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Nová zelená úsporám: vy‰‰í dotace 
pro obyvatele na‰eho kraje

Skupina Chaotics zahrála na 1. benefiãním
koncertu pro Michalku

Kraj ocenil vynikající pedagogy, mezi 
nimi Alenu Tome‰kovou

Zamûstnanci spoleãnosti Katr 
pomohli zachránit Ïivot kolegovi

Horolezci vystoupali na „r˘mafiovsk˘ 
Everest“

ročník XVI.
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Expediční kamera: sestupy a výstupy
Po listopadovém Snow Film Festu se
na konci bfiezna v R˘mafiovû opût ko-
nal jarní festival Expediãní kamera
s v˘bûrem ocenûn˘ch cestovatel-
sk˘ch a outdoorov˘ch filmÛ. Leto‰ní-
mu roãníku dominovaly snímky o ho-
rolezectví.
Do čtyřhodinové přehlídky se
tentokrát vešlo osm filmů, na bo-
nusy v Rýmařově nedošlo. Na
své si přišli hlavně příznivci leze-
ní, ale i fanoušci úplně nových
sportů, jako je canyoning nebo
cave unicycling. Úlohu doku-
mentu ve stylu National Geogra-
fic naplnil snímek Pygmejové -
děti džungle.
V titulku shrnují témata letošní
Expediční kamery slova sestupy
a výstupy. Většinu filmů jeden
z těchto směrů pohybu skutečně
charakterizoval - sestup dolů, do
podzemí, do nitra pralesa, nebo
naopak výstup k vrcholu.
Do druhé kategorie spadá krátký
úvodní film, který přiblížil tré-
nink horolezce Libora Uhra před
jeho novou expedicí na pákistán-
skou osmitisícovku Broad Peak.
Horolezcům, konkrétně prvový-
stupcům, se věnuje i snímek Petra
Kubíka Ti z Labského údolí
o „dělnících skal“, kteří připravu-
jí nové cesty v Labských pískov-
cích. A na extrémní horolezectví
se zaměřuje i americký film
Honnold 3.0, jeden z nejzajíma-
vějších snímků letošní Expediční
kamery. Vrací se v něm fenome-
nální boulderista Alex Honnold,
na první pohled obyčejný, mlčen-
livý kluk přebývající v dodávce,
který se specializuje na sólo vol-
né lezení v Yosemitech. Peter
Mortimer a Josh Lowell zachytili
Alexův boj s náhlou vlnou popu-

larity, ale hlavně jeho nejnovější
kousky včetně sólového výstupu
na tři velké stěny Yosemitského
národního parku během 24 hodin.
Rekordní cíl, který si mladý lezec
předsevzal, nakonec s naprostým
vypětím sil zvládl za 18 hodin.
Opačný směr, tedy sestup, v le-
tošním ročníku přehlídky repre-
zentovali už zmínění Pygmejové
slovenského režiséra Pavla
Barabáše o riskantní výpravě fo-
tografa Ivana Bulíka do nitra
konžského pralesa a setkání s tr-
pasličím národem „nahých dětí
džungle“. Dokument v sobě spo-
juje aspekt přírodovědný, ekolo-
gický a dobrodružný. Ivan Bulík
totiž do přirozeného prostředí ko-
čovných domorodců pronikl ile-
gálním přechodem hranice mezi
Středoafrickou republikou a vál-
kami zmítaným Kongem, jeho

expedice tak byla po celou dobu
v ohrožení a nakonec skončila
náhlým únikem před ozbrojenci.
Dokument působí nejen jako son-
da do tradiční kultury Pygmejů,
ale hlavně jako svědectví o bezo-
hlednosti naší civilizace, která li-
kviduje jejich životní prostor.
Sestup do hlubin nabídl i krátký
snímek o dvojici jeskyňářů, kteří
se do temného a zrádného podze-
mí vydávají na jednokolkách.
Poněkud nezvyklá fúze dvou zá-
lib se ve filmu britských režisérů
Michaela a Katie Garrettových
jeví jako zábavná, riskantní
a hlavně totálně bizarní podívaná.
Podobně nezvyklým sportem je
canyoning. Průzkumníci kaňonů
s vodopády, bazénky a tunely
Damien a Lucie klestí tomuto no-
vému sportu cestu v okolí kanad-
ského Vancouveru. Ani jejich se-

stupům neprobádanými kaňony
nechybí riziko, dokument Down
the Line Francoise-Xaviera „Fi-
xe“ De Ruydtse však nabízí spíš
než adrenalin vizuálně poutavé
záběry.
Pokud by někomu na přehlídce
chyběla pravá dobrodružná expe-
dice v duchu starých dob, neměl
by vynechat britský dokument
The Empty Quarter. Dvojice
Alastair Humpreys a Leon Mc-
Carron v něm zachytili vlastní
putování pouští Rub al-Chálí po
vzoru dobrodruha Wilfreda
Thesigera. Jejich 1 600 kilometrů
dlouhý trek pustinou ukazuje, že
dobrodružství nemusí zažít jen
první objevitelé, ale i jejich mo-
derní následovníci.
Osmý snímek přehlídky - Tatry
bez limitov - se poněkud vymy-
kal. Za prvé se odehrával v zim-
ních horách, tudíž by se hodil spíš
na program Snow Film Festu. Za
druhé víc než na napětí, vizuální
podívanou či hlubší ponor do nit-
ra sportovců podávajících ex-
trémní výkony se zaměřoval na
klasický product placement
a ulpíval na povrchu tak zoufale,
že nebyl ve výsledku ani příliš zá-
bavný. V mezích sestupů a výstu-
pů naprostý propad.
Festival Expediční kamera se bo-
hužel bez podpory sponzorů neo-
bejde. Potěšující je rychlost, ja-
kou se tato přehlídka rozrůstá.
Letos od poloviny února do půli
dubna navštívila přes dvě stě
měst v České republice a na
Slovensku. Sesterská přehlídka
filmů o zimních sportech přijde
na řadu zase na podzim. ZN

Pygmejové - děti džungle Foto: Ivan Bulík

Honnold 3.0 Foto: senderfilms.com
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Detektivní Noc s Andersenem
V rámci mezinárodní knihovnické
akce na podporu ãtenáfiství mûly
dûti moÏnost letos jiÏ poãtrnácté
strávit noc v r˘mafiovské knihov-
nû. Noc s Andersenem probíhala ze
4. na 5. dubna a tentokrát se nesla
ve znamení detektivek.
Devět malých čtenářů se promě-
nilo v bystré detektivy a policej-

ní komisaře, kteří celý večer pát-
rali po ukradeném obraze.
Během večera luštili nejrůznější
rébusy, hádanky a šifry, které je
nakonec dovedly do knihovnic-
kého sklepení, kde byl vzácný
obraz ukryt. Děti si také zkusily
odlévání stop pomocí sádry
a venku si společně opekly buř-

ty. Nejvíce je však zaujala ná-
vštěva místní policejní stanice,
kde se dozvěděly spoustu zají-
mavostí z policejní práce a vy-
zkoušely si např. snímání otisků
prstů nebo neprůstřelné vesty.
Andersenovskou noc plnou do-
brodružství děti zakončily spo-
lečným čtením a poté unavené

a spokojené ulehly do svých spa-
cáků.
Děkujeme rýmařovským policis-
tům za ochotu a příjemnou spolu-
práci. Velmi děkujeme také spon-
zorům: Břetislavu Bednářovi
a Rýmařovské pekárně.

Michaela Jiroušková,
Městská knihovna Rýmařov

Děti si na policejní stanici vyzkoušely test na alkohol pro řidiče nebo snímání otisků
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Zajímavosti z přírody

Čápi se vrátili z teplých krajů do Janovic
Jak zaznamenal pracovník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Petr Šaj
na internetových stránkách České společnosti ornitologické (www.bird-
life.cz), na komín bývalé špulkárny v Janovicích přiletěl 29. března „náš
známý“ čáp bílý. Ornitologové konstatují, že k prvnímu dubnu přiletě-
la pětina z asi tisíce čápů hnízdících v naší republice. Přiletěli už i čápi
černí, jejichž počet se u nás v posledních letech zvyšuje.

Čáp bílý o průměrné váze asi 3,5 kg, výšce 95 - 105 cm a rozpětí kří-
del 155 - 165 cm byl Českou ornitologickou společností vyhlášen
ptákem roku 2014.
Letos hnízdící čápy již nic nebude rušit, celá plocha pod nimi je 
upravena na klidovou zónu. Budeme držet palce, aby se jim dařilo
a aby i tentokrát odchovali tři mláďata jako v roce 2012. M. Marek

Shozy jelení zvěře
Na konci března mohl návštěv-
ník lesa více než kdy jindy nalézt
při své vycházce jelení shoz. Jde
zpravidla o jednu, případně obě
lodyhy jeleního paroží, které ješ-
tě donedávna zdobilo hlavu krá-
le lesa. Starší a silní jeleni sha-
zují své koruny již v únoru,
mladší a slabší jedinci můžou
shazovat paroží až do dubna.
Nález obou lodyh je podstatně
méně častý než nález pouze jedi-
né. Proces shazování paroží pro-

bíhá většinou dle následujícího
scénáře: nejdříve odpadne jele-
nímu králi jeden paroh a poté,
když dojde k nevyváženosti hla-
vy, neboť najednou na jedné stra-
ně hlavy chybí závaží o třech až
čtyřech kilogramech (výjimečně
více), snaží se jelen shodit i dru-
hý paroh. Potom začne pozvolna
růst nové paroží a roste několik
měsíců. V srpnu začne jelen pa-
rohy takzvaně vytloukat. Svědí
ho, protože je na nich, laicky ře-

čeno, kůže, správně myslivecky
nazývaná lýčí. Vytloukáním se
z parohů lýčí odstraní (jelen se
parohy otírá o větve a stromky,
které také bohužel ničí a láme).
Pak se parohům dostane správné
tmavé barvy, hnědé až černé. Ke
konci srpna nebo začátkem září,
kdy se pozvolna blíží jelení říje,
je už jelen zase krasavcem na-
šich lesů.
Parohy bývají často nalezeny
v místech, kde jsou v lese různá
krmná zařízení nebo na ocho-
zech zvěře, kudy tato pravidelně
chodí za potravou. Paroží lze na-
jít také tam, kde zvěř skáče přes
stoku či jinou terénní nerovnost,
neboť je shozeno na dopadovém
místě vlivem otřesu.
Nález paroží by měl nálezce 
ohlásit a shoz odevzdat uživateli
honitby, ve které k nálezu došlo.
Cílené pátrání po shozech a je-
jich sběr lze provádět pouze se
souhlasem uživatele honitby,
který může i „nemyslivci“ vysta-
vit patřičný doklad - povolenku
k lovu, v níž bude uvedeno po-
volení sběru shozů paroží.
Současně s vydáním povolenky
se obvykle stanoví, zda si sběrač
může shozy ponechat. Jinak je
nález a neodevzdání shozů uži-
vateli honitby přestupkem.
Pro úplnost informací o shozech,
které lze v českých lesích a na

polích nalézt, je nutno uvést, že
také srnčí a daňčí zvěř shazuje
svá paroží. Srnec konkrétně
v období listopadu až prosince,
daněk v dubnu až v květnu.
Vždy platí pravidlo, že silní
a starší jedinci shazují své „pará-
dy“ dříve než jedinci slabší
a mladší. Daňci zde na horách
nežijí, nejbližší lokalita jejich
výskytu je na Osoblažsku 
a v okolí Kružberské přehrady.
Paroží všech uvedených druhů
zvěře je ceněným artiklem a slou-
ží k výrobě široké škály dekorač-
ních předmětů i předmětů denní
potřeby. Jako příklad lze uvést
stylový nábytek a lustry z paroží
jelenů a daňků, svícny, popelníky,
otvíráky na láhve i dopisy ze srn-
čích parůžků. Výrobou tohoto
sortimentu se zabývají mnohé do-
mácí, ale i zahraniční firmy.
Tento článek jistě nikoho nenabá-
dá k tomu, aby se vydal do lesa za
účelem hledání shozů, pouze in-
formuje o možnosti velmi náhod-
ného nálezu a správnosti takovýto
nález ohlásit a odevzdat. Při po-
hybu v lese by právě teď jeho ná-
vštěvníci - více než kdy jindy -
měli dodržovat pravidla pro pobyt
v lese, neboť se blíží období kla-
dení mláďat a zvěř potřebuje mít
na svých stávaništích klid - ani
myslivci v období časného jara
zvěř neloví. Zdeňka Marková

