jimi odejde, ale oknem vleze.
A víte, co je taky důležité? Trefit vždyc-
ky do těch správných dveří.
Práh - hranice, kterou překračujeme den-
ně. Domů bychom měli jít očištěni od
venkovní špíny, starosti nechávat za
dveřmi. Nevítaného návštěvníka vykáže-
me elegantně pryč se slovy: Raději rych-
le zavři dveře z druhé strany.
Za temné noci se ozve zvonek, za dveř-
mi stojí sympaťák, alkoholově upravený,
a jazykem těžkým se ptá: Vy tady bydlí-
te? - Ano, zní moje odpověď a odcházím
znovu do pelíšku. - Po chvíli tentýž už
nesympaťák a opět stejná otázka. A po-
vzdech: Vy taky bydlíte všude! A došel
vám taky rum? Mně došel, tak zjišťuju,
jestli je závada v celém domě.
Snažme se vždy zaklepat na správné
dveře. A ve vhodnou chvíli. Svatý Petr
nám klíčem otevře dveře nebeské.
Musíme ale mít čisté svědomí. Si
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Zámecká sezóna 2013 v Janovicích
Zámek v Janovicích byl od 16. sto-
letí až do 2. světové války sídlem
majitelů janovického panství.
Z původní tvrze se v průběhu času
stal renesanční zámek a členové
rodu Harrachů, kteří panství získa-
li v první polovině 18. století, jej
později přestavěli na rozsáhlé sídlo
současné podoby. Po posledních
několika letech, kdy byl zámek 
opuštěn a nevyužíván, se do něj
v letošním roce opět vrátí život.

Sezóna začne 7. června loučovým
průvodem za doprovodu bubnů,
ohňovou show na zámku a kon-
certem dobové hudby. V sobotu 
8. června proběhne zámecká slav-
nost s vernisáží výtvarných děl dě-
tí, ukázkami řemesel a jarmarkem.
Součástí zámecké slavnosti bude
šerm, divadlo, pohádky, soutěže
pro děti a koncert barokní hudby.
Letní program bude na zámku po-
kračovat 20. června koncertem

Jaroslava Hutky. Během celé zá-
mecké sezóny od června do září
se bude vždy ve středu (10-11 ho-
din), v pátek (14-15 hodin) a v ne-
děli (14-15 hodin) na zámku ko-
nat výstava řemesel Občanského
sdružení Stránské a výstava vý-
tvarných prací ZUŠ Rýmařov,
kroužků SVČ Rýmařov, Buřinky,
Gymnázia Rýmařov, ZŠ Horní
Město, ZŠ Rýmařov a MŠ
Rýmařov. Ve středu (11-12 ho-

din), v pátek (15-16 hodin) a v ne-
děli (15-16 hodin) budou rovněž
probíhat komentované prohlídky.
Během července a srpna se na
zámku Janovice uskuteční scénic-
ké čtení, promítání filmu a autor-
ské čtení. Zámecká sezóna 2013
bude ukončena 15. září představe-
ním divadelního spolu PEC ze
Stránského. Všechny uvedené ak-
ce jsou naplánovány v rámci pro-
jektu „A není to tak dávno“, který
iniciuje a realizuje Městské muze-
um Rýmařov za finanční podpory
Moravskoslezského kraje a města
Rýmařova. Jitka Šašinková

Kateřina Chudá a její ztracená přítelkyně
Galerie Pran˘fi r˘mafiovského muzea
pfiedstavuje absolventskou práci osmnác-
tileté Katefiiny Chudé, Ïákynû v˘tvarného
oboru ZU· R˘mafiov z bfiidliãenské tfiídy
Kamily H˘Ïové a Katefiiny Císafiové.
Kolekce vznikala od pololetí leto‰ního ‰kol-
ního roku a nese název Ztracena v ãase.
Inspirací pro téma série trojroz-
měrných objektů Kateřiny Chudé
byl zážitek z dětství, dávné přátel-
ství dvou osmiletých dívek.
„Nechodily jsme do stejné třídy,
ale měly jsme společnou cestu do
školy. Potom jsme se přestaly ví-
dat. Dnes si svou kamarádku
z dětství skoro nepamatuji, její
tvář, barvu očí ani barvu hlasu.
Pamatuji si jen, že jsem se s ní cí-

tila dobře,“ odhaluje absolventka
motivaci svých prací. Celá kolek-
ce je tak o hledání, vzpomínkách
a rekonstruování podoby dávno
zapomenuté přítelkyně.
Dominantní součástí souboru je fi-
gura odlévaná ze sádry, zdobená
ornamenty a drátěnými šperky, za-
halená do zelené látky. Tóny zele-
né se objevují i v dalších pracích
jako symbolická připomínka oblí-
bené barvy dávného předobrazu.
Figura je záměrně neúplná, před-
stavuje neschopnost vybavit si
všechny detaily. Další objekty
fragmentárnost dovádějí do extré-
mu; do dvojrozměrného pozadí
jsou zakomponovány odlitky no-

hou, ztělesněná představa kroků,
cesty ze školy domů. Na dalším
panelu, bílém jako prázdná paměť,
je umístěn odlitek ruky s drátěný-
mi šperky. Modelem pro všechny
odlitky byla autorka sama.
Snahu o rozpomenutí a rekonstru-
ování zapomenuté podoby prezen-
tují vrstvené obrazy, na nichž jsou
jednotlivé části lidského těla vy-
stříhány do papíru a vzájemně pře-
krývány, takže tvoří jeden chaotic-
ký propletenec. Na rozměrném
obraze dívčího těla symbolizují 
útržky z novin neúplnost informa-
cí o člověku, který byl kdysi blíz-

ký a nyní je „ztracen v čase“.
Absolventská výstava Kateřiny
Chudé je nejen přehlídkou zvlád-
nutých výtvarných technik a práce
s různými materiály (sádrou, papí-
rem, drátem, textilem, barvami),
ale především osobitým ztvárně-
ním fenoménu prchajícího času,
který prožité okamžiky, zážitky
a vztahy odnáší neodvratně někam
do ztracena. Osudy lidí, kteří nám
zmizeli ze života, si pak můžeme
už jen domýšlet.
Absolventská výstava Kateřiny
Chudé bude v Pranýři otevřena do
konce května. ZN

Při vernisáži zahráli Chaotics
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Městská knihovna

Africké pohádky pro školáky
Leto‰ní africká Noc s Andersenem,
kterou na zaãátku dubna proÏili
v knihovnû dût‰tí ãtenáfii, má pokra-
ãování. O Africe, Afriãanech, krásné
pfiírodû a svém roãním dobrovolnic-
kém pobytu v Mosambiku, Zimbabwe
a Jihoafrické republice vypráví bio-
loÏka Tereza Bûlíková tentokrát ‰ko-
lákÛm.
Pro děti z mateřských a základ-
ních škol připravila autorka pro-
gram, díky kterému se dozvídají
zajímavosti o zvířatech africké
savany a o životě domorodců
v jižní části kontinentu. „Jen
málo lidí dnes žije v těsném se-
pětí s okolní přírodou tradičním
způsobem života. Vesnice Xkum-
be je zářnou výjimkou. Lidé zde
stále žijí v hliněných chýších, pě-
stují kukuřici a maniok, chovají
krávy a kozy. Svá stáda hlídají
před lvy a šakaly, jejich políčka
občas podupe slon,“ popisuje
Tereza Bělíková život v mosam-

bickém Národním parku Lim-
popo, jejž navštívila v roce 2010.
Leitmotivem její besedy jsou
africké pohádky, které si zapsala
podle vyprávění Sérgia Sitoa,
jednoho z obyvatel Xkumbe,
a přeložila do češtiny. „Příběhy
jsou zároveň drsné i veselé, od-
ráží život v nelehkých podmín-
kách, kde je člověk odkázán sám
na sebe i na pomoc druhých, zá-
vislý na příchodu dešťů a denně
vystaven smrtelnému nebezpečí
při možném střetu s jedovatými
hady nebo krokodýly,“ přibližuje
autorka.
Posluchači při besedě nezůstáva-
jí pasivní; děti příběhy afrických
bajek poslouchají, ale také samy
hrají, plní nejrůznější úkoly, spo-
lečným bubnováním přivolávají
déšť do vyprahlé krajiny nebo
drnkají na africký hudební ná-
stroj. Při besedě se dozvědí, proč
má podle domorodců nosorožec

na čumáku dva rohy a proč by
mu na světě nejspíš bylo lépe
bez nich, že lev nebyl vždycky
králem zvířat a na loutce vychyt-
ralého zajíce, hlavního hrdiny
řady afrických bajek, si můžou
prohlédnout, jak asi vypadá po-
domácku vyrobená africká hrač-
ka z plechovek, papíru a drátů.
Africké pohádky z Xkumbe ne-
jsou jen smyšlenými příběhy se
zvířaty v hlavních rolích, jako
všechny bajky jsou zároveň
studnicí lidové moudrosti a svě-
dectvím, že některé lidské vlast-
nosti jsou společné civilizova-
ným Evropanům i obyvatelům
africké divočiny. „Myslím, že je
pro děti zajímavé seznámit se
s příběhy lidí, kteří žijí jinde a ji-
nak než my. Pohádky reagují na
drsný život v divočině, můžeme
si představit, jak se v ní lidem ži-
je, co potřebují znát a umět, aby
přežili. A hlavně že je potřeba si
vždycky zachovat smysl pro hu-

mor, vstřícnost k ostatním lidem
a bystrou hlavu,“ dodává Tereza
Bělíková.
Z afrických bajek uspořádala
malou sbírku, kterou doprovodi-
la vlastními ilustracemi a vydala
vlastním nákladem. V součas-
nosti připravuje na Usedlosti
Jasanka v Albrechticích u Rý-
mařova jejich divadelní zpraco-
vání. Diváci ho budou moci
zhlédnout na podzim. ZN

Taneční skupina Move2you sklízí úspěchy
Taneãní skupina Move2you pod ve-
dením Petry âechové ze Stfiediska
volného ãasu R˘mafiov odstartovala
v kvûtnu soutûÏní sezónu formací.
Na první soutěž tanečníci vyra-
zili do Frenštátu pod Radhoštěm,
kam se sjely soubory z celé se-

verní Moravy. Move2you starto-
vala v hlavní věkové kategorii se
street show Škola po našem.
„Bylo to naše premiérové vystou-
pení, takže tréma obrovská, ale
dáme do toho úplně všechno a ať
vyhraje ten nejlepší,“ řekli ta-

nečníci před nástupem na parket.
Po odtancování celé kategorie
přichází chvilka napětí a mode-
rátor vyhlašuje na prvním místě
rýmařovskou taneční skupinu
Move2you. „Po rozdání medailí
a cen si publikum v čele s mode-
rátorem vytleskalo naši vítěznou
choreografii, takže jsme na zá-
věr celého dne odtancovali
Školu po našem ještě jednou.
Zážitek, na který nikdy nezapo-
meneme. Bylo to nádherné,“
svěřují se členové skupiny.
O čtyři dny později vyrazili ta-
nečníci do nedalekého Šumval-
du na soutěžní přehlídku s ná-
zvem O Popelčin střevíček. Na
soutěž se sjeli tanečníci z Pro-
stějova, Olomouce, Přerova,
Mohelnice, Šumperka, Ostravy,
Bohumína ad. Trvala celý den,

sešlo se zde 70 skvělých choreo-
grafií, takže o konkurenci bylo
postaráno. Move2you vystoupila
s hiphopovou formací s názvem
Deformace, která se umístila na
krásném 3. místě, a se street
show Škola po našem, která opět
vybojovala zlatou příčku.
Během jednoho týdne si tedy ta-
nečníci přivezli do Rýmařova
jednu bronzovou a dvě zlaté me-
daile. A samozřejmě nejen me-
daile, ale také spoustu zážitků
a radosti. Děkuji všem taneční-
kům za stoprocentní nasazení,
krásné výkony a rodičům za 
ochotu a spolupráci. Velký dík
patří také sponzorům: Autopro-
dejna Ryšavý Pavel (www.auto-
prodejna.cz), Auto Color Design,
s. r. o., a Koutecký a syn, s. r. o.

