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Zástupci mûsta slavnostnû zapsali  
do knihy novû narozené obãánky

Na SvojsíkÛv závod pfiijeli Na StráÀ 
skauti z celého okresu Bruntál

Ve Staré Vsi shofiela dfievûná garáÏ
i se zaparkovan˘m vozidlem

V R˘mafiovû se setkali uãitelé a Ïáci 
umûleck˘ch oborÛ z ‰esti zemí

Mlad˘m r˘mafiovsk˘m volejbalistÛm 
se dafií, po 4. kole jsou druzí

ročník XV.
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Po celý den byla budova SVČ v obležení zvědavých návštěvníků, pro které byl připraven bohatý program

V odpoledním programu vystoupily zájmové kroužky z Rýmařova i Polska, venku hrálo divadlo na chůdách Fota: Jakub Vala a ZN

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2013

2

Den dětí a slavnostní otevření budovy SVČ

Kino promítalo hlavně pro děti - animovaný Čtyřlístek
V malém sále zahrálo Jiří Holoubek trio, venku Kelt Grass Band
a Podolanka

Hvězdou večera byli Ondřej Havelka and his Melody MakersMíša Dolinová si s dětmi vyprávěla o počasí
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Druhé vítání dětí v letošním roce

Viktorie Zábranská, Ester Haltmarová, Radek Hejsek, Adéla Šubová, Leontýna Soustružníková, Adam Kotlárik, Jan Furiš, Šimon Bujas,
Stanislav Smékal, Anna Mojáková
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Pár slov... o módní diktatuře
Před několika týdny jsem v na-
šich novinách psal o konzumeris-
mu. S tímto obecným pojmem
souvisí jev příznačný pro malou
českou otevřenou ekonomiku -
tzv. „módní diktatura“. Připome-
nu jen, že konzumerismus je ten-
dence spotřebitelů nadměrně na-
kupovat a hromadit předměty
a požitky za účelem zvyšování 
osobního štěstí.
Konzumerismu zneužívají nad-
národní korporace, které se snaží
všemožnými prostředky dovést
spotřebitele nesplňujícího určité
vzhledové normy k pocitu méně-
cennosti ve společnosti. Tomuto
jevu se potom říká módní dikta-
tura. Nadnárodní korporace jejím
prostřednictvím upevňují své do-
minantní postavení na trhu a zvy-
šují svůj zisk. Dlouhodobě získá-
vají zákazníka, který kupuje zbo-
ží, jež považuje za velmi důleži-
tý statek. Především mladému
spotřebiteli ukazují v médiích
vzor dokonalého muže, dokonalé
ženy, kterým nic nechybí. Hezcí
lidé v reklamách jsou přece do-
konalí díky kosmetickým pří-
pravkům a oblečení od špičkové
firmy. Nejčastěji se do reklam-
ních pastí chytají mladé ženy,
které přirozenými fyzickými pro-
porcemi vybočují z těchto no-
rem. Potom se řada z nich ocitá
pod tlakem okolí a dostává se mi-
mo kolektiv. Některé případy
mladých žen končí anorexií,
v nejhorším i sebevraždou.
Předmětem debaty je, jak moc
může marketing nadnárodních

korporací zasahovat do individu-
ality a myšlení mladých lidí.
Nemalou roli ve prospěch módní
diktatury hrají média, která žijí
z reklam a ve své podstatě ji ak-
tivně podporují.
Móda je sociálně-psychologický
fenomén, který ovlivňuje různé
lidské aktivity a myšlení lidí. Asi
nejvíce se prosazuje v oblékání,
zasahuje ale také do hudby, umě-
ní, politiky, informatiky i ekono-
miky. Je stará jako lidstvo samo
a tvrdím, že ve společnosti má
své místo, má dokonce i moti-
vační charakter a do jisté míry
pozitivně ovlivňuje individualitu
i společnost. To se nedá říci
o módní diktatuře, která má zce-
la opačný efekt zvláště v době,
kdy spatřujeme ve společnosti
velké sociální rozdíly. Módní
diktatura pronikla z větší části do
našich velkoměst, na periferiích
se s ní naštěstí nepotkáváme tak
často a „značka“ může mít na
vesnicích a malých městech do-
konce záporný ohlas.
Doufejme, že nadnárodní korpo-
race nebudou na společnost vy-
tvářet až takový tlak, jak napsal
jeden účastník internetové dis-
kuze: „Když si nadnárodní pod-
niky vzpomenou, tak bude móda
třeba nosit nosy natřené nazele-
no a oni to opravdu prosadí. Dají
to do médií a za tři dny budou
chodit lidi s nosy nazeleno.“
Doufejme, že české podniky bu-
dou mít dostatek síly na udržení
se v této ekonomicky složité do-
bě. Boci

V tomto čísle najdete

Foto na titulní straně:
redakce - náměstí Míru v Rýmařově půldruhého měsíce od zahá-
jení rekonstrukce
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Aktuálně z města

Na Pivovarské ulici byly zničeny čtyři vzrostlé stromy
Letos na jaře se z neznámého dů-
vodu neprobudily a nevyrašily na
Pivovarské ulici u odbočky na
Husovu ulici čtyři vzrostlé stromy,
dva modříny a dvě břízy. Není
v přírodě obvyklé, aby v jednom
místě odumřelo bez podstatné pří-
činy několik stromů dvou druhů,
když předtím byly v plné síle a ne-
vykazovaly dlouhodobě známky

stárnutí, chřadnutí nebo usychání.
Je zjevné, že příčinou mohl být jen
člověk a jeho zlý úmysl stromy
zlikvidovat.
Město nechá stav stromů posoudit
zástupcem Agentury pro ochranu
přírody. Všechny čtyři stromy by-
ly totiž v patě kmene navrtány
s cílem stromy zahubit. Škoda,
která vznikla, je několikerého dru-

hu. Za prvé je to ztráta vzrostlých
stromů na pozemku města, které
byly výraznými dominantami své-
ho okolí a významně přispívaly
k ozelenění lokality a celého měs-
ta. Za druhé stromy plnily své
funkce - význam pro životní pro-
středí produkcí kyslíku, pohlcová-
ním prachu a hluku a funkci este-
tickou ozeleněním centra města

a příznivým působením na život
obyvatel. Stromy byly v dobré
kondici a rostly na místě, kde by
zřejmě dlouhodobě nenastal žád-
ný důvod k jejich likvidaci.
Hodnotu těchto stromů lze vyčíslit
v řádu desítek tisíc korun. Město
proto podalo trestní oznámení na
neznámého pachatele na Policii
ČR. Ing. Petr Klouda, starosta

Zemní práce na náměstí odkryly nálezy ze středověku,
rekonstrukci to nezastaví

Od zahájení rekonstrukce námûstí 
ubûhlo pÛldruhého mûsíce. Zástupci
mûsta a firem pravidelnû kontrolují
provádûné prací. Zásadním úkolem
kontrolního dne, kter˘ se konal ve
ãtvrtek 30. kvûtna, bylo rozhodnout

o tom, jak mají pokraãovat archeolo-
gické práce a samotná obnova ná-
mûstí.
„Bylo dohodnuto, že práce poběží
paralelně a archeologický výzkum
nebude narušovat průběh prací

stavby a pokud možno jej nebude
ani zpožďovat. Také jsme se shod-
li na tom, že místo, kde jsou ar-
cheologické nálezy, bude rozděle-
no do zón. Jedna po druhé se bu-
de prozkoumávat a průzkum se
bude uzavírat tak, aby se mohlo
pokračovat v rekonstrukci náměs-
tí, především ve výměně vodovod-
ního řadu. Máme samozřejmě zá-
jem, aby archeologické práce pro-
běhly co možná nejdříve a nekří-
žily záměry stavby,“ přiblížil pro-
blematiku rekonstrukce náměstí
a archeologického výzkumu sta-
rosta Petr Klouda a dodal, že měs-
to postavilo v lokalitě výzkumu
stany tak, aby mohl průzkum pro-
bíhat za každého počasí a nedo-
cházelo ke zpoždění.
Starosta dále uvedl, že předmětem
třetího kontrolního dne bylo také
řešení některých detailů, např. 

umístění orientačních tabulí a smě-
rovek, turistického značení, zadání
výroby některých prvků, umístění
sloupků v zídkách, výběr druhu
kamenů na zídky a podobně.
Výzkum na Radniční ulici
v Rýmařově si nenechalo ujít ani
osm studentů archeologie Slezské
univerzity v Opavě se svým učite-
lem a dlouholetým kolegou rýma-
řovského historika Jiřího Karla
Vladimírem Gošem. Mimo jiné si
prohlédli expozice Městského
muzea Rýmařov a historicky vý-
znamné lokality města.
O tom, jak pokračuje záchranný
archeologický výzkum, jaké nále-
zy se vědcům podařilo objevit
a zda se výzkum dotkne celého
náměstí, jsme hovořili s hlavním
archeologem Markem Kieconěm
z Národního památkového ústavu
v Ostravě.

odpovídá archeolog Mgr. Marek Kiecoň
Jaké archeologické nálezy jste
objevili a z kterého jsou období?
V tuto chvíli záchranný archeolo-
gický výzkum zahajujeme, takže
prozatím mnoho konkrétních po-
znatků nemáme. Pohybujeme se
v prostoru Radniční ulice a ná-
městí Míru, tedy v místech, která

měla již od středověku komuni-
kační charakter. Tomu budou od-
povídat i odkrývané nálezové si-
tuace, očekávat lze zejména 
úpravy povrchů - dlažby.
A vzhledem k tomu, že se nám
podařilo zachytit oproti stávající-
mu stavu posunutou uliční čáru,

byly již registrovány i pozůstatky
původní zástavby, jednak v po-
době kamenných základů domu
při západní straně náměstí, ale
i ve formě destrukčních požáro-
vých vrstev v Radniční ulici, do-
kládajících existenci dřevěné či
dřevohlinité architektury.

Co se týká hmotných nálezů,
většinou jde o fragmenty kera-
mických nádob, běžné součásti
soudobé výbavy domácnosti,
které se v podobě odpadu dosta-
ly i na veřejné prostranství. Ve
velkém množství jsou zastoupe-
ny hlavně ve zmíněných požáro-

Marek Kiecoň drží nalezený sekeromlat

Místa děr navrtaných do kmene
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vých horizontech. Objevena byla
i poloha s větším seskupením že-
lezných předmětů a strusky, což
nasvědčuje tomu, že v těchto
místech mohlo být provozováno
kovářské řemeslo.
Datování prozatím odkrytých si-
tuací odpovídá přelomu středově-
ku a novověku, to znamená 
15. a 16. století. Poslední zajíma-
vý nález je ale staršího data, jed-
ná se o pravěký broušený kamen-
ný nástroj - sekeromlat. Do stře-
dověkých vrstev se dostal až dru-
hotně, prozatím nezodpovězena
je otázka jeho využití v této době.
Jdou zvěsti o tom, že se budete
snažit nalézt či odkrýt i původní
kašnu nebo její zbytky na ná-
městí. Je to pravda?
To je pravda. Existují plánové
podklady a ikonografická zobra-
zení umožňující s jistou mírou
nepřesnosti určit jejich polohu.
V rámci projektu dochází k od-
stranění recentní dlažby z kostek
i pozdně novověké valounové
dlažby, plošná skrývka je v tom-
to případě ideální možností po-
dobné objekty zachytit a provést
komplexní dokumentaci. Jak již
mohou kolemjdoucí v těchto
dnech vidět, jsou v ploše náměs-
tí přítomny ale i jiné situace, za-
jímavá je například kamenná
cesta směřující podél radnice

k vyústění Radniční ulice.
Archeologický průzkum se do-
tkne celého náměstí? Pokud
ano, budou z toho důvodu poza-
staveny práce na rekonstrukci
náměstí?
Vzhledem k tomu, že dochází
k plošné skrývce, budeme prová-
dět archeologický výzkum na ná-
městí Míru i v Radniční ulici, mi-
nimálně v podobě plošné doku-
mentace. Často se stává, že před-
poklad archeologického výzku-
mu není vkomponován do pro-
jektu stavby, pak může docházet
k částečnému omezení stavby.
S městem Rýmařov je uzavřena
dohoda o provedení záchranného
archeologického výzkumu a sna-
žíme se konstruktivně domlouvat
na jeho realizaci. To znamená
hlavně výzkum maximálně 
urychlit, zejména v exponova-
ných místech stavby se naše prá-
ce provádějí přednostně, dále se
budeme snažit řešit vše v součin-
nosti se stavbou tak, ať to průběh
rekonstrukce co nejméně omezu-
je. Na Radniční ulici by práce ar-
cheologů měly trvat asi tři až čty-
ři týdny, ovšem s tím, jak už jsem
řekl, že to neohrozí postup prací.
Připomeňme, že archeologický
výzkum je podle zákona povinný.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, s patřičnou no-

velizací, ukládá stavebníkovi po-
vinnost umožnit pověřené orga-
nizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu. Výz-
kum se provádí pouze v místech,
kde se stavba realizuje a kde by
mohlo dojít k bezprostřednímu

narušení či zničení archeologic-
kých památek. Ty jsou pak za-
chovány alespoň v podobě pat-
řičné dokumentace archeologic-
kých nálezových situací, případ-
ně v podobě hmotných nálezů,
které se v nich nacházejí.
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Dokumentátorka Jana Brhelová (vpravo) ke své práci uvádí:
„Orientujeme se na nálezy ve vrstvách. Pokud jde o keramiku ne-
bo kov, které podléhaly módě a neustále se vyvíjely, dokážeme
podle nich například kousek keramického střepu zařadit minimál-
ně do příslušného století. Čím mladší nález, tím je zařazení užší.
Jednotlivá čísla na štítcích popisují nálezová místa, která se záro-
veň fotografují, následně se pořizuje písemná dokumentace.
Nedávno jsme odkryli vrstvu se známkami velkého žáru. Rýmařov
ve středověku několikrát vyhořel. Jde o místo, kde shořel pravdě-
podobně dům. Lze i poznat, že se na tom místě následkem požáru
zřítila stěna domu, najdeme kusy ohořelých dřev nebo uhlíků, na
omítce je vidět, že prošla velkým žárem.“

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na své zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 20. června v 17 hodin
v sále Střediska volného času na Divadelní ulici v Rýmařově (základní umělecká škola).
Program:
1. Zpráva o stavu kultury ve městě 3. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2013
2. Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření 4. Různé

Ing. Petr Klouda, starosta města, v. r.

Odbory MěÚ informují
odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

Kam s nefunkční zářivkou?
VyslouÏilé lineární ãi úsporné záfiivky a v˘bojky ne-
patfií do popelnice na smûsn˘ odpad, protoÏe z nich
mohou pfii rozbití unikat nebezpeãné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám
po letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam
vyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkční.
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky
nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale
ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyro-
bené. Proč vlastně? Zářivky (trubicové i kom-
paktní úsporné) totiž obsahují malé množství
jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení
a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při ná-
kupu té nové.

Další možností, jak správně naložit s nefunkč-
ní zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvo-
ře na ulici Palackého nebo v odpadovém cent-
ru na ulici 8. května. V budově Městských slu-
žeb a odboru životního prostředí jsou také 
umístěny malé kontejnery pouze pro úsporné
žárovky a výbojky (nikoli zářivky a žárovky).

Obsluha sběrného dvora je od vás zdarma pře-
vezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby
se nerozbily.
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje
kolektivní systém Ekolamp, který nejen přispí-
vá na náklady provozu sběrného místa, ale pl-
ně hradí veškeré náklady na přepravu a recyk-
laci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří
část prostředků určených pro nakládání s ko-
munálním odpadem. Ekolamp tak přispívá 
k ochraně životního prostředí v našem městě
a na nás všech je, abychom se k němu alespoň
malým dílem připojili. Více se o problematice
nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
Milan Rozsíval, odbor ŽPaRR MěÚ Rýmařov
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odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna dopravního značení na Husově ulici

Odbor dopravy a silničního hospodářství informuje občany, že Husova
ulice bude jednosměrná, a to ve směru od Pivovarské ulice (od prodej-
ny Drogerie Teta) na třídu Hrdinů. S tím souvisí i změna dopravního
značení. U odbočky od prodejny Lidl bude přikázaný směr jízdy vpra-
vo. Od přechodu pro chodce (směrem k SVČ) budou zřízena podélná
parkovací stání pro osobní vozidla. U vjezdů na soukromé pozemky
a pro zásobování budou vyznačeny zóny zákazu stání vodorovným do-

pravním značením (žlutými klikatými čárami).
Ke změně dopravní situace dojde v nejbližší době v závislosti na kli-
matických podmínkách. Termín realizace bude včas oznámen
a Husova ulice bude označena přechodným dopravním značením zá-
kazu stání v den, kdy bude prováděno vodorovné dopravní značení.
Žádáme řidiče, aby dopravní značení respektovali.