Na komín bývalé špulkárny v Janovicích se opět vrátili čápi bílí Fota: Ing. Petr Němec

Foto: Jiří Marek
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Už když jsme ho kupovali, bylo
nám řečeno, že je moc levný na
to, aby vydržel déle než pár let.
Pár let skutečně vydržel, ale pak
začal vypovídat službu - zasek-
lou elektrickou šňůrou, střídavě
nefunkčním spínačem, odpadá-
vající hadicí. Pár problémů se
dalo vyřešit lepicí páskou, ale
poslední závada už ne. Teď tu
bezvládně leží jako přerostlý
brouk. Vysavač. Opravit ho nel-
ze, je totiž tak dobře zalisovaný,
že se k lokalitě závady nedá do-
stat bez poškození krytu. A navíc
každý by se na mě díval jako na
blázna: Opravit? Prosím vás
proč? Kupte si novej!
Vlastně už tento byl „novej“, te-
dy druhý v pořadí během deseti
let. Co si tak pamatuji z domác-
nosti svých prarodičů a rodičů,
jejich oranžový vysavač Eta fun-
goval podstatně déle. A fungoval
by patrně ještě dnes, kdyby ho
nevytlačily designově hezčí
a vymakanější vysavače nové
generace. Nejdřív jeden, pak
druhý, třetí...
Jistě znáte teorii „kurvítek“, tedy
součástek, jejichž úkolem je pří-
stroj po jisté době (nicméně až
po uplynutí záruční doby) poka-
zit, aby bylo nutno zakoupit no-
vý typ. Valná většina přístrojů
ale podle mého soudu žádná
„kurvítka“ nepotřebuje. Jsou sa-
my o sobě tak neodolné a v pří-
mé úměrnosti k ceně nekvalitní,
že po relativně krátkém čase do-
slouží. Opotřebují se. Oprava se
nevyplácí, ani už není ve zvyku.
Moje babička pracovala v radio-
opravně. Jako dítě jsem navště-
vovala dílnu za její kanceláří pro
příjem zakázek, prohlížela si
všechny ty součástky, vykucha-
né korpusy televizorů a rádií
a pozorovala opraváře, jak s pre-
cizností chirurgů operují po-
chroumané vnitřnosti přístrojů.
Radioopravna dávno nefunguje,
dnes bych marně přemýšlela,
kam s pokaženou televizí jít.
Nejspíš do kontejneru na elekt-
roodpad. Těch je narozdíl od 
opraven čím dál víc.
Nic netrvá věčně, vše se obrací

v prach. Na tom se shodují křes-
ťané i buddhisté. V případě věcí
každodenní potřeby je ale věč-
nost pojem hodně nadsazený.
Jejich existence je vpravdě jepi-
čí. Zatímco v dobách dávno mi-
nulých každý střep opravil zruč-
ný dráteník, dnes se potlučené
nádobí jednoduše hodí do koše.
Ve fastfoodech se vyhodí hned
po konzumaci. Ostatně je jen
z plastu a papíru, takové se nedá
ani umýt a použít znovu, natož
vyztužit drátem (dráteník putují-
cí od McDonald’s ke KFC by byl
vskutku bizarní postavou). O ne-
vratných lahvích, mikroteno-
vých sáčcích a igelitových taš-
kách jsme tu už kdysi psali.
Plínky, kapesníky a další hygie-
nické potřeby na jedno použití
jsou běžným standardem. Před
pár lety se dokonce objevilo jed-
norázové oblečení - třeba košile,
kterou si ráno obléknete, večer
zmačkáte a namísto do pračky
mrsknete do odpadků. Obal na
jedno použití. Mezi archaická ře-
mesla se vedle dráteníka brzy za-
řadí i švadlena a švec. Naši po-
tomci budou význam slova opra-
vář hledat ve slovníku.
Trend používat věci jen krátko-
době a po jejich opotřebení je
bez milosti vyhodit a nahradit
věcí novou, stejně efemérní, se
promítá do samé podstaty života
člověka. Stejně jako si nedoká-
žeme vytvořit vztah k věcem,
vážit si jejich hodnoty, udržovat
jejich funkčnost a trvanlivost,
neumíme pečovat ani o vztahy
k živým bytostem. Vzrůstající
rozvodovost je toho příkladem
(v Česku je teď asi 50procentní).
Už se jaksi nenosí „opravovat“
pokažená manželství. A s výhle-
dem na jejich malou trvanlivost
se už ani nevyplatí je zakládat.
Vztah se prostě vytěží a odhodí.
Stejně tak je mnohem běžnější
dříve nemyslitelné - odkládat
přestárlé rodiče do domovů pro
seniory. Na péči o ně prostě není
čas, je třeba zůstat pracovně vý-
konný a nezdržovat se něčím, co
přece lépe zvládne profesionál.
Zní to skepticky, ale naštěstí nic

neplatí paušálně a svět konzumu
produkující jen odpadky je plný
výjimek. I dnes se mezi mamin-
kami najdou takové, kterým není
na obtíž zašívat prošlapané po-
nožky a prodřené tepláčky nebo
denně prát a žehlit pokakané tex-
tilní plínky. Žijí mezi námi kuti-
lové, kteří si dokáží opravit jaký-
koliv domácí spotřebič. Milov-
níci starožitností renovující vy-

sloužilý nábytek. Nadšenci, kteří
obnovují zpustlá stavení a vrace-
jí do nich život. Zlaté české ru-
čičky ještě nejsou úplně levé.
Vzhledem k tomu, že ty moje
zlaté zrovna nejsou a na opravu
vysavače mi chybí zručnost i zá-
kladní elektrikářské znalosti,
zbývá mi varianta B. Kýbl a ha-
dr. Mám naději, že ty se tak
rychle nepokazí. ZN
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napravuji: Sociopress. www.sociopress.cz. [online]. 6.2.2014 [cit.
2014-02-20]. Dostupné z: www.sociopress.cz/olympismus.

Mgr. Marek Bocián (Boci)

V minulém vydání (6-2014) došlo nedopatřením k nesprávné infor-
maci o autorství titulní fotografie (Jaro vstoupilo bez zaklepání),
autorkou fotografie je Zuzana Řehořová. Redakce
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Odbory MěÚ informují

odbor dopravy
Malý průvodce dopravním značením - 4. část

Vzhledem k tomu, že někteří ři-
diči ve městě neustále porušují
zákon č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,
zejména co se týká zákazu zasta-
vení a stání, parkování mimo vy-
hrazená parkoviště, povolené
rychlosti v obci či v obytných
zónách ad., rozhodl se odbor do-
pravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Rýmařově
formou seriálu upozornit na vý-
znam některých dopravních zna-
ček umístěných na území města
a v jeho místních částech.

Značka Zákaz vjezdu všech vo-
zidel (v obou směrech) (č. B 1)
se užívá ke stanovení zákazu
vjezdu pro všechny druhy vozi-
del v obou směrech jízdy. Z toho
vyplývá, že zakazuje i jízdu na

zvířeti. Případné výjimky ze zá-
kazu, např. výjimka dovolující
vjezd vozidlům dopravní obslu-
hy nebo zásobování, se uvádějí
na dodatkové tabulce umístěné
pod dopravní značkou.

Dopravní značka č. B 1 - z ulice
Husovy na náměstí u restaurace
U Psa)

Značka Zákaz vjezdu všech vo-
zidel (č. B 2) zakazuje vjezd
v protisměru do jednosměrné

pozemní komunikace. Na druhé
straně pozemní komunikace se
umísťuje dopravní značka Jed-
nosměrný provoz (č. IPa nebo
IP 4b).

Dopravní značka č. B 2 - z tř.
Hrdinů na Husovu ulici

Značka Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel (č. B 11)
vylučuje i tlačení nebo vedení
motorových vozidel po takto 
označených pozemních komuni-

kacích. Zákaz vyplývající z této
dopravní značky se nevztahuje
na vedení motocyklu o objemu
do 50 cm3 nebo vedení kola s po-
mocným motorkem. Je však nut-
né respektovat ustanovení platná
pro chodce.

Dopravní značka č. B 11 - ulička
od ulice U Potoka podél plotu
ČSAD)

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Aktuálně z města

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na své zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 24. dubna v 17 ho-
din ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici v Rýmařově.

Program jednání: Závěrečný účet města za rok 2013 (včetně hospodaření příspěvkových organizací)
Zpráva o hospodaření MěS, Teplo, Spojené lesy, s. r. o., a p. o. Byterm za rok 2013
Projednání situace ve VaK, a. s., Bruntál
Věcný rámec akcí (Integrovaný dokument) na období 2011-2014
Majetkové záležitosti
Různé Ing. Petr Klouda, starosta města, v. r.

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu nebezpečného a objemného odpadu

pro město Rýmařov z kapacitních důvodů svozové firmy ve dvou etapách podle ulic
I. etapa - 12. dubna od 8.00
II. etapa - 19. dubna od 8.00

I. etapa:
nám. Míru, Školní nám., ulice Pivovarská,
Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční,
Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Ko-
menského, Husova, Příkopy, Rudé armády,
Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov,
Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, třída Hrdinů, Tomáše
Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na
Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova,
Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které
náležejí do spádové oblasti vyjmenovaných
ulic.
II. etapa:
nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní,

Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka,
Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,
Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova,
Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela,
Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná
a ostatní ulice, které náležejí do spádové ob-
lasti vyjmenovaných ulic.
Nebezpečným odpadem se rozumí staré lé-
ky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel,
barev, lepidel a rozpouštědel, motorové ole-
je, absorbční činidla a jiné filtrační materiá-
ly, olejové filtry, zářivky, teploměry a jiné
předměty s obsahem rtuti, chladicí zařízení
obsahující freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpeč-

ných odpadů, je předají osobně pracovní-
kům Městských služeb Rýmařov, s. r. o.,
kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté ne-
bezpečné odpady nebudou odebírány, tyto
lze uložit pouze v recyklačním dvoře nebo
v odpadovém centru.
Objemným odpadem se rozumí komunál-
ní odpad, který nelze pro jeho rozměry ulo-
žit do sběrných nádob na zbytkový komu-
nální odpad. Jde především o vysloužilý ná-
bytek a jeho části, staré koberce, linolea, te-
levize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky
apod.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejne-
rových hnízd nebo na recyklačním dvoře
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a v odpadovém centru, směsný
komunální odpad do popelnic
nebo kontejnerů k tomu určených.
Zároveň upozorňujeme, že sou-
částí separačního systému města
Rýmařova je:

1. recyklační dvůr na Palackého
ulici, otevřen v po-pá od 9.00 do
16.30, v so od 8.00 do 13.00
2. odpadové centrum na ulici
8. května, otevřeno v po-pá od 6.00
do 16.30, v so od 8.00 do 13.00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů je za nepovolené ukládání odpadů před recyk-
lačním dvorem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47
odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Školství

Zápis do všech rýmařovských mateřských škol
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál
vyhlašují termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

na pondělí 28. dubna 2014 od 15.30
Samotný zápis spočívá v tom, že podáte při-
hlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a na
základě toho ředitelka školy zahájí správní
řízení (řídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-
ním řádem, ve znění pozdějších předpisů).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdr-
žíte do 30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace
o škole, o tom, co má dítě umět při nástupu,
co budete potřebovat, které poplatky a v jaké
výši budete hradit, a můžete se samozřejmě
zeptat na cokoli, co vás bude o provozu škol-
ky zajímat.
Podle čeho ředitelka školky o přijetí dítěte
rozhoduje? Školský zákon ředitelkám uklá-
dá, aby přednostně přijaly děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docház-
ky, které mají trvalé bydliště v Rýmařově.
Další kritéria si stanoví každá školka samo-
statně - může to být skutečnost, že jde o pra-

videlnou celodenní docházku dítěte, že jde
o sourozence dítěte, které již školku navště-
vuje, že jde o dítě zaměstnaných rodičů, pří-
padně zaměstnaných rodičů samoživitelů
a podobně.
Co můžeme poradit rodičům? Především
přijďte k zápisu. Pokud nepřijdete, nemůžete
počítat s tím, že se pro vaše dítě najde ve
školce místo třeba v polovině roku. U zápisu
informujte o všem pravdivě a nic nezamlčuj-
te - pokud je ředitelka informována o tom, že
má vaše dítě například zdravotní problémy,
je možné je přijmout a zajistit pro ně asisten-
ta pedagoga nebo přizpůsobit provoz třídy.
Když se o problému dozví až v týdnech po
zahájení docházky dítěte, na zajištění asi-
stenta je již obvykle pozdě. Neexistuje žádný
pořadník. Můžete klidně přijít kdykoli ve
stanovených hodinách, kritériem pro přijetí
dítěte není čas podání přihlášky. Nechoďte

k zápisu do více školek - vaši šanci na přije-
tí dítěte k předškolnímu vzdělávání to nezvý-
ší. Ředitelky si porovnávají seznamy poda-
ných přihlášek na společném jednání, hodno-
tí je podle stanovených kritérií a pak teprve
vydávají rozhodnutí; přijati tak můžete být
jen do jedné školky. Pokud se chcete podívat,
jak to v některé školce chodí, a podle toho se
teprve rozhodnout, kam byste chtěli dítě 
umístit, můžete se domluvit s ředitelkou na
individuální návštěvě.
Počet dětí ucházejících se o přijetí k před-
školnímu vzdělávání bude současně pod-
kladem pro orgány města ke zjištění stá-
vající poptávky po umístění dětí do mateř-
ských škol. Na základě zjištěných údajů
bude možno uvažovat o případném navý-
šení počtu míst v rýmařovských mateř-
ských školách.