Petra Čechová, SVČ Rýmařov
Foto: archiv Move2you
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V loňském roce proběhla v Rý-
mařovském horizontu patnácti-
dílná soutěž Historické detaily
2012. Letos bychom na ni chtěli
navázat rovněž patnáctidílnou
soutěží pod názvem Pozoruhod-
nosti Rýmařovska 2013. Při její
přípravě jsme vycházeli z připo-
mínek či přání soutěžících, kteří
se soutěže zúčastnili vloni.
Území Rýmařovska jsme proto
pro naši soutěž vymezili na seve-
ru obcí Malá Morávka, na vý-
chodě městem Břidličná, na jihu
obcemi Lomnice, Jiříkov, Sovi-
nec, na západě Dobřečovem
a Tvrdkovem s částmi Mirotínek
a Ruda. Dále jsme v soutěžním
kupónu vytvořili větší prostor
pro popis konkrétní lokality či
objektu. Netrváme letos na ode-
vzdání vystřižených originálních
kupónů z jednotlivých vydání
vzhledem k tomu, že řada čtená-
řů si Rýmařovský horizont 

archivuje a vystřižením kupónu
by si daná čísla znehodnotili.
V každém z následujících pat-
nácti vydání Rýmařovského ho-
rizontu (8-22/2013) uveřejníme
fotografii pozoruhodnosti nebo
jejího detailu spolu se soutěžním
kuponem. Úkolem soutěžících
bude určit místo, objekt, ulici 
apod., na nichž se fotografovaná
pozoruhodnost či detail nachází.
Čím přesněji bude fotografie po-
psána, tím lépe pro soutěžícího.
Půjde tedy o celkem patnáct fo-
tografií pozoruhodných lokalit či
objektů v našem městě nebo 
v okolních obcích. Čtenáři, kteří
určí správně nejvíce pozoruhod-
ností, budou zařazeni do sloso-
vání o hodnotné ceny.
Okopírované nebo vystřižené
soutěžní kupóny zašlete na adre-
su redakce: Rýmařovský hori-
zont, Okružní 10, 795 01 Rý-
mařov nebo je můžete vhodit do

redakční schránky.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH 
č. 22/2013 v pátek 6. prosince.
Kupóny můžete zasílat jednotlivě
nebo všechny najednou do uzá-
věrky 12. prosince. Jména výher-

ců budou uveřejněna v posledním
řádném vydání Rýmařovského
horizontu (24/2013), které vyjde
20. prosince 2013. Hodně štěstí
v soutěži přeje redakce RH!

Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 3

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

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

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

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

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

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

✃

r. 1900

Osadní výbory informují

Ondřejováci vás zvou na kácení máje

v sobotu 25. května v 15 hodin na hřišti v Ondřejově
Bude přichystána bohatá tombola,

občerstvení a hudba k poslechu a tanci
Doufáme, že nám bude přát počasí a vy se dobře pobavíte!

Za pořadatele K. Továrek
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Skoro všecky své výdaje děláme, abychom se vyrovnali

druhým. Ralph Waldo Emerson Známá i neznámá výročí
25. 5. 1803 nar. Ralph Waldo Emerson, americký filosof, esejista,

básník (zemř. 27. 4. 1882) - 210. výročí narození
26. 5. 2008 zemř. Sydney Pollack, americký filmový režisér, produ-

cent, pedagog a herec (nar. 1. 7. 1934) - 5. výročí úmrtí
27. 5. 1878 nar. Isadora Duncanová, americká tanečnice (zemř.

14. 9. 1927) - 135. výročí narození
28. 5. Mezinárodní den počítačů - připomíná zveřejnění

klíčového článku matematika Alana Mathisona
Turinga o umělé inteligenci (1950)

29. 5. 1958 zemř. Juan Ramón Jiménez, španělský spisovatel, nosi-
tel Nobelovy ceny (nar. 23. 12. 1881) - 55. výročí úmrtí

30. 5. 1778 zemř. Voltaire, vl. jm. Francois-Marie Arouet, fran-
couzský spisovatel a historik (nar. 21. 11. 1694) 
- 235. výročí úmrtí

30. 5. 1913 nar. Eduard Goldstücker, literární historik a kritik
(zemř. 23. 10. 2000) - 100. výročí narození

31. 5. Světový den bez tabáku - vyhlásila Světová zdravot-
nická organizace od roku 1987

1. 6. Mezinárodní den dětí - slaví se od roku 1950 z roz-
hodnutí mezinárodních federací žen, mládeže, učite-
lů a OSN

1. 6. 1928 nar. Anna Fárová, historička umění a teoretička foto-
grafie (zemř. 27. 2. 2010) - 85. výročí narození

1. 6. 1928 nar. Vladimír Souček, historik, asyriolog, chetitolog
(zemř. 9. 6. 1990) - 85. výročí narození

4. 6. 1898 nar. Josef Chaloupka, spisovatel, zakladatel brněnské
Literární skupiny (zemř. 24. 1. 1930) - 115. výr. narození

5. 6. Světový den životního prostředí - slaví se od roku
1972 z rozhodnutí konference OSN o problémech ži-
votního prostředí

5. 6. 1898 nar. Federico García Lorca, španělský spisovatel (za-
střelen 19. 8. 1936) - 115. výročí narození

6. 6. 1903 nar. Aram Chačaturjan, arménský skladatel (zemř. 
1. 5. 1978) - 110. výročí narození

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jiřina Grobarová - Stránské ................................................ 80 let
Antonín Novák - Rýmařov ................................................. 80 let
Jaroslav Pavlík - Rýmařov ................................................. 81 let
Eliška Slováčková - Rýmařov ............................................. 83 let
Marie Hlebová - Rýmařov .................................................. 83 let
Terezie Gajdošová - Janovice ............................................. 84 let
Olga Ovčačíková - Rýmařov .............................................. 85 let
Jiřina Rybková - Rýmařov ................................................. 86 let
Marie Zbranková - Rýmařov ............................................. 86 let
Božena Kalandříková - Rýmařov ....................................... 87 let
Ludmila Štěpaníková - Janovice ....................................... 87 let
Gerlinde Janků - Rýmařov ................................................. 88 let
Květoslava Zemanová - Rýmařov ....................................... 91 let
Marie Podhajská - Jamartice ............................................... 93 let

Rozloučili jsme se
Benedikt Šuba - Dobřečov ................................................. 1944
Marie Furišová - Janovice ................................................. 1922
Eva Chovaniecová - Horní Město ..................................... 1928
Ladislava Babištová - Rýmařov ....................................... 1934
Václav Sitora - Jamartice .................................................. 1932

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Z okolních obcí a měst
Podpořte Staroveská strašidla!

Školička ve Staré Vsi se zúčast-
nila mezinárodní výtvarné soutě-
že s Českým rozhlasem na téma
„Nebojme se strašidel“. Do Pra-
hy jsme poslali dvě veliké krabi-
ce plné zajímavých prací a ob-
rázků. Podobných zásilek z celé-
ho světa bylo však hodně a poro-
ta z nich celý týden vybírala nej-
zajímavější dílka. Z více jak
5000 soutěžních prací zvolili od-
borníci 250 finalistů a 30 jedi-
nečných prací pro hlasování po
síti. Mezi nimi i skupinku
Staroveských strašidel vyrobe-
ných našimi žáky z kalíšků od
jogurtů.
Podívejte se prosím na web a dej-
te jim svůj hlas. Nic to nestojí,

jen chvilku času. Hlasujte všich-
ni! Posílejte tuto zprávu dál svým
známým a kamarádům. Ať mají
naše strašidla radost a šanci!
Adresa: www.rozhlas.cz/maluje-
me. Objeví se stránka Webík se
soutěží Malujeme po síti.
Klikněte na odkaz Hlasování
v záhlaví a následně na obrázek
Staroveských strašidel. Do ta-
bulky zapište email odesílatele,
na který následně přijde žádost
o potvrzení.
Ve hře máme ještě další dvě prá-
ce: Plivouše bambulkové a No-
hatce dětí z MŠ. Najdete je v ga-
lerii na straně 15 a 16.