Bc. Renata Vyslyšelová, odbor dopravy MěÚ Rýmařov

Odbor dopravy děkuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov
děkuje občanům, kteří upozornili Policii ČR na počínání dvou vanda-
lů, kteří poškodili silniční zrcadlo na křižovatce ulic Bartákova -
Revoluční - Žižkova. Náklady na pořízení silničního zrcadla byly 

17 500 Kč. Tato škoda bude po vandalech vymáhána. Jsme rádi, že
jsou v našem městě ještě všímaví lidé, kteří nejsou lhostejní k ničení
cizího majetku. Díky nim byli pachatelé odhaleni.

Bc. Renata Vyslyšelová, odbor dopravy MěÚ Rýmařov

Co mám dělat, když... mám podezření, že to dítě není moje
Jedno staré přísloví říká: „Otec je vždy nejistý.“
Pesimističtí sociologové tvrdí, že téměř každý
desátý člověk není potomkem svého oficiálně
uváděného otce. A nikdo o tom neví. Pouze
matka zná to tajemství. Někdy si ani ona není ji-
stá, kdo tatínkem vlastně je. Naštěstí po tom ni-
kdo nepátrá.
Kardinální otázkou zůstává, zda má v rodině
převažovat biologické a genetické pouto nad
poutem společenským. Jinak řečeno: je otcem
dítěte ten muž, jehož spermie oplodnila vajíčko
matky? Nebo spíše ten, který se o dítě stará, vy-
chovává ho a v neposlední řadě na to všechno
ekonomicky přispívá?
V českém právu platí odjakživa zásada „mater
semper certa est“, neboli matka je vždy jistá.
U otce samozřejmě tento princip uplatnit nelze,
a proto s ohledem na nejlepší zájem dítěte, kte-
ré má právo mít oba rodiče, stanoví zákon o ro-
dině tzv. zákonné domněnky, podle nichž se
otec dítěte určuje.
První domněnkou je, že otcem dítěte je man-
žel matky. Narodí-li se dítě v době od uzavření
manželství do uplynutí třístého dne po zániku
manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné,
považuje se za otce manžel matky. U nesezda-
ných rodičů se uplatní tzv. druhá domněnka,
podle které se za otce považuje muž, jehož
otcovství bylo určeno souhlasným prohláše-
ním rodičů učiněným před matričním úřa-
dem nebo soudem. Toto prohlášení lze učinit
i k ještě nenarozenému dítěti, je-li již počato.
Nedošlo-li k určení otcovství podle předcho-
zích ustanovení, může dítě, matka i muž, který
o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby ot-
covství určil soud. Za otce se pak považuje

muž, který s matkou dítěte souložil v době, od
které neuběhlo do narození dítěte méně než sto
osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho ot-
covství závažné okolnosti nevylučují.
Paternitní spory, neboli spory o otcovství, roz-
hoduje pouze soud. Manžel matky může do šes-
ti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné
pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, své ot-
covství u soudu popřít. Nejpozději však může
popřít otcovství do tří let od narození dítěte.
Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným
prohlášením rodičů, může otcovství před sou-
dem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být
otcem dítěte, a dokud neuplyne šest měsíců ode
dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Ve stejné
lhůtě může popřít, že je otcem dítěte muž, jehož
otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením
rodičů, také matka dítěte. Pokud uplynula lhů-
ta stanovená pro popření otcovství některé-
mu z rodičů a vyžaduje-li to zájem dítěte, může
podat návrh na popření otcovství vůči otci, mat-
ce a dítěti pouze nejvyšší státní zástupce. Jde
o případy, kdy např. má zájem o určení otcov-
ství k dítěti biologický otec.
V paternitních sporech se k důkaznímu řízení
prakticky ve všech případech používá tzv. testů
DNA. K provedení dokazování touto formou
není potřeba odebírat krev testovaných osob.
Potřebný vzorek DNA lze dnes již získat stěrem
vnitřní strany dutiny ústní. Tento stěr se prová-
dí pomocí speciálního kartáčku a není žádným
problémem jej provést i u kojenců. Testy DNA
se provádějí pomocí molekulárně genetických
metod a lze je provádět i tehdy, je-li k dispozici
pouze vzorek DNA dítěte a potenciálního otce,
ale chybí vzorek matky dítěte. V takovém pří-

padě je rozlišovací schopnost testů DNA
99,99%. Je-li k dispozici i vzorek DNA matky
dítěte, činí rozlišovací schopnost DNA testu 
nejméně 99,9999 %. Překážkou provádění
těchto testů může být pro někoho jejich cena ve
výši několika tisíc korun.
Testy otcovství provádějí mnohé genetické la-
boratoře a ústavy biochemie. Dnes je testování
celkem běžnou záležitostí a prakticky každý si
může o provedení těchto testů požádat. Běžné
provedení testů otcovství je anonymní, to zna-
mená, že vzorky nejsou uvedeny pod jmény, ale
evidovány pod číslem. Pro provedení anonym-
ního testu otcovství není nutná ani návštěva la-
boratoře, stačí vzorky zaslat poštou. U těchto
testů není možné jmenovitě uvést testované 
osoby. Ve vyhodnocení je pouze uvedeno, že 
osoba, od které byl odebrán vzorek číslo jedna,
je, či není biologickým otcem osoby, od které
byl odebrán vzorek číslo dvě. Výsledky tzv. 
anonymních testů jsou určeny pouze pro potře-
by zadavatele - nemohou být tedy použity
v soudním sporu či při jiném úředním jednání.
U soudně nařízeného testování DNA se k odbě-
rům dostaví oba rodiče a provádí se důkladná 
identifikace, zpravidla doprovázená pořízením
fotografie a otisku prstu, aby se předešlo mož-
nosti záměny kterékoli z testovaných osob, na-
příklad nastrčením cizího dítěte nebo jiného
muže místo dotyčného otce.
Informace k testům DNA je možné získat na in-
ternetu, soudní paternitní spory řeší sociální
pracovnice na úseku sociálně-právní ochrany
odboru sociálních věcí MěÚ Rýmařov.

Bc. Iveta Podzemná,
odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov

V útulcích po celé republice čeká na svou šanci plno štěňat i dospě-
lých psů. Jsou zde nechtěná štěňata, psi, kteří přišli o své pány, ne-
povedené dárky k Vánocům nebo za vysvědčení. Nové opatrovníky
potřebují všichni psi z útulků, čistokrevní stejně jako inteligentní

kříženci. Pokud tedy nutně nepotřebu-
jete pejska z encyklopedie, ale hledáte
věrného přítele, zkuste hledat v útul-
cích. Provizorní záchytný kotec pro na-
lezené a opuštěné pejsky má i město
Rýmařov. Ve spolupráci s městskou po-
licií a Městskými službami Rýmařov
budeme představovat aktuální „nale-

zence“, kteří čekají na svého pána nebo na nového lidského přítele.
Prvním psím nalezencem, kterého do záchytného kotce přivezli začát-
kem letošního března, je tento hodný a krásný kříženec většího vzrůstu
s moudrýma a oddanýma očima. Pejsek byl nalezen v ulicích Rýmařova.

Druhým klidným a hravým pej-
skem, který byl nalezen 8. dubna,
je tento černý kříženec většího
vzrůstu.
Oba pejsci jsou klidní, hraví a hodní.
V případě zájmu, dotazů či vyzved-
nutí kontaktujte odpovědného pra-
covníka na tel.: 737 241 052. JiKo

Chcete nás?

Fota: Pavel Ujfaluši
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Dálkový výslech

Zdeněk Rychlý
Věk: 65 let
Povolání: už jen geront, dříve poradce ekono-
mického software SAP
Záliby: jen si tak užívat a v poslední době zpí-
vání ve sboru
Zvláštní znamení: dokonalý typ stopera - vy-
soký, robustní a Rychlý
V čem jste nejsilnější?
Teď už jen v plkání, ale kdysi jsem byl dobrý
při hledání správných řešení na projektech.
Alespoň to tak tvrdili projektoví manažeři.

Kdy jste netrpělivý?
Vždy. Celý život s netrpělivostí bojuji - a bojím
se, že jsem už definitivně prohrál.
Co lidi na vás štve?
Poučování. Já jsem chtěl být vždycky učitelem
a zde je původ této mé štrapáce. Ale snažím se
mírnit!
Jaká je první věc, kterou spatříte po probuze-
ní?
Většinou pes, protože už chce jít na procházku
a přijde mě probudit.
Jste „rýmařovská duše“?
I tělo. Narozen zde, celý život zde, i to „kraján-
kování“ bylo jen během týdne a kvůli práci.
Mám tu celou rodinu, i na hřbitově mám koho
navštěvovat. Mám to tu rád a chápal jsem slzy
dojetí paní Rosemarie Kretschmer, když mohla
po létech znovu navštívit Rýmařov, protože
dětství a mládí prostě nelze z hlavy vymazat
a to nehezké nějak během času vybledne.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené místo?
Flemišku nahoře.
Co obdivujete na ženách/na mužích?
Obecně moudrost, pak schopnost být konstruk-
tivní a řešit problémy, a když je ten dotyčný
ještě k tomu krásná ženská, pak je to dokonalé!
Jakou knížku máte rozečtenou na nočním
stolku?
Různá ekonomická periodika, mě už beletrie
nebere. Taky pročítám knížku amerického psy-
chologa Garyho Chapmana Hněv. Hněváte-li
se, nehřešte. Mně patří pomsta, já odplatím,
praví Pán. On vůbec píše nádherné knihy, např.

5 jazyků lásky (pozor, není to vůbec o sexuál-
ních praktikách, ale o vztazích mezi muži a že-
nami). Vřele doporučuji.
Kterou známou knihu jste nedočetl?
Ekonomie dobra a zla od Sedláčka a Bůh nezná
budoucnost od Komárka. Ony jsou to spíš ta-
kové knížky na přemýšlení a myšlenky se hned
rozletí různým směrem.
Koho byste pozval na večeři / Od koho byste
přijal pozvání na večeři?
Já jsem po rodičích Hanák, takže nikoho. Ale
přijal bych pozvání na romantickou večeři
v dobré restauraci od manželky.
Co byste si pořídil, kdybyste byl opravdu bo-
hatý?
Určitě bych založil vzdělávací fond pro svou
rodinu, ze které by se platily náklady studia če-
hokoli a kdekoli. Nic víc nedává smysl. Když
někdo přijde k něčemu zadara, tak si toho ne-
váží. Peníze jsou míra hodnoty, samy o sobě
jsou to papírky.
Kdy jste se naposledy dobře najedl?
Po návratu z Hurgády vepřové výpečky, kne-
dlík a zelí v bufetu na náměstí. Bože, to byla
mana nebeská. A už nikdy nenavštívím bez-
vepřové země.
Komu a co jste naposledy záviděl?
Werich říkával: Závist ještě není tak špatná
vlastnost jako nepřejícnost. Tím se řídím.
Kdybyste měl něco udělat naposledy, co by to
bylo?
Ideální by bylo, kdybych na takové přemýšlení
neměl čas.

Zdravotnictví

Dobrovolní hasiči darovali krev v Bruntále
Ve stfiedu 29. kvûtna se to na
Transfúzní sluÏbû v Bruntále hemÏilo
hasiãsk˘mi uniformami. DÛvodem na-
‰tûstí nebyl ani poÏár, ani nácvik 
evakuace. âlenové a ãlenky sboru do-

brovoln˘ch hasiãÛ z Vrbna, Huzové,
Zátoru, Horního Mûsta, Dolní Mora-
vice, Malé Morávky a RyÏovi‰tû pfii‰li
darovat nejcennûj‰í tekutinu. Roz-
hodli se tak podpofiit dobrovolné dár-

covství krve a krevní plazmy.
Šlo již o druhý ročník společné-
ho darování. Letos se ho zúčast-
nilo dvacet hasičů a hasiček, což
je o jedenáct více než loni.
Dobrovolní hasiči se tak připoji-
li k dalším složkám integrované-
ho záchranného systému, které
podporují darování krve na
Transfúzní službě v Bruntále.
„Jsem rád, že členové sboru
dobrovolných hasičů jdou v zá-
chraně životů příkladem i v této
oblasti. Akci budeme určitě opa-
kovat a věříme, že nás bude zase
o něco více,“ uvedl starosta
Okresního sdružení sboru dobro-
volných hasičů Bruntál Milan
Zehnal. „Všem, kteří váhají, zda
jít darovat, bych chtěl vzkázat je-
diné - jděte do toho! Bez krve
a plazmy nemůže zdravotnictví
fungovat a vy opravdu nikdy ne-
víte, kdy krev a plazmu budou
potřebovat lidé kolem vás,“ do-
dal Milan Zehnal.

Každý dárce krve a plazmy na
Transfúzní službě v Bruntále zís-
kává pracovní volno s náhradou
mzdy, proplacené jízdné, lékař-
ské vyšetření, vitamíny od své
zdravotní pojišťovny, občerstve-
ní či odpočet ze základu daně
z příjmu, a to za každý odběr
2000 Kč.
Dárci krve a plazmy se mohou
stát lidé ve věku od 18 do 60 let.
Pro darování krve musí být na-
prosto zdraví. Zda je dárce způ-
sobilý k odběru, posoudí indivi-
duálně odborný zdravotnický
pracovník přímo na odběrovém
středisku. Den před odběrem by
měl dárce hodně pít, nejíst tučná
jídla, nepít alkohol a ráno může
lehce posnídat. Zájemci se mo-
hou objednávat telefonicky na
čísle 724 612 667, 554 700 660
nebo elektronickou poštou na
adrese evidence.bruntal@tsl.
agel.cz. Hana Szotkowská,

tisková mluvčí skupiny Agel
Foto: archiv Agelu
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Školství

Mimozemské Majáles
V pátek 24. května zorganizova-
li studenti rýmařovského gym-
názia svou tradiční zábavně-
maškarní jarní akci zvanou
Majáles. Sestávala ze dvou částí
- průvodu městem a soutěží pro
jednotlivé třídy v nově zrekon-
struovaném Středisku volného
času.
Po předem naplánované a schvá-
lené trase se v brzkých dopoled-
ních hodinách vydal početný
průvod pozemšťanů, marťanů,
pandořanů a jiných „emzáků“
doprovázených muži a ženami
v černém, protože tématem celé
akce bylo sci-fi.
Průvodu se účastnili také studen-

ti Střední školy Rýmařov. I s je-
jich pomocí se podařilo během
zhruba půlhodinového pochodu
městem upoutat pozornost oby-
vatel a „vykřičet si“ symbolický
klíč od města, který předal zá-
stupcům z řad studentů místosta-
rosta Rýmařova Ing. Jaroslav
Kala.
I přes nepříliš pěkné počasí a ná-
strahy rekonstruovaného náměs-
tí se letošní Majáles opět vydařil,
obzvláště díky bohatému a zá-
bavnému programu připravené-
mu sourozenci Komůrkovými,
jimž touto cestou děkujeme. 

Iva Zahradníková,
3. ročník

Lesní pedagogika a žáci ZŠ Školní náměstí
Již podruhé v tomto školním roce
se žáci naší školy setkali s pra-
covníky Lesů České republiky -
Lesní správy Janovice v rámci
programu Lesní pedagogika.
Poprvé to bylo v prosinci, kdy se
projektového dne s tématem kr-
mení lesní zvěře zúčastnili žáci
5. a 6. ročníku. Provázeli nás
pracovníci lesní správy Jarmila

Honsárková a Ing. Lukáš Vala.
Nejprve žáky zaujali povídáním
o lese, o druzích dřeva a jejich
zpracování, o tom, jakým způso-
bem se dřevo těží, o lesních
škůdcích a o zvířatech žijících
v našich lesích. Vše bylo vhodně
doplněno obrázky a praktickými
ukázkami. Celá přednáška byla
velmi zajímavá a povídání zvo-

leno přiměřeně k věku dětí.
Následovala vycházka do příro-
dy. Šli jsme směrem na
Kamennou horu ke krmelci, kde
jsme společně nechali potravu
pro lesní zvířata. Po cestě nás če-
kala spousta úkolů, např. nakres-
lit obrázek do sněhu, trefit se
sněhovou koulí na cíl, poznat
stopy zvířat, určovat druhy stro-
mů, ozdobit strom krmením pro
ptáčky atd. Děti tato vycházka
velmi bavila a předháněly se, kdo
najde předem připravený vzkaz,
na kterém byl zadán úkol, který
mají splnit. Do školy se všichni
vrátili nadšení, a proto jsme se na
jaře do Janovic rádi vrátili.
Přes mírnou nepřízeň počasí do-
razili k Lesní správě v pondělí 
27. května žáci 5. až 9. ročníku.
První skupina se vypravila do ne-
daleké aleje vysázet několik
stromků. Přitom se žáci dověděli
něco o ochraně lesa a o tom, jak
revírníci bojují s malým, ale zá-

keřným škůdcem - lýkožroutem
smrkovým. Názorná ukázka a za-
jímavosti ze života tohoto brouka
žáky velice zaujala. Druhá skupi-
na měla za úkol rozvěšet v zá-
meckém parku několik budek,
sloužících ke hnízdění ptáků.
Také oni se dozvěděli spoustu za-
jímavých informací o lesním hos-
podářství a nakonec si vyzkouše-
li i nelehkou práci s obnovou les-
ního porostu. Odcházeli jsme plní
dojmů a s dobrým pocitem ze zá-
služné práce.
Chtěli bychom ocenit přístup 
a ochotu Jarmily Honsárkové, Ing.
Lukáše Valy a dalších pracovníků
Lesní správy Janovice, kteří se
nám po celou dobu návštěvy vě-
novali, hezky se o nás starali a pře-
dali nám spoustu informací,
ze kterých budeme moci čerpat
v další výuce. Velmi se nám zde lí-
bilo a budeme se těšit na další ná-
vštěvu. Mgr. Š. Buchtová,
Bc. M. Štěpaníková a žáci školy

Fota: P. Kroutil

Foto: archiv ZŠ

-11-2013  5.6.2013 17:26  Stránka 9



Dne 10. května proběhlo ve
sportovním areálu na ulici 1. má-
je v Rýmařově okresní kolo od-
znaku všestrannosti olympij-
ských vítězů. Soutěž pořádala
Základní škola Rýmařov, Jelín-
kova 1, a zúčastnilo se jí sedm
škol okresu Bruntál. Žáci soutě-
žili v družstvech i jako jednotliv-
ci v sedmi disciplínách - běhu na
60 m, trojskoku z místa, přesko-
ku přes švihadlo, klicích, se-
dech-lezích, hodu medicinbalem
a driblingu s basketbalovým mí-
čem.