Odbor školství MěÚ Rýmařov

Kraj ocenil vynikající pedagogy, mezi nimi Alenu Tomeškovou
Zástupci Moravskoslezského kraje kaÏdoroãnû
pfii pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ oceÀují vynikající peda-
gogické osobnosti z nejrÛznûj‰ích typÛ ‰kol v kra-
ji. Z více neÏ stovky navrÏen˘ch bylo letos pro 
ocenûní vybráno dvacet pût uãitelÛ. Pamûtní list,
finanãní a kvûtinov˘ dar v pátek 28. bfiezna v sále
Knihovny Petra Bezruãe v Opavû z rukou hejtmana
Miroslava Nováka a námûstkÛ Vûry Palkové
a Svatomíra Recmana pfievzala také Alena Tome‰-
ková ze Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov.
Alena Tomešková získala ocenění za dlouho-
dobou tvůrčí pedagogickou činnost, kraj ji
odměnil především za úspěchy jejích svěřen-
ců v tanečních soutěžích na krajské, republi-
kové i mezinárodní úrovni. Na ocenění navr-
hl choreografku a vedoucí tanečního oboru
ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer, který vyso-
ce hodnotí i to, že stejně intenzivně jako špič-
kovým tanečníkům se choreografka věnuje
i ostatním žákům: „Svou neuvěřitelnou trpě-
livostí, cílevědomostí a vytrvalostí dokázala
paní Tomešková dovést výkony zejména svých
talentovaných žáků na vysokou úroveň a zá-
roveň se jí daří předat i žákům méně talento-
vaným své houževnaté vlastnosti, včetně od-
povědnosti za společné dílo tanečního týmu.“

Alena Tomešková, absolventka střední eko-
nomické školy v Mohelnici, lidové konzer-
vatoře v Ostravě a pedagogické fakulty na
Ostravské univerzitě, se výuce tance věnuje
přes dvacet let. Své profese, která je pro ni

zároveň největší radostí, se nevzdala ani na-
vzdory zdravotním problémům, jež postihují
mnohé aktivní tanečníky. Kromě standardní
výuky věnuje veškerý volný čas přípravě žá-
ků na soutěže, organizování tanečních
workshopů a působí také jako porotkyně se
specializací na artové disciplíny (balet, mo-
dern dance a show dance).
Alena Tomešková a spolu s ní Rýmařov má
ve světě artového tance renomé. Za jejím ús-
pěchem stojí nejen vlastní nadání, originalita
a přirozená autorita, ale i schopnost objevo-
vat a rozvíjet talent dětí a také prosadit se
v konkurenci ostatních tanečních souborů.
Její první taneční skupina Hot Cets, působící
pod záštitou Domu dětí a mládeže a později
Střediska volného času, patřila svého času
mezi nejlepší na Moravě. Pod patronací
Základní školy Rýmařov choreografka zalo-
žila TK Jes, který mimo jiné získal titul mist-
rů republiky a ve společné produkci s další-
mi dvěma soubory z Krnova a Frýdku-
Místku dosáhl v roce 2008 dokonce na titul
mistrů světa. A medaile přinejmenším z re-
publikových klání sbírají tanečníci pod vede-
ním Aleny Tomeškové i během jejího nyněj-

Foto: archiv A. Tomeškové
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šího působení na ZUŠ Rýmařov. Choreo-
grafka vychovala též několik skvělých sólis-
tů, např. mistryni republiky v show dance
Žanetu Szapowalovou, mistra světa v moder-
ním tanci Jakuba Slováka nebo účastnice ta-
nečního mistrovství světa Markétu Kohout-

kovou, Nikolu Čudovskou, Michaelu Blaš-
kovou, Lenku Mrhalovou, Martinu Macha-
čovou a Anetu Janíkovou.
Alena Tomešková je po Vladimíru Stanze-
lovi, Zdeňce Sedláčkové a Jaroslavě
Slavičínské z gymnázia čtvrtou pedagogic-

kou osobností z Rýmařova, jejíž práci kraj 
ocenil. „Ocenění je pro mě samozřejmě velká
čest. Děkuji řediteli ZUŠ Jiřímu Tauferovi, že
mě pro ně navrhl,“ sdělila Alena Tomešková
krátce po ceremoniálu, který pro ni byl podle
jejích slov krásným zážitkem. ZN

Návštěva žáků ZUŠ v německém Zusmarshausenu
Soubory Zuškaband a Vox monta-
na pod záštitou Základní umělec-
ké školy Rýmařov byly pozvány
na přátelský zájezd do Německa.
Podnětem k tomuto výletu za hra-
nice se stala účast naší ZUŠ v ev-
ropském integračním programu
Comenius, díky němuž se naše
dvě školy spřátelily.
Zájezd jsme podnikli ve dnech
12. až 15. března. Ve středu večer
jsme naložili nástroje a věci nut-
né k přežití a ve 22 hodin jsme
vyrazili na vyčerpávající cestu.
Noc strávená v autobusu nebyla
příliš příjemná, zvláště pro těch
pár „šťastných“, jejichž zavaza-
dla se nevešla do zavazadlového
prostoru. Nakonec jsme však do-
razili do bavorského Zusmars-
hausenu v pořádku.

Během čtvrtku jsme se ubytovali
v hotelu Strasser a připravili se
na náročný celodenní program.
Odjeli jsme do Staatliche Real-
schule Zusmarshausen a vyložili
nástroje i s aparaturou. Po obědě
proběhla krátká zkouška na ve-
černí velký koncert Zuškabandu,
Vox montany a školní kapely
z Zusmarshausenu. Součástí pro-
gramu německých dětí bylo vy-
stoupení dětského sboru, který
pro nás secvičil mimo jiné i čes-
kou lidovou píseň Černé oči, jdě-
te spát, z čehož byl nejeden Čech
„naměkko“.
Po prvním pořádném spánku za
poslední dva dny a vydatné sní-
dani jsme s novou energií v žilách
uspořádali ještě dva malé dopo-
lední koncerty pro žáky školy,

tentokrát jen v podání Zuška-
bandu. Odpoledne jsme pak obje-
vovali tajemná zákoutí, obchody,
cukrárny, kavárny a stánky se
zmrzlinou v blízkém městečku
Friedberg. Z Friedbergu jsme si
přivezli nemálo suvenýrů, včetně
německých verzí společenských
her a drahého oblečení (to se tý-
kalo hlavně dívek).
V sobotu ráno jsme si sbalili svá
zavazadla a vydali se domů.
Cestou jsme ještě navštívili
Mnichov, konkrétně Deutsches
museum. Zastávka v muzeu se
neobešla bez protestů některých
dětí, a tak část výpravy nadšeně
pobíhala po muzeu a druhá strá-
vila celé dvě hodiny v muzejní
restauraci (a ke své smůle přišla
o mnoho jedinečných zajímavos-

tí). Stihli jsme si prohlédnout ex-
pozici letadel, lodí, ponorek, ge-
netické laboratoře, fyziky a hu-
debních nástrojů. Kolega Ondra
muzeum ohodnotil slovy: „Jak
se mi na začátku nechtělo dovnitř,
tak se mi pak nechtělo ven.“
Před půlnocí jsme dorazili domů.
Z celé akce jsme si odnesli spou-
stu skvělých zážitků. To bylo
možné hlavně díky vstřícnosti
našich rodičů, kteří nám výjezdy
s uměním a za uměním s pocho-
pením umožňují. Velký dík patří
Ing. Michalu Šopíkovi a firmě
Vesper Homes a také městu
Rýmařov, kteří náš umělecký zá-
jezd podpořili významným fi-
nančním příspěvkem. 

Martin Nikl,
ZUŠ Rýmařov

„Lunární“ Chaotics: první benefiční koncert na podporu Projektu Michalka
Píseň Měsíc Petra Fialy, front-
mana skupiny Mňága a Žďorp,
která hraje alternativní rock. Stín
měsíce (Shadow Of The Moon)
britsko-americké folkrockové
skupiny Blackmore’s Night, kte-
rou vedou kytarista Ritchie

Blackmore (Deep Purple) a zpě-
vačka a textařka Candice Night.
A do třetice Svit měsíční noci
(Moonlight Shadow), čtrnáctý
singl britského multiinstrumen-
talisty Mika Oldfielda, který byl
vydán v květnu 1983, za dva mě-

síce postoupil na čtvr-
tou příčku britské hu-
dební hitparády a stal
se zřejmě nejslavnější
Oldfieldovou sklad-
bou. To je výčet prv-
ních tří písní s „měsíč-
ní“ tematikou v podání
skupiny Chaotics vede-
né Janem Kučerou na
prvním benefičním
koncertu Festivalu sou-
borů Základní umělec-
ké školy (ZUŠ)
Rýmařov, který se ko-
nal 2. dubna v koncert-
ním sále ZUŠ.
Chaotics zahráli na ky-
tary, flétnu a housle zná-
mé skladby, mezi nimiž
nechyběla Zimní králov-

Fota: Martina Mácová
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na od české metalové kapely
Arakain, Journeyman od skupiny
Iron Maiden, píseň Slzy tvý mámy
od Olympiku, I Want My Tears
Back finské skupiny Nightwish,
Šípková Růženka Jiřího Šelin-
gera, Cesta skupiny Kryštof
a Tomáše Kluse, Jar Of Hearts -
největší hit americké zpěvačky,
kytaristky, pianistky a skladatel-
ky Christiny Judith Perri, píseň
Lásko Karla Kryla, Slzy draka
pro tebe i pro mne (Tears Of The
Dragon) frontmana skupiny Iron

Maiden Bruce Dickinsona nebo
Anděl (Angel) anglické heavyme-
talové skupiny Judas Priest.
Nízká účast publika neubrala
koncertu na skvělé atmosféře.
Naopak po poslední skladbě za-
žili mladí kytaristé od přítomné-
ho publika asi poprvé standing
ovations. Proto se Jan Kučera
rozhodl pro přídavek v podobě
skladby Vladimíra Mišíka Va-
riace na renesanční téma.
Vystoupení skupiny Chaotics by
se dalo nazvat koncertem „zat-

mění měsíce“. Jan Kučera totiž
přítomným sdělil, že komorním
koncertem v restauraci Na
Růžku v sobotu 5. dubna se
pravděpodobně tato skupina roz-
padne. Proč? Žáci souboru po
maturitní zkoušce zamíří na vy-
soké školy. Jistou naději v za-
chování skupiny Chaotics dává
šéfovi kapely příchod nových
zájemců o hru na kytaru.
Druhý benefiční koncert se 
uskutečnil ve středu 9. dubna ve
Středisku volného času, infor-

mace o něm přineseme v násle-
dujícím vydání. Další dva kon-
certy v rámci Festivalu souborů
ZUŠ Rýmařov, jehož výtěžek
bude věnován ve prospěch chari-
tativního Projektu Michalka,
proběhnou 16. a 23. dubna 
v 17 hodin v sále ZUŠ. Přijďte
podpořit i vy Projekt Michalka
tím, že se zúčastníte těchto dvou
koncertů a svým dobrovolným
vstupným přispějete na dobrou
věc. Děkujeme! 