Eva Staňková,
ZŠ a MŠ Stará Ves

Ve Staré Vsi vyroste rodinná alej
Květen je prý nejkrásnějším mě-
sícem roku. Všechno se probou-
zí, zelená, rozkvétá, voní a zpí-
vá. A protože chceme mít příro-
du kolem Staré Vsi skutečně
krásnou a ještě zelenější, připra-
vila obec společně s CHKO
Jeseníky, školičkou a zahradnic-
kou firmou paní Jany Mikiskové
další komunitní akci s názvem
„Rodinná alej“.
Každý školáček, občan Staré
Vsi, každá rodina si mohli přijít
zasadit svůj vlastní stromek
a podpořit tak společnou věc.
Výsadba se uskutečnila 15. květ-
na a sešlo se k ní kolem 90 osob.
S rýčky a hráběmi přišly děti

z mateřské a základní školy, do-
razili jejich učitelé, rodiče a sou-
rozenci, někteří zastupitelé obce
v čele se starostou Karlem
Stržínkem, zástupci CHKO
Jeseníky, skupinka maminek na
mateřské, naše aktivní seniorky,
pár chatařů, taky jeden handica-
povaný vozíčkář a pes.
Počasí bylo přímo na objednáv-
ku: sluníčko se smálo a louka za
Dlouhou ulicí, kde nová rodinná
alej vznikala, přímo sálala tep-
lem a nepopsatelnou pohodou.
Vysadili jsme celkem 150 javo-
rů, jeřábů, lip a olší. Přijďte se
podívat. Eva Staňková,

ZŠ a MŠ Stará Ves

Úspěšný Bugrfest ve Staré Vsi
První roãník Bugrfestu se konal 4. kvûtna v kinû
ve Staré Vsi jako vzpomínka na zesnulého vynika-
jícího kytaristu a frontmana floridské deathmeta-
lové legendy Death Chucka Shuldinera.
Festival zahájila mladá formace Ultia
z Přerova hrající technic-death, následovali
známí hardcoroví tartarO:s z Krnova. Poté

šumperští Critical Madness předvedli grind
a festival jel na plné obrátky. Ludkovičtí 
úspěšní Six Degrees Of Separation, kteří již
vystoupili na několika velkých festivalech,
také zahráli svůj set na výbornou. Deathovou
atmosféru přiblížili Demiurg z Havířova
a Karviné, kteří vystoupili i s očekávanou

formací Death revi-
val. Zazněly velezná-
mé songy kapely
Death a fanoušci, kte-
rých se sešlo kolem
dvou set, vytvořili
vynikající atmosféru.
Díky patří vystupují-
cím kapelám a všem,
kdo se podíleli na ro-
dinném festivalu, kte-
rý byl pořádán s od-
hodláním a velkým
srdcem. Poděkování
patří také Rýmařov-
skému horizontu za

zveřejnění plakátu. Veškeré poděkování na-
jdete na www.bugrfest.pise.cz.
V květnu 2014 se na Bugrfestu vol. 2 opět
budou těšit bratři Pavlíkovi (www.facebo-
ok.com/Bugrfest). Marek Pavlík, pořadatel

Mladí fans: dcera pořadatele Marka Pavlíka
Nicol a syn Markova bratra Broník, nová ge-
nerace, která převezme pořadatelství po 30
letech Foto: Marek PavlíkDeath revival Foto: Deather

Foto: archiv ZŠ Stará Ves

Foto: archiv ZŠ Stará Ves
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Z historie okolních obcí
Emancipace na Rýmařovsku: Reformky proti celibátu?

Emancipace značí získání rovných práv či
společenské nezávislosti obecně. Většinou
však toto slovo spojujeme se zrovnoprávně-
ním žen s muži. Některé jdou dále a považu-
jí emancipaci za symbol osvobození žen od
mužského despotismu, jistá množina jde ješ-
tě dál - leč nezabředávejme do sporů bez vý-
chodisek a vraťme se ke konkrétní události
z doby před léty sto dvaceti.
Modernizační proces společnosti se všemi
jeho důsledky začal ostýchavě vystrkovat
růžky v našem kraji. Jako předvoj se vysu-
nuly učitelky a úřednice nastupující s pože-
hnáním úřadů na místa zatím na 100 % vy-
hrazená dominantnímu pohlaví. A hned zpo-
čátku začalo jiskřit, ba dokonce hromy bily,
pantátové nabývali dojmu, že nastává zkáza
tradičních rodinných hodnot, mladí muži se
cítili zase profesně ohroženi. Největšího
a přitom vytrvalého nepřítele měly mladé 
učitelky a úřednice kupodivu v řadách žen!
Hlavní tón udávaly ženy sdružené v různých
„kostelních“ spolcích - ne vždy byly ale
v tažení proti „Sodomě a Gomoře“ úspěšné.
Naštěstí!
Lomničtí kronikáři měli na Rýmařovsku jen
tu nejlepší pověst „skrze“ vysokou míru ob-
jektivity, takže jim můžeme věřit, jaké po-
zdvižení způsobilo v zastupitelstvu obce 
úřední sdělení, že je „do školy zdejší dirigo-
vána slečna Aloisia W. coby učitelka indu-
striální“. Proti byl ředitel školy, starosta, fa-
rář Zohner a další. Pak si zvykli, nejvíce „ří-
ďa“, ten prý dokonce až moc... Aloisia zde 
učila 20 let, při ručních pracích pěly dívky
náboženské písně prokládané modlením, po-
žadovaný celibát učitelka dodržovala do
konce života. Panímámami z katolického
spolku byla trpěna a neprovokovala je.
Což se nedalo říct o další učitelce, jménem
Ludwiga W. „Ludva“, jak se jí říkalo, už
spory měla, při ručních pracích dovolovala
v souladu s osnovami zpěv slušných písní li-
dových a též modlení bylo omezeno na za-
čátek a konec hodiny. Starosta, jsa podněco-
ván svou chotí ve spolku angažovanou, po-
dal několik stížností, žádal výměnu učitelky
prý snad až ve Vídni u císaře. Marně. Měla
zastánce, také W., který byl soudcem vyšší
stolice, a když obec pořád „opruzovala“, při-
šla úřední kontrola na stavby a vyšly přitom
na světlo věci! Pak už učitelka nevadila 
a obec navrhla okresu její ocenění... Že vše
dobře dopadlo? Nechval dne před večerem,
to ještě neznali další učitelku - Emmu K.
Emma nastoupila s razantními metodami
výuky, to by se ještě překouslo, horší bylo,
že už vzhledem zřejmě provokovala, byť
(zatím) v rámci soudobé módy, než se to sta-
lo! Nějaký zlomyslník vyzradil, že Emma
má ani ne tak maso dle říkanky, nýbrž
k ohromení všech - ty hrůůzo - nosí na sobě
velmi nemravné spodní kalhotky, zvané re-

formky! Nejen nosí, ale nestydí se je ukazo-
vat mladým ženám věci neznalým a navádět
je k tomuto „zločinu“.
Věci znalé dámy prominou moji naučnou
vsuvku: šlo o kus prádla vnímaný dnešními
hledisky jako nadměrné „bombarďáky“ té-
měř po kolena, upevněné na těle pomocí
různých šněrování, prostě „tlumiče vášní“
jako když vystřihneš. Tato „maxitanga“ prý
vynalezl jistý dr. Kodyma v USA a za 50 let
se reformní kalhotky rozšířily i k nám, pro-
pagovala je jak Bohuslava Rajská, tak
Božena Viková-Kunětická a další „modré
punčochy“, řečeno novinářským slangem.
Emma byla možná první průkopnicí refor-
mek na Rýmařovsku a s odstupem více jak
století se zdá, že si toho byla vědoma a že si
to i „užívala“. Možná to zní přehnaně, ale
Emma se stala cílem útoků všech bigotních
a prudérních žen z regionu, pokrytecky pod-
porovaných mnohými muži. Hledalo se vše
možné i nemožné proti té výstřední osobě,
byť by ty reformky ve skutečnosti téměř ni-
kdo neviděl - představivost horší skuteč-
nosti.
Dalším závažným prohřeškem bylo, že
„před zraky dítek obého pohlaví prováděla
na pozemku za školou vedle hřbitova tak
zvané lýžování v neslušném oblečení kalhot
svrchu krytých delším šatem dámským“.
Obecní výboři spolu s farářem Švecem po-
dali hlášení „nahoru“, ale jaké bylo jejich
překvapení, když Zemská školní rada z Brna
nejenže Emmu nepokárala nebo neodvolala,
ale naopak: navrhla okresu, aby byla veřejně
pochválena za odpovědný přístup k výuce
cvičení tělesných! Zkoprnělí pantátové jí
chtěli dát diplom, ale pak dostala deštník.
Může vzniknout dojem, že tím bylo „utkání“
obec proti učitelce odpískáno a dobrý konec
vše napravil. Zdánlivě ano, ale pod poklič-
kou to pořád probublávalo a do kamen „při-
kládala“ tylovská statkářka, vdova
Langerová, s cílem pořádně zatnout tipec té
provokující ženské.
Záminka se našla záhy a bylo to, věřte nebo
ne, náměsíčnictví. Na okres přišel naléhavý,
neznámým jménem podepsaný dopis, jehož
hlavním obsahem bylo udání, že lomnické
učitelky ve škole ubytované provozují za
noci náměsíčnictví neboli somnambulis.
Rýmařovské okresní orgány jinak známé
svou pomalostí reagovaly kupodivu blesko-
vě a už příští večer byla u školy četnická
patrola a, divte se nebo ne, večer vylezly na
střechu školy dvě ženské postavy a cosi tam
kutily. Četníci konali svou povinnost a pro-
vedli lustraci. Zjištěno toto: Střechu školy 
opravoval pokrývač, kterému došly peníze
na materiál, a žádal po obci „foršus“, což ale
obec nemínila. Střecha tak zůstala rozděla-
ná, což zase déšť vůbec nezajímalo, a učitel-
kám časem teklo až do postelí. Lezly proto

na střechu zakrývat díry, a když zde byli čet-
níci, tak dokonce použily vysazené dveře od
sklepa - to byl ten somnambulismus...
Udání dále obsahovalo myšlenkové kon-
strukce a „vážné pochyby o neslučitelnosti“
reformek a celibátu! Nedivme se, že spis byl
odložen ad acta. Obecní školní rada Saur se
dokonce domníval, že autor podání má ru-
kopis až nápadně podobný písmu jedné
místní statkářky...
Peripetie čili opakující se drobné zápletky
už možná působí únavně, takže snad uvítáte
zlom děje málem ve stylu antické tragédie
způsobem nečekaným. Emmin nepřítel farář
Švec povolal do Lomnice prý věhlasného
malíře kostelů z Kožle, města dnes polské-
ho, tehdy pruského. Emma sledovala jeho
práci a našla v něm zalíbení. Co bylo dál?
Malíř maloval, děvče se smálo a tuhého ce-
libátu nebylo dbáno. Naznačuje to dost?
Milenci byli už středního věku a museli po-
čítat s nepřízní veřejnosti, zvláště když ma-
líře velmi často kontrolovala spolková kos-
telní šéfka Langerová. Šeptalo se dokonce,
že u přísně vystupující vdovy došlo k něja-
kému citovému probuzení. Dle matriky mě-
la něco přes padesátku. Malíři se víc za-
mlouvala „modrá punčocha“ Emma. Tušíte
milostný trojúhelník? Něco na způsob tele-
vizní story?
Dopadlo to sice nečekaně, ale prozaicky.
Amorovým šípem (snad) zasažená statkářka
usoudila, že oproti o 15 let mladší Emmě ne-
má šanci, a obrátila se k naší dvojici vlídnou
tváří. Lomnici to asi šokovalo, když
o Květné neděli pozvala malíře i s Emmou
do Tylova a u místní kaple, mimochodem
postavené výhradně z prostředků Langerovy
rodiny, projevila přání „vymalovati kostel
krásnými obrazy s námětem biblickým pro
poučení příštích pokolení a kostelík ten by
se posléze poutním místem státi mohl“.
Žel, přání to bylo nereálné, malíř sice nezá-
vazně slib dal, ale pak to vzalo nenadálý ko-
nec. V poslední den školního roku se Emma
K. po vydání vysvědčení sebrala, sbalila vel-
ký kufr, na lomnickém nádraží si koupila
jízdenku „nach Wien, F. Josef Banhof“ a už
ji nikdo nikdy neviděl.
Všechno ostatní už je podtrženo slůvkem
„prý“. Prý si předem tajně vyřídila propuště-
ní ze školských služeb, prý vyvěsila ráno
v poschodí školy z okna světle modré re-
formky jako prapor, prý pár dní před zmize-
ním měla jednání s místní porodní bábou,
prý, prý...
Zbývá dodat stěžejní větu pravdivého příbě-
hu: Toho dne spolu s ní do vlaku směr Vídeň
nastoupil se zavazadly i malíř kostelů E. T.
Tím příběh končí. Další učitelky už potíže
s reformkami asi neměly. 