Celé dopoledne bojovalo sedm
osmičlenných smíšených druž-
stev hochů a dívek v soutěži
o nejlepší družstvo okresu
Bruntál a sedm skupin jednotliv-
ců o nejlepšího všestranného
sportovce našeho okresu dle po-
hlaví a věku od ročníku narození
2003 až po 1998. Nejlepší dvě
družstva a nejlepší dva jednot-
livci budou v krajském finále
v Opavě usilovat o postup na re-
publikové finále v Praze.
Celkem soutěžilo sto mladých
sportovců okresu Bruntál, soutěž

řídili rozhodčí z řad současných
a bývalých učitelů a přátel rýma-
řovské školy, aktivní účastníci
Rýmařovského desetiboje. Po-
máhaly jim desítky pomocníků,
žáků 2. stupně Základní školy
Rýmařov. Průběh závodů kon-
troloval speciální tým odznaku
všestrannosti v čele s mnohoná-
sobnou medailistkou a olympio-
ničkou v atletice Šárkou Kaš-
párkovou.
V soutěži družstev zvítězila ZŠ
Jelínkova, druhá skončila ZŠ
a MŠ Zátor a třetí ZŠ a MŠ
Lichnov. V jednotlivcích se ab-
solutními vítězi stali Jana
Hamplová a Matys Schwarz, oba

ze ZŠ Rýmařov. Pořadí na stupni
vítězů v jednotlivých ročnících
uvádí tabulka. Všichni umístění
na 1. až 3. místě dostali diplom
a účastnický odznak, vítězové
navíc krásné tenisky a absolutní
vítězové ještě tretry z kolekce
odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů.
Na závěr je třeba poděkovat
všem zúčastněným školám okre-
su Bruntál, že se zapojily do této
pěkné a zajímavé soutěže, všem
rozhodčím a pomocníkům za
zdárný průběh soutěže a týmu
odznaku všestrannosti za krásné
ceny a pomoc při akci. 

Mgr. Miloslav Slouka
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Okresní kolo odznaku všestrannosti v Rýmařově

Akademie nejen pro kamarády a rodiče
Ve středu 15. května se na komorní scéně sá-
lu SVČ na Divadelní ulici konala tradiční 
akademie Základní školy na Školním náměs-
tí 1. Na její přípravě se podíleli všichni uči-
telé, kteří se žáky svých tříd a se svěřenci ze
zájmových kroužků připravili třináct vystou-
pení. V pestrém pásmu se vystřídaly nejrůz-
nější formy dětských dovedností: rozpočita-

dlo, sportovně-taneční vystoupení Brejk,
Tanec v dešti nebo Tanec trpaslíků, veršova-
né klasické pohádky O perníkové chaloupce
a O červené Karkulce, hra na klávesy, taneč-
ní kreace na melodie z muzikálu Rebelové,
nechyběl zpěv romských písní a country tan-
ce. Závěr akademie tvořilo symbolické roz-
loučení žáků 9. ročníku.

Až na výjimky vystoupili téměř všichni žá-
ci školy, od těch nejmenších až po deváťáky.
V zákulisí sice mezi dětmi před vystoupe-
ním vládla mírná nervozita, výkony však
byly nakonec výborné a po právu byly také
odměněny velkým potleskem. V publiku
zasedli nejen rodiče dětí, ale také přátelé
školy i klienti a pracovníci centra Kouzelná

buřinka. Pozvání přijal
i místostarosta Jaroslav
Kala.
Všem učitelům, kteří se žá-
ky vystoupení připravili,
patří bezpochyby velký dík.
Žákům zase náleží pochvala
za snahu a píli, se kterými
vystoupení připravovali,
a za pečlivost a nadšení, se
kterými je předvedli. 

JiKo

Jednotlivci - dívky:
Ročník narození 1998
1. Marie Orságová
2. Aneta Musilová
3. Kristýna Žídková
Ročník narození 1999
1. Lenka Hamplová
2. Kateřina Žličařová
3. Barbora Šimková
Ročník narození 2000
1. Klára Zifčáková
2. Natálie Váňová
3. Alžběta Miturová
Ročník narození 2001
1. Jana Hamplová
2. Natálie Lachnitová
3. Iva Štechová
Ročník narození 2002
1. Jana Girmanová
2. Šárka Pallová
3. Eva Hradečná
Ročník narození 2003
1. Tereza Šulíková
2. Veronika Plevová
3. Nela Seibertová

Jednotlivci - hoši:
Ročník narození 1998
1. Petr Gažik
2. Martin Kováč
3. Tomáš Blažek
Ročník narození 1999
1. Patrik Král
2. Pavel Valášek
3. Jakub Šalmík
Ročník narození 2000
1. Jan Hradečný
2. Michal Lant
3. Lukáš Spevák
Ročník narození 2001
1. Jakub Slovák
2. Jakub Sekanina
3. Roman Němec
Ročník narození 2002
1. Matyas Schwarz
2. Antonín Sojčák
3. Michal Hájek
Ročník narození 2003
1. Jaromír Konvička
2. Jakub ČernýFota: archiv ZŠ Rýmařov
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Projekt Wanderung vyvrcholil v Rýmařově
Po dvou letech dospûl projekt
Wanderung z programu celoÏivotního
vzdûlávání Comenius do finále.
Dûji‰tûm posledního setkání uãitelÛ
a ÏákÛ umûleck˘ch oborÛ z ‰esti ev-
ropsk˘ch zemí byl R˘mafiov.
Cíl vzdělávacího projektu, který
po dva roky zaměstnával pedago-
gy z šesti spřátelených evropských
škol, spočíval podle slov ředitele
rýmařovské ZUŠ Jiřího Taufera
především ve vzájemném pozná-
vání dětí i dospělých z různých ze-
mí. „Hlavním smyslem ale samo-
zřejmě bylo přiblížit našim dětem
i učitelům Evropu, poskytnout jim
pocit, že i my, kteří se v Rýmařově
můžeme cítit odstrčení, do Evropy
nejenom patříme, ale že se s ní
klidně můžeme rovnat,“ vysvětlu-
je Jiří Taufer, proč se rýmařovská
ZUŠ do projektu zapojila.
Wanderung znamená putování
a v souladu s tím zástupci jednotli-
vých škol postupně navštívili
všechny své protějšky - školu v ně-
meckém Zusmarshausenu, pol-
ském Lezajsku, rumunské Craio-
vě, tureckém Izmitu a italském
Coratu. Poslední zastávkou „pout-
níků“ byl v týdnu od 27. do 31.
května severomoravský Rýmařov.
Týdenní pobyt zahraničních hostů
rozdělili hostitelé z rýmařovské
ZUŠ na pracovní a odpočinkovou
část. V prvních dvou dnech probí-
haly workshopy pro studenty. Pod
vedením českých pedagogů pra-
covali ve výtvarných, divadelních
nebo hudebních dílnách a výsled-
ky pak předvedli při úterní pre-
zentaci.

Část se například učila hrát na
africké bubny. „Není možné nau-
čit někoho hrát na hudební ná-
stroj za hodinu. Ale studenti, kteří
se zúčastnili našeho workshopu,
byli skvělí, že to zkusili,“ pochvá-
lil své svěřence učitel na bicí ná-
stroje Karel Cvrk.
Hudba je mezinárodním jazykem,
nicméně tam, kde je její součástí

zpěv, je spolupráce o něco složitěj-
ší. Účastníci pěveckého worksho-
pu se museli vyrovnat s jazykovou
bariérou. „Pracovali jsme s hla-
sem. Každý, kdo umí mluvit, umí
také zpívat. Nejdřív jsme chtěli
zpívat česky, ale problémem byla
výslovnost,“ uvedla vedoucí pě-
vecké dílny Jana Sedláčková. Se
svým mezinárodním sborem proto

nakonec nacvičila dvě africké pís-
ně, které „byly cizí pro všechny“.
Divadelníci během workshopů
Silvie Jablončíkové vyřešili jazy-
kové úskalí pomocí pantomimy
a angličtiny, kterou konverzačně
ovládali prakticky všichni.
Výtvarníci vedení Martinou
Kohoutkovou vytvářeli obrazy,
ale také animované filmy.

Pro dospělé účastníky projektu
pořadatelé připravili přednášky
a ukázkové hodiny. Navštívili ne-
jen výuku na samotné ZUŠ, ale
i na rýmařovském gymnáziu a na
olomoucké Univerzitě Palackého.
„Na závěr jsme navštívili
Univerzitu Palackého, aby naši
hosté poznali, jak se umělecké
a gymnaziální vzdělávání v České

republice potkává na vysoké škole
a jak se pak vrací zpátky do ZUŠ
a gymnázií prostřednictvím absol-
ventů a našich budoucích kole-
gů,“ vysvětlil Jiří Taufer.
Projektový týden měl i doprovod-
ný program a odpočinkovou část.
V pondělí pozvala ZUŠ své hosty
i rýmařovskou veřejnost na velký
koncert v kapli V Lipkách, během
týdne navštívili také textilní expo-
zici v Hedvě, prohlédli si historic-
ké centrum Olomouce a vyrazili
na Rešovské vodopády. Počasí
bylo celý týden pošmourné, ale
dojmy návštěvníků to podle slov
Jiřího Taufera nezkazilo. „Pro-
fesní výkony učitelů i dětí byly bez
nadsázky vynikající - úroveň
uměleckých workshopů byly pro
studenty i učitele překvapením,
koncert v kapli je jednoduše
ohromil. V tak malém městečku
zastrčeném mezi horami naši
partneři něco tak dobrého oprav-
du nečekali,“ shrnul ředitel rýma-
řovské ZUŠ.
Projekt Wanderung v Rýmařově
skončil, školy na něj ale chtějí na-
vázat novým projektem, do nějž
by se daleko více zapojily děti.
Skupina účastníků by se navíc
rozšířila o Portugalce a Řeky.
„Pokud bude nový projekt schvá-
len, budeme se moci těšit na další
‘výlety’ spojené s poznáváním ci-
zích zemí, ale především se získá-
váním cenných profesních zkuše-
ností, které se výrazně otisknou do
naší práce doma. Užitek pak z to-
ho budeme mít v Rýmařově všich-
ni,“ dodal Jiří Taufer. ZN

Poděkování
Rád bych využil příležitosti, 
abych upřímně poděkoval všem,
kteří se na realizaci projektu
Wanderung v Rýmařově podíleli
- svým kolegům ze ZUŠ
a Gymnázia Rýmařov, kteří pra-

covali s dětmi nebo s dospělými,
Boženě Grebenárové, která za-
jišťovala logistiku, dětem, které
doprovázely své vrstevníky ze
zahraničí, Zuškabandu, Vox
montaně a Evě Hradilové, Janě

Sedláčkové, Petru Kohoutkovi
za koncert, starostovi Rýmařova
Petru Kloudovi za prezentaci
města, rýmařovskému děkanu
dr. Františku Zehnalovi, hotelu
Slunce, penzionu Anna a penzio-

nu Nad Vodopády v Rešově za
skvělou úroveň ubytování a stra-
vování - zkrátka všem, kteří nám
pomohli (vyjmenovat všechny
není na tomto místě možné). 
Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Muzikanti předvedli svůj um v kapli V Lipkách
Za úãasti starostÛ obcí R˘mafiovska,
delegací studentÛ a uãitelÛ umûlec-
k˘ch oborÛ z Itálie, Nûmecka, Polska,
Turecka a Rumunska, pozvan˘ch hos-
tÛ a r˘mafiovské vefiejnosti se
v pondûlí 27. kvûtna rozeznûly ná-
stroje ÏákÛ i uãitelÛ Základní umûlec-
ké ‰koly R˘mafiov pfii koncertu v ka-
pli V Lipkách. Zpûvem je doprovázel
sbor dospûl˘ch Vox montana.
Ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří
Taufer přivítal hosty a představil
zahraniční delegace ze spřátele-
ných uměleckých škol. V prosto-

rách kaple uvítal posluchače ta-
ké děkan dr. František Zehnal
a starosta Rýmařova Petr Klou-
da, který popřál přítomným hod-
notný umělecký zážitek.
Ve více jak hodinovém koncertu
se představili žáci hudebního 
oboru Základní umělecké školy
Rýmařov. V neopakovatelné at-
mosféře a pozoruhodné akustice
barokní kaple zaznělo třináct
skladeb klasických, filmových
i populárních. Příjemným hu-
debním zážitkem byly například

Foto: Martina Mácová

-11-2013  5.6.2013 17:26  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2013

12

Largo Georga Friedricha Hände-
la, Hospodin je můj pastýř Anto-
nína Dvořáka, Pán Bůh vám za-
plať Leoše Janáčka nebo Sara-
banda Arcangela Corelliho v po-
dání dlouholeté a zkušené učitel-
ky ZUŠ Rýmařov Evy Hradilo-
vé, která rozezněla varhany. Na
trumpetu ji virtuózně doprovodil
Petr Kohoutek, zpěvní party bra-
vurně zvládla učitelka sólového
a sborového zpěvu, hry na vio-
loncello a klavír v ZUŠ Rýma-
řov Jana Sedláčková.
Na závěr koncertu zazněla Óda
na radost Ludwiga van Beetho-
vena v podání Zuškabandu, Vox

montany a rýmařovského su-
persboru, který utvořily hlasy
známých místních osobností.
Posluchači ocenili sehranou spo-
lupráci členů orchestru a vokál-
ního sboru dospělých dlouhotr-
vajícím potleskem ve stoje.
Zuškaband a Vox montana jim
za to věnovaly dva přídavky.
Zahraniční delegace studentů
a učitelů měly po koncertu ještě
příležitost vyslechnout si z úst
průvodkyně Městského muzea
Rýmařov Petry Malé výklad his-
torie kaple V Lipkách v angličti-
ně. 

JiKo
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Kdo byl kdo

Předválečný historik Rýmařovska Franz Tutsch
Na rýmařovském reálném gymná-
ziu vyučovala před druhou světo-
vou válkou řada zajímavých osob-
ností, jejichž aktivity přesahovaly
rámec pedagogického povolání.
Vedle folkloristy Ernsta Jung-
wirtha, kterému jsme věnovali
medailon v předchozím pokračo-
vání, také např. Franz Tutsch, je-
hož kniha Römerstadt und das
Römerstädter Ländchen, vydaná
až po odsunu v Německu, předsta-
vuje jeden z cenných pramenů
k poznání historie tohoto kraje.