JiKo

Dobrý den,
Jmenuji se MICHALKA Boudová a bydlím v Rýmařově se svojí ma-
minkou v malém bytě. Jsme samy a je nám často moc smutno, pro-
tože jsme obě hodně nemocné a máme starosti. Maminka říká, že
jsem její sluníčko. Je mi 19 let, ale se svými 22 kg jsem pořád děv-
čátko, které si přeje chodit do školy, mít svou kamarádku, zpívat
a tančit a vnímat krásný svět kolem. Bolí mě celé mé bezvládné tě-
líčko, mám za sebou hodně složitých operací, celé dny ležím a se
vším jsem odkázaná na maminku. Přesto se umím hezky smát a tě-

ším se na nový den. Přála bych si, aby se moje maminka často smá-
la, protože ji mám úplně nejvíc ráda. Chtěla bych žít...
Zdravotní péče, kterou potřebuji, je nákladná. Přes bříško mám zave-
denu sondu do žaludku, přes niž přijímám speciální tekutou výživu,
která je velmi drahá. Maminka dobírá pouze částku do životního mini-
ma, nemá možnost čerpat žádné další dávky, protože jsem již plnoletá.
A tak o pomoc prosím i Vás, laskavé lidi, kteří mou prosbu vyslyší...
Děkujeme všem hodným lidem, kterým není náš životní příběh lho-
stejný. Michaela Boudová
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Main spring, s. r. o.,
Opavská 250/88, Janovice u Rýmařova

email:ryostar@post.cz
pod záštitou místostarosty města Ing. Jaroslava Kaly

pořádají ve spolupráci se SVČ Rýmařov, ZŠ
Rýmařov, ZUŠ Rýmařov, Kabelovou televizí

Kopřivnice a Domem dětí a mládeže Kopřivnice

soutěžní přehlídku
dětských a mladých zpěváků

populární a lidové písně

Casting
v ZŠ Jelínkova 1

ve čtvrtek 24. a v pátek 25. dubna
od 16 hodin

Přehlídka je určena dětem a mládeži od 3 do 18 let, 
kteří rádi zpívají.

Soutěžící mají možnost zazpívat před publikem a odbor-
nou porotou, která jejich vystoupení zhodnotí, případně

navrhne další možnosti rozvoje pěveckého talentu.
Vítěz soutěže získá možnost nahrát vlastní CD

a mnoho dalších hodnotných cen!

Omlouvám se čtenářům minulého čísla Horizontu za svůj lapsus v článku Julius Enders: Příběh klasického filologa (5): Návrat. Název
prvního z uvedených fals (RKZ) samozřejmě zní Rukopis královédvorský. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Jiří Karel

Kdo byl kdo

Z kapsáře tety Květy

Lienka sedembodková
Co to je? Pomůžu vám. Je to pánbožkova
kravička neboli slunéčko sedmitečné ve slo-
venštině. Petrík náš, celkom chrobáčik zlatý,
anjelik, už ji taky pozná. Jak jsou to líbezná
slova.
Teď právě přede mnou jedno slunéčko běží
po stole, asi jsem ho přinesla po té letošní zi-
mě nezimě s několika sedmikráskami a sně-
ženkami. To moje slunéčko, alias beruška,
má opravdu sedm teček a nožky závodníka.
Už má svobodu, dostalo se k pootevřenému
oknu a letělo si po svém.
Zamysleli jste se někdy, jak často nás prová-
zí sedmička? Co jeden krok, to sedm mil,
takže sedmimílové boty, za sedmero řekami
žila krásná princezna, bylo též sedmero kr-
kavců a ten švícko sedm jednou ranou zabil.
Že much? Ale bylo jich sedm.
Sněhurka a sedm trpaslíků, ztěžka dávám do-
hromady jejich jména: Šmudla, Prófa, Kej-

chal, Rejpal, Stydlín, Dřímal a pohodář
Štístko.
Teď pojedeme na Velikonoční ostrovy ve vý-
chodní části Polynésie s panem inženýrem
Pavlem Pavlem. Je zde sedm tajuplných soch
moai. Těch soch je sice více, jsou roztrouše-
ny po ostrovech, ale sedm z nich stojí v řadě,
vypadají jako vysoké placaté obličeje a díva-
jí se směrem k moři.
Sedmé nebe? Je to místo dokonalosti, pro-
stor, kde sídlí Bůh. Když se cítíme jako v se-
dmém nebi, jsme na vrcholu blaha a ke štěs-
tí nám nechybí vůbec nic.
Oblouk duhy nádherně se klenoucí napříč
oblohou má rovněž sedm barev, a dokonce se
říká, že léčivých.
Srdcová sedma v kartách znamená konec ro-
mantické lásky.
Ve škole nás učili, že svět je rozdělen na se-
dm světadílů, možná je jich šest nebo pět,

Amerika a Evropa s Asií mohou být vnímá-
ny jako celky.
Vyznání lásky: ty jsi pro mě sedmá svátost!
Pozor, po sedmi letech se manželství nejčas-
těji rozpadají. To už jsme bledí jako sedma
a naše vyvolená je saň - sedmihlavá.
Přátelé, je sedmero ctností i smrtelných hří-
chů, týden má sedm dní a určitě si vybavíte
sedm divů světa, i když z nich zůstaly do-
dnes pouze pyramidy. Tradičním symbolem
židovského náboženství je sedmiramenný
svícen. Magická sedmička nás provází po ti-
síciletí už od starých Babyloňanů.
Nedávno jsem se dočetla, že podle vědců se
nám každých sedm let obnoví všechny buň-
ky v těle.
Ještě zdaleka to není všechno - musím si teď
dát sedmistupňové pivo a irskou whiskey
Seagram’s 7 Seven Crown. Tu rád pil pan
Werich. Si
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Zloděj šel po kovu
Nepříjemné překvapení čekalo v sobotu 
22. března na majitele chaty ve Stříbrných
Horách, když na ni po dvou měsících přijel.
Zjistil, že se mezitím někdo dostal do stodo-
ly a odnesl odtud stavební kolečka, kovaný
ocelový grilovací rošt, ocelová lana, kovový
sud o objemu 200 litrů a půl tuny kovového
šrotu. Způsobená škoda činí nejméně 10 tisíc
korun.

Ukradený Loupežník

U lesní studánky na kopci Slunečná
u Dětřichova nad Bystřicí stála donedávna
dřevěná socha s doškovou stříškou a reliéfní
řezbou zvaná Loupežník. Mezi pondělím 
24. a středou 26. března ji však někdo odci-
zil. Způsobená škoda přesáhla 10 tisíc korun.

Celostátní pátrání
po podvodnici

Bruntálští kriminalisté vyhlásili pátrání po
Iloně Špalíčkové, nar. 13. 6. 1965, bytem v Li-
berci, na kterou vydalo Okresní státní zastupi-
telství Bruntál 1. dubna souhlas k zadržení.
Žena je podezřelá z rozsáhlé majetkové trestné
činnosti na území celé České republiky.

Policie eviduje desítky případů podvodného
jednání, kterých se podezřelá měla dopustit
od července 2013. Pod smyšlenou legendou,
většinou o zadržení platební karty a nutnosti
uhradit poplatek za následné vybrání hoto-
vosti, osloví zaměstnance restaurací, barů,
obchodů či hotelů, ze kterých vyláká finanč-
ní částku v rozmezí od 500 do 2 000 Kč.
Přislíbí zapůjčené peníze do hodiny či dvou
vrátit s provizí navíc. Poškozeným předloží
kopii dokladu od bankovního ústavu k vý-
platě peněz, kopii občanského průkazu, pří-
padně podepíše i směnku na zapůjčenou fi-
nanční hotovost. Vystupuje velice věrohodně
a poškození jí ve většině případů finance po-
skytnou, podezřelá je však už nevrátí.
Policie žádá poškozené, kteří se stali
obětí podvodu, ale případ neohlásili, dále 
osoby, které by mohly poskytnout jakékoli
informace k pohybu či pobytu celostátně hle-
dané ženy, případně se setkají s jejím pod-
vodným jednáním, aby okamžitě kontakto-
vali kteroukoli policejní služebnu, linku 158
nebo přímo bruntálské kriminalisty na tel.
974 731 320 nebo 974 731 331.

Příležitost dělá zloděje
I přes neustálá varování, aby lidé nenecháva-
li cenné věci v autech, policie šetří další pří-

pad krádeže peněz ze zaparkovaného vozid-
la. Ve středu 2. dubna vnikl pachatel do ná-
kladního vozu Mercedes odstaveného
v Rýmařově. Z odkládacího prostoru nad
místem řidiče odcizil peněženku s finanční
hotovostí 30 tisíc korun a tankovací kartou.

Z garáže zmizely pneumatiky
Období přezouvání pneumatik ze zimních na
letní je tady. Vyměnit pneumatiky chtěl
i 75letý muž, v noci z 1. na 2. dubna ale ga-
ráž, ve které měl letní pneumatiky nachystá-
ny, navštívil zloděj. Využil nezajištěných
vrat řadové garáže v Rýmařově a odcizil z ní
pneumatiky i kompletní sadu plechových
disků. Způsobená škoda činí 8 tisíc korun.

Zebra se za tebe nerozhlédne

V minulém týdnu proběhl v okrese Bruntál
celorepublikový projekt Zebra se za tebe ne-
rozhlédne. Dopravní a pořádkoví policisté
kontrolovali dodržování pravidel silničního
provozu u vybraných přechodů a zaměřili se
hlavně na děti a mládež. Připomněli jim pra-
vidla bezpečného přecházení vozovky a také
to, že na přechodech pro chodce nemají ab-
solutní přednost. Policie na akci spolupraco-
vala se Zdravotní pojišťovnou MV ČR, která
poskytla upomínkové předměty, a s kraj-
ským koordinátorem BESIP pro Morav-
skoslezský kraj.

Bc. Pavla Tušková

Pod noční oblohou s logem Pomáhat a chránit
O policii městské či státní toho bylo v minu-
losti napsáno a řečeno v médiích poměrně
mnoho. Na internetu kolují diskuse o práci
policie, ať v dobrém slova smyslu (těch je
méně), nebo v tom záporném. Diskutéři se
předhánějí v argumentech o „buzeraci“ poli-

cie na silnicích, o liknavosti při vyšetřování,
objevují se názory, někdy smysluplnější, jin-
dy naprosto bezduché o tom, nač vůbec poli-
cii potřebujeme. Dodržování zákonů se v čes-
kých zemích po roce 1989 stalo výsadou
slušných lidí. Někdo se řídí heslem Pravidla

jsou od toho, aby se dodržovala, nebo naopak
Pravidla jsou od toho, aby se porušovala!
Ani jedno neodpovídá tomu, k čemu pravidla
vlastně slouží - k tomu, aby mohla společnost
existovat bez zbytečných problémů. Někteří
si to ovšem s nástupem demokracie nemyslí.

reportáž
Také patříte k těm, kdo se domnívají, že... po-
licie, kterou si platíme ze svých daní, dávno
ztratila respekt nejen řidičů, ale prakticky
všech obyvatel s výjimkou několika naivních?
Abychom mohli kritizovat anebo chválit poli-

cejní práci, je potřeba ji nejdříve poznat a po-
chopit. Ne každému se naskytne příležitost
strávit se členy policejního sboru alespoň část
jejich směny, jak se to poštěstilo naší redakci.
Noční sobotní směnou mě provázeli nedávno

oceněný praporčík Petr Andrýsek a praporčík
Radim Hanuš z rýmařovského obvodního od-
dělení Policie České republiky.
Noční směna začíná policistům zpravidla
v sedm hodin večer a končí v sedm ráno.