Jaroslav Chytil

-10-2013  22.5.2013 14:47  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2013

20

V pátek 17. kvûtna se jedenáct za-
mûstnancÛ bruntálského Osramu, v˘-
robce komponentÛ do svítidel, vydalo
namísto sv˘ch kanceláfií a v˘robních
hal do koãiãího útulku nebo do eko-
centra. Na jeden den se z dûlníkÛ, IT
pracovníkÛ a plánovaãÛ v˘roby stali
dobrovolníci.
Mezinárodní den firemního dob-
rovolnictví přišel do České repub-
liky a dalších zemí světa z Britá-
nie. Představuje příležitost pro
velké firmy projevit svou spole-
čenskou angažovanost, svůj zájem
podpořit veřejně prospěšnou čin-
nost neziskových organizací.
Jeden pracovní den v roce tak fir-
my prostřednictvím svých zaměst-
nanců věnují pomoci v neziskov-
kách, jakékoliv, která je zrovna
potřeba. Mohou vymalovat do-
mov důchodců, uklidit dětské hřiš-

tě nebo posekat trávu v arboretu.
V České republice se k dobrovol-
nickému dni připojují velké ban-
ky, pojišťovny, telekomunikační
společnosti a nejrůznější výrobci.
Před třemi lety se do těchto aktivit
zapojil také dceřiný závod Sie-
mensu Osram Bruntál. „Jako dob-
rovolníci jsme podpořili například
občanské sdružení Polárka, které
se zaměřuje na pomoc mentálně
postiženým mužům a ženám, dále
obdobně zaměřenou organizaci
Sagapo, která se věnuje postiže-
ným dětem, nebo domov důchodců
Pohoda v Bruntále,“ shrnuje spe-
cialistka pro rozvoj a vzdělávání
Romana Kretková, koordinátorka
dobrovolnického dne v Osramu.
„V letošním roce jsme si vybrali
obecně prospěšnou organizaci
Jasanka a útulek pro kočky

v Bruntále. Chtěli jsme podpořit
neziskové organizace, které svou
činnost zaměřují na životní pro-
středí a zvířata. Zároveň obě tyto
organizace disponují relativně
krátkou historií, což pro nás byl
také jeden z hlavních důvodů - po-
skytnout svou dobrovolnickou po-
moc začínajícím či mladým a mé-
ně známým organizacím,“ dodává
Romana Kretková.
Šest dobrovolníků se tak vydalo do
bruntálského útulku pro kočky na
Žlutém kopci, druhý tým přijel na
Usedlost Jasanka do Albrechtic
u Rýmařova. Zde vzniká ekologic-
ké centrum, zaměřené na rozvoj
komunitního života v téměř vylid-
něné obci a hlavně na ekologickou
výchovu dětí. Pětice dobrovolníků
z Osramu pomohla na Jasance po-
stavit teepee pro účastníky letních
táborů a založit přírodní hřiště.
„O dobrovolnické dny je mezi za-
městnanci velký zájem, proto se
střídají. Místo aby seděli v kance-
láři, mohou strávit jeden den na
vzduchu a zároveň udělat něco
prospěšného,“ vysvětluje hlavní
motivaci jedna z dobrovolnic Len-

ka Lazarová. „Osram je velká fir-
ma, takže se při takové akci i lépe
poznáme,“ doplňuje ji Lenka
Holešová. V Albrechticích se tak
sešli IT pracovník, plánovačka vý-
roby nebo dělnice. Den mimo to-
vární haly a kanceláře je pro ně ak-
tivní relax, ale i způsob, jak nabíd-
nout cílenou pomoc.
Na Jasance si pětice dobrovolníků
v každém případě protáhla svaly.
Při stavbě indiánského teepee mu-
seli čelit silnému větru, při zaklá-
dání přírodního hřiště proplétali
a vázali vrbové pruty jako základ-
ní konstrukci budoucích proléza-
ček. „Na průlezky použijeme kro-
mě proutí staré pneumatiky a trub-
ky. Tak vlastně zrecyklujeme od-
padní materiál, který tady byl.
Konstrukce se pak zpevní sutí
a hlínou a zaroste trávou,“ popi-
suje technologii přírodního hřiště
Tereza Bělíková z Jasanky. Hřiště
bude vznikat postupně, i s pomocí
dalších dobrovolníků. Hotové by
mělo sloužit členům zájmových
kroužků na Jasance, letním tábor-
níkům, ale také dětem zdejších 
obyvatel a chalupářů. ZN

Organizace a spolky
Dobrovolníci z Osramu stavěli na Jasance přírodní hřiště

JÍZDA KRÁLŮ
Přijďte si připomenout prastarou,
v tomto kraji zapomenutou tradici,
kterou bychom chtěli vám i dětem

zábavně přiblížit

KDY: v neděli 26. května ve 14.00
KDE: na Usedlosti Jasanka v Albrechticích u Rýmařova

(označeno cedulí)
VSTUPNÉ: 50 Kč za rodinu (bez ohledu na počet členů)

PROGRAM:
- pohádka O princezně na hrášku
- soutěže - Kdo se stane králem či královnou?
- výzdoba koní pampeliškovými ozdobami
- výroba hrachové princezny + zasetí hrášku
- jízda na koních

Na příjemně strávené odpoledne s vámi se těší
Tereza, Lukáš a Katka

pořádá příměstský tábor s koňmi

CESTA
DO HLUBIN VĚKŮ

Přijď naplnit stará proroctví o těch, kdo naslouchají řeči zvířat
a stromů a nebojí se utkat s divokou šelmou, která ohrožuje celý
Hvozd. Poznej své zvířecí průvodce, vyskoč na hřbet koně a zís-
kej rychlost větru, nech se vést psím čichem a najdi tři kouzelné
věci, které ti pomohou šelmu porazit.

• Čeká tě týden v krásné krajině Nízkého Jeseníku.
• Budeš se starat o koně a jezdit na nich.
• Pomocí Parelliho her se naučíš být koni přítelem i vůdcem.
• Poznáš nové lidské i zvířecí kamarády a zažiješ s nimi dobro-

družství, jaká prožívali lidé v pradávných kmenech.
• Naučíš se vyrábět věci z přírodních materiálů.
• Neminou tě ani zábavné hry, táborák a jedna noc v teepee.

Termíny: 8. - 12. července
26. - 30. srpna
každodenní program od 8.00 do 16.00

Cena: 1 500 Kč, v ceně teplý oběd a pití po celý den

Místo: Usedlost Jasanka, Albrechtice u Rýmařova

Více na www.jasanka.ic.cz              Tel. 725 969 527

Foto: J. Hebnarová

Foto: ZN
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Místní organizace Českého rybář-
ského svazu Rýmařov připravila
pro příznivce Petrova cechu starší
šestnácti let a delegované hosty
mezinárodní závody, které proběh-

ly v sobotu 11. května dopoledne
na nedávno napuštěném a zaryb-
něném edrovickém rybníku. Pů-
vodně měl závod skončit v poled-
ne, ale vzhledem k trvalému dešti

byl o hodinu zkrácen. Závodů se
zúčastnili také rybáři z polského
partnerského města Ozimku.
Soutěžní rybou byl kapr; za kaž-
dý centimetr délky odchycené ry-
by získali soutěžící bod, navíc si
mohli dvě ryby ponechat. O pořa-
dí rozhodoval celkový počet bo-
dů. Rybáři lovili dle platného ry-
bářského řádu na jeden prut a na
vítěze čekaly finanční odměny:
za 1. místo 1500 Kč, za 2. místo
1000 Kč a za 3. místo 500 Kč.
Rybám se ale na připravené náv-
nady vůbec nechtělo. Podle někte-
rých za to mohla nevhodně při-
pravená návnada, podle jiných na
to měl vliv velký rozdíl mezi pá-
tečními a sobotními teplotami
způsobený přechodem studené
fronty přes naše území. Ať tak či
onak, asi pětadvacet rybářů chyti-

lo celkem pouhých sedm ryb,
z toho pět kaprů, jednoho lína
a jednu plotici. Bylo vidět, že i po-
věstná rybářská trpělivost má své
mantinely, neboť někteří soutěžící
v neustávajícím dešti nevydrželi
a předčasně závod ukončili.
Vítězem se nakonec stal Stani-
slav Janík st. se třemi kapry (45,
46 a 52 cm), druhý skončil se
dvěma kapry Stanislav Janík ml.
(50 a 52 cm) a třetí místo vybojo-
val Jaroslav Banáš, kterému na
háčku uvízl menší lín. Štěstí ne-
měli ani rybáři z polského
Ozimku. Jedinou rybkou zachy-
cenou na háčku rybářského prutu
Alexandera Pawlovského byla
plotice o délce 20 centimetrů.
Polští kolegové získali za svou 
účast v závodě pohár a drobné
dárky, které věnovalo město Rý-
mařov. Pro účastníky i hosty bylo
zajištěno občerstvení. JiKo