Franz Tutsch podobně jako jeho
kolega Jungwirth nebyl s Rýma-
řovskem rodově spjat, přišel sem
vlastně za prací, přesto v něm na-
šel nejen působiště, ale i objekt
odborného zájmu. Narodil se 
2. února 1884 v obci Chornice
u Moravské Třebové jako nejstar-
ší potomek staré selské rodiny.
Sedlákem se ale nestal, neboť pro-
jevil nadání pro studium; gymná-
zium v Moravské Třebové absol-
voval s vyznamenáním a poté se
přihlásil na germanistiku a historii
na pražské Karlově univerzitě.
Obor musel během studia změnit,
protože se potýkal s těžkým one-
mocněním. Přešel na slavistiku,
historie zůstala nicméně jeho ce-
loživotní zálibou.
Rýmařovské reálné gymnázium

se stalo v roce 1909 jeho prvním
profesním působištěm. Pro sel-
ského syna z úrodné Malé Hané
nebylo snadné zvyknout si na drs-
né klima podhorského kraje
s chudým zemědělstvím, přesto
zde poměrně brzy zdomácněl.
V roce 1913 se oženil s Annou
Rösnerovou, dcerou obchodníka,
a založil rodinu - v příštích letech
se jim narodila dcera Edith a syn
Erich.
Před dlouhodobým vojenským
nasazením za první světové války
Franze Tutsche uchránilo jeho
podlomené zdraví. Údajně byl po-
volán několikrát, ale pokaždé jen
nakrátko. Namísto válčení se in-
tenzivně věnoval studiu regionál-
ních dějin a v roce 1918 vydal tři
historické publikace - o nejstarší
rýmařovské kronice (Die älteste
Chronik Römerstadts und ihr
Verfasser), o dějinách Karlova
(Geschichte des nordmährischen
Gebirgsortes Karlsdorf) a o histo-
rii severomoravského hornictví
a železářství (Zur Geschichte des
Bergbaues und der Eisenerzeu-
gung in Nordmähren im 17. Jahr-
hundert). O rok později, v létě ro-
ku 1919, Tutsch obhájil na praž-
ské univerzitě práci o habsbur-
ských císařích v německém dra-
matu a získal doktorát.
V téže době se respektovaný pro-
fesor gymnázia, první místosta-
rosta a správní rada spořitelny
Franz Tutsch seznámil s majite-
lem janovického zámku, hrabě-
tem Františkem Harrachem. Bylo
to důležité setkání, které Tuts-
chovi v příštích letech otevřelo
dveře bohatého zámeckého archi-
vu.
V roce 1924 Tutsch přesídlil do
Krnova, neboť byl jmenován ředi-
telem tamní Německé státní reál-

né školy. Na tomto postu působil
více než dvacet let a podle dob-
rozdání svého syna Ericha si
i v Krnově získal respekt a uznání
veřejnosti, úctu a sympatie kolegů
a studentů. Přesto se do Rýma-
řova stále vracel. Trávil zde
prázdniny, scházel se se starými
přáteli a rád se účastnil večerních
debat v hotelu Thiel. Pravidelně
také docházel do janovického zá-
meckého archivu a nadále studo-
val historické prameny, navštěvo-
val fary a pročítal matriky.
Výsledkem tohoto bádání byly
další publikace o historii Rýma-
řovska, zaměřené především na
17. a 18. století. V roce 1931 vy-
dal Německý spolek pro dějiny
Moravy a Slezska Tutschovu stu-
dii o janovickém panství za třice-
tileté války (Die Herrschaft
Rabenstein-Janowitz in den er-
sten zwei Jahrzehnten des Dreis-
sigjährigen Krieges) a v roce
1937 příspěvek o selských nepo-
kojích na janovickém a sovinec-
kém panství (Bauernunruhen in
Nordmähren im 18. Jahrhundert:
/Janowitz und Eulenberg/). V roce
1940 vyšla obsáhlá publikace
o lesnictví Waldbauliche und bo-
denkundliche Beiträge zur Sude-
tenlärchen-frage.
Další velkou monografii, o malíři
Janu Kryštofu Handkovi, už
Tutsch vydat nestihl. Zabránila
mu v tom válka a následný odsun,
který byl podle svědectví Tut-
schova syna pro jeho otce ob-
zvlášť bolestný. Při pobytu v lágru
nebo snad až při následném po-
chodu vyhnanců utrpěl těžké po-
ranění hlavy, jak je zdůrazněno,
způsobené českou rukou, kvůli
němuž poté v Bavorsku strávil ně-
kolik měsíců v nemocnici.
Ze všech útrap se ovšem Tutsch

nakonec vzpamatoval a začal opět
psát, tentokrát už pro své krajany,
aby jim připomněl ztracený do-
mov. Články z historie Rýmařov-
ska, např. o čarodějnických pro-
cesech či o rozvoji průmyslu v re-
gionu, zejména textilního, publi-
koval v ročence Heimatjahrbuch
Ostsudetenland, kterou vydával
Adolf Gödel, rodák z Moravské-
ho Berouna, v Inningu am Am-
mersee a do níž byly zahrnuty
příspěvky odsunutých obyvatel
z oblasti od Beskyd přes Oderské
vrchy, Jeseníky a Kralicko až po
Orlické hory.
Své poznatky z dlouholetého stu-
dia historických pramenů i své
vlastní vzpomínky shrnul Franz
Tutsch v knize Römerstadt und
das Römerstädter Ländchen
s hořkým podtitulem Ein Bild der
uns geraubten Heimat, neboli
„obraz našeho uloupeného domo-
va“. Publikace vyšla nákladem
Adolfa Gödela v bavorském
Wolfratshausenu roku 1964.
Tutschovi bylo právě osmdesát
let. O pět let později, 27. října
1969, zemřel. Jeho poslední práce
je cenným zdrojem informací
o Rýmařovsku, jeho historii, prů-
myslu a obyvatelích. Jeden výtisk
je dostupný také v příruční kni-
hovně rýmařovského muzea, kni-
ha by si nicméně zasloužila český
překlad. ZN
(Prameny: Göttlicher, Walter
a kol.: Festschrift zur 100 Jahrfe-
ier den Landes-Ober-Realschule
Römerstadt 1873-1973, 1973, s.
83-84; Tutsch, Franz: Römerstadt
und das Römerstädter Ländchen.
Wolfratshausen: Adolf Gödel,
1964. 232 s.; http://www.kuhla-
endchen.de/media/bilder/AH-
Inhaltsverzeichnis/KAL -INH.pdf
ad.)

Dědičný statek rodiny Tutschů v Zadním Arnoštově poblíž Chornice -
poslední sedlák, jmenovec Franze Tutsche, padl v 1. světové válce

Franz Tutsch v ředitelně krnovské reálky
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Mladík havaroval v opilosti
a nepřipoutaný

Policisté bruntálského dopravního inspekto-
rátu prověřovali dopravní nehodu, kterou
měl způsobit dvacetiletý řidič pod vlivem al-
koholu. Mladík svou nezodpovědností způ-
sobil spolujezdci i sobě zranění tím, že navíc
při jízdě nebyl připoután bezpečnostním pá-
sem.
K nehodě došlo 16. května ve Václavově.
Mladý řidič ve fiatu přijížděl od Rýmařova

a při odbočování vpravo na vedlejší komuni-
kaci nezvládl řízení. Dostal smyk, vjel na
chodník a čelně narazil do ocelového zábra-
dlí a do stromu. Jelikož nebyl připoután, ná-
raz ho vymrštil ze sedadla, takže narazil do
spolujezdce a rozbil čelní sklo. Policisté na
místě provedli dechovou zkoušku, která u ři-
diče vykázala téměř 2,7 promile alkoholu
v dechu. Řidič i spolujezdec utrpěli lehká
zranění a byli převezeni zdravotnickou zá-
chrannou službou do nemocnice v Bruntále.
Celková způsobená škoda činí cca 20 tisíc
korun.

Ženy podvedly seniora
Policisté z oddûlení hospodáfiské kriminality
v Bruntále provûfiují pfiípad po‰kození cizích práv
pfii sjednávání smluv o sdruÏen˘ch dodávkách 
elektrické energie a zemního plynu. Podezfiel˘mi
jsou dvû mladé Ïeny ve vûku 21 a 23 let.
K případu mělo dojít letos v březnu. Obě že-
ny jako obchodní zástupkyně evropské spo-
lečnosti zabývající se osobním poradenstvím
navštívily 84letého muže v Krnově. Tato ev-
ropská instituce je smluvním partnerem
Centropol Energy, a. s., zabývající se alter-
nativním prodejem elektřiny a zemního ply-
nu. Mladší z žen seniora oslovila pod zámin-
kou kontroly elektroměru a vylákala z něj
starší smlouvy o dodávkách energií, které
obsahovaly veškeré jeho osobní údaje.
Následně měla za něj přes jeho výslovný 
opakovaný nesouhlas vyplnit novou smlou-
vu o sdružených dodávkách elektřiny a zem-
ního plynu. Takto vyplněné smlouvy předala
na centrále evropské společnosti včetně plné
moci, kterou měl senior údajně zplnomocnit
rodinného příslušníka k telefonické autoriza-
ci smluv, ačkoliv plnou moc nikdo z rodiny
nepodepsal. Žena měla způsobit staršímu
muži vážnou újmu na právech tím, že ho 
uvedla v omyl a zneužila jeho osobních úda-
jů k vyplnění smluv o dodávkách energií
včetně plné moci. Poškozený se o uzavření
smluv dozvěděl až při obdržení děkovného
dopisu od společnosti Centropol Energy, a. s.
Policie nemůže vyloučit, že není obdobných
případů, ve kterých figuruje společnost

Centropol Energy, a. s., více. V této souvislos-
ti žádá veřejnost, především starší občany,
kteří byli podobným způsobem podvedeni,
aby se obrátili na oddělení hospodářské krimi-
nality v Bruntále na telefonním čísle 974 731
349 nebo na bezplatné policejní lince 158.

Policie pátrá
po neplatiči výživného

Dne 11. července 2012
bylo na základě souhla-
su k zadržení vydaného
Okresním státním za-
stupitelstvím v Bruntále
28. března 2012 vyhlá-
šeno celostátní pátrání
po 44letém muži, který
je podezřelý ze spáchá-

ní trestného činu zanedbání povinné výživy.
Hledaný Robert Fajmon, narozen v roce 1969
v Bruntále, trvale bytem ulice Dobrovského,
Ostrava-Přívoz, se v místě trvalého bydliště ne-
zdržuje a lze předpokládat, že bude pobývat na
území Moravskoslezského kraje. Naposledy
byl viděn v Ostravě v roce 2004.
Popis osoby: střední až zavalité postavy, asi
175 cm vysoký, krátké tmavé vlasy, hnědé oči.
V případě jakéhokoliv poznatku o pohybu
nebo místě pobytu muže prosíme veřejnost
o sdělení této skutečnosti na nejbližší služeb-
ně policie, na lince 158 nebo na telefonních
číslech bruntálských kriminalistů 974 731 334,
974 731 336.

vrchní asistent pprap. Pavla Welnová

Foto: PČR Bruntál

Hasiči radí občanům

Hlásiče požárů - požární bezpečnost v bytových domech
Každý z nás se za zavřenými
dveřmi svého bytu cítí bezpečně,
aniž si připouští jakékoliv ne-
bezpečí. Jedním z reálných rizik,
které se v domácnostech nedá
zcela vyloučit, je ohrožení požá-
rem. Častý argument „Tady ho-
řet nikdy nebude!“ je bohužel je-

nom fráze, která rozhodně není
pravdivá. Neklesající počet úmr-
tí a zranění při požárech byto-
vých domů je toho důkazem.
Následky požáru lze významně
omezit jeho likvidací v počáteč-
ním stádiu. Nezbytným předpo-
kladem je bezprostřední detekce

vznikajícího nebezpečí. Jednou
z cest, jak lze významně zkrátit
dobu detekce požáru, je vybave-
ní bytů tzv. hlásiči požáru.
Hlásiče požáru jsou určeny k de-
tekci vznikajícího požáru a ná-
sledné signalizaci uživatelům by-
tu. Hlasitým akustickým signá-
lem můžou probudit obyvatele
bytu nebo upozornit sousedy, že
něco není v pořádku. Jejich mon-
táž i údržba je jednoduchá, poři-
zovací ceny příznivé. Hlásiče po-
žáru se instalují na strop obvykle
pomoci vrutů a hmoždinek.
Údržba spočívá v pravidelné kon-
trole funkčnosti zařízení, odstra-
ňování prachu z víka detektoru
(komoru hlásiče není možné ro-
zebírat) a výměny napájecího
zdroje - baterie. Při poklesu kapa-
city baterie pod přípustnou hod-
notu hlásič požáru zpravidla sám
upozorní akustickou signalizací,

že je potřeba baterie vyměnit.
Rozmístění hlásičů požárů po ob-
jektu je třeba pečlivě zvážit.
Hlásiče požáru není třeba instalo-
vat do každé místnosti. Instalujte
požární hlásiče vždy do některé
ze spojovacích místností (scho-
diště, chodba) a do ložnice. Při in-
stalaci hlásičů do místností, kde
se předpokládá prostředí s kou-
řem, vodní parou, otevřeným
ohněm nebo prachem (kuchyň,
místnost s krbem, místnost, kde se
kouří), dbejte na instalaci vhod-
ných typů hlásičů, např. kouřové
požární hlásiče do těchto místno-
stí není vhodné instalovat z důvo-
du planých poplachů. Optimální
a minimální rozmístění požárních
hlásičů ukazuje obrázek.
Minimální rozmístění hlásičů lze
postupně rozšířit o další bez ohle-
du na již instalovaná zařízení.
Často opomíjeným bezpečnost-
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Hasiči v terénu

Ve Staré Vsi shořela garáž i s autem
âtyfii jednotky hasiãÛ zasahovaly ve
ãtvrtek 23. kvûtna veãer ve Staré
Vsi u poÏáru dfievûné garáÏe se za-
parkovan˘m osobním automobilem
Volkswagen Bora. I pfies
rychl˘ zásah hasiãÛ oheÀ
zniãil pfiístfie‰ek i auto.
Podafiilo se zachránit pou-
ze svafiovací soupravu.
Majitel garáže si krát-
ce před 20. hodinou
všiml plamenů v pro-
storu přístřešku. Neváhal a ihned
volal na tísňovou linku hasičů.
Na místo vyjela jednotka
Hasičského záchranného sboru
MSK ze stanice v Rýmařově
a společně s ní i tři jednotky dob-

rovolných hasičů ze Staré Vsi,
Rýmařova a Horního Města.
Už při příjezdu hasičů hořela ce-
lá garáž včetně vozidla. Hasiči

dostali oheň pod kon-
trolu během osmi mi-
nut a zcela jej uhasili
za dalších 45 minut.
Uvnitř byla uskladněna
také svařovací soupra-
va obsahující acetylen
a kyslík. Hasiči ji mu-

seli ochlazovat, po vynesení
z hořící garáže ji proto vložili do
nádrže s vodou.
Vyšetřovatel Hasičského záchran-
ného sboru MSK na místě zjistil,
že příčinou vzplanutí byla technic-

ká závada na elektroinstalaci za-
parkovaného vozidla. Škodu maji-
tel vyčíslil na 120 tisíc korun. Při

požáru se naštěstí nikdo nezranil.
por. Mgr. Petr Kůdela,

tiskový mluvčí HZS MSK

ním prvkem vybavení domác-
ností jsou rovněž detektory ply-
nu. Ty reagují na vznik nebez-
pečné koncentrace plynů, které
se mohou v domácnostech vy-

skytovat. Pro správnou funkci je
nutné nejen vybrat vhodný typ
detektoru tak, aby reagoval na
požadovaný plyn, ale rovněž
dbát na správnou instalaci 

a umístění detektoru. Detektory
plynu vždy instalujeme na stěnu
místnosti, pokud chceme deteko-
vat lehký plyn (stoupá ke stro-
pu), umístíme detektor ke stro-

pu, pokud těžký plyn (klesá
k podlaze), umístíme detektor
blíže k podlaze. 

por. Ing. Václav Komárek,
HZS MSK

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 Pozoru-
hodnosti Rýmařovska 2013. Při
její přípravě jsme vycházeli
z připomínek či přání soutěží-
cích, 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 ar-
chivuje 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 fo-
tografií vyjde v RH č. 22/2013
v pátek 6. prosince. Kupóny mů-
žete zasílat jednotlivě nebo
všechny najednou do uzávěrky
12. prosince. Jména výherců bu-
dou uveřejněna v posledním řád-
ném vydání Rýmařovského hori-
zontu (24/2013), které vyjde 20.
prosince 2013. Hodně štěstí
v soutěži přeje redakce RH!

Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 4

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

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

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

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

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

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

✃

Foto: archiv HZS MSK
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Z kapsáře tety Květy

Přísloví napoví, rčení taky
Čeština má pestrý šat a lidová slovesnost ob-
zvlášť. Přísloví nás provázejí celý život. Je to
s nimi složité. Neberu je ale doslova.

A Až naprší a uschne. Vlastně tedy nikdy.
Nebo na svatého Dyndy. Kdo to byl sva-
tý Dynd?

B Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Někdy raději na ty mlýny nespoléhat.

C Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když
najdeš. Teď nenajdu ani věci, které jsem
někam dala před pěti minutami.

Č Čas jsou peníze. Ale přepočítávat vše na
peníze je doménou dnešní doby. Nejlepší
věci jsou přitom zadarmo.

D Dočkej času jako husa klasu. Třeba se
nedočkám a budu jako ta panenka sedící
v koutě.

E “Errores medicorum terra tegit.“ -
Omyly lékařů kryje černá zem. Udělám
tedy chybu... Kdo ji skryje?