Fota: PČR Bruntál
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Můj dohodnutý nástup „do služby“ ve dvaa-
dvacet hodin má tedy tři hodiny zpoždění.
Krátké přivítání na policejní služebně a vyrá-
žíme do terénu. Služební octavie s posádkou
a logem Pomáhat a chránit začíná pomalu 
ukrajovat kilometry s cílem monitorovat pře-
stupkové či protiprávní jednání nebo chránit
majetek občanů. Na základě předem stano-
veného itineráře, který je pro každou směnu
odlišný, projíždíme rýmařovské ulice.
Hloučky mladých lidí směřují na diskotéku,
sobotní pozdní večer nabízí příležitost k po-
sezení v baru či restauraci.
Zastavujeme na křižovatce ulic Pivovarské
a Okružní. Motor na chvíli utichá, světla po-
hasla. Po chvíli přijíždí černá limuzína a za-
stavuje těsně u policejního vozu. Okénko se
sune dolů a mladý muž se ptá na rýmařov-
skou diskotéku. Strážci zákona místo dlou-
hého vysvětlování doprovodí vůz se šumper-
skou espézetkou na místo a při té příležitosti
provedou běžnou kontrolu. Platnost technic-
ké způsobilosti vozidla a emisí, kontrola „ze-
lené karty“, řidičského a občanského průka-
zu, kontrola na alkohol a test na přítomnost
omamných a psychotropních látek, včetně
lustrace řidiče a jeho vozidla. Operátor hlásí
do vysílačky potřebné údaje.
Přístroj na „drogy“ si dává načas. „Tento test
vychází finančně na sedm stovek a měření
trvá asi deset minut. A to ještě není výsledná
suma. Případný znalecký posudek pak přijde
na dalších pět až sedm tisíc. Kdo by se snad
domníval, že jsou testy pozitivní pouze na
marihuanu, tak se hluboce mýlí. Na oddělení
máme hromadu výsledných testů, z toho té-
měř polovina je pozitivní na pervitin. Na
znalecké posudky k testům na alkohol a dro-
gy jsme za loňský rok na území Obvodního
oddělení Policie ČR Rýmařov vydali zhruba
čtvrt milionu korun,“ sděluje praporčík Petr
Andrýsek, zatímco sleduje přístroj, zda uká-
že pozitivní výsledek u kontrolovaného řidi-
če. Za okamžik je kontrola hotova, vše je
v pořádku.
Rozjíždíme se směrem k autobusovému sta-
novišti. Na přilehlém parkovišti právě nastu-
pují mladí lidé do auta. Projíždíme kolem
nich a po chvíli se nám jejich vůz ztrácí z do-
hledu zpětných zrcátek za mírnou zatáčkou.
Těsně před křižovatkou Okružní a třídy
Hrdinů se rychle otáčíme a směřujeme do
míst, kde před malou chvílí posádka nastu-
povala. Vidíme jen koncová světla rychle se
vzdalujícího auta. Policejní vůz přidal na

tempu a brzy se nám posádka přiblíží na do-
hled. Modré majáky a blikající nápis Stop
policie přinutí řidiče k zastavení u krajnice.
Následuje stejný postup, kontrola dokladů
a testy na přítomnost alkoholu a drog, lustra-
ce vozidla, jeho řidiče a také ostatních členů
posádky pro případ, že by byl někdo z nich
v celostátním pátrání. Digitální tester na al-
kohol najednou vypovídá službu, stává se to
velice zřídka, na řadu musí přijít klasické
trubičky s krystalky, které se používaly dří-
ve. Při nejbližší příležitosti jedeme na ob-
vodní oddělení porouchaný tester vyměnit.
Pokud se hladina alkoholu v krvi pohybuje
do 0,26 promile, musí policisté úkon provést
po deseti minutách znovu. A pokud je hladi-
na alkoholu vyšší než 1,3 promile, jde
o trestný čin. Operátor hlásí do vysílačky po-
třebné informace, kontrola je u konce.
Posádka kontrolovaného vozu může odjet.
„Všechny lustrační úkony musí být pečlivě
zaznamenány pro případné pozdější kontroly
z Územního odboru Bruntál nebo z kraje.
Operační důstojník a následně i já ihned
všechny materiály o lustrovaných osobách
i vozidlech zdokumentujeme,“ vysvětluje
praporčík Radim Hanuš.

Čas mezitím rychle poskočil kupředu. „Dnes
budeme mít o hodinu kratší službu kvůli po-
sunu času,“ prohodí potutelně řidič policejní
oktávky Petr Andrýsek. Podle stanoveného
programu pro sobotní směnu máme být za-
nedlouho v Břidličné. Projíždíme ještě pár
rýmařovských ulic a zákoutí. Provádíme
kontrolu několika objektů, když vtom se na-
blízku ozve alarm. Oba policisté zpozorní
a naslouchají, odkud se zvuk nese. Popoje-
deme a slyšíme, že alarm se rozezvučel
v blízké prodejně potravin. Obhlídkou jsme
zjistili, že nedošlo k žádnému narušení ob-
jektu. Po chvíli se alarm umoudří a rozhostí
se ticho.
Pokračujeme dál a míříme do Břidličné. Na
křižovatce před Velkou Štáhlí provádíme
další kontrolu posádky starší felicie, mladí li-
dé směřují za zábavou, vše proběhlo bez pro-
blémů. Zajímá mě, zda v minulosti museli
policisté během své praxe použít střelnou
zbraň. „Služební zbraň jsem dosud nepoužil,
stejně jako kolega. Staří policisté vždycky ří-
kali, než použít služební zbraň, to ji raději po
pachateli hodit,“ dodává s úsměvem Petr
Andrýsek, který u policie slouží třináct let.
Jeho kolega Radim Hanuš o čtyři roky déle.
Okružní jízda Břidličnou a následná kontro-

la ztichlých nočních ulic probíhá bez potíží.
Několik potácejících se postav posilněných
alkoholem, posledních návštěvníků místních
pohostinství, která před malou chvílí zavřela,
kráčí nejistým krokem do svých domovů.
Chvíli ještě hlídkujeme na křižovatce u čer-
pací stanice a pak se rozjíždíme zpátky do
Rýmařova. „Jednou se mi podařilo zadržet
značně podroušeného chlapa, který přímo na
náměstí v Rýmařově vykonával velkou potře-
bu. Kalhoty měl na půl žerdi a ještě se mi du-
šoval, že nic takového na náměstí neprová-
děl,“ přidává k dobru historku Radim Hanuš.
Opět projíždíme noční ulice v Rýmařově, za-
jíždíme do zahrady Hedvy a do zahrádkářské
kolonie. Plán trasy nás vede do Staré Vsi.
„Tady nám lapka v jedné firmě čerpal z ná-
kladních vozů naftu,“ informuje policista
Radim Hanuš. Přijíždíme na místo. Žádný
pohyb ani náznak trestné činnosti. Rozsvě-
cuje se jen světlo, které reaguje na náš po-
hyb. Kontrolujeme ještě okolí janovického
zámku. Čas se překulil hodně přes půlnoc
a my přejíždíme do Malé Morávky. Všude je
ticho a klid. Monitorujeme Karlov.
Za směnu najede policejní vůz zhruba sto až
sto padesát kilometrů, podle toho, jestli poli-
cisté zajíždějí do Opavy na záchytku, případ-
ně do Bruntálu na odběr krve. Proti předcho-
zím letům už nejsou pohonné hmoty limito-
vány. „Dříve jsme nemohli najet více jak
dvacet kilometrů za noc, dnes je to jiné,“ ří-
ká Radim Hanuš.
Plán noční směny přikazuje od 3.00 adminis-
trativní činnost na služebně obvodního oddě-
lení. Jsme na místě. Ještě hovoříme o další
práci policistů. Někdy nemají jednoduché
rozhodování. Například v případě exekuce
nemohou občana ochránit, protože exekuci
nařídil soud. Mohou pouze sepsat a zdoku-
mentovat veškeré úkony, které se na místě 
odehrály. Tyto dokumenty pak slouží při dal-
ším soudním jednání.
Je půl čtvrté ráno, za tři hodiny policistům
končí směna, budou čekat na vystřídání.
Dnes to podle nich byla jedna z nejklidněj-
ších sobotních směn. Ne vždy tomu tak bývá.
Někomu policejní kontroly připadají jako
„přehnaná buzerace“. Možná by se měl za-
myslet nad tím, že se může sám ocitnout
v pozici řidiče, který bude bojovat o život ve
zdemolovaném voze při dopravní nehodě,
kterou zavinil člověk pod vlivem alkoholu
nebo drog. Pak třeba změní pohled na poli-
cejní práci a policistů na silnicích i v ulicích
města si začne vážit. JiKo
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Neila přivezla zlato a bronz ze
Včelínského tanečního poháru

V neděli 30. března se juniorky z taneční skupiny Neila SVČ
Rýmařov vypravily do Bystřice pod Hostýnem bojovat o přízeň
poroty v soutěži O Včelínský taneční pohár. V šesti kategoriích
soutěžilo celkem 36 choreografií. Neila vyslala do boje tři sklad-
by: velkou formaci s choreografií Andrey Černé a Regíny Jánské
The battle between good and evil, malou formaci Dancing together
- Když tančíme spolu (choreografie Anny Cimbotové) a duo Tanec
pro radost (choreografie Anny Cimbotové a Michaely Foltýnové).
V juniorské kategorii belly dance se mezi osmi soutěžními sklad-
bami umístila Neila hned na dvou medailových pozicích. Zlatou
medaili a pohár pro vítěze získal The battle between good and evil
zatančený v sestavě Kateřina Štefelová, Barbora Laštůvková,
Simona Drápalová, Simona Tušková, Aneta Dehnerová, Petra
Čamková, Lenka Veislíková, Anna Cimbotová a Michaela
Foltýnová. Bronzovou medaili získala choreografie Dancing to-
gether - Když tančíme spolu předvedená Simonou Tuškovou,
Lenkou Veislíkovou, Michaelou Foltýnovou, Anetou Dehnerovou
a Annou Cimbotovou.
Děvčatům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme ke krásnému 
umístění. Poděkování patří také rodičům Foltýnovým a Dehnero-
vým za pomoc při dopravě na soutěž.

Foto a text: Kamila Cimbotová

Rozloučili jsme se
Emilie Pokorná - Rýmařov ................................................ 1929
František Ziegler - Rýmařov ............................................. 1942
Františka Strouhalová - Rýmařov ...................................... 1937
Koloman Vrobel - Stará Ves .............................................. 1939

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Marie Lašáková - Rýmařov ................................................ 80 let
Jarmila Kubelková - Rýmařov ............................................ 80 let
Libuše Večeřová - Rýmařov ................................................ 81 let
Věra Jalůvková - Rýmařov ................................................. 82 let
František Pochylý - Rýmařov ............................................. 82 let
Stanislav Hausknecht - Rýmařov ....................................... 82 let
Zdenka Firlová - Janovice .................................................. 83 let
František Koněvalík - Janovice ........................................... 83 let
Alena Vávrová - Rýmařov .................................................. 88 let
Josef Gerhard - Rýmařov .................................................... 89 let
Dušan Marek - Jamartice .................................................... 92 let
Irma Scholzová - Rýmařov ................................................. 95 let

Společenská kronika

Nastal čas,
na oplátku ti, Martinko, popřát zas.

Je to stále rok co rok,
kdy zas přišel života skok.

Nechť polapí tě druhá míza,
čtyřicítka není žádná hrůza.

Dne 7. dubna oslavila krásné 
40. narozeniny naše kamarádka

Martina Lašáková
z Rýmařova

Hodně radosti, žádné starosti přejí 
kolegyně

Dne 14. dubna
oslaví 70. narozeniny

naše maminka
Božena Podešvová

K životnímu jubileu jí přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky

a zároveň z celého srdce děkujeme za
její lásku a obětavost.

Do dalších let vše nejlepší přejí
manžel, dcery a vnoučata
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Kulturní okénko města Rýmařova
Náhoda je snad pseudonym Boha, když se nechce pode-
psat. Anatole France Známá i neznámá výročíCitát:

11. 4. 1894 nar. Lev Blatný, spisovatel (zemř. 21. 6. 1930) 
- 120. výročí narození

11. 4. 1909 nar. Felix Vodička, literární historik a teoretik (zemř. 
5. 1. 1974) - 105. výročí narození

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prv-
ního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od
roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace

12. 4. 1944 nar. Karel Kryl, básník a písničkář (zemř. 3. 3. 1994) 
- 70. výročí narození

13. 4. 1994 zemř. Rudolf Hrušínský, herec (nar. 17. 10. 1920) 
- 20. výročí úmrtí

15. 4. 1919 nar. Fernando Namora, portugalský prozaik (zemř. 
31. 1. 1989) - 95. výročí narození

16. 4. 1844 nar. Anatole France, vl. jm. Anatole-Fransois Thibault,
francouzský spisovatel, nositel Nobelovy ceny (zemř.
12. 10. 1924) - 170. výročí narození

16. 4. 1889 nar. Charles Spencer Chaplin, britský filmový herec,
režisér a scenárista (zemř. 25. 12. 1977) - 125. výr. nar.

17. 4. 2004 zemř. Jiří Císler, herec (nar. 4. 2. 1928) - 10. výr. úm.
18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historických

sídel - slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO
18. 4. 1899 nar. Zdeněk Chalabala, dirigent, dramaturg a skladatel

(zemř. 4. 3. 1962) - 115. výročí narození
18. 4. 1974 zemř. Marcel Pagnol, francouzský spisovatel a filmo-

vý režisér (nar. 28. 2. 1895) - 40. výročí úmrtí
19. 4. 1824 zemř. George Gordon Byron, anglický básník (nar. 