Rybáře zradilo štěstí i počasí

Letošní vítězové rybářských závodů

Dvaceticentimetrová plotice pol-
ského rybáře Alexandera Paw-
lovského

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. s.,
detašované pracoviště Bruntál,
nabízí na svém pracovišti v Rý-
mařově na Revoluční ulici 30
(v klubovně STP) bezplatné od-
borné sociální poradenství pro
zdravotně postižené občany a se-
niory.
Pokud centrum zdravotně posti-
žení občané, senioři a jejich blíz-
cí navštíví, odborný sociální pra-
covník jim pomůže při hledání
možností řešení jejich problémů,
zajistí podporu při uplatnění 
osob se zdravotním postižením
na trhu práce a v jiných zájmo-
vých a společenských oblastech,
poskytne poradenství v oblasti
sociálního systému, práva, psy-
chologie a vzdělávání. Občané
v poradně získají poradenství tý-

kající se dávek státní sociální pod-
pory a dávek pomoci v hmotné
nouzi, příspěvku na péči, informa-
ce o postupu při uzavírání smlou-
vy s poskytovatelem sociální služ-
by a také rady při výběru a mož-
nostech získávání rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek.
Novinkou, kterou centrum nabí-
zí, je i pomoc v oblasti dluhové
a spotřebitelské, hlavně při ko-
munikaci s věřiteli, sestavování
rodinného rozpočtu, pomoc se
splátkovým kalendářem, pora-
denství v oblasti exekucí či insol-
venčního řízení.
Bezplatné poradenství je posky-
továno vždy 1. úterý v měsíci od
8 do 12 hodin. Pracovníky lze
kontaktovat i telefonicky na mo-
bilu 774 993 215 nebo e-mailem:
czp.bruntal@czp-msk.cz. Více

informací najdete na www.czp-
msk.cz. Poradenskými dny
v druhé polovině roku 2013 jsou:
2. červenec, 6. srpen, 3. září, 

1. říjen, 5. listopad, 3. prosinec.
Ing. Aleš Šupina,

Centrum pro zdravotně postižené
MSK, Bruntál

V centru zdarma poradí zdravotně postiženým a seniorům
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Ze vzpomínek na mládí mého otce
(PfieloÏila Jitka Procházková)

Mezi jin˘mi to byl star˘
Nitsche, kter˘ byl jako nejpo-
volanûj‰í zvolen soudcem ob-
ce.
KaÏdou nedûli docházel do vsi
duchovní, aby pfiedná‰el mlá-
deÏi o kfiesÈanské nauce, a Nit-
sche ho vítal tûmito slovy:
„Pûknû vás vítám, pátere Hansi!“
V letním ãase pfiijíÏdûl z Vídnû
kníÏe Harrach se sv˘mi dvûma
dcerami. Obû sleãny nav‰tívily
se sv˘mi sluhy a hajduky toho-
to roztomilého muÏe. MÛj 
otec, tehdy chlapec, jim musel
trhat tfie‰nû ze stromu, zatímco
star˘ muÏ dával k lep‰ímu nû-
jakou historku.
Vyprávûl jim, jak byl jako fie-
meslnick˘ uãeÀ na cestách
a jak nûkdy musel celé noci
vandrovat. Tak jednou vidûl
velikou hvûzdu, která se podo-
bala té betlémské. AniÏ by 
uhnul okem, ‰el za ní podoben
svat˘m tfiem králÛm. - Tu srazil
ho ìábel do pfiíkopu, Ïe se
z nûj hned tak nemohl dostat.
V tomto krouÏku byl jeden,
kter˘ nedokázal mluvit nebo
nûco dûlat, aniÏ by zvolal:
„Hoija, hoija!“
KdyÏ mladí tropili neplechu ne-
bo mu ‰kodili v zahradû, tzn.
kradli ovoce, vy‰el pfied dvefie
a klidnû pravil: „Hoija, hoija, aÈ
vám chutná, kdyÏ uÏ jste je
snûdli.“1 Jinak nefiekl uÏ nic,
proto mu lidé pfiezdívali „Liese-
lin Hoija“.
Jin˘ obyvatel, fieãen˘ Donath,
mûl tolik dûtí, Ïe si nemohl za-
pamatovat jejich jména. KdyÏ
je chtûl spoãítat, musel si je po-
stavit do fiady, aby si vzpo-
mnûl, jak se kaÏdé jmenuje.
KdyÏ tropily neplechu nebo vy-
m˘‰lely nezbednosti, netrestal
je, n˘brÏ popadl rychle jedno
z nich, otevfiel okno a vyhodil

je jím ven se slovy: „Tady má‰
jedno, satane!“ Po této proce-
dufie se celé hejno dûtí oka-
mÏitû uklidnilo a postiÏené dítû
se zcela ti‰e vkradlo zase do-
vnitfi.
Pfii‰el-li tento muÏ do zámku
nebo do továrny a kdyÏ mu
chtûl nûkdo vyjádfiit soucit ne-
bo ho politovat, protoÏe je
chud˘, nenechal se. Byl toho
názoru, Ïe není chud˘. ëábel
mÛÏe b˘t chud˘, ale on ne.
Má mnoho dûtí, a proto je bo-
hat˘! - - Toto fiíkal a odvolával
se na dobu patriarchÛ ve
Starém zákonû, neboÈ v té do-
bû byl bohat˘ ten, kdo mûl vel-
kou rodinu.
TamtéÏ bydlel dal‰í velmi zá-
bavn˘ ãlovûk. Jmenoval se
Anton Müller a byl druh˘ sou-
sed mého dûda. Vzal si starou
vdovu, která sice byla velmi 
o‰klivá, ale mûla dÛm a maje-
tek. On byl slab˘, neduÏiv˘ ãlo-
vûk, naproti tomu ona byla vel-
ká a silná. On byl vesel˘, mla-
d˘ muÏ, kter˘ mûl rád spoleã-
nost a pálenku, ona byla nevr-
lá, samotáfiská a spofiivá. Vá‰eÀ
ke kofialce ho stále pfiivádûla
do ‰patné spoleãnosti. KdyÏ
vypil mnoho skleniãek a mûl
pofiádnou opici, kaÏdému vy-
huboval tak stra‰nû, Ïe ho je-
ho kumpáni nebo
ten, koho se to prá-
vû t˘kalo, hnali holí
domÛ, protoÏe vû-
dûli, co ho tam ãe-
ká. Jeho Ïena ne-
mohla jeho lehko-
myslnost a nefiestn˘
Ïivot vÛbec vystát
a pfiijímala ho velmi
nevrle, a tak pokaÏ-
dé dostal kfiesÈan-
skou lekci, alias
manÏelãino kázání,

a pro vût‰í úãinek také ãasto
v˘prask. - To v‰echno ho muse-
lo ve stfiízlivém stavu samozfiej-
mû velmi mrzet, zvlá‰tû kdyÏ
ho pak kluci provokovali, ‰kád-
lili a dobírali si ho. A tak hledal
moÏnost, jak se „staré“ zbavit,
coÏ se mu také brzy podafiilo.
Jednoho dne brzy zrána myla
jeho stará v pfiedklonu máslo,
tu rychle popadl louã a tou
tloukl ji do hlavy, aÏ omráãena
padla na zem; poté pospíchal
k mému dûdovi. Jak vcházel
do svûtnice, vesele volal:
„Augustine, nyní jsem napÛl
zvítûzil, já jsem toho starého
ìábla ubil louãí, je mrtvá, sku-
teãnû!“ - - -
MÛj dûd hned nerozumûl, co
tím myslí, a zeptal se ho, co
vlastnû udûlal. Po Müllerovû
bliÏ‰ím vysvûtlení mu fiádnû vy-
huboval a ‰el s ním rychle do
jeho domu naproti. KdyÏ v‰ak
oba vstoupili dovnitfi, stará uÏ
se vzpamatovala, sedûla u sto-
lu a obvazovala si hlavu.
Müller se nejdfiíve vydûsil, Ïe 
opût oÏila. Dûd se v‰ak snaÏil,
aby se oba manÏelé opût 
usmífiili, a poté se odporouãel.
Nedlouho nato ‰el Müller
s dal‰ím ochlastou do mûsta.
Déle se zdrÏeli ve v˘ãepu (orig.
Tuchtenhaus), a protoÏe byla

zima a brzy tma, nemohli 
v ovínûném stavu najít cestu
domÛ. ZÛstali leÏet ve snûhu
a nalezeni byli teprve druh˘
den na poli zcela zmrzlí!2

Tak se stará zbavila jeho a on jí
a jeho pofiekadlo „Fictum
Factum“ utichlo.
Neházejme kamenem na
v‰echny ty statisíce ne‰Èast-
n˘ch - neboÈ jak málo je ne-
vinn˘ch - a nezatracujme je,
neboÈ co dûlají, není jejich dí-
lo, n˘brÏ je to neblah˘ démon,
v jehoÏ zajetí se nacházejí.
Av‰ak ãlovûk netu‰í, Ïe samot-
ná pálenka, ta jedovatá ìábel-
ská kofialka, není jedinou smyã-
kou tohoto démona, kterou
svou obûÈ u‰krtí. Ne, ne, také
pivo a víno k tomu patfií, také
v tûchto dvou nápojích je dé-
mon alkohol! -
Posvátn˘ úkol kaÏdého opra-
vdového filantropa, kterému le-
Ïí na srdci dobro jeho spolubra-
trÛ a spolusester, kter˘ si je vû-
dom svého Ïivotního úkolu
a kter˘ se upíná k Bohu, je
a bude slovem a písmem varo-
vat pfied kaÏd˘m nepfiirozen˘m,
kva‰en˘m nápojem, pouãovat
své bliÏní a pfiipomínat jim nám
pfiírodou urãen˘ nápoj, prame-
nitou vodu, která je nám podá-
vána z poháru pfiírody.3

Poznámky:
1 Orig.: „Hoija, hoija, es ist einem wohl gewast, er hot holt gessen gehot.“
2 Je to první obûÈ, o níÏ se vypráví v pfiedloÏené kronice, která propadla démonu alkoholu, jenÏ hraje tak velkou neblahou roli v ce-

lém svûtû, hlavnû v‰ak v mé milované moravské vlasti.
3 Pro srovnání dílo: Démon alkohol, obraz kultury v 8 oddílech od Armina Frankeho. Orig. název: Dämon Alkohol, ein Kulturbild in

8 Abteilungen von Armin Franke.

R˘mafiov v r. 1823
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Prostor pro firmy a podnikatele

Hedva a její mizející krása
V˘stavních prostor, men‰ích i vût‰ích
galerií, je v R˘mafiovû celá fiada; nyní
k nim pfiibyla dal‰í. Ve stfiedu 
15. kvûtna byla vernisáÏí otevfiena v˘-
stava fotografií a stálá historická ex-
pozice v pfiízemí hlavní budovy r˘ma-
fiovské Hedvy. Textilní podnik s více
neÏ stoletou tradicí se rozhodl pfied-
stavit zajímavé okamÏiky své historie
i mizející krásu textilního prÛmyslu.
K přípravě výstavy a stálé expozi-
ce přizvala rýmařovská Hedva
Martinu Kohoutkovou, učitelku
výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov
a externí pracovnici závodu
Hedva. Hlavním motivem přitom
bylo prezentovat Hedvu mimo za-
vedené stereotypy. „Současná
Hedva nemá v Rýmařově příliš
dobrý zvuk. Může za to propouště-
ní zaměstnanců, uzavírání provo-
zů, rozpadající se budovy. Jsme
ale rozhodnutí existovat zde dále
a chceme Hedvu prezentovat z té
lepší stránky,“ řekl v úvodu verni-
sáže ředitel rýmařovského závodu
Vít Komárek.