H Hlad je nejlepší kuchař. Do hospody, kde

vaří hlad, bych se bála jít.
CHChybami se člověk učí. Ale školné je

drahé. Dělám kopance? Asi budu velký
učenec světového formátu.

I “In vino veritas, in aqua sanitas“. - Ve ví-
ně je pravda, ve vodě zdraví. Začnu víno
pančovat vodou.

J Jez do polosyta, pij do polopita. A spi do
poledne.

K Kdo šetří, má za tři. Poplatky, inflace
a hned mám za minus tři.

L Lež má krátké nohy. Ale umí je výborně
nastavovat. A rychle běhat.

M Mluviti stříbro, mlčeti zlato. A proč se te-
dy říká: Líná huba - hotové neštěstí?

N Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy
trochu. To je ale nechutné. Sebevětší vy-
myšlenost a lidi ji využijí.

O Odříkaného chleba největší krajíc. Třeba
mě to popostrčí dál.

P Protiklady se přitahují. Je to pravda, ale
zároveň platí, že vrána k vráně sedá, rov-

ný rovného si hledá. Jak z toho ven?
R Ranní ptáče dál doskáče. Možná si taky

zlomí nohu, nebo to uskáče dřív?
S Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Vždycky se dá naučit spousta nového.
Povahu už ale nezměním.

Š Šaty dělají člověka. Obal není tak důleži-
tý jako to, co je uvnitř.

T Třikrát denně kousek mrkve a máš oči
jako rys. Jedla jsem mrkev jako zběsilá,
dnes bez brýlí nic nepřečtu.

V Všechno zlé je pro něco dobré. Zlehka
nesouhlasím.

Z Zlaté slovo, které zůstane v ústech.
Vyslovené slovo opravdu ani párem volů
nedostaneš zpátky. Tak jako vystřelený
šíp.

Ž Žádný učený z nebe nespadl. Zato blbce
jako by shazovali. A z vysokých míst.

A jedno přísloví navíc: Jak se do lesa volá, až
se ucho utrhne. Si

Jazzclub

Jazzclub Střediska volného času Rýmařov oznamuje,
že kapela Psí vojáci z vážných zdravotních důvodů přerušila svoje koncertování.

Vystoupení v jazzclubu, původně plánované na sobotu 15. června, se proto bohužel ruší.
Děkujeme za pochopení.

Echtům a Svatému Jidáši hospoda svědčí
V rekonstruované budově Stře-
diska volného času Rýmařov bude
znovu fungovat i jazzový klub.
První pořad v „novém“ už má za
sebou - v pátek 24. června na je-
višti velkého sálu vystoupily kape-
ly Svatý Jidáš a Echt! Jejich kon-
cert nicméně ukázal, že jazzclubu
vyhovují prostory komornější.
Páteční vystoupení zdomácnělé
kapely z Bratrušova/Šumper-
ka/Horního Města a pražské pub-
rockové legendy přilákalo několik
desítek posluchačů, v prostoru

velkého sálu se ale rozptýlili, což
atmosféře moc nepřidalo. Koncert
byl přitom po hudební stránce ví-
ce než dobrý.
Svatý Jidáš, kapela, která na ak-
cích rýmařovského jazzclubu hos-
tuje často a pokaždé s velkým 
ohlasem, nabídla kromě hitovek
celou řadu neohraných písní. To
určitě potěšilo nejen skalní fa-
noušky, kteří už znají většinu
skladeb zpaměti a do skoku si
s vervou prozpěvují Poď p..o do
práce! I v novém repertoáru se

Jidáši drží „zemitého a nemytého
agropunku“ a svůj styl rozehráva-
jí ve vlastních skladbách i drob-
ných výpůjčkách, nově třeba v le-
gendě sovětského psího bigbítu
z grotesky Nu, pogodi! Fanoušci
Jidášů, kteří koncert v SVČ pro-
pásli, se mohou o jejich neutucha-
jícím hudebním optimismu pře-
svědčit v prologu letošního
Prestigefestu (v pátek 28. června)
a doufat, že letos konečně vyjde
studiová nahrávka.
Druhá vystupující kapela večera,
pražští Echt!, si do Rýmařova za-
jeli v rámci turné ke čtvrtstoletí
své existence. Jejich muzika se
nejčastěji charakterizuje jako
pubrocková, tedy spřízněná s pro-
středím hospod a malých klubů.
Odtud, přesněji z pražské
Klamovky, Echti v roce 1988 vze-
šli, odtud čerpají a tady také na-
cházejí své věrné publikum.
Navzdory tomu je muzika Echtů
daleko za hranicemi hospodských
odrhovaček. Byť hudebně rozver-
ná, textově je spíš reflexivní až
zádumčivá a sami členové kapely
ji pokládají za zhudebněnou poe-
zii. Autor většiny textů, zpěvák

a saxofonista v neodmyslitelném
pruhovaném triku Karel Malík, 
ostatně své básně-písně vydal
i knižně (Trezor pro Echt!, 2001;
Vnitřnosti, 2006; Chaos, 2012).
Co do vydávání hudebních alb je
však Echt! už deset let v pauze. Po
třech snímcích v poměrně ry-
chlém sledu (Hořký pití, 1997;
Smutný věci, 1998; Je mi krásně,
2001) vyšel už jen záznam z kon-
certu v paláci Akropolis (2003).
Ohlasy na nahrávky často zdůraz-
ňovaly, že devizou Echtů je setr-
vávání ve starých dobrých kole-
jích. A při koncertě v Rýmařově
to bylo znát. Echti i po deseti le-
tech vsázejí při hraní mimo stálou
scénu na repertoár svých řado-
vých alb víc než na novinky.
První koncert jazzclubu v oprave-
né budově SVČ byl rozjezdovou
zkouškou techniky velkého sálu,
která nakonec - kupodivu - začala
fungovat. Přesto se těžko zbavit
pocitu, že by si býval zasloužil 
odehrávat se raději v zakouřené
putyce na předměstí. Jidášům
i Echtům by to v ní zkrátka sluše-
lo víc. 

ZNSvatý Jidáš Foto: Roman Panáček
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Jsme rozhovorem. Johann Christian Friedrich Hölderlin Známá i neznámá výročí

7. 6. 1843 zemř. Johann Christian Friedrich Hölderlin, němec-
ký spisovatel (nar. 20. 3. 1770) - 170. výročí úmrtí

7. 6. 1848 nar. Paul Gaugin, francouzský malíř (zemř. 8. 5. 1903)
- 165. výročí narození

8. 6. 1873 nar. Eduard Babák, fyziolog a biolog, spoluzakladatel
Masarykovy univerzity v Brně (zemř. 30. 5. 1926) 
- 140. výročí narození

8. 6. 1893 nar. Marie Pujmanová, spisovatelka (zemř. 19. 5. 1958)
- 120. výročí narození

9. 6. 1843 nar. Bertha von Suttner, roz. hraběnka Kinská, spiso-
vatelka, první nositelka Nobelovy ceny za mír (zemř.
21. 6. 1914) - 170. výročí narození

9. 6. 1898 nar. Curzio Malaparte, vl. jm. Kurt Suckert, italský spi-
sovatel a publicista (zemř. 19. 7. 1957) - 115. výr. nar.

10. 6. 2008 zemř. Čingiz Ajtmatov, kyrgyzský spisovatel a veřej-
ný činitel (nar. 12. 12. 1928) - 5. výročí úmrtí

14. 6. Světový den dárců krve - vyhlášen Světovou zdra-
votnickou organizací (WHO) a dalšími zdravotnic-
kými federacemi

14. 6. 1913 nar. Beno Blachut, pěvec-tenorista (zemř. 10. 1. 1986)
- 100. výročí narození

14. 6. 1798 nar. František Palacký, politik a historik (zemř. 
26. 5. 1876) - 215. výročí narození

15. 6. 1898 zemř. Karel Hlaváček, básník, výtvarník a výtvarný
kritik (nar. 29. 8. 1874) - 115. výročí úmrtí

17. 6. 1923 nar. Radúz Činčera, filmový režisér a scenárista, autor
multimediálních programů, tvůrce Kinoautomatu
(zemř. 28. 1. 1999) - 90. výročí narození

17. 6. 1818 nar. Charles Francois Gounod, francouzský skladatel
(zemř. 18. 10. 1893) - 195. výročí narození

19. 6. 1623 nar. Blaise Pascal, francouzský přírodovědec a filosof
(zemř. 19. 8. 1662) - 390. výročí narození

20. 6. Mezinárodní den uprchlíků - vyhlášen v roce 2001
k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Květuše Votrubová - Rýmařov ............................................ 80 let
Olga Tomková - Rýmařov .................................................. 81 let
Radoslav Šír - Rýmařov ..................................................... 82 let
Marie Zapletalová - Jamartice ........................................... 82 let
Eduard Jánský - Harrachov ................................................ 82 let
Vlasta Lustigová - Rýmařov .............................................. 83 let
Marie Kabeláčová - Rýmařov ............................................ 88 let
Anna Pavlíková - Rýmařov ................................................ 89 let
Vlasta Krčková - Rýmařov ................................................. 89 let

Rozloučili jsme se
Anna Maková - Rýmařov .................................................. 1933

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 10. června by se

pan Milan Sobkuljak
dožil 60 let.

U příležitosti nedožitých kulatin
vzpomínají

syn Milan s Ivetou
a dcera Libuše s rodinou
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Keltská noc s Asterixem a Obelixem
Leto‰ní Muzejní noc proÏily dûti mezi
galsk˘mi bojovníky, druidy a jejich 
úhlavními nepfiáteli ¤ímany. R˘mafiov-
‰tí muzejníci v kost˘mech Asterixe,
Obelixe, Caesara a dal‰ích postav le-
gendárního pohádkového pfiíbûhu je
zavedli do ãasÛ star˘ch KeltÛ.
Na jednu noc se rýmařovské mu-
zeum proměnilo v galskou ves-

nici v obležení Římanů. Každý
z odvážlivců, který se chtěl stát
keltským bojovníkem a postavit
se nepřátelům na odpor, musel
složit několik zkoušek.
Posilnění kouzelným nápojem
druida Panoramixe byli adepti
připraveni získávat praktické do-
vednosti - prolézali hustou spletí

pavučin, vyráběli si helmice
a čelenky, kamenem mleli zrní
a tkali keltské pásy. Aby lépe po-
znali svého nepřítele, museli se
naučit i něco od něj - v ležení
římských legií zdobili amfory
a u Kleopatry razili římské min-
ce. Prastaré rituály poznali ve
věštírně, kde luštili budoucnost

zapsanou runovým písmem,
a vstoupili i do keltského pohře-
biště.
Odměnou za zdolání všech
zkoušek bylo závěrečné pasová-
ní na keltské bojovníky a zaslou-
žený odpočinek. A snad i zjiště-
ní, že historie není nuda, ale vel-
ké dobrodružství. ZN

Městská knihovna

Studenti Virtuální univerzity třetího věku ukončili druhý semestr
Ve středu 22. května se v kavár-
ně Buřinka konalo setkání stu-
dentů Virtuální univerzity třetího

věku. Sešli se zde při příležitosti
ukončení druhého semestru, ve
kterém absolvovali šest předná-

šek z cyklu Dějiny oděvní kultu-
ry, a k předání pamětních listů.
Slavnostní setkání zahájili klien-
ti sociálně terapeutické dílny vy-
stoupením Bubnujeme s Buřin-
kou, které si připravili pod vede-
ním Nely Habanové a Zuzany
Štefelové. Pozvání na akci přijal
i starosta Petr Klouda, který stu-
denty pochválil, popřál jim úspě-
chy v dalším studiu a předal jim
pamětní listy.
Poté následovalo přátelské pose-
zení s občerstvením. Posilněni
jsme se vydali na hrad Sovinec,
kde právě probíhá výstava Oděvy
pěti století. Při prohlídce šatů si
studenti vybavovali znalosti zís-

kané z přednášek. Nejčastěji zmi-
ňovali slovo „páchy“, které jim
utkvělo v paměti, neboť zde moh-
li tyto ozdoby středověkého odě-
vu vidět ve skutečnosti. Výlet na
Sovinec jsme zakončili komento-
vanou prohlídkou hradu.
Díky patří všem, kteří se na této
akci podíleli, a především stu-
dentům za příjemně strávené
chvíle s nimi. Noví zájemci
o studium Virtuální univerzity
třetího věku se mohou informo-
vat na tel. 554 212 566, emailem
knihovna.rymarov@seznam.cz
nebo osobně v knihovně.

Bc. Radka Střešinková,
Městská knihovna Rýmařov

Foto: Lenka Žmolíková

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov upozorÀuje na zmûnu adresy!

SoÀa Ondru‰íková – ekonomick˘ úsek: 554 254 370

Michal Fidler – provozní oddûlení: 554 254 371

Eva Kudláková – oddûlení estetiky: 554 254 372

Jan Pfiikryl – programové oddûlení: 554 254 373

Najdete nás na OkruÏní ulici 10
nebo na nov˘ch telefonních ãíslech:

Dal‰í kontakty najdete na www.svcrymarov.cz/kontakty
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Organizace a spolky

Rýmařovské jarní setkání skautů Bruntálska
Poslední kvûtnov˘ víkend patfií tra-
diãnû setkání v‰ech skautÛ, skautek,
svûtlu‰ek a vlãat na‰eho okresu.
Místo se periodicky mûní, letos set-
kání probûhlo v R˘mafiovû, v areálu
skautÛ Na Stráni.
Program setkání zahrnuje přede-
vším Svojsíkův závod pěti- až
šestičlenných hlídek, které plní 
úkoly, jako jsou přechod lanové
lávky, znalost rostlin, uzlů, po-
skytnutí první pomoci, šifrování.
Letos byl závod zaměřen na
schopnost přežít v přírodě. Hlídky
v plné polní vyrazily do terénu
vybaveny mapou a buzolou, spa-
cáky, karimatkami a dalšími věc-
mi nutnými k přežití v přírodě do
druhého dne na určeném místě.

Hodnotícími kritérii byly přede-
vším chůze s orientací v terénu,
stavba provizorního přístřešku na
spaní, vaření na ohništi. Svým po-
jetím a motivací byla soutěž pro
všechny zúčastněné akční a lehce
adrenalinová, což se setkalo s cel-
kovou spokojeností.
Na prvním místě skončila hlídka
z Krnova, druhá byla kombinova-
ná dívčí hlídka ze Zlatých Hor
a Rýmařova, rýmařovští skauti
byli ohodnoceni šestým místem.
Souběžně se Svojsíkovým závo-
dem probíhal závod mladších čle-
nů - světlušek a vlčat, který je od-
lišný především co do náročnosti
úkolů. Avšak jedno měli mladší
i starší skauti společné - první le-

tošní spaní ve stanech.
Počasí nám za posledních několik
let obzvlášť nepřeje, ale s obáva-
ným chladem a nějakými kapka-

mi se všichni ze stanového měs-
tečka, čítajícího přes 80 osob,
dobře vyrovnali.

Fota a text: Alois Šimko - Loy
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Klub českých turistů slaví 125 let
Ustavující valná hromada KČT
se sešla 11. června 1888 v Praze
a za svého předsedu zvolila pod-
nikatele Vojtu Náprstka. Do kon-
ce roku 1888 měl klub 225 čle-
nů, kteří ještě v tomtéž roce vy-
značili prvních 60 km cest poblíž
Prahy. Na Moravě v Beskydech
byla první turistickou organizací
nikoli KČT, ale Pohorská jedno-
ta Radhošť již v roce 1884.
Zájem lidí o pohyb a pobyt v pří-
rodě rostl „díky“ zakouřeným
městům. Postupně přibývalo čle-
nů klubu i kilometrů značených
cest. KČT zřizoval noclehárny,
otevíral rozhledny, zpřístupňoval
zajímavá místa. Rozšířil své pů-
sobení o lyžařskou turistiku, vy-
dával mapy, turistické průvodce
i časopisy. Ale o něco později
prošel také mnoha peripetiemi,
hlavně kvůli politickým změnám
v zemi. Klub byl rušen, slučoval
se s jinými organizacemi a občas
měnil název. Po založení
Československé republiky v ro-
ce 1918 se přejmenoval na Klub
československých turistů a toto
pojmenování mu vydrželo něko-
lik desítek let.
Dlouholetou tradici má u nás ta-
ké cyklistika. Již v roce 1883 by-
la založena Česká ústřední jed-
nota velocipedistů. Dnes existuje
samostatný Svaz cyklistiky, o je-
hož působení se můžete dočíst
mnoho informací na internetu.
O roku 1889 působili členové
KČT jako dobrovolní značkaři.
Za více než století existence klu-
bu vyznačili přes 40 tisíc kilo-
metrů pěších turistických tras.
Od 90. let minulého století se vě-
novali značení více než 30 tisíc
kilometrů cyklistických a lyžař-
ských tras.
Nic však netrvá věčně, doba se
mění, je hektická, a tak ke 125.
výročí KČT jeho předseda PhDr.
Jan Stráský v prvním letošním

čísle časopisu Turista uvedl ná-
sledující hodnocení stavu člen-
ské základny: „Aby se KČT ne-
stal klubem důchodců, je třeba
oslovit i ty, kteří by do naší orga-
nizace mohli vnést nové impulzy
a nové nápady.“
Je pravdou, že v mnoha odbo-
rech KČT, stejně tak v rýmařov-
ském, chybí členové mladší
a střední generace. Je však mno-
ho těch, kteří raději chodí do pří-
rody sami nebo se svou rodinou
a přáteli. Je mnoho i těch, kteří
mají raději rychlejší pohyb v pří-
rodě a jezdí na výlety na kolech.
Na stavu turistiky se podepisuje
i finanční situace rodin, dojíždě-
ní za prací, nezaměstnanost ad.
Není možné nutit lidi, aby pěsto-
vali pěší turistiku nebo cyklotu-
ristiku, stejně tak není možné
nutit někoho ke členství v KČT,
i když to přináší určité výhody
a stávající členy by to jistě potě-
šilo. Je možné pouze lidi pře-
svědčovat a doporučovat jim
vhodné trasy.