22. 1. 1788) - 190. výročí úmrtí
21. 4. 1109 zemř. sv. Anselm z Canterbury, anglický filosof a teo-

log, vůdčí představitel scholastiky (nar. 1033) 
- 905. výročí úmrtí

21. 4. 1924 nar. Slávka Budínová, herečka (zemř. 31. 7. 2002)
- 90. výročí narození

22. 4. Den Země - slaví se od roku 1970, kdy ho američtí
studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení no-
vých ekologických zákonů a zvýšení státního rozpo-
čtu na ochranu životního prostředí

22. 4. 1724 nar. Immanuel Kant, německý filosof (zemř. 12. 2. 1804)
- 290. výročí narození

23. 4. Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen
UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světo-
vé literatury, na něž připadají životní výročí
W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse,
V. Nabokova a dalších významných spisovatelů

23. 4. 1899 nar. Vladimir Nabokov, americký spisovatel ruského
původu (zemř. 2. 7. 1977) - 115. výročí narození

-07-2014  9.4.2014 14:17  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT07/2014

16

Městské muzeum a Galerie Octopus

Srdcovka - dva příběhy o lásce
V dubnu se v Galerii Octopus pfied-
stavují dva v˘tvarníci mlad‰í gene-
race - Ladislav Mako a Sergio Alexe-
jeviã. V˘stavu pojmenovali spoleã-
n˘m názvem Srcovka.
Tvorba je pro oba autory podle
jejich slov srdeční záležitostí.
V každém ze sálů galerie vysta-
vili samostatný příběh, „vždy je
to ale příběh o lásce“.
V malém sále najdou návštěvní-
ci kresby designéra Sergia
Alexejeviče (1987). Neobvyklé
nejsou jen tematikou, ale i tech-
nikou. Autor používá jako pig-
ment uhelný prach z kotle a na-
náší jej štětcem na papír po vzo-
ru starých čínských mistrů.
„Tuš“ se na papíře rozpíjí a vy-
tváří abstraktní vzory, tematika
kreseb je přitom zcela konkrétní.
Postavy v mileneckých pozicích
akcentují homosexuální lásku.
„Láska je jen jedna a nezáleží na
tom, mezi kým je,“ vysvětluje
Sergio Alexejevič. Dvojice do-
minantní obrazů zachycujících

březový háj je v pojetí autora pů-
vodem z Běloruska zároveň vy-
znáním lásky k domovu. Jeden
z obrazů parafrázuje dílo ukra-
jinského krajináře Arkhipa
Kuindzhiho, druhý do téže sce-
nérie situuje spoutaného sv.
Šebestiána v masce Pussy Riot
coby patrona gayů a ztvárňuje
autorův vnitřní svět, v němž se
prolíná vzpomínka na dětství
s hledáním vlastního sebeurčení.
Obrazy instalované ve velkém sá-
le tvoří už sytou barevností urči-
tou protiváhu Alexejevičovy vý-
stavy. Ladislav Mako (1982) učí
výtvarnou výchovu a angličtinu
na základní škole v Bruntále.
Původně krajinář se během vyso-
koškolských studií začal více sou-
středit na figurální náměty.
V rámci diplomové práce vytvořil
cyklus Femme fatale, z nějž je na
výstavě zastoupen obraz Red
right hand a který jej inspiroval
k tvorbě ženských portrétů.
Velkoformátové popartově styli-

zované portréty doplňují díla rea-
gující na aktuální dění - stávku že-
lezničářů nebo prezidentskou vol-
bu. Také na nich se autor vyjadřu-
je pomocí populárních ikon - ob-
jeví se Vlasta Burian v jedné ze
svých nejslavnějších rolí, Jaromír
Jágr, Karel Gott, ale i Rumburak
nebo Švejk. V sále jsou zastoupe-

ny také ukázky asambláží, auto-
rem nazvaných bordelage, které
vznikaly pro alternativní hudební
festival Kubafest (např. Valkýra)
z nejrůznějších předmětů naleze-
ných na půdě.
Výstavu Srdcovka mohou ná-
vštěvníci Galerie Octopus vidět
do konce dubna. ZN

Galerie Octopus
Plán výstav v městském muzeu

Galerie Pranýř
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00
Telefon 554 212 381, email: info@rymarov.cz.

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

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

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v 1. pololetí 2014
(každý lichý týden v úterý):

22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

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

Plavání pro veřejnost v dubnu
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 20.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

V pondělí a čtvrtek aerobik od 18.45 do 19.45

Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná zahájil nábor
do plaveckého oddílu.

Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 16:00 - 20:00 Čtvrtek 15:00 - 19:00
Pátek 16:00 - 20:00 Neděle 15:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

Akce hradu Sovince

První dubnový víkend (5. a 6. 4.) se otevřely brány českých hradů a zámků. Hrad Sovinec zahájil sezónu první akcí pod názvem Přízrak
z dělové věže. Návštěvníci získali zajímavé informace o vývoji palných zbraní a obléhací techniky středověku. Nově byla zpřístupněna
zrekonstruovaná podélná bašta.

Rekviem za rytíře - 19. až 21. dubna
XI. ročník velikonočního drátenického jar-
marku. Po tři dny bohatý šermířsko-pohád-
kový program. Lidová řemesla, folklorní
zvyky a tradice při vítání jara od masopustu
do Velikonoc. Otevřeno od 9.10 do 18.00.
Prohlídky hradu s průvodci v dobových
kostýmech od 9.30 každou půlhodinu do
16.30.

Účinkují:
Finalista Talentmánie, cirkusový klaun
a špičkový kejklíř Oldřich „Půpa“ Hurich.
Jeden z nejžádanějších českých žonglérů při-
jíždí na Sovinec podruhé v životě. Tentokráte

mimo legendární pásmo Polibek zubaté
představí premiéru programu S Večerníčkem
na motýla.
Profesionální jihočeské divadlo Koňmo na
Sovinec přijíždí s premiérou pohádky Jak šlo
vejce na vandr. Veselá velikonoční pohádka
s loutkami netradičních rozměrů a s loupež-
níky v životní velikosti.
Šermířská a divadelní společnost Divadlo
bez střechy se zaměřuje na divadelně-šermíř-
ská představení nepostrádající napětí a divo-
kou akci, ale i humor, nadsázku a poučení.
Těšit se můžete na legendární černou kome-
dii Comedia dell morte i na zbrusu nový pro-

gram Šaty dělají člověka.
Šermířská skupina Nuntius Regis. Tento-
kráte se vypravíme na Kyjevskou Rus, kde
členové skupiny v premiéře pověsti Bohatýři
změří své síly s Kostějem Nesmrtelným.

Příští akce na hradě:
30. 4. - 1. 5. Večerní prohlídky hradu Sovin-
ce s programem
3. - 4. 5. Barrandov na hradě Sovinci
8. 5. Oděvy pěti století - jak se lidé odívali
(cyklus přednášek Mgr. Veroniky Pilné, NPÚ
Plzeň)
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Můj šálek čaje

Wolandova černá magie a já
„Mimochodem, tenhle,“ a Fagot ukázal na
Bengálského, „už mně leze na nervy. Pořád se
cpe někam, kam ho nezvou, a kazí představení.
Co s ním uděláme?“ „Utrhněte mu hlavu!“ vy-
křikl kdosi krvelačně na galerii. „Cože, co to ří-
káte?“ reagoval hbitě kostkovaný na nepřístoj-
ný návrh. „Utrhnout mu hlavu? To je nápad!
Kňoure!“ zvolal na kocoura. „Ein, zwei, drei!
Čiň se!“ Stalo se něco nevídaného. Černý ko-
cour naježil srst a hrozivě zamňoukal. Pak se
stočil do klubíčka a jako panter skočil přímo
Bengálskému na prsa a odtud na hlavu. Silnými
tlapami se zaryl konferenciérovi do vypelichané
kštice a nenávistně vrčel. Nakonec divoce zavyl
a dvěma pohyby odtrhl nešťastníkovi hlavu od
mohutného krku. Dva a půl tisíce lidí v divadle
vyjeklo hrůzou. Ze zpřetrhaných krčních tepen
vystříkla proudem krev a zalila náprsenku
i frak, bezhlavý trup nesmyslně hrábl nohou
a svezl se na podlahu. V sále se ozvaly hysteric-
ké výkřiky žen. Kocour podal hlavu Fagotovi,
ten ji popadl za vlasy a ukázal obecenstvu.
Hlava zoufale vykřikla na celé divadlo:
„Lékaře!“

Ve škole nás učili o magickém realismu spíše 
okrajově. Jednou z knih, uváděnou jako příklad,
byl Bulgakovův román Mistr a Markétka.
Osobně jsem se s touto knihou setkal až na gym-
náziu. Dostala se mi do ruky v krvavě červeném
paperbacku s divnými kříži na obalu. To jsem
ještě netušil, že tato kniha mi doslova změní ži-
vot a můj celkový pohled na něj. Sám jsem pak
nějaký čas na vlastní kůži prožíval (především
při nočních procházkách křivolakými olomouc-
kými uličkami) mystické okamžiky plné zá-
chvěvů tajemných zvuků anebo skrytých stínů.
Setkával jsem se s mágem Wolandem a jeho svi-
tou. Zamiloval jsem si tehdy také černé kocou-
ry! Od té doby se ke knize v několikaletých in-
tervalech neustále vracím a vždycky v ní najdu
něco nového, překvapivého.
Magický realismus je příliš suchý pojem na to,
aby obsáhl pravý význam tzv. románu o romá-
nu. Totiž, tak bývá kniha označována. Podle mě
žádná nálepka není s to vystihnout všechny ro-
viny, které jsou zde obsáhnuty.
Ano, vystupuje zde sice sám Ďábel se svými zá-
hrobními pomocníky, dějí se tu rozličné magic-
ké kejkle a jednou z hlavních postav je obrov-
ský černý kocour, jenž ovládá nejen chůzi po
dvou, ale také řeč, střelbu z palných zbraní ane-
bo etiku stolování. Přes to všechno však nachá-
zím v knize ohromnou a skutečnou pravdu
o lidské společnosti. Bulgakovův román je oje-
diněle všestranný. Hlavními tématy jsou zá-
kladní lidské vlastnosti a city, ať už kladné či zá-
porné. Láska, nenávist, velkorysost, chamti-
vost, pravda a lež, závist, žárlivost, bezohled-
nost a další vlastnosti tu vystupují v jednotli-
vých postavách jako jejich přívlastky. A nad tím
vším drží ochrannou ruku spravedlnost v podo-
bě instance nejvyšší. Mág Woland alias
Mefisto, Satan, Lucifer či Ďábel (jak kdo chce)
zde není typickým „záporákem“, jak tomu bývá
v pohádkách. Naopak vystupuje jako velké

a spravedlivé oko střežící lidstvo, kterému vidí
ještě dál než do žaludku. Představuje soudce
přísně dozírajícího na neposlušné občany. Hraje
si s lidskými figurkami jako na šachovnici a na
jejich pohnutou morálku poukazuje navíc s ne-
smírnou grácií a vtipem.
Bulgakov zasadil knihu do prostředí Moskvy
30. let minulého století. Satiricky odhaluje ty-
pické prohřešky místních obyvatel, ovšem pří-
běh je natolik univerzální, že by jej šlo zařadit
třeba do Paříže, Prahy, Rýmařova, prostě kam-
koliv, kde žijí lidé. Zkažená morálka, korupce,
pomluvy jsou atributy jaksi univerzálními.