Gros expozice je proto zaměřeno
na světlé momenty existence tex-
tilky, na zajímavosti z její produk-
ce a stručnou připomínku celého
jejího vývoje. Tuto polohu akcen-
tuje stálá expozice, kterou tvoří
vitríny se zajímavými dokumenty,
časovou osou dějin textilnictví na
Rýmařovsku a ukázkami techno-
logie tkaní. Nejzajímavější část
expozice však skrývají místnosti
v přízemí hlavní budovy - vzor-
kárna s ukázkami tkanin a přede-
vším dvě místnosti s historickým
nábytkem úzce spjatým s rýma-
řovskou textilkou.
První představuje vybavení pro-
dejny kravat, neboli nákrčníků,
jež od roku 1926 sídlila na
Národní třídě v Praze. Vybavení
nábytkem ve stylu art deco patří
ke kulturním památkám a Hedva
je chce restaurovat do původní
podoby. Vedlejší „brokátová“
místnost pak nabízí pohled do ně-
kdejší knihovny rodiny Flemmi-
chů, zakladatelů textilky na
Sokolovské ulici, která se spolu
s továrnou bratří Schielů na
Opavské stala základem pováleč-
ného Henapu, později Brokátu,
resp. Hedvy.
Rýmařovský závod však na zla-
tou éru dnes už jen vzpomíná.
Jeho provoz se během posledních

let smrskl na minimum a memen-
tem tohoto trendu jsou prázdné
a chátrající tovární budovy. I ty
ovšem mají osobité kouzlo. Právě
to se snaží hledat autorky výstavy
fotografií a kreseb, která stálou
expozici v Hedvě doprovází.
„S postupnou modernizací je vý-
robních prostor potřeba méně, ně-
které se opouštějí a mizí jejich
funkčnost. Hlavní myšlenkou naší
výstavy byla mizející krása před-
mětů a prostorů, industriální krá-
sa,“ přibližuje výstavu Martina
Kohoutková.
Spolu se třemi svými žačkami,
Adélou a Veronikou Kavkovými

a Kateřinou Vincourkovou, vy-
tvořily v opuštěných továrních
halách sérii černobílých fotogra-
fií. Zachytily na nich místa, do
kterých se běžný člověk nedosta-
ne. „Fotografie mých žaček vznik-
ly během jedné návštěvy Hedvy.
Dívky objevily zákoutí, která jsem
ani já neznala, ačkoliv jsem kolem
nich procházela denně,“ dodává
Martina Kohoutková. Soubor do-
plnila vlastními snímky a kresba-
mi Šárky Kutové. Vestibul Hedvy
tak zdobí subtilní výpověď o zašlé
slávě kdysi velké textilky, která
navzdory útlumu svůj boj o exi-
stenci ještě nevzdala. ZN

Otevírací doba
stálé expozice v závodu

Hedva:
Út a Čt  9.00 - 12.00
(na základě dohody
na tel.: 554 255 230

lze domluvit i jiný termín)

Prodejna nákrčníků

Brokátová místnost
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Zajímavosti z přírody
Kolik máme v Jeseníkách rezervací?

Když nebudeme pedanti usilující o naprostou
přesnost, můžeme konstatovat, že je jich nyní
přibližně sedmdesát. Pro mnohé je to možná
číslo překvapivě vysoké, protože když se řek-
ne Jeseníky, myslí se tím především území
chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ)
o výměře 740 km2. Jeseníky jsou ale mnohem
rozsáhlejší, a mnohé rezervace se tedy nachá-
zejí mimo CHKOJ. Tahle „jesenická sedmde-
sátka“ je rozeseta na území od javornického po
osoblažský výběžek, odtud dále po státní hra-
nici do Krnova, ke Slezské Hartě a k Morav-
skému Berounu přes Krahulčí k Rešovským
vodopádům, k Novému Malínu, Šumperku,
Hanušovicím a přes Brannou a Ramzovou
k javornickému výběžku.
Veřejnosti je dobře známá jen asi desítka z cel-
kového počtu rezervací, ostatní stojí jaksi na 
okraji nebo nejsou známé vůbec. Je pravda, že

každá rezervace nemůže být veřejnosti přístup-
ná, na druhé straně se o nich mohou zájemci le-
ccos dozvědět, k čemuž slouží i tento článek.
Jaké to jsou rezervace? Jde o maloplošná
zvláště chráněná území, která v České republi-
ce dělíme do čtyř kategorií: NPR - národní pří-
rodní rezervace, NPP - národní přírodní pa-
mátky, PR - přírodní rezervace a PP - přírodní
památky.
NPR je menší území mimořádných přírodních
hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou
geologickou stavbou vázány ekosystémy vý-
znamné a jedinečné v národním i mezinárod-
ním měřítku. V Jeseníkách byla v rámci
CHKO vyčleněna čtyři taková území: 1. Šerák
- Keprník, 2. Rejvíz, 3. Praděd, 4. Rašeliniště
Skřítek.
NPP je přírodní útvar menší rozlohy, zejména
geologický či geomorfologický, naleziště ne-

rostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve
zbytcích ekosystémů s národním nebo meziná-
rodním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem, a to i takový, který vedle přírody
formoval svou činností člověk. V našem regi-
onu jsou nejznámějším takovým územím
Rešovské vodopády.
PR je menší území soustředěných přírodních
hodnot se zastoupením ekosystémů typických
a významných pro příslušnou geografickou
oblast (např. Skalské rašeliniště).
PP je přírodní útvar menší rozlohy s regionál-
ním významem (např. lávový proud
u Meziny).
Pojďme se podívat na abecední přehled všech
rezervací, který může být pro mnohé poučný
nebo inspirativní. Je zaměřen na základní in-
formace, o některých rezervacích nemáme
všechny údaje.
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Z nově založených rezervací nebo rezervací, které jsou předmětem
návrhu, jde o Račinku v katastru Velkých Losin, Velký Pavlovický
rybník a Džungli v katastru Slezských Pavlovic a Louky na Miroslavi
v katastru obce Lipová-lázně, podmáčené louky s mimořádným vý-
skytem mečíku střecholistého.
• Území se nachází uvnitř CHKOJ. 
* Do přehledu jsou včleněny i rezervace, které byly původně samo-
statné, ale dnes jsou součástí NPR Praděd.
1) Jedna z nejlepších ukázek tohoto druhu v žulovském plutonu

i v rámci ČR.
2) + Velký a Malý Děd. Současná NPR Praděd (od r. 1991) zaujímá
rozlohu 2031 ha. Miloš Zatloukal
Zdroje:
Metodická příručka pro dobrovolné strážce při Správě CHKOJ (vy-
dána v 80. letech)
Turistický průvodce Jeseníky z r. 1991
Časopisy Campanula - r. 2010, 2011, 2012
Chráněná území ČR, sv. VI. - Olomoucko, 2003
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Hasiči radí občanům

Evakuace obyvatelstva
Evakuace je jedním ze základních způsobů
ochrany obyvatelstva. Představuje souhrn 
opatření zabezpečujících přemístění osob,
ale i hospodářského zvířectva a věcí z ohro-
ženého prostoru na bezpečné území.
Evakuace je nejčastěji organizována přísluš-
nými povodňovými orgány nebo krizovými
štáby při vzniku povodně.
Jaké jsou obecné zásady evakuace?
Po vyhlášení evakuace je nutné připravit 
evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho
doporučeným obsahem jsou:
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy

a cennosti,
- léky a prostředky osobní hygieny,
- základní trvanlivé potraviny, dobře zabale-

ný chléb a pitná voda,
- náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel

nebo přikrývky,
- kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalo-

vač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
- předměty denní potřeby, jídelní nádobí, ka-

pesní nůž, otvírač na konzervy.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např.
kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je
třeba označit jménem a adresou.
Další opatření, která je nutno provést před
odchodem z bytu:
• uhašení otevřeného ohně v topidlech,
• vypnutí elektrických a plynových spotřebi-

čů (mimo ledniček a mrazniček),
• uzavření hlavního přívodu vody a plynu,
• přemístění cenného nábytku, potravin a ne-

bezpečných látek do vyšších pater,
• odstranění nebo řádné zajištění snadno od-

plavitelného materiálu.
Při veškeré činnosti k přípravě na evakuaci je
nutné zachovat klid a uklidnit ty, kdo to po-
třebují, jednat s rozvahou a dodržovat poky-
ny hasičů, policistů a dalších osob, které 
organizují nebo zajišťují evakuaci.
Při opouštění bytu nebo rodinného domku si
evakuované osoby s sebou vezmou připrave-
ná evakuační zavazadla, domácí zvířata, uza-
mknou byt a dostaví se do určeného evaku-
ačního střediska. Neměli by zapomenout

vložit dětem do kapsy oděvu cedulku se jmé-
nem a adresou. Je vhodné se také ujistit, zda
o evakuaci vědí i sousedé a zda nepotřebují
při její přípravě pomoc. Při použití vlastních
vozidel je třeba dodržovat pokyny složek in-
tegrovaného záchranného systému, které or-
ganizují evakuaci.
Evakuace je mimořádné opatření a podléhají
jí v zásadě všechny osoby. Může trvat jen
krátkou dobu, ale může být i dlouhodobá
s více jak 48hodinovým pobytem mimo do-
mov. V tom případě organizátoři evakuace
realizují opatření k zabezpečení evakuova-
ných osob, jako je ubytování, stravování,
zdravotnické zabezpečení a jiné. Zpětné na-
stěhování lze provést až na pokyn organizá-
torů evakuace.
Mějme na paměti, že provedení evakuace 
obyvatelstva je nezbytným opatřením k zá-
chraně ohrožených osob, vyžadujícím spolu-
práci všech zúčastněných, jak organizátorů
evakuace, tak i evakuovaných osob.

por. Ing. Václav Komárek, HZS MSK

Užitečná informace

Omyly českých spotřebitelů 1
Omyly při uzavírání smluv a nakupování

Když jsem nic nepodepsal, nemusím nic
platit
Zákon zná několik způsobů, jakými lze
smlouvu uzavřít. Vedle tradiční písemné, kte-
rá je pod sankcí neplatnosti vyžadována jen
u některých smluv, například smluv cestov-
ních, se můžete zavázat i ústně nebo jiným
projevem, třeba gesty nevzbuzujícími u druhé
strany pochybnost o tom, jak to myslíte.
Novější formou je možnost uzavření smlouvy
v e-mailové komunikaci nebo objednání si zbo-
ží přes internetový obchod. Pokud uzavřete
smlouvu po telefonu nebo přes internet, pama-
tujte na to, že je uzavřena v okamžiku, kdy vaše
objednávka konkrétní nabídky uveřejněné na
webových stránkách dojde prodávajícímu.
U většiny spotřebitelských smluv tedy není pod-
mínkou vzniku platné smlouvy její písemná po-
doba obsahující současně i podpisy obou stran.
Zákonný podklad: § 35, § 40, § 43c, § 53 ob-

čanského zákoníku
Ve smlouvě je překlep v adrese, tudíž je
smlouva neplatná
Chyby v psaní a počtech nečiní smlouvu ne-
platnou, je-li její význam nepochybný.
Smlouva je neplatná pouze tehdy, neobsahuje-
li zákonem požadované informace, nemá for-
mu, kterou zákon vyžaduje, nebo je-li neurči-
tá či zcela nesrozumitelná.
Zákonný podklad: § 37 odst. 3 občanského
zákoníku
Když zboží nepřevezmu, smlouva se ruší
Pokud si výslovně ve smlouvě nesjednáte, že
nepřevzetím zboží se smlouva ruší, platí, že uza-
vřená smlouva je pro obě strany závazná.
Nesplněním dílčí povinnosti z ní vyplývající, te-
dy typicky převzetí zboží, se vystavujete sankci
zpravidla v podobě povinnosti zaplatit dohodnu-
tou smluvní pokutu nebo přinejmenším uhradit
škodu způsobenou zmařenou dopravou.