Členové rýmařovského odboru
KČT proto doporučují všem
místním obyvatelům i návštěvní-
kům města, pokud chtějí a mo-
hou dělat pěší turistiku a hýbat
se v přírodě, kterou máme takří-
kajíc za humny, aby se vydali na

pěší túru z Rýmařova na Praděd,
kam je po 23 km dovede červeně
značená dálková mezinárodní
trasa E3 (Eisenach - Budapešť).
Rýmařovem prochází několik ta-
kových turistických cest, tato
však vede až k nejvyšší hoře
Moravy a Slezska. Po E3 přejde-
te na horském hřebenu i několik
jesenických tisícovek. A když už
se do hor vydáte, můžete se na-
víc dozvědět informace z minu-

losti i přítomnosti míst, kterými
budete procházet.
Jeseníky jsou hory, v nichž se
počasí může občas nečekaně
změnit. Přibalte si proto do bato-
hu pláštěnku, náhradní oblečení,
menší občerstvení a obujte si
pevné kotníkové boty, protože
budete šlapat po tvrdém a členi-
tém terénu. Kdo chce, může si
vzít trekingové hole.
Doporučená trasa vychází z rý-
mařovského náměstí Míru (605
m n. m.) a vede přes Janovice do
Staré Vsi k pile (670 m n. m.).
Tento úsek je dlouhý 6 km, ve
všední dny tudy jezdí autobuso-
vý spoj. Za hranicemi Rýmařova
by turisté neměli zapomenout na
to, že se pohybují v chráněné
krajinné oblasti (CHKOJ), proto
by měli dbát na pravidla chování
v chráněném území i na svou

bezpečnost a neopouštět značené
trasy. Přírodu poznávejte, ale
i chraňte, neubližujte nevhod-
ným chováním jí ani sobě, ať vás
nemusí členové horské služby
napomínat nebo hledat.
Od pily ve Staré Vsi se mění te-
rén. Prochází se lesním komple-
xem, kde se provádí těžba dřeva.
Trasa vede úbočím hory Ostruž-
né nad Stříbrným potokem a ve-
dlejší horou Soukennou k Alfréd-
ce (1080 m n. m.). Stříbrný po-
tok dostal svůj název podle těžby
stříbra na Soukenné hoře již ně-
kdy v 17. století. Těžilo se zde
nejen stříbro, ale i další rudy, na-
př. zinek, olovo i jiné, které ne-
byly zpočátku tolik žádané a těž-
bu stříbra komplikovaly a pro-
dražovaly. Údajně byla na
Soukenné i huť.
Chatu Alfrédku, mnohokrát chvá-
lenou, když v ní turisté odpočí-
vali a obědvali, mnohokrát zatra-
covanou, když vyhořela, na již-
ním hřebenu Hrubého Jeseníku
nechal postavit hrabě Harrach.
Podle zápisů Františka Vycho-
dila si ji pronajala Jesenická žu-
pa KČST v srpnu 1934. V okolí
chaty je množství mravenišť.
Odtud čeká turisty další stoupání
až za horní okraj lesa k Jelení
studánce (1311 m n. m.), jejíž
vody zásobují Stříbrný potok.
Poblíž je postavena kamenná 
útulna pro případ nepohody.
V blízkosti Jelení studánky došlo
v září roku 1926 za špatného po-
časí k tragické nehodě rumun-
ského letadla (více si můžete
přečíst v RH 7-2013).
Území Jeseníků je pramennou
oblastí a prochází tudy hlavní ev-
ropské rozvodí. Vody řek z vý-
chodní části jižního hřebenu kon-
čí svoji cestu v Baltském moři,
vody ze západní části hřebenu
putují do moře Černého. Na vr-
cholové hřebenové cestě můžete

Jeseníky, Jelení studánka

Fota: archiv redakce
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od jara do podzimu obdivovat
bohatou květenu, v zimním ob-
dobí je tu dostatek sněhu a v kaž-
dém ročním období krásný vý-
hled. Za příznivého počasí do-
hlédnete na západě do Krkonoš,
na východě do Beskyd. I vzdále-
nější jesenické hory jsou téměř
na dosah ruky. Pokud se necháte
vyvézt na rozhlednu na Pradědu,
naskytne se vám nádherný kru-
hový výhled; přehlédnete hory
a údolí v naší republice, ale i ro-

viny sousedního Polska, bývá vi-
dět i Otmuchowské jezero.
Než však dojdete na Praděd, se-
stoupíte kolem nepřístupných
Petrových kamenů se vzácnými
druhy rostlin a pověstmi o sle-
tech a rejdech dávných čaroděj-
nic směrem k Ovčárně. Než se
z ní stal horský hotel, sloužila ja-
ko seník a salaš pro ovce, které
se pásávaly na okolních svazích.
Zde se již turisté pohybují v pří-
rodní rezervaci Praděd a silnice,

po níž jdou z Ovčárny na
Praděd, nesmí být používána pro
soukromá vozidla.
Zpět do civilizace se lze vrátit od
Ovčárny na rozcestí Hvězda
u Karlovy Studánky cyklobusem
nebo skibusem. Kdo má dostatek
sil, může z Ovčárny dojít do
Karlovy Studánky a k vodopá-
dům Bílé Opavy. Ti, kdo by se
chtěli vrátit od Jelení studánky,
mohou použít značenou cestu na
Skřítek, odkud jezdí autobusy.

Ti, kdo nechtějí projít celou tra-
su po E3, mohou sejít třeba do
Karlova nebo naopak z Karlova
a Malé Morávky vystoupat po
značené cestě k Alfrédce. Z roz-
cestí Hvězda nad Karlovou
Studánkou jezdí autobusy do
Bruntálu i do Rýmařova.
Hana Kašparová a výbor OKČT
Rýmařov (Zdroje: archiv
Rýmařovského horizontu, mapy
KČT Hrubý Jeseník, turistický
průvodce Jeseníky)

Alfrédka - její historie a jubilea
Letos slaví Klub českých turistů
(KČT) 125 let trvání, výročí vzni-
ku v roce 1888, kdy byl spolek
v Praze ustaven 48 zakládajícími
členy. V této souvislosti si rýma-
řovští turisté připomínají i 80leté
výročí Alfrédovy chaty. Ta, pře-
stože vyhořela do základů už
před 11 lety, stále zůstává živě za-
psána v našem povědomí. Nyní
její název používáme pro provi-
zorní boudu s občerstvením.
Jak to však s Alfrédovou chatou
bylo? Těch 80 let neznamená její
skutečné stáří, nýbrž dobu od její

přestavby na turistickou chatu
a pronájmu Klubu českosloven-
ských turistů. Pronajímatelem ne-
byl nikdo jiný než syn hraběte
Harracha - František Arnošt
Maria Alfréd Harrach.
Abychom se dopátrali původu
Alfrédovy chaty, musíme jít ča-
sem zpět dál než zmíněných 80
let. Původní Alfrédka nebyla totiž
Alfrédkou, jak jsme ji znali napří-
klad v 70. a 80. letech minulého
století až do osudného roku 2002.
Její historie sahá až na samý ko-
nec 19. století, k roku 1900.

Tehdy zde vznikla malá lovecká
chata, která není totožná s po-
zdější Alfrédkou. Ta byla posta-
vena o něco později, pravděpo-
dobně hned počátkem 20. století,
o kousek výše. Původní Alfrédka
měla podobu loveckého zámečku
a sloužila výhradně hraběti
Alfrédu Karlu Harrachovi a jeho
hostům. Po majiteli někdejšího
panství Janovice je také chata po-
jmenována.
Teprve v roce 1933 byla chata
přestavěna na turistickou a předá-
na do užívání KČT. Ovšem už

v dřívějších dobách zde návštěv-
ník mohl dostat občerstvení (údaj-
ně máslo, mléko a sýr), neboť ješ-
tě před přestavbou byla chata pro-
najata soukromému zájemci za 
účelem provozování restauračních
a ubytovacích služeb. Tehdejší ka-
pacita byla jen šest lůžek.
V roce 1962 chata vyhořela a pro-
voz byl obnoven až o deset let po-
zději. Nebyla znovu předána do
správy KČT, nýbrž TJ Kovohutě
Břidličná s podmínkou, že dál bu-
de sloužit veřejnosti. Než došlo
k totálnímu zničení v roce 2002,
chata ještě několikrát změnila
majitele. Od té doby si mnozí kla-
dou otázku, zda se ještě najde ně-
kdo, kdo chatu obnoví a bude ús-
pěšně provozovat. Nicméně
Alfrédka v povědomí veřejnosti
stále žije, a kdyby už nikdy neby-
la znovu obnovena, z mysli mno-
hých nevymizí.
Tak vše nejlepší k tvému výročí,
Alfrédko! Za KČT Rýmařov

Miloš Zatloukal

Jízda králů a princezen na hrášku
Lidovou tradici známou jako jízda krá-
lÛ, která se dochovala v nûkter˘ch
obcích Slovácka a Hané, se pokusili
v nedûli 26. kvûtna pfiiblíÏit hlavnû dû-
tem pofiadatelé na Usedlosti Jasanka
v Albrechticích u R˘mafiova.
Slavnostní procesí v čele s krojo-
vaným „králem“ na koni je kaž-
doročně k vidění např. ve
Vlčnově a dalších vsích v okolí
Kyjova. Na Hané se pěstuje po-
dobný rituál, nazvaný Jízda krále
Ječmínka. Na severní Moravě se
tradice všeobecně v původní po-
době prakticky nezachovaly, v po-
sledních letech se ale i na
Rýmařovsku stále častěji objevují
snahy lidové obyčeje obnovovat.
Tereza Bělíková a Lukáš
Stránský z Usedlosti Jasanka se
spolu s Kateřinou Fryblíkovou
z mateřského centra Sluníčko
rozhodli oživit jízdu králů, niko-
liv jako procesí, ale v podobě

programu pro děti s pohádkou
a soutěžemi, který vyvrcholil pro-
jížďkou všech králů a královen na
koních.
Celé odpoledne se neslo v duchu
pohádky O princezně na hrášku.
Děti si ji užily nejprve jako divá-
ci představení se slámovými
loutkami a pak při plnění sedmi
úkolů. Budoucí králové a králov-

ny se učili všem šlechtickým ct-
nostem - půvabné chůzi, šermu
a lukostřelbě, bystrému myšlení,
správnému naslouchání a vytrva-
losti, které bylo obzvlášť za ne-
dělního chladného počasí potře-
ba vrchovatě. Nikdo z dětí se ale
nevzdal. Když překonaly všech-
ny překážky a sesbíraly sedm
hrášků, dočkaly se odměny - pro-

jížďky králů a královen na koních
vyzdobených pampeliškovými
věnci.
Albrechtická jízda králů měla do
té tradiční možná daleko, byla to
ale v každém případě příležitost
k vzájemnému setkání a společ-
nému pobavení, příležitost, jak
netradičně tradičně strávit neděl-
ní odpoledne s dětmi. ZN

Alfrédka 1917 Alfrédka 1935 Fota: archiv redakce
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Den matek pod křídly Diakonie
Jako každým rokem i letos pořá-
dala Diakonie ČCE - středisko
v Rýmařově Den matek. V pon-
dělí 20. května se v 15 hodin se-
šly seniorky z Rýmařova a okolí
v koncertním sále, aby prožily
hezké odpoledne. Po úvodní řeči
ředitelky střediska Marcely
Staňkové zahájily program děti
z MŠ 1. máje pod vedením ředi-
telky Evženie Resnerové a učite-
le Petra Andrše pásmem písní
a básniček s tematikou ke Dni
matek a rozdaly hostům drobné

dárky. Po nich se představili žáci
ZUŠ z klavírní třídy Evy
Hradilové, kteří také sklidili po-
tlesk. Tři žáci literárně-dramatic-
kého oboru, který vede Silvie
Jablončíková, předvedli humor-
nou scénku z divadelní hry
Voskovce a Wericha Hej rup.
Nakonec zahrál Miroslav Kováč
k tanci a poslechu a večer se
všichni s pocitem příjemně strá-
veného odpoledne rozešli do
svých domovů. 

Foto a text: Ilona Krupová

Mahen Rýmařov chystá
pohádku nejen pro nejmenší

Divadelní spolek Mahen chystá
nejen pro nejmenší diváky milou
pohádku Vladimíra Čorta pod
názvem Čert Makrela. V po-
hádce uvidíte nezbedné čertíky,
chtivé piráty a hodnou Bedřišku
a Petříka. V našem pekle kraluje
krásná Luciperka a všechno se
v něm točí kolem líného čerta,
který se jmenuje Makrela.
Pohádku vám sehrajeme ve
čtvrtek 27. června v 17 hodin
v Městském divadle Rýmařov

na Divadelní ulici.
Milé děti, vezměte s sebou do di-
vadla i své rodiče, babičky, dě-
dečky, vlastně celou svoji rodi-
nu. Pejsky, kočičky, morčátka
a králíčky nechejte doma a po-
tom jim můžete pohádku vyprá-
vět. Panenky a plyšové miláčky
si můžete vzít s sebou.
Vstupenky zakoupíte v pokladně
divadla.
Těší se na vás všechny pohádko-
vé postavičky. Hana Vystrčilová

Osadní výbory informují

Ondřejov ožil dětským dnem a kácením máje
Spíš než kácení máje by se patřilo napsat ká-
cení listopadu, protože v sobotu 25. května
panovalo sychravé počasí jako v onom pod-
zimním měsíci. Nicméně v Ondřejově se so-
botní odpoledne neslo ve znamení 60. let
a hippies (dětí květin). Místní hřiště bylo vy-
hrazeno dětem, pro které osadní výbor s před-
sedkyní Anežkou Továrkovou připravil kaž-
doroční dětské odpoledne s hrami a zábavou.
Letošní jarní slunce je na své paprsky velmi
skoupé. Nad hlavami dovádějících dětí a při-
hlížejících rodičů se přehnal nejeden déšť
a nebyla nouze ani o kroupy. Přesto si děti 
užily radovánek do sytosti. Čekaly na ně
soutěžní úkoly, např. skákání v pytlích, chů-

ze na chůdách, házení míčkem do láhví napl-
něných vodou, chůze po kladině, rybolov,
fotbalová branka posloužila k chytání bon-
bonů, ale brankáři to neměli jednoduché,
měli zavázané oči. Děti dostaly cenu i za nej-
hezčí masku a první tři vítězové všech dis-
ciplín získali chutný dort.
Na šestnáctou hodinu měli organizátoři na-
plánováno kácení máje. I když se počasí tro-
chu umoudřilo, panovala nadále velká zima,
ale „dětem květin“ nic nebránilo v tom, aby
za hlasitého juchání vzaly pilu a „zakously“
se do kmene ondřejovské májky. Ta se po
chvíli poroučela k zemi a v tu ránu se na ni
sesypali všichni, kdo stáli poblíž, aby si od-

nesli aspoň stužku a nebo dokonce trofej
v podobě láhve moku, která byla uvázána
v koruně májky. Volná zábava pak pokračo-
vala po celý zbytek dne. Vlezlý chlad zahá-
něli skalní příznivci křepčením při reprodu-
kované hudbě DJ Fojtíka.
Poděkování za obětavost, ochotu a vstřícnost
patří ondřejovským organizátorům - osadnímu
výboru a rodině Továrkových. „Chtěla bych
poděkovat zejména všem sponzorům, kteří se
podíleli na hladkém průběhu celé akce a věno-
vali ceny pro děti nebo do tomboly. Mé zvlášt-
ní poděkování patří Jaroslavu Podlasovi z rý-
mařovské jídelny na Radniční ulici za čerstvě
upečené koláčky a hlavně za zapůjčení auto-

matu na horkou čoko-
ládu pro děti. V chlad-
ném sobotním odpo-
ledni přišla rozhodně
vhod,“ sdělila před-
sedkyně osadního vý-
boru v Ondřejově
Anežka Továrková.
Ondřejovští se sešli
a strávili sobotní od-
poledne v dobré spo-
lečnosti, a tak se me-
zi nimi snad nenajde
nikdo, kdo by tento
čas pokládal za ztra-
cený. JiKo

Foto: archiv Mahenu
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Ve Staré Vsi kolaudovali zateplenou školu
Ve stfiedu 29. kvûtna se za úãasti fieditelky Z· Evy
StaÀkové, starosty Staré Vsi Karla StrÏínka, fie-
ditele Základní ‰koly R˘mafiov Miloslava Horkého,
starosty R˘mafiova Petra Kloudy, zástupce doda-

vatelské stavební firmy STAS R˘mafiov Borise
Pavláska, lesního správce Lesní správy Janovice
Pavla KoÏdonû a dal‰ích hostÛ konala kolaudace
Základní ‰koly a Matefiské ‰koly ve Staré Vsi.