„Podívejme!“ zvolal Woland a s úšklebkem si
ho prohlížel. „Tady bych tě byl nečekal! Co bys
rád, vetřelče?“ „Jdu k tobě, duchu zla a vládce
stínů, zahuhlal příchozí a loupl po něm nepřá-
telsky očima. „Jestliže opravdu přicházíš za
mnou, proč nepozdravíš a nepopřeješ mi zdra-
ví, bývalý výběrčí daní?“ zeptal se přísně
Woland. „Protože nechci, abys byl zdráv,“ od-
pověděl výbojně muž. „S tím už se musíš smí-
řit,“ namítl Woland a na rtech se mu objevil
úsměšek. „Sotva ses objevil na střeše, už jsi pro-
vedl hloupost. Prozradím ti jakou - nasadil jsi
hned podrážděný tón. Mluvíš, jako bys neuzná-
val stíny ani zlo. Ale laskavě se nad tímhle pro-
blémem zamysli: co by dělalo to tvé dobro, kdy-
by zlo neexistovalo, a jak by to na zemi vypada-
lo, kdyby zmizely stíny? Každý člověk i věc má
přece svůj stín. Tady například vidíš stín mého
kordu. Ale i stromy a živé bytosti mají stíny.
Nechceš přece vyplenit celou zeměkouli a vymý-
tit z ní všecky stromy i živé bytosti jen proto, že
uznáváš jen světlo beze stínu? Bloude!“

Obraťme ale list. Mistr a Markétka, jak už sám
název napovídá, je román taktéž milostný, co
víc by si mohl každý z nás přát než zažít osu-
dovou lásku. Mistr díky ní ztrácí vlastní identi-
tu a ocitá se za mřížemi nejen psychiatrické lé-
čebny, ale i své vlastní mysli. Markétka naopak
bere osud velké lásky do vlastních rukou, stává
se divoženkou, ďáblovou služebnicí i královnou
Margot, jen aby získala zpět svého milého.
Jejich první setkání představuje ideál „lásky na
první pohled“:

„Nesla v náručí odporné vyzývavě žluté květy.
Čertví jak se jmenují, ale neznámo proč se prv-
ní objevují na jaře v Moskvě. Výrazně se vyjí-
maly na černém jarním plášti. Ošklivá barva.
Zabočila z Tverské do uličky a ohlédla se. Znáte
Tverskou? Proudily tam davy, ale ručím vám za
to, že ona viděla jenom mě. Vrhla na mě ani ne
tak zneklidňující, jako spíš bolestný pohled. Víc
než její krása mě upoutal zvláštní, nepostřehnu-
telný výraz osamělosti v očích. Podřídil jsem se
žlutému znamení, zahnul jsem taky a sledoval
neznámou. Šli jsme křivolakou, nudnou uličkou
a nikdo z nás nepromluvil. Považte, ulice byla
liduprázdná. Trpěl jsem utkvělou představou, že
ji musím oslovit, a přitom jsem se obával, že ze
sebe nevypravím jediné slovo, zatímco ona zmi-
zí a už ji nikdy neuvidím. Vtom prohodila: ,Líbí

se vám moje květiny?’ Přesně si vybavuju její
hlas, poměrně hluboký, ale chvílemi selhávají-
cí. I když je to sebevíc naivní, zdálo se mi, že
uličkou prolétla ozvěna a odrazila se od špinavé
žluté zdi. Kvapně jsem přešel na druhou stranu
a přistoupil k ní. ,Ne.’ Pohlédla na mě udiveně
a já jsem si najednou zcela nečekaně uvědomil,
že jsem tuhle ženu celý život miloval! To je, co?
(...) Nějakou chvíli jsme šli vedle sebe mlčky. Pak
mi vzala kytici z rukou, zahodila ji na dláždění,
vsunula svou ruku v černé rukavici se zvonovou
manžetou do mé a vykročili jsme společně.“

A kam zmizel Mistrův skrytý román o Pilátu
Pontském? Tvoří příběh vskutku originální, byť
zpracovává téma nesčetněkrát interpretované.
A abych se přiznal, je mi tato verze jaksi nej-
bližší. Ač se to nezdá, právě zde se nejvíce pro-
jevuje onen realismus oproštěný od veškeré
magie. Jak jinak si vysvětlit, že Piláta vedla
k rychlému odsouzení Ježíše především úporná
bolest hlavy.

„Jakým právem ty, poslední tulák, popouzíš lid
ke vzpouře tím, že jim vykládáš o pravdě, o kte-
ré nemáš ani ponětí? Co je podle tebe prav-
da?“ Vtom prokurátorovi blesklo hlavou: Ó bo-
hové! Proč se vyptávám u soudu na takové zby-
tečné věci... Rozum už mi vypovídá poslušnost...
A znovu se mu zjevila číše naplněná tmavou te-
kutinou. Jed, jed... Vtom k němu dolehla slova:
„Především je pravda, že tě bolí hlava tak silně,
až pomýšlíš malověrně na smrt. Nejenže nejsi
schopen se mnou mluvit, ale dokonce ti činí po-
tíže dívat se na mě. Bezděčně ti připadám jako
tvůj trýznitel, a to mě mrzí. Nejsi v tuto chvíli
s to logicky uvažovat a netoužíš po ničem jiném,
než aby přišel tvůj pes, podle všeho jediná by-
tost na světě, která je ti blízká. Ale neboj se, trá-
pení ustane, hlava tě přestane bolet.“ Tajemník
vytřeštil na obžalovaného oči a nedopsal po-
slední slovo. Pilát vzhlédl na Ješuu trpitelským
pohledem a zpozoroval, že slunce už stojí téměř
kolmo nad hipodromem a že jeden paprsek za-
bloudil mezi sloupoví a plazí se k sešlapaným
sandálům vězně, který před ním ustupuje.
Povstal, sevřel si rukama spánky a na jeho vy-
holeném, zažloutlém obličeji se objevil zděšený
výraz. Okamžitě se ale ovládl a znovu klesl do
křesla.

Vyvrcholení vztahu odsouzeného Ješuy Ha-
Nocri a Piláta Pontského pak stylově připomíná
větu ze slavného filmu Casablanca: „Myslím,
že tohle je začátek krásného přátelství.“ Proč
ne?
Až půjdete někdy nočním městem domů, dá-
vejte pozor a dívejte se kolem sebe. Možná za-
hlédnete na rohu vedlejší uličky ocas černého
kocoura. A hlavně! Nikdy se nepouštějte do ře-
či s neznámými lidmi! Mohli byste totiž přijít
o hlavu.
(Bulgakov, Michail Afanasjevič: Mistr
a Markétka. Přel. Alena Morávková. Praha:
Volvox Globator, 2000. 260 s.)

Lukáš Krumpolec
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Organizace a spolky

Děti z Rýmařova v pěvecké soutěži
Podpořte prosím svým hlasem
děti z Rýmařova v celostátní
soutěži v anglickém zpěvu pro
děti Helen Doron. Hlasovat pro
ně můžete na webové stránce
www.youtube.com až do konce
dubna.
Anetku najdete na www.youtu-
be.com pod soutěžním kódem:
HDE STAR 514
Elišku najdete na www.youtu-
be.com pod soutěžním kódem:
HDE STAR 512

Tobiase najdete na www.youtu-
be.com pod soutěžním kódem:
HDE STAR 501

O postupu do finále nebude roz-
hodovat počet zhlédnutí, ale hla-
sování, jak se video líbí. Do fi-
nále postoupí videa, která obdrží
nejvyšší počet „like“. Po zhléd-
nutí videa je tedy třeba kliknout
na ikonu vztyčeného palce.
Děkujeme! 

Foto a text: Eva Jedličková

Moravskoslezský kraj informuje

Obyvatelé kraje dostanou v Nové zelené úsporám vyšší podporu
Majitelé rodinných domů dostali další šanci 
uspořit za energie, všichni obyvatelé Moravsko-
slezského kraje zas na lepší ovzduší. Minister-
stvo životního prostředí totiž opět vyhlásilo pro-
gram Nová zelená úsporám. Vedení Moravsko-
slezského kraje se navíc podařilo v programu
vyjednat pro občany kraje finanční zvýhodnění.
Program se zaměřuje zejména na zateplování
rodinných domů, výměnu oken a dveří, vý-
stavbu takzvaných pasivních domů a výměnu
starých neekologických kotlů za úsporné kot-
le na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a insta-
laci solárních panelů. Jeho cílem je zlepšení
stavu životního prostředí snížením emisí skle-
níkových plynů.
Ministr životního prostředí Richard Brabec 
uvedl, že na podporu úspor energie je letos
k dispozici 1,9 miliardy korun, což je o jednu
miliardu více než loni. Vzhledem k vysokému
zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústec-

kém kraji dostanou majitelé rodinných domů
v těchto lokalitách o 10 % vyšší podporu.
Nová zelená úsporám má podle ministerstva
životního prostředí také podpořit zaměstna-
nost v Česku, pomoci vytvořit přes 5 tisíc no-
vých pracovních míst a do státní kasy tak při-
nést více než 5 miliard korun.
„Vysoce oceňuji vstřícný postoj ministra ži-
votního prostředí k naší žádosti o zvýhodnění
obyvatel Moravskoslezského kraje. Zvýšený
zájem o program Nová zelená úsporám totiž
přinese práci místním firmám, což jednoznač-
ně pozitivně přispěje k řešení tíživé sociální
a ekonomické situace v regionu. Navíc výsled-
né snížení spotřeby energie se významně pro-
jeví na snížení emisí a na lepší kvalitě ovzdu-
ší v regionu, zejména v menších obcích,“ uve-
dl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.
Předpokládá, že díky programu Nová zelená
úsporám se zvýší zejména poptávka po rekon-

strukcích rodinných domů, a tím zvýší nabíd-
ka pracovních míst v kraji.
Majitelé rodinných domů mohou díky progra-
mu Nová zelená úsporám získat až 55% pod-
poru na zateplení rodinného domu. Na nové 
ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75%
dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žada-
tel provede, tím vyšší podporu získá. Zároveň
může dosáhnout i na jednorázový finanční bo-
nus, a to kombinací vybraných opatření. Nově
lze získat také příspěvek na pořízení solárních
systémů pro rodinné domy. Finance získají 
opatření, která byla zahájena po 1. lednu 2013.
Žádosti začal Státní fond životního prostředí
přijímat 1. dubna a skončí buď po vyčerpání 
alokace, nebo nejpozději 31. října. Veškeré in-
formace zájemci najdou na http://www.nova-
zelenausporam.cz/, kde zároveň podají žá-
dost. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,

odbor kancelář hejtmana kraje
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Pfiísaha Novovesk˘ch v dobû moru

Je to jiÏ dávno, co se za vlády císafie
Leopolda objevil mor v rezidenãním mûstû
Vídni, schvátil tisíce lidí a mezi ty, ktefií pfie-
Ïili, roz‰ífiil strach a hrÛzu.
Vtom se tato hrozná epidemie objevila
v R˘mafiovû a také v Nové Vsi. Mnozí se
domnívali, Ïe mor sem byl zanesen star˘m
obleãením.1 Jiní tvrdili, Ïe zahlédli
v Pivovarské ulici stoupat modrou mlhu,
která se rozprostfiela nad cel˘m mûstem.
AÈ tomu bylo, jak chtûlo, zakrátko byla pfii-
jata v‰echna opatfiení. (Jen se v‰ak neptej
jak? D. H.)
Mûsto bylo uzavfieno, kostel zamãen, u ob-
razu Panny Marie na námûstí se ãetla m‰e,
u sv. Jana byla postavena bouda, kde se
nalévalo pivo a kofialka.2 Peníze musel ku-
pující vloÏit do misky s vodou, kdyÏ chtûl
nûkde nûco pofiídit. Lidé se pfiestali navzá-
jem nav‰tûvovat a v‰echny spoleãenské
styky zcela ustaly.
Pro nakaÏené morem, ktefií následnû brzy
zemfieli,3 byli pfiedem urãeni nosiãi. Ti mrt-
vé odtáhli z mûsta na dlouh˘ch hácích (ni-
kdo se mrtvol neodváÏil dotknout4) a deset
aÏ dvacet jich bylo hozeno do jedné jámy,
ve které se poté hasilo vápno.5

Nesli-li pfiíbuzní nemocnému nûco k snûd-
ku, postavili jídlo na okenní fiímsu a rychle,
jak jen mohli, se vzdálili. Také duchovní,
kter˘ byl urãen, aby nakaÏené zaopatfiil,
padl za obûÈ moru.6

Bydlel v Luxensovû domû, v malém poko-
jíku v pfiízemí naproti námûstí. DÛm stál
nad tím, kter˘ patfií obchodníku Rösnerovi,
a v roce 1835 byl strÏen, aby mohla b˘t
roz‰ífiena úzká ulice.
Tento duchovní onemocnûl, zrovna kdyÏ
zaopatfioval devûtadevadesátého nakaÏe-
ného, a ihned nato zemfiel.7

Na jeho náhrobku, kter˘ je k vidûní je‰tû
dnes, byl proto vytesán tento ver‰:
„Nebyl bych si pomyslel,
Ïe bych mezi devadesáti devíti st˘m byl!“
Nyní se obrátím do Nové Vsi.
Tamûj‰í obyvatelé, nezlomní lidé, byli vzdá-
leni hodinu a pÛl od R˘mafiova, patfiili také
k r˘mafiovské farnosti a rovnûÏ velmi trpûli
morovou nákazou.
V této pro nû hrozné dobû sloÏili v‰ichni
slib ke sv. Annû. Dokud bude obec Nová
Ves existovat, bude se tento den slavit
a kaÏdoroãnû se bude konat pouÈ v celém
procesí do r˘mafiovské kaple V Lipkách
k uctûní sv. Matky Anny slavnostní m‰í se
zpûvem liturgick˘ch textÛ, aby prosila za

Novoveské u Boha, nechÈ do budoucna
zÛstanou uchránûni od tohoto neduhu.8

Listinou také potvrdili nezakládat v tento
den oheÀ k vafiení - jedinou v˘jimkou byl
kováfi.
A hned tak uãinili. V celé obci nikdo nezÛ-
stal doma aÏ na jeden pár hlídaãÛ. Lidé se
plazili po kolenou a cel˘ den se postili, ba
i dítû odkázané na matefisk˘ prs se ho mu-
selo vzdát.
Ó, jak˘ div!
Od této hodiny uÏ nikdo v obci neone-
mocnûl, i mnohem ménû lidí na mor zem-
fielo.9

Brzy poté ustal mor také ve mûstû. Moje
babiãka Nadlerová byla tenkrát desetileté
dûvãe. V‰echno vyprávûla mému otci, pro-
to zprostfiedkovanû vím, jaké to bylo utr-
pení.
V‰echny obchody ustaly, nikdo nepracoval
a nikdo nesmûl z mûsta aÏ k urãené hrani-
ci; a naopak také nikdo zvenãí nebyl vpu‰-
tûn do mûsta, protoÏe v‰e bylo uzavfieno.
Lidé uléhali na noc zdraví a ráno druhého
dne byli mrtví! Objevily se u nich morové
boule a byl s nimi konec.
Po první morové ránû v R˘mafiovû zÛstali
z celého pÛvodního obyvatelstva naÏivu tfii
manÏelské páry.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Tomuto nesmyslu vûfií je‰tû dnes, na konci 19. století, tedy v dobû osvûty, elektrického proudu, parní síly a telefonu, jak lid, tak ta-
ké lékafiské úfiady. - Proto nelze hovofiit o osvûtû! U cholery má b˘t tento bod zevrubnûji pojednán.