Zákonný podklad: § 35 odst. 1, § 43c odst. 2,
§ 53 odst. 5 občanského zákoníku
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST se síd-
lem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10-
Vršovice je vydavatelem časopisu dTest a pro-
vozovatelem webových stránek www.dtest.cz,
kde jsou publikovány výsledky nezávislých
a objektivních testů výrobků, varování před
nebezpečnými a zdravotně závadnými výrob-
ky, informace o právech, která chrání spotře-
bitele a posilují jejich postavení vůči prodáva-
jícím, a další rady. Spotřebitelská poradna je
k dispozici na tel. 299 149 009 každý všední
den mezi 9. a 17. hodinou.

Co nového u našich poštolek?
Z chování letošního páru poštolek
obecných je možné se domnívat, že
sameček je jedním z loňských mlá-
ďat a buduje se samičkou novou ko-
lonii v našem městě. Samička je ve-
lice plachá, zatímco sameček jen
minimálně. V hnízdě je pět vajec,
na kterých samička sedí již týden.
První vejce bylo zpozorováno 
25. dubna. Jsou-li naše výpočty
správné, přineseme vám v příštím
vydání fotografie s vylíhnutými mla-
dými poštolkami. Miroslav Škoda

Foto: Adéla Tošková
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Sport
Změny v českém sportu

Restrukturalizaci sportovního prostředí, za-
hájenou v úvodu roku 2012 po zvolení nové-
ho výkonného výboru ČSTV, umožnilo i zvo-
lení nového vedení Českého olympijského
výboru. Olympijský výbor dostal novou
strukturu, která zohledňuje jeho novou roli
zastřešující sportovní organizace a umožňuje
zastoupení sportovních klubů a tělovýchov-
ných jednot v rámci vlastní organizace ČOV.
Český svaz tělesné výchovy maximálně ko-
ordinoval svůj postup s kroky Českého 
olympijského výboru tak, aby mohl v rámci
probíhající transformace na přijímané změny
reagovat. Proto se letos 27. dubna, krátce po
plénu ČOV, konala 28. valná hromada
ČSTV. Kromě výročních zpráv schválila
změnu názvu organizace a novelu stanov.
Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je nyní
Českou unií sportu (ČUS). Ústředním moti-
vem novelizace stanov ČSTV byly vedle
změny názvu potřebné formální a právní 
úpravy textu, zakotvení vzniku a možnosti
fungování servisních center sportu a respek-
tování změn ve struktuře českého sportovní-
ho prostředí. Česká unie sportu odráží svou
úlohu moderní, dynamické a emancipované
sportovní organizace, zastupující zájmy
sportovních svazů, sportovních klubů a tělo-
výchovných jednot a poskytující servis.
Změna názvu výrazně symbolizuje transfor-
maci celého českého sportovního prostředí.
Nový název a nové logo lépe odráží novou

funkci a důstojné postavení organizace.
Původní název Československý svaz tělesné
výchovy (ČSTV) byl ustaven 4. března 1957
(v roce 1990 jej nahradil Český svaz tělesné
výchovy). Dnes je již výraz „tělesná výcho-
va“ archaický a zavádějící a výraz „svaz“ ne-
ní pokládán za vhodný i proto, že naše orga-
nizace nesdružuje jen svazy, ale také spor-
tovní kluby a jednoty. Není proto důvod, aby
ve společném názvu byl a priori evokován
název jedné ze složek. Výraz „unie“ se jeví
v tomto smyslu jako daleko vyváženější.
Logo České unie sportu (ČUS) využívá stát-
ních barev, které jsou jedním ze symbolů
České republiky - bílé, červené a modré tri-
kolóry. Podle neoficiální interpretace symbo-
lizuje bílá barva čistotu, červená krev proli-
tou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bez-
mračnou oblohu. Zachováním barevné kom-
binace navazuje Česká unie sportu na symbo-
liku barev původního i obnoveného loga
ČSTV a tím i na jeho tradici a přímou orga-
nizační spojitost. Použití státních barev jed-
noznačně odkazuje k prvému slovu názvu or-
ganizace a jeho definovanému obsahu. Zlatá
barva symbolizuje pevné a stálé spojení na-
šich členů, cennou hodnotu minulých i bu-
doucích úspěchů našich sportovců. Obrazně
zastupuje nejvyšší hodnoty a ideály, velkory-
sost a šlechetnost, sportovního ducha a úsilí
dosahovat met nejvyšších. Symbolika dvou
kruhů pevně propojených „podkovou“ pís-

mene U představuje v souladu se stanovami
základní organizační články ČUS s vlastní
právní subjektivitou, kterými jsou sportovní
kluby, tělovýchovné jednoty a svazy s celo-
státní působností, jejichž spojujícím článkem
je unie. Souborem barev a motivů kruhů též
logo ČUS přímo odkazuje k barevné kombi-
naci a podobě loga Českého olympijského
výboru a zejména k tomu, že s Českým 
olympijským výborem sdílí ideály olympis-
mu a úctu k zásadám Olympijské charty.
Změna názvu ČSTV na Českou unii sportu
má pro celé sportovní prostředí hluboký
symbolický význam. Po sametové revoluci
roku 1989 zůstal ČSTV snad jedinou z cent-
rálních organizací, která v mnohém zachova-
la svůj původní ráz a styl práce. Dlouhodobě
ztrátové hospodaření, krach Sazky a uvalení
organizace do stamilionových dluhů jsou to-
ho důkazem. Éra starého ČSTV, uzavřená
„tlustou“ čarou na 28. valné hromadě, tak
skončila. Skončila doba, kdy jsme měli ně-
koho vychovávat k tělesné zdatnosti, skonči-
la doba centrálního řízení tělovýchovy, skon-
čila především doba centrálního přerozdělo-
vání peněz. Česká unie sportu musí být orga-
nizací, která chce sportovnímu prostředí po-
skytovat kvalitní servis, zastupovat zájmy
svých členů a usilovat o zlepšení podmínek
pro český sport.

František Pohanka,
předseda TJ Jiskra Rýmařov

Neregistrovaní kuželkáři postoupili na mistrovství republiky
V sobotu 11. května se stala rý-
mařovská kuželna dějištěm kvali-
fikačních bojů o postup na Mis-
trovství České republiky družstev
neregistrovaných hráčů v kužel-
kách. I rýmařovská Městská ama-
térská kuželkářská liga (MAKL)
měla v této soutěži zastoupení -
družstvo KOM 1 ve složení Ol-
dřich Vaníček, Miloslav Grulich,
Michal Davidík a Marek Zoth.
Kvalifikace v Rýmařově se zú-
častnilo šestnáct družstev a jen se-
dm nejlepších mělo zajištěnu 
účast na MČR NERE. Hrálo se na

4 x 60 hodů sdružených v krásné
atmosféře za bouřlivého povzbu-
zování přítomných diváků.
Naši borci bojovali v poslední,
čtvrté skupině. Do té doby se jen
čtyřem družstvům podařilo překo-
nat součet 1000 kuželek, tedy prů-
měr 250 kuželek na hráče. Naši
hráči tedy vstupovali do bojů s cí-
lem tohoto průměru také dosáh-
nout.
Jako první nastoupil na dráhu
Oldřich Vaníček. Tíha odpověd-
nosti před domácím publikem mu
ubrala na jeho tradiční výřečnosti

a barvou konkuroval zdem kužel-
ny. Svůj start ale zvládl na výbor-
nou a splnil cíl, který si družstvo
vytýčilo, výkonem 252 kolků.
Ve druhém kole nastoupil
Miloslav Grulich. Přes počáteční
nervozitu se přenesl velmi dobře.
Za mohutného povzbuzování
předvedl svůj ukázkový styl a na-
hrál 260 kolků.
Třetí na řadě Michal Davidík roz-
jel na první dráze velkou show
a dosáhl 149 kolků. Po výměně
drah se však od něj štěstí odvráti-
lo a nahrál zde 107 kolků, což byl

na předchozí dráze jeho výkon do
plných. Celkový výsledek pak byl
256 kolků.
Naději na postup zdramatizoval
Marek Zoth. Ten si vybral den bl-
bec, když svými hody pravidelně
vyrážel střed. Až do druhé doráž-
ky udržoval publikum v napětí.
S pověstným klidem a profesio-
nálním přístupem trefil v závěru
dorážky dvakrát devítku a bylo
rozhodnuto. Výkonem 237 kolků
(Marku, takové mizerné číslo u te-
be nepamatuji) se družstvo pře-
houplo přes hranici 1000 kolků,
konkrétně 1005, což znamenalo 
účast ve finále. Tam se naši zá-
stupci kvalifikovali po šesti letech.
Na kuželně bylo k vidění mnoho
zajímavého a napínavého. Šest ti-
sícovek a minimální rozdíly ho-
voří jasnou řečí o nasazení každé-
ho jednotlivce. To vše je dostateč-
nou pozvánkou na finálové klání,
které se uskuteční ve dnech 
15. a 16. června v Blansku za 
účasti třiceti družstev z celé re-
publiky. Takže pevnou ruku
a hodně štěstí. 