Pozvané hosty přivítal na školní
zahradě starosta Staré Vsi Karel
Stržínek, který je seznámil s prů-
během rekonstrukce, zateplení
a snížení energetické náročnosti
školy a rovněž se získanými dota-
cemi, které dosáhly celkové výše
čtyř milionů korun. Výběrové ří-
zení na dodavatele stavby bylo vy-
hlášeno v září 2012, samotná re-
konstrukce byla zahájena o měsíc
později a ukončena 15. května le-
tošního roku.
Kromě nové termofasády a výmě-

ny oken za plastová byla zateplena půda ško-
ly a zrekonstruováno vytápění pomocí nového
automatického kotle na dřevěné pelety. Děti
mají také zbrusu nové šatny. Etapově pak
vznikal nový kabát pro školní zahradu, kde
vyrostly prolézačky, horolezecká stěna pro
nejmenší děti a další hrací a tělovýchovné
prvky.
Po prohlídce zrekonstruované školy a školní
zahrady čekalo na hosty překvapení v podobě
malého kulturního programu, který si se svý-
mi učiteli připravili žáci školy. Po oficiálním
programu se hosté sešli k neformální diskuzi,
ve které zazněly informace o vyhlášení výbě-
rových řízení na další zateplování staveb
v majetku obce, a to budovy bývalého kina,
která dnes slouží jako kulturní a společenský
dům, a budovy obecního úřadu. JiKo

V Horním Městě se otevírá hornická naučná stezka
Hornictví se řadí k nejstarším
druhům lidské činnosti. Od oka-
mžiku, kdy pravěcí lidé někdy
před 600 tisíci i více lety vyrobili
první kamenné nástroje, začal je-
jich trvalý zájem o přírodní zdro-
je. Ve středověku patřilo území
našeho státu k hlavním producen-
tům zlata a stříbra v Evropě. Lze
snad jen litovat, že v oněch do-
bách se mezi prospektory neobje-
vil český Jack London - krásná
příroda Jeseníků by pak byla
pravděpodobně zrovna tak světo-
vě proslulá jako Aljaška.
Někoho možná dnes překvapí, že
v našem kraji, který vypadá tak
romanticky a opuštěně a kam
směřují ročně tisíce turistů z celé-
ho světa, aby si zde užili klid
v čisté a neporušené přírodě, pro-
bíhala ještě před několika málo
desítkami let intenzivní těžba,

a to bez přerušení více než osm
století. Proto chceme návštěvníky
pozvat do místa, které bylo v mi-
nulosti významným hornickým
centrem, o čemž svědčí už jeho
název - Horní Město.
S přispěním místních organizací
v letošním roce vznikla v Horním
Městě naučná stezka „Za slávou
horního města Hankštejna“ se se-
dmnácti zajímavými zastaveními,
vedenými po místech slavné 
hornické minulosti. Stezka byla
financována z prostředků 10. vý-
zvy Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí
ČR a je první fází projektu hor-
nického skanzenu, který bude
završen zpřístupněním historické
štoly sv. Antonína Paduánského
veřejnosti.
Naším záměrem je rovněž obno-
va hornických tradic a slavností

v obci, jednou z prvních akcí
v tomto duchu je letošní první
Hornický den, který se bude ko-
nat ve dnech 19. až 21. července
a na který chceme čtenáře rovněž
pozvat. Lákadly, které do

Horního Města každoročně přivá-
dějí tisíce návštěvníků, jsou
i Rešovské vodopády a v zimě
závody v divácky atraktivním
motoskijöringu. 

Jaroslav Lichtenberg

ZŠ Břidličná uspořádala krajské kolo soutěže Zlatý list
O kladném vlivu kontaktu dětí
s přírodou bylo již napsáno
mnohé. Nejde jen o zdravý roz-
voj motoriky, ale především dět-
ské psychiky a vztahu k přírodě.
To si uvědomili i pedagogové ze
ZŠ Břidličná, a tak se u nás po
dlouhé odmlce uskutečnilo kraj-
ské kolo celorepublikové příro-
dovědně-ekologické soutěže
Zlatý list, pořádané Českým
svazem ochránců přírody již ja-
ko 41. ročník.
Přípravy nebyly snadné, bylo
třeba připravit den plný vědo-
mostních i dovednostních dis-
ciplín pro 150 soutěžících s do-
provodným programem, v němž

by nechyběly zajímavé besedy
s odborníky, lanová dráha, pro-
jížďka na koni, skákací hrad či
stolní tenis. Pořadatelé vedle 
účastnického listu či diplomu
pro každého soutěžícího zajisti-
li i drobný dárek a malé občer-
stvení.
K zajištění krajského kola
Zlatého listu přispěli naši partne-
ři a sponzoři, jmenovitě CHKO
Jeseníky, Lesy ČR, s. p. - Lesní
správa Janovice, Okresní mysli-
vecký spolek Bruntál, Rybářský
spolek, Včelařské sdružení,
Česká společnost ornitologická,
Jiří Štanglica, Střední škola tech-
nická a zemědělská Mohelnice,

Křest štoly Josef Foto: archiv J. Lichtenberga

Z okolních měst a obcí

Foto: archiv ZŠ Břidličná
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Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje - odbor školství a ži-
votního prostředí, The Candy
Plus Sweet Factory, s. r. o., fir-
my SEMO, s. r. o., Auto Lašák,
Sera CZ, s. r. o., Poštovní spoři-
telna, Amin, spol. s r. o., SVČ
Bruntál, Pekařství Šembera
a JK Jestřábí, o. s.
I díky jejich podpoře se 14. květ-
na v areálu ZŠ Břidličná po
mnoha letech uskutečnilo kraj-
ské kolo soutěže Zlatý list. Na
trať se vydalo celkem 25 šesti-
členných družstev, rozdělených
do tříčlenných hlídek. Své vědo-
mosti i dovednosti si poměřili
žáci ve třech věkových kategori-
ích (N: 1.-3. třída, M: 4.-6. třída,
S: 7.-9. třída) z osmi škol našeho
kraje. Na soutěžní stezce bylo
připraveno stanoviště u kováře,
ornitologa a včelaře, u rybníčku
na soutěžící čekal rybář, o kou-
sek dál myslivec se svým čtyřno-
hým kamarádem, nechyběla ani

zastávka u členů CHKO
Jeseníky či lesníků. A v závěru
vědomostního kolečka ještě če-
kala zkouška zručnosti s úkolem
sestavit a naplnit potřebnými
přírodninami domeček určený
jako úkryt pro užitečný hmyz.
Ten byl poté i součástí odměny,
kterou si každé soutěžící druž-
stvo odváželo domů, resp. do své
školy, aby přispělo k badatelské
činnosti v rámci přírodovědných
předmětů.
Že se vše opravdu vydařilo, nej-
lépe dokumentují fotografie
i pochvalná slova Mgr. Jany
Harmanové a Mgr. Renáty
Solské z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, které
podpořily celou akci svou ná-
vštěvou a konstatováním, že po-
chvalu si zaslouží všichni peda-
gogové, kteří se aktivně zapojili
do akce, včetně ředitele ZŠ
Břidličná Ing. Miroslava
Glacnera. Mgr. Květa Děrdová

Pozvánka na závody
rádiem řízených modelů

Na fotbalovém hřišti v Ondřejově u Rýmařova
se v sobotu 15. června uskuteční

závody RC modelů
- start prvního závodníka je v 9 hodin
- startuje se po minutě a vše se odehrává jako na klasické rallye
- občerstvení pro diváky je zajištěno
- zájemci mohou navštívit webové stránky

Moravia cupu www.moraviacup.cz
Všechny příznivce tohoto modelářského sportu

zve Bedřich Štěpaník

Akce hradu Sovince

15. a 16. června
Kašpárek ze skalního hradu

Netradiční pohádkové prohlídky
aneb Cesta pohádkovým hradem

Účinkují:
Historická posádka Špinavci

Skupina šermu Berendal
Loutkové divadlo Kašpárkův svět

Pohádková babička a sokolník Monti
Den plný loutkových a hraných pohádek

Šermířské zápletky a souboje na sekery, palcáty i meče
Módní přehlídka dobového ošacení od Keltů po baroko
Netradiční pohádková prohlídková trasa dělovou věží
Sokolnické ukázky výcviku a příletů dravých ptáků

Dětské hry a soutěže se střelnicí z luků a kuší

Výstavy
8. června - 30. září

Václav Cígler: Objekty
Výstava děl známého českého umělce - skláře

Prostor pro filmy a podnikatele

Nová textilní expozice v Hedvě
připomínala Babylón

29. květen 2013, třetí den pobytu
zahraničních účastníků meziná-
rodního projektu Wanderung, byl
věnován poznávání přírody a his-
torie Rýmařovska. V dopoledních
hodinách se naši hosté mohli ko-
chat krásou přírody v okolí
Rešovských vodopádů a odpo-
ledne vyrazili za poučením do
nově zřízené expozice tkalcovství
v Hedvě na Opavské ulici.
Zdá se to nemožné, ale prostory
malé textilní expozice dokázaly
pohltit neuvěřitelných 80 osob.
Lidé se zde tísnili proto, aby si
vyslechli výklad o vzniku a vývo-
ji textilní výroby na Rýmařovsku.
Panovala úžasná atmosféra připo-
mínající biblické zmatení jazyků

při stavbě Babylónské věže. Bylo
slyšet útržky polštiny, němčiny, 
italštiny, turečtiny a rumunštiny
a do toho zazníval výklad v češti-
ně a angličtině.
Díky nádherným ukázkám tkal-
covského řemesla však všichni
všemu podstatnému rozuměli
a po zhlédnutí starobylé prodejny
nákrčníků, brokátové místnosti
i vzácné zlaté šerpy odcházeli na-
dšeni a spokojeni.
Celá skupina lidí neopomněla ta-
ké navštívit firemní prodejnu.
„Babylónština“ pokračovala
a tašky se plnily textilními suve-
nýry. Výrobky z našeho závodu
se opět rozletí po světě. 

Mgr. Martina Kohoutková

Expozice tkalcovství Foto: Martina Mácová
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Užitečná informace

Omyly českých spotřebitelů 2
Omyly při uzavírání smluv a nakupování

Při koupi věci od souseda mám stejná prá-
va jako při nákupu zboží v obchodě
Na rozdíl od klasického prodeje zboží v ob-
chodě mezi podnikatelem a spotřebitelem
není právní úprava tak výhodná pro kupující-
ho. Například odpovědnost za vady je zde
poněkud odlišná a neplatí některá ustanovení
jako při prodeji zboží v obchodě, zejména 
existence 24měsíční záruční doby na výskyt
vady zboží.
Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za
vady, které na věci existovaly v době jejího
převzetí a které nebyly v době prohlídky
zjevné, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.
Na druhou stranu prodejce musí na vady,
o kterých ví, kupujícího upozornit. Za tyto
vady totiž jinak odpovídá stejně jako za situ-
ace, kdy se projeví nedostatek ve vlastnos-
tech věci či se nepotvrdí nepřítomnost vad,
o které kupujícího ujistil.
Zákonný podklad: § 588 až 610, § 499 až
510 občanského zákoníku

Koupil jsem věc na IČ, přesto jsem spo-
třebitelem
Občanský zákoník obsahuje definici spotře-
bitele, za něhož považuje pouze fyzickou 
osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné pod-
nikatelské činnosti nebo v rámci samostatné-
ho výkonu svého povolání. Pokud uvedete
ve smlouvě identifikační číslo, dáváte tím
druhé straně smlouvy najevo, že do právního
vztahu vstupujete jako podnikatel.
Prodávající je pak v dobré víře, že jeho
smluvním partnerem je jiný podnikatel,
a smlouva se tak řídí obchodním zákoníkem.
Tvrdíte-li, že nepoužíváte v daném vztahu
status podnikatele a výhod s tím spojených,
musíte to v případném sporu prokázat. Stejné
důkazní břemeno nesete i v případě, že IČ
neuvedete, ale s přihlédnutím ke všem okol-
nostem je zřejmé, že se uzavíraná smlouva
týká vaší podnikatelské činnosti.
Zákonný podklad: § 52 odst. 3 občanského
zákoníku, § 261 odst. 1 obchodního zákoníku

Čím více funkcí a součástek výrobek má,
tím lépe pro běžné používání
Nyní v obchodech najdete vedle standard-
ních pomocníků do domácnosti i ty super-
moderní s nabídkou rozličných funkcí.
Zvažujte pečlivě, kterým dáte přednost,
a přemýšlejte, zda opravdu budete využívat
vše, co vám nabízí. Mnoho spotřebitelů totiž
značnou část funkcí, kterými výrobek dispo-

nuje, nebude využívat. Vždy mějte na pamě-
ti, že nic není zadarmo.

Čím je výrobek dražší, tím je kvalitnější
Tuto mylnou představu již naše nezávislé
testy vyvrátily. Mnoho dražších výrobků ne-
obstálo vedle výrobků levnějších, které byly
mnohem kvalitnější, zdravější, odolnější či
výkonnější.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST se síd-
lem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10-
Vršovice je vydavatelem časopisu dTest
a provozovatelem webových stránek
www.dtest.cz, kde jsou publikovány výsledky
nezávislých a objektivních testů výrobků, va-
rování před nebezpečnými a zdravotně zá-
vadnými výrobky, informace o právech, které
chrání spotřebitele a posilují jejich postave-
ní vůči prodávajícím, a další rady.
Spotřebitelská poradna je k dispozici na tel.
299 149 009 každý všední den mezi 9. a 17.
hodinou.

Poděkování
Ráda bych poděkovala vrchní sestře paní Renátě Bršťákové, sestrám, ošetřujícímu lékaři a ostatnímu personálu Domova odpočinku ve stáří
v Dolní Moravici za obětavou a vysoce kvalifikovanou péči o mého tatínka, který tu dožil poslední roky života v klidu a spokojeně, přesto-
že byl skoro rok upoután na lůžko. Zemřel tiše 24. května 2013 v necelých 89 letech. Mgr. Ilona Servusová

dTest: Sporný poplatek v autobazarech skončil, jiné zůstávají
âasopis dTest pfied tfiemi mûsíci informoval o ne-
smyslném poplatku za uzavfiení smlouvy v autoba-
zarech. Nyní jej zákazník jiÏ platit nemusí a sám si
zvolí, zda doplÀkovou sluÏbu chce, ãi nechce. Jiné
absurdní poplatky stále pfieÏívají.
Čeští spotřebitelé zaznamenali úspěch v boji
proti poplatkům, které skrytě navyšují ceny
zboží či služeb. „Řada spotřebitelů si na na-
ší poradenské lince stěžovala, že při koupi
automobilu museli po uzavření smlouvy pla-
tit dodatečný poplatek za administrativu
a prověřování vozu, na který je předem nikdo
neupozornil,“ říká Miloš Borovička, právní
poradce časopisu dTest, a dodává: „Poplatky
měly zahrnovat například přípravu vozu

k prodeji či jeho uklizení, což je náklad, kte-
rý běžně nese prodejce.“
Oba velké autobazary, které sdružení dTest
vyzvalo ke změně přístupu, vyhověly a změ-
nily obchodní podmínky či upravily infor-
mace na svých webech. „Zákazník si teď
podle nich bude moci vybrat, zda doplňko-
vou službu chce, nebo ne. Zaplatí tedy pouze,
pokud si opravu objedná,“ říká Miloš
Borovička a upozorňuje, že dTest se nyní za-
měří na samotnou praxi v autobazarech, tedy
zda zákazník nabídku volby skutečně dosta-
ne.
I nadále platí spotřebitelé řadu jiných nesmy-
slných poplatků, nově například extrémní

částky za uzavření úvěrových smluv.
„Některé úvěrové společnosti požadují po
klientech při sjednání půjčky ve výši sto dva-
cet tisíc korun poplatek vyšší než čtyřicet ti-
síc korun,“ uvádí Miloš Borovička. Pomocí
těchto poplatků se tak zřejmě snaží obcházet
zákony, speciálně ustanovení o maximální
výši poplatku za předčasné splacení úvěru.
Spotřebitelé, kteří mají podobnou zkušenost,
se mohou obrátit na poradenskou linku na
čísle 299 149 009 a smlouvy poslat k posou-
zení. Podrobnosti ke změně smluvních pod-
mínek jsou k dispozici na stránce
www.dtest.cz/zmenavbazarech.

Sdružení spotřebitelů TEST
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Zajímavosti z přírody

Ropuchy a jejich nepřátelé
Kdo z vás během května navštívil
v nočních hodinách okolí rybníku
v Edrovicích, mohl se setkat se
spoustou žab, které se pomalu po-
hybovaly po březích a po přileh-
lých cestách. Jde o ropuchy obec-
né (Bufo bufo), jeden z nejrozší-
řenějších druhů našich žab.
Jejich základním poznávacím
znakem je bradavičnatá kůže bez
slizu a krátké končetiny, které
způsobují, že ropuchy neskáčou
a pohybují se velmi pomalu. Za
očima jsou umístěny jedové žlá-
zy, které v případě ohrožení vylu-

čují ostrý dráždivý sekret.
Sliznici v tlamě predátora výraz-
ně podráždí, pro lidské končetiny
ale nebezpečný není.
Růst ropuch je velmi pomalý.
Pohlavní dospělosti dosáhne sa-
mec ve třetím a samice ve čtvr-
tém roce věku. V průměru se do-
žívají 4 až 9 let. Maximální věk,
který byl naměřen v zajetí, je 36
let. Živí se různými suchozem-
skými živočichy přiměřené veli-
kosti - měkkýši, žížalami, pavou-
ky, svinkami, mravenci, brouky.
Své zimní úkryty nalézají v zem-

ních dírách, pod pařezy, pod lis-
tím či v norách krtků a hlodavců.
Opouští je od poloviny března či
začátkem dubna. V horách se ro-
puchy začínají probouzet až kon-
cem dubna či v květnu.
Putují k vodě, aby se mohly spá-
řit, vracejí se přitom do místa
svého rodiště. Jak ale nacházejí
cestu ke své rodné vodě, je dosud
záhadou. Nejsou schopné vidět
na větší vzdálenost, zrakové vje-
my tedy podle všeho nehrají vel-
kou roli. Mimo to se okolí jejich
cesty mohlo značně změnit (stav-

ba nových silnic a budov, vysaze-
ní nového lesa atd.). Ropuchy do-
káží najít „své“ místo i v případě,
že byla voda zasypána. Nemůže
je k ní dovést tedy ani charakte-
ristická vůně. Předpokládá se, že
existuje jistá souvislost se zem-
ským magnetismem a měsíčními
fázemi.
Právě v této fázi života jsou ropu-
chy nejohroženější a jejich nej-
větším nepřítelem je člověk.
Spousta ropuch zahyne pod koly
aut při přechodu přes komunika-
ce. To jsme mohli zaznamenat
i u našeho rybníka. V poslední
době se pro ropuchy budují speci-
ální přechody nebo zábrany podél
cest a ropuchy se potom k vodě
přenášejí. Stálo by za to zkusit
podobnou ochranářskou akci zor-
ganizovat příští rok u našeho ryb-
níka.
Kromě ropuchy obecné žije na 
území ČR ještě ropucha zelená
(Bufo viridis) a ropucha krátko-
nohá (Epidalea calamita). Přiro-
zeným predátorem ropuch je 
užovka obojková. Na fotografii je
zachycena ropucha zelená bojují-
cí s užovkou obojkovou.

Fota a text: Miroslav Glacner
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Hlavní program:

13.00 – 22.00 moderátor akce
13.30 – 14.30 dechová kapela
14.30 zahájení a proslov starosty města Břidličné
14.40 bubenické vystoupení
15.00 – 15.40 klaunské vystoupení
15.40 – 15.50 Cheerleaders
15.55 – 16.45 železný Zekon
17.00 – 17.50 kapela Roxette revival
17.50 – 18.10 Petr Stebnický – imitátor
18.10 – 18.20 Pole dance
18.40 – 19.40 kapela Team revival
20.00 – 01.00 taneční zábava – skupina A. T. C. music band
22.00 ohňostroj

Doprovodný program:

11.30 konference v KD
12.30 bohoslužba v kostele Tří králů spojená se svěcením 

praporu Sboru dobrovolných hasičů města 
Břidličné, průvod z kostela na hřiště

13.00 – 15.00 ukázka práce vodních záchranářů na rybníku,
možnost svezení dětí na člunu

13.00 procházka historií Břidličné
Historická stezka – zábavné hry pro děti s rodiči

16.00 Námořnická pohádka – pohádka pro děti 
s Pohádkovou babičkou

15.00 – 17.00 ukázka jízdy na koních ze stáje ve Velké Štáhli
– Pavel Matějka

Městské slavnosti Břidličná
15. června 2013

VSTUP ZDARMA
Městské slavnosti se tradičně konají 

na fotbalovém hřišti v Břidličné

Srdečně zve město Břidličná

Dále jsme pro děti připravili skákací hrad, skluzavku a kolotoč pro nejmenší, zoo koutek Českých chovatelů Břidličná. Pro příznivce sportu se bude
konat tradiční fotbalové utkání a netradiční štafetový závod hasičů z polského Újazdu. V době konání městských slavností v areálu fotbalového hřiště
doporučujeme navštívit stánkový prodej nebo stánek sahadža jógy s meditací pro každého.
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Sport

Okresní volejbalová liga starších žáků a žaček ve 3. a 4. kole
V sobotu 20. dubna proběhlo ve
Vrbně pod Pradědem třetí kolo 
okresní volejbalové ligy starších
žáků a žaček. Rýmařovští mladí
volejbalisté se na tomto turnaji
hned v úvodu postarali o překva-
pivý výsledek, když vzali set do
té doby suverénnímu a neporaže-
nému Vrbnu. Utkání skončilo 1:1
po setech 22:25 a 25:23. Na tom-
to utkání bylo krásně vidět, že
poctivě vedené tréninky jsou po-
stupně na kvalitě naší hry oprav-
du znát.
Dalším soupeřem bylo družstvo
Gymnázia Bruntál, se kterým si
Rýmařov poradil velmi snadno
vítězstvím 2:0 (25:15, 25:9). Při
neúčasti družstva Krnova, které
prohrálo všechna utkání kontu-
mačně, tak čekalo v posledním
utkání na naše volejbalisty druž-

stvo ZŠ Jesenická Bruntál. Tento
zápas skončil remízou 1:1 (14:25
a 25:16).
Pořadí družstev na třetím turnaji
okresní ligy bylo následující: 
1. Vrbno pod Pradědem, 2. Rý-
mařov, 3. ZŠ Jesenická Bruntál
a 4. Gymnázium Bruntál.
Čtvrté kolo okresní volejbalové
ligy starších žáků a žaček pro-
běhlo 18. května v tělocvičně
Gymnázia Krnov. Toto kolo bylo
velmi zajímavé hned z několika
důvodů. Za prvé se turnaje zú-
častnilo družstvo Gymnázia
Krnov, jehož výsledky platily
pouze pro daný turnaj a do celko-
vé ligy se nezapočítávají. Za dru-
hé nepřijelo družstvo Vrbna pod
Pradědem, a utkání tak byla to-
muto družstvu kontumována.
Rýmařov se od minulého kola 

opět zlepšil ve hře a poprvé
v probíhající sezóně porazil
všechny soupeře: Gymnázium
Bruntál 2:0 (25:13, 25:7), Krnov
2:0 (25:17, 25:16), Gymnázium
Krnov 2:0 (25:6, 25:7) a také
svého nejbližšího souseda v ta-
bulce, družstvo ZŠ Jesenická
Bruntál, taktéž 2:0 po setech
25:17 a 25:23. Hlavně druhý set
byl velmi vyrovnaný a dramatic-
ký. V koncovce dokonce vedl
Bruntál 23:21, ale na dobře roz-
jeté družstvo Rýmařova to ani
tak nestačilo.
Pořadí družstev na čtvrtém turna-
ji okresní ligy: 1. Rýmařov, 2. ZŠ
Jesenická Bruntál, 3. Gymnázi-
um Bruntál, 4. Krnov a 5. Gym-
názium Krnov.

Rýmařov se po třetím a čtvrtém
kole ligy, v nichž obsadil druhé
a první místo, posunul v průběž-
ném pořadí soutěže na místo dru-
hé. Díky neúčasti Vrbna na čtvr-
tém turnaji také došlo k tomu, že
o celkovém pořadí a vítězi ligy
rozhodne až kolo poslední, hrané
v červnu v Bruntále na ZŠ
Jesenická.
Za Rýmařov v obou kolech na-
stoupili: Adéla Švikruhová,
Martina Ohrádková, Zlatuše
Zobalová, Kateřina Sekaninová,
Veronika Murínová, Nikola
Kratochvílová, Monika Maková,
Adam Kopsa, Ondřej Kubját
a Jaroslav Mareška. Trenérsky je
vedou Věra Kratochvílová a Kvě-
tuše Švédová. Pavel Ujfaluši

Rýmařov má novou vicemistryni republiky v soutěžním aerobiku
V sobotu 25. května se do Prahy sjelo
přes 300 nejlepších závodnic z celé re-
publiky bojovat o tituly mistryň republi-
ky 2013 v soutěžním aerobic master
class I.VT. Účast na mistrovství České
republiky si musí děvčata vybojovat
v krajských postupových kolech.
Konkurence v Praze je velmi silná,
v každé věkové kategorii bojuje o titul
více než 70 závodnic, vítězek a finalis-
tek postupových kol, špička aerobiku
z celé ČR.
Za sportovní klub Studio Sport a zdraví
Rýmařov nastoupilo do boje o titul osm
závodnic ve třech věkových kategoriích.
V 1. kategorii (8-10 let) Veronika
Tihelková, Barbora Šulková a Tereza
Šulíková, ve 2. kategorii (11-13 let)
Šárka Pallová, Tereza Človečková
a Jana Hamplová, ve 3. kategorii (14-16
let) Lenka Hamplová a Šárka
Zapletalová. Gratulujeme všem, protože
již postup na mistrovství je výborným
sportovním úspěchem.

SK Studio Sport a zdraví se více než 10
let drží na špici soutěžního aerobiku
a velká klubová sbírka medailí z MČR
SAMC se třpytí všemi třemi barvami.
Ani letošní omlazený rýmařovský tým
nezklamal a medailovou sbírku obohatil.
Naše děvčata se v konkurenci velkých
klubů dokázala prosadit a jejich záslu-
hou zaznělo celkem třikrát pražskou
sportovní halou jméno města Rýmařova.
Za podpory celého týmu se o úspěch na-
šeho klubu na mistrovství zasloužily:
Jana Hamplová - 4. místo v kategorii
11-13 let
Barbora Šulková - finálové umístění
v kategorii 8-10 let
Tereza Šulíková - vybojovala stříbr-
nou příčku na stupních vítězů a titul
vicemistryně ČR pro rok 2013 v kate-
gorii 8-10 let
Všem závodnicím a trenérkám děkujeme
za výbornou reprezentaci. Více informa-
cí najdete na www.studiosportazdravi.cz. 

Lydie Švédíková, předsedkyně SKTereza Šulíková Foto: archiv SK

Foto: P. Ujfaluši
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Štamgasti propadli hráčskému opojení s šipkami
·ipkafiská sezóna je v plném proudu.
Svûdãí o tom soutûÏní klání, které se
rozhofielo mezi r˘mafiovsk˘mi ‰tam-
gasty restaurace Na RÛÏku, Clubu 13
a Penzionu Mary. Poslední dva turnaje
se uskuteãnily 11. kvûtna v Penzionu
Mary a 25. kvûtna na RÛÏku.
V rýmařovském šipkařském spor-
tu, který má u nás velkou tradici,
se objevilo nové soutěžní družstvo
s názvem Základna Mary-Darts.
V neoficiální šipkařské lize se toto
družstvo ještě neumístilo na stup-
ních vítězů, nicméně průběžnými
výsledky o sobě dalo vědět.
Přestože Penzion Mary byl jako
pořadatel nováčkem, ohlasy na za-

jištění turnaje po stránce organi-
zační, materiální i občerstvovací
byly veskrze kladné a účastníci
spokojení.
Prvního turnaje 11. května se zú-
častnilo osmadvacet hráčů a hrá-
ček. Bronz získal Kamil Hanik
(restaurace Na Růžku), stříbrnou
pozici vybojoval Antonín Sochor
(Club 13) a vítězem tohoto turnaje
se stal Jaroslav Koňárek (restaura-
ce Na Růžku). V dámské části tur-
naje si zlato zaslouženě odnesla
Kateřina Volková (Základna Mary-
Darts). Vítězové obdrželi věcné ce-
ny, krásné poháry a kytice.
Ve druhém šipkařském klání, kte- ré se uskutečnilo 25. května v res-

tauraci Na Růžku, soutěžily dvoji-
ce. Hráči družstva Základna
Mary-Darts ukázali svoje kvality
a s přehledem se umístili v čele.
Třetí místo získali Jiří Málek
a Antonín Sochor (Club 13 - 2),
druhé vybojovali Stanislav Stacho
a Lukáš Viceník (Club 13 - 1)
a zlatou trofej si zaslouženě odne-
sli Tomáš Nerušil a Radovan
Matušek (Základna Mary-Darts).
Také při tomto turnaji obdrželi ví-
tězové věcné ceny a poháry. Všem
účastníkům a organizátorům patří
uznání a poděkování.

Tímto děkujeme sponzorům, kteří
pomohli zajistit oba turnaje na 
úrovni, jakou si zaslouží: pivovar
Litovel, velkoobchod Vrtal -
Bruntál, hotel Colchi - Uničov-
Střelice, Coca-Cola, MBV -
Uničov, UNI-THERM, s. r. o.,
Uničov, Penzion Mary, Květiny
Jarmila Laštuvková, Nehtové stu-
dio - Jana Gašperáková, T-Mobile
- prodejna Jaroslava Grézla
Uničov, firma JASTR, Jan
Štěpaník a za mimořádný přínos
patří poděkování CK - cestovní 
agentuře Hany Čoupkové. 

Jan Černý

Autokrosaři odjeli druhý závod
V sobotu 25. května se jel druhý závod auto-
krosu pod názvem Auto Lašák Hyundai cup
Rýmařov 2013. Tentokrát se na start závodu
postavilo méně jezdců než při zahajování se-
zóny. Je to škoda, některé jezdce od účasti
v závodu odradilo počasí. Na těžké blátivé
trati se ale bylo na co koukat.
V základních rozjížďkách se tvrdě bojovalo
o finálové jízdy. Ve finále divize D1 kraloval
Jiří Křistek s vozem Škoda Fabia, druhé místo
obsadil František Zachara s vozem Daihatzu
a třetí místo Dušan Jenčke se Škodou Favorit.
Druhá finálová jízda divize D2 přinesla nád-
hernou podívanou na výkony dvou jezdců -
Miroslava Šuby a Ondřeje Laláka. Nakonec
zvítězil Miroslav Šuba na Fordu, druhé mís-

to obsadil Ondřej Lalák s VW Golf a pro tře-
tí místo si přijel Bohumil Bernátek ml. s vo-
zem Peugeot.
Průběžné bodové hodnocení po druhém
závodě:
Divize D1:
1. pořadí: Jiří Křistek (20 bodů)
2. pořadí: František Zachara (16 bodů)
3.-4. pořadí: Radek Řezníček a Dušan
Jenčke (6 bodů)
5. pořadí: Jiří Doubrava (5 bodů)
6. pořadí: Vladimír Palát (4 body)
7. pořadí: Luděk Volek (3 body)
Ostatní jezdci v D1 nebodovali.
Divize D2:
1.-2. pořadí: Miroslav Šuba a Ondřej Lalák

(18 bodů)
3. pořadí: Bohumil Bernátek ml. (11 bodů)
4. pořadí: Jiří Rotter (9 bodů)
5. pořadí: Filip Horáček (6 bodů)
6. pořadí: Drahoslav Zavadil (3 body)
V divizi D2 budeme nadále sledovat duel
mezi Miroslavem Šubou a Ondřejem
Lalákem o vedení.
Chci poděkovat všem věrným divákům
a přátelům, že se přišli na závod podívat,
a myslím si, že nelitovali. Ceny předával
Libor David, bývalý rallyový jezdec, ve své
době jeden z předních. Termín dalšího závo-
du je 29. června. Vše ostatní se zájemci do-
zvědí na naší webové stránce: auto-hobby-
cross-rymarov.blog.cz. Jan Dohnal

Fota: Tomáš Nerušil

Fota: Miroslav Škoda
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám garáž v Rýmařově na Okružní ulici u kotelny s pozemkem
v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny. Bez vlhkosti, udržovaná, 
izolovaná, drenážní trubky. Prohlídka možná kdykoliv. Cena dohodou.
Tel.: 604 639 963.
• 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.

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

Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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