Alena Jurášová
Fota: archiv neregistrovaných kuželkářů
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Další díl seriálu Českého poháru hráli kuželkáři v Horním Benešově
Pûtatfiicet tûlesnû postiÏen˘ch ku-
ÏelkáfiÛ bojovalo v Horním Bene‰ovû
o nejlep‰í umístûní v pokraãování
seriálu âeského poháru 2013.
V kategorii LP1 první dvě pozi-
ce vybojovali kuželkáři z ČKD
Blansko - Petr Kumstát (417

kolků) a Zdeněk Špaček (395
kolků), třetí skončil domácí Jo-
sef Kašpar a čtvrtá příčka patřila
Jiřímu Poláškovi z TJ Jiskra
Rýmařov (357 kolků).
V kategorii LP2 si znamenitě ve-
dl Ivo Mrhal, který hájil barvy

Kovohutí Břidličná a výkonem
414 shozených kolků vybojoval
stříbrnou příčku. První se umístil
Antonín Štrait (424 kolků), třetí
skončil Bohumil Bašný (399
kolků), oba z ČKD Blansko.
V kategorii TP svedli kuželkáři
velké a téměř vyrovnané boje.
Favoritem této kategorie je již
několik let rýmařovský kuželkář
Zdeněk Dočkálek, který se letos
rozhodl hostovat v týmu Kovo-
hutí Břidličná. Z benešovské ku-
želny si odnesl zlato s celkovým
počtem 551 shozených kolků.
Druhá příčka patřila Rudolfu
Vávrovi z Opavy (446 kolků)
a o třetí a čtvrtou pozici se podě-
lili se stejným počtem 426 sho-
zených kolků Oldřich Illík
z Opavy a Miroslav Grebenár,
který hájil barvy Kovohutí
Břidličná.

Průběžné výsledky Českého
poháru:

Kategorie LP1
1. Petr Kumstát 39 bodů
2. Jiří Polášek 27 bodů
3. Zdeněk Špaček 26 bodů

Kategorie LP2
1. Ivo Mrhal 28 bodů
2. Antonín Štrait 27 bodů
3. Bohumil Bašný 26 bodů

Kategorie TP
1. Zdeněk Dočkálek 26 bodů
2. Petr Švédík 25 bodů
3. Miroslav Grebenár 24 bodů

Příští díl seriálu Českého pohá-
ru 2013 odehrají tělesně postiže-
ní kuželkáři 7. a 8. června v Ryb-
níku u České Třebové. 

JiKo

Jarní úspěchy ve vytrvalosti
Jezdecká sezóna 2013 je po dlouhé zimû tady a SK
Pental Bfiidliãná se opût vydal na vytrvalostní závody.
Třiadvacátého března se naši závodníci 
zúčastnili mrazivých vytrvalostních dostihů
v Hoštce. V soutěži stupně Z na 40 km star-
toval Ing. Vladimír Jakub Sláma s mladým
valachem Sheryz La Fay, pro kterého byly
tyto závody první v životě. Závod dokončili
na 14. místě. Druhá startující dvojice Josef
Klech s Blitz Windem dokončili hobby zá-
vod na 20 km na 26. příčce.
Další závody proběhly v Plaveckém Podhradí
na Slovensku ve dnech 12. a 13. dubna. Na
start soutěže stupně Z na 40 km se opět posta-
vil Sheryz La Fay s Ing. Vladimírem Jakubem

Slámou a dokončili opět na 14. místě. V sou-
těži stupně L na 60 km se byla „rozběhnout“
před náročnou sezónou zkušená Annie Jump
se svou stálou jezdkyní Kateřinou Kocourko-
vou. Dvojice dokončila na 7. příčce.
Druhý květnový víkend byl ve znamení pro-
pršených závodů v Těšánkách u Kroměříže,
kde se kromě národních závodů konalo i ob-
lastní mistrovství severní Moravy a republi-
kový Veteran cup pro jezdce nad 50 let. SK
Pental vyslal do boje o umístění čtyři dvoji-
ce. Hobby soutěže na 40 km se zúčastnili
Josef Klech s Blitz Windem, kteří si doběhli
pro 3. místo, a Kamila Kaňoková s Dryble-
rem, kteří vybojovali 2. místo. Na start sou-

těže na 60 km se postavil Sheryz La Fay
s Ing. Vladimírem Jakubem Slámou. Závod
dokončili na 10. příčce a zároveň se stali 
2. vicemistry severní Moravy a taktéž 2. vi-
cemistry veteránů. Na trať závodu dlouhého
80 km se vydaly Annie Jump a Kateřina
Kocourková, suverénně si stylem start-cíl
doběhly pro 1. místo a současně se staly vi-
cemistryněmi severní Moravy.
V červnu nás čekají závody v jihomorav-
ském Mikulově a poté vrchol sezóny, mist-
rovství republiky juniorů a mladých jezdců
v Borotíně u Tábora, kde bude o medaile bo-
jovat Annie Jump s jezdkyní Kateřinou
Kocourkovou. Kateřina Kocourková

Soukromá řádková inzerce
• Prodám rodinný dům 2+1 + 2 pokoje v podkroví v hezkém prostře-

dí ve Staré Vsi. Součástí je garáž a zahrada. Tel. 776 199 714.
• Nabízím pronájem RD - bungalov, bezbariérový. Jedná se o novo-

stavbu s dispozicí 4+1, 120 m2. Jen vážní zájemci, informace na tel.:
776 813 326.

• Prodám družstevní panelový byt 1+1 v Rýmařově na ul. Příkopy 7.
Tel.: 775 066 707. Volejte po - pá od 14 do 18 hodin.

• Pronájem bytu. Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 3+1, 75 m2

v Rýmařově, nedaleko centra, v blízkosti autobusového nádraží. Byt je
v přízemí nekuřáckého domu, který je po celkové rekonstrukci se za-
chováním stylových prvků. V domě jsou dvě bytové jednotky, v kaž-
dém podlaží jeden byt. Nová koupelna, okna, samostatné topení na
plyn, renovované parkety. Pronájem je včetně komory a menší garáže
v domě. Cena nájmu 4 500 Kč/měsíc + náklady za celoroční provoz
asi 3000 Kč/měsíc, kauce 15 000 Kč. Tel. 721 527 068.
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 7. 6. 2013

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 30. 5. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

11/2013

Foto: archiv TP kuželkářů
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I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady

Prázdninová dopolední Angličtina s Ivou
konverzace a opakování gramatiky

učebna v centru Rýmařova
vhodné pro žáky druhého stupně základních škol 

a středoškoláky

Kdy: úterky a čtvrtky
9.30 - 10.30 začátečníci a 10.45 - 11.45 pokročilí

Cena: 960 Kč za 8 hodin
Termín č. 1: 2. 7. - 25. 7.
Termín č. 2: 6. 8. - 29. 8.

Pro rezervaci místa volejte denně
po 13. hodině na tel.: 773 101 786

Kraj vydal letní cyklistickou mapu
Jesenické magistrály

Letní mapu Jeseníků, ve které kromě klasických cyklotras a turistic-
kých tras najdou zájemci i tipy na cyklovýlety, vydal
Moravskoslezský kraj. Mapa v měřítku 1:67 000 může být užitečným
pomocníkem a zdrojem inspirace pro aktivní trávení volného času
v této části našeho regionu. Mapy jsou k dostání zdarma na Krajském
úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě a také v turistických in-
formačních centrech v Jeseníkách.
Projekt Jesenická magistrála realizuje Moravskoslezský kraj s part-
nery, spolufinancuje ho Evropská unie. Je zaměřen na podporu bě-
žeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času
v Jeseníkách. Hlavní myšlenkou je propojit upravované lyžařské bě-
žecké trasy v tomto regionu a využít je i mimo zimní sezónu. Projekt
se rozjíždí, návštěvníci Jeseníků se mohou těšit například i na nový
dřevěný mobiliář nebo informační systém. K projektu Jesenická ma-
gistrála vznikají také webové stránky na adrese: www.jesenicka-ma-
gistrala.cz. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,

odbor kancelář hejtmana kraje

Záchranná stanice Stránské
je na Facebooku

Záchranná stanice ve Stránském zřídila facebookové stránky, na
kterých propaguje svou činnost. Najdete nás na adrese www.facebo-
ok.com/ZachrannaStaniceStranske nebo na webových stránkách
www.stanicestranske.mistecko.cz. Pro pomoc ohroženým živoči-
chům můžete rovněž využít telefonního čísla 777 256 577.
Děkujeme. Záchranná stanice Stránské

Redakce R˘mafiovsk˘ horizont upozorÀuje!

Zmûna telefonního ãísla pevné linky:
554 254 374

âíslo mobilního telefonu zÛstává v platnosti:
732 102 489

Redakce RH

Foto: Věra Teplárková
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MTB po Jesenické magistrále
V nedûli 12. kvûtna se díky Stfiedis-
ku volného ãasu R˘mafiov, CK Stará
Ves, Ski klubu RD R˘mafiov a finanã-
ní podpofie mûsta R˘mafiova usku-
teãnil závod horsk˘ch kol, novû na-
zvan˘ Po Jesenické magistrále.
Závod volnû navázal na dlouholetou
tradici MTB závodÛ v Hornomûstské
zatáãce MTB na Kubitárnû.
Ani letos nás počasí nezklamalo
a celý den vydatně pršelo. Přesto

si skvělé tratě nenechalo ujít 111
závodníků! V deset hodin vystar-
tovaly nejmladší kategorie, od
benjamínků po mladší žáky, děti
se nezalekly počasí a statečně bo-
jovaly s mokrou tratí. Před půl
jedenáctou odstartovaly všechny
ostatní kategorie, od žáků přes
juniory, ženy až ke všem muž-
ským kategoriím. Snad poprvé
v historii dojeli všichni závodní-

ci do cíle, nikdo to v tak krásném
počasí nevzdal. V cíli často byla
identifikace závodníka přes vrst-
vy bláta možná pouze podle star-
tovního čísla či hlasu. Většina
závodníků následně skončila
v edrovickém rybníku, čímž se
ze závodu málem stal triatlon.
Nejrychleji se nejdelší trať poda-
řilo projet Tomáši Kechrtovi
z Pels Teamu, druhý v celkovém

pořadí skončil Martin Borák
z týmu Polách a syn a na třetím
místě dojel Jakub Boček z klu-
bu Stevens Bolatice. Z žen byla
nejrychlejší Marie Březinová
z LKT80 Šumperk, na druhém
místě dojela Štěpánka Staňková
za TNF Bike Team a třetí skon-
čila Markéta Sněhotová z týmu
Hupnakolo.cz.
Závod byl zařazen do seriálu zá-
vodů Jesenický šnek a šneček
2013. Děkujeme všem partne-
rům, bez kterých by se závody
nemohly uskutečnit. 

Jakub Vala

Fota: M. Škoda
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