2 Mûlo snad b˘t morové nebezpeãí zaÏehnáno tûmito pekeln˘mi duchy? - Ó, zaslepen˘ lid!
3 ProtoÏe pfiesvatá lékafiská vûda (BoÏe, slituj se) je‰tû dnes nezná Ïádn˘ prostfiedek proti tomuto a jin˘m morÛm. Díky racionálnímu

pfiírodnímu léãitelství, které je schopen zvládnout kaÏd˘ laik, nezemfie Ïádn˘ nakaÏen˘ cholerou nebo morem! Viz: Theodor Hahn.
„Cholera a její jednoduché o‰etfiování“ nebo „Nové léãitelství“, ãasopis pro léãbu bez léãiv a operace a pro pfiirozenou péãi o zdra-
ví od Dr. Lothara Volkmara v Lipsku, k obdrÏení u majitele knihtisku Huga Schuberta v R˘mafiovû.

4 Ó, jaká krutost!
5 Takto nenakládá ani ras se zdechlinou!
6 Podle nezvratn˘ch zákonÛ, které uãí dnes uÏ plnû rozvinuté pfiírodní léãitelství, padne za obûÈ takové stra‰né nemoci jen ten, jenÏ

je zrovna zral˘ na smrt, tzn. jeho tûlo je tak pfiesyceno ‰kodliv˘mi látkami, Ïe se stává kofiistí. âlovûk Ïijící pokud moÏno co nej-
zdravûji zÛstane u‰etfien! - -

7 Kdyby teorie o infekci, kterou lékafii je‰tû dnes ‰ífií mezi lid jako dogma, byla správná a nikoli vybájená, tak by se tento ‰lechetn˘
duchovní, jenÏ vykonával povolání beze strachu a obûtavû, musel infikovat a následnû zemfiít uÏ pfii o‰etfiování prvního nakaÏe-
ného morem, kterému udûloval poslední útûchu! ProtoÏe v‰ak neexistuje vnûj‰í infekce, tak i tento nepfiirozenû Ïijící duchovní, stej-
nû jako celé lidstvo, poÏíval pfii vykonávání své tûÏké povinnosti mnoho pálenky a jedl nezdravou stravu, nad˘chal se zkaÏeného
vzduchu, a tím se zv˘‰ilo mnoÏství ‰kodliv˘ch látek v jeho tûle, Ïe koneãnû i u nûj tato nemoc propukla.

8 Tak dojemná jest tato víra a dûtinská dÛvûra v sv. Matku Annu a Novovesk˘m to málo pomÛÏe pfii pfiípadné epidemii, dokud ne-
budou Ïít jednodu‰e a zdravû. BÛh nesesílá nemoci shora z nebe, neboÈ nahofie vládne mír a láska, naopak lidé si svá tûlesná 
utrpení zpÛsobují sami obÏerstvím, nepfiirozenou stravou, nezdrav˘mi Ïivotními podmínkami, izolací od ãerstvého vzduchu ob-
zvlá‰tû v noci a vÛbec zcela pfievrácen˘m, nepfiirozen˘m zpÛsobem Ïivota. Pfiiãtou-li se k tomu navíc nevhodné povûtrnostní pod-
mínky, je taková epidemie s tûlem pln˘m ‰kodliv˘ch látek velmi brzy hotova a Ïádná Matka Anna se v‰emi svat˘mi ho nemÛÏe 
ochránit. CoÏ zrovna dokazuje cholera v nejzboÏnûj‰ích zemích svûta, ve ·panûlsku a Asii (Mekka).

9 Tady zjevnû vidíme, co zmÛÏe fiádná celková odtuãÀovací kúra; pravdûpodobnû byli lidé potom stfiízliví a Ïili jednodu‰e, a tak se
celá obec pozvolna uzdravila.
To je rada pro v‰echny, ktefií se bojí epidemií, a na nû apeluji: Dûlejte to jako Novove‰tí, postûte se a Ïijte nadále jednodu‰e a stfiídmû! -
Dne‰ní generace to má velmi lehké, neboÈ si mÛÏe obstarat radu i pouãení v hojném mnoÏství literatury o správné zdravotní pé-
ãi, jejíÏ soupis lze zdarma obdrÏet u pana Huga Schuberta v R˘mafiovû.
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Poděkování
Vedení společnosti Katr, a. s., chce poděkovat svým zaměstnancům
Dagmar Mikuláškové a Martinu Kovaříkovi za obětavý zásah při zá-
chraně života. Duchapřítomně poskytli první pomoc svému spolu-
pracovníkovi a pomohli stabilizovat jeho životní funkce až do příjez-
du rychlé záchranné služby. Poděkování vedení společnosti Katr, 
a. s., patří také zasahujícím záchranářům. Foto a text: Katr, a. s.

Prostor pro firmy a podnikatele Soukromá řádková inzerce
• Prodám el. kamna používaná dva roky za 3500 Kč. Původní cena
6000 Kč. Při rychlém jednání možnost slevy. Tel.: 608 407 451.
• Prodám RD v obci Velká Štáhle o velikosti 3+1, další místnost
v podkroví, velká půda s možností vybudovat obytné místnosti. Kotel
na tuhá paliva + el. radiátory, plyn na hranici pozemku, v suterénu je
kotelna a prádelna. U domu je zahrada 1571 m2, samostatně stojící
garáž a hospodářská budova. V obci není kanalizace. Cena dohodou.
Tel.: 605 001 365.

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 25. 4. 2014

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 17. 4. 2014  do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!08/2014

Jazzclub
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Sport

Ples sportovců přispěl na Projekt Michalka
V sobotu 22. března se v rekonstruovaném
Středisku volného času Rýmařov uskutečnil
již 13. ples sportovců a jejich příznivců, kte-
rý zorganizovalo občanské sdružení BFAA
Oldies. Na uvítanou byla pro hosty plesu při-
pravena u vchodu štamprlička slivovice.
Letošní ples měl bohatý program. V malém
sále hrála skupina Škrpál a na velkém sále 
osvědčená kapela Kreyn. Po zahájení plesu
vystoupila Buřinka a Studio Sport a zdraví.
Zlatým hřebem večera bylo vystoupení

Poupat v akci. Tentokrát soubor nastudoval
náročnou pasáž z Labutího jezera. Téměř
„dokonalý balet“ se vydařil nejen díky sa-
motným „poupatům“, ale především trenérce
a choreografce Petře Dobrevové a paní Nadě
Neherové, která „poupata“ oblékla doslova
od hlavy až k patě.
Jako každý ples sportovců i letos proběhla
charitativní dražba, jejíž výtěžek byl tento-
krát věnován na konto Projektu Michalka.
Dražil se fotbalový dres Davida Limberské-

ho, hráče Viktorie Plzeň, a dárkový koš
s kosmetikou. Celkový výnos z dražby
a sbírky činil 6 700 Kč. Je potřeba poděkovat
všem, kteří se na akci pro Michalku podíleli,
především Stanislavě Gerhardové, která celý
projekt zahájila. Děkujeme.
Samozřejmě poděkování zaslouží sponzoři
tomboly a v neposlední řadě i pořadatelé
a pomocníci, kteří ples připravili. Tak zase za
rok ahoj. 

Jaroslav Kala

Závodníci ze severní a střední Moravy válcují konkurenci
Ve dnech 22. a 23. března proběh-
lo Mistrovství České republiky ve
střelbě ze vzduchových zbraní
v otočných disciplínách (rychlo-
palná vzduchová pistole - RVzPi
2x30 ran, standardní vzduchová
pistole - StVzPi 40 ran a StVzPi
20+20+20 ran a sportovní vzdu-
chová pistole - SpVzPi 30+30
ran). Mistrovství se konalo tento-
krát přímo v našem kraji, na střel-
nici Krajského sdružení Českého
střeleckého svazu v Ostravě.
Střelci byli rozděleni do čtyř kate-
gorií - muži, ženy, junioři a dorost.
V družstvech se potom soutěžilo

v jedné sloučené kategorii mužů.
Závodníci soutěžící za Regionál-
ní střelecké centrum v Ostravě,
které registruje pistoláře z Mo-
ravskoslezského, Olomouckého
a Zlínského kraje, ani tentokrát
nenechali nikoho na pochybách,
že tvoří v těchto disciplínách čes-
kou střeleckou špičku. Z dvaceti
sad medailí získali devatenáct
zlatých, devatenáct stříbrných
a sedmnáct bronzových. Plzeňské
středisko (Plzeňský a Jihočeský
kraj) získalo medaili stříbrnou
a bronzovou, závodníci z Brna
(Jihomoravský kraj a kraj Vyso-

Vydařený první závod v autokrosu
V sobotu 29. března odstartoval
seriál autokrosových závodů
Auto Lašák Hyundai cup Rýma-
řov 2014. První závod byl vy-
psán pro divizi D1 a D2 a jel se
jako volný. Za krásného jarního
počasí se na dobře připravené
trati, kterou tradičně upravili pá-
nové Jiří Rotter a Miroslav Šuba,
bylo na co dívat.
V divizi D1 se ukázal v nejlepší
formě František Zachara, který
měl skvěle připravené auto. Ve fi-
nále předvedl výbornou taktickou
jízdu a po zásluze zvítězil.
Některé jezdce zradila technika,

a proto nemohli do finálové jízdy
D1 nastoupit, což byla škoda.
Divize D2 byla velmi kvalitně
obsazena. Skvělými výkony se
předvedli jezdci Alfred Hei-
nisch, Jiří Křistek, Ondřej Lalák
a Stanislav Salek. Standa se
ovšem kvůli technickým problé-
mům do finále nedostal. Finálová
jízda přinesla dramatické oka-
mžiky a stála za zhlédnutí.

Výsledky závodu:
Divize D1:
1. místo: František Zachara,
Horní Město - Daihatsu

2. místo: Luděk Volek, Město
Albrechtice - Škoda Felicia
3. místo: Radek Řezníček, Velká
Štáhle - Škoda Felicia

Divize D2:
1. místo: Ondřej Lalák, Krnov -
Volkswagen Golf
2. místo: Jiří Křistek, Uničov -
Škoda Felicia
3. místo: Alfred Heinisch, Rý-
mařov - Škoda Felicia

Chci poděkovat Ing. Jaroslavu
Kalovi, místostarostovi Rýma-
řova, že si našel čas, přišel mezi
nás a předal ceny těm nejlepším.

Dík také patří našemu fotografu
Miroslavu Škodovi za nádherná
fota ze závodu, která můžete na-
jít ve fotogalerii na webové
stránce www.auto-hobby-cross-
rymarov.blog.cz. A děkujeme sa-
mozřejmě také svým příznivcům
a divákům.
V následujících měsících se již
pojedou pohárové závody, ve
kterých půjde o velmi důležité
body. Každá jízda se počítá do
celkové klasifikace a každý bod
může rozhodnout. Další, již
mistrovský závod se jede 
26. dubna. 

Jan Dohnal
Fota: M. Škoda

Fota: Š. Janošťák

-07-2014  9.4.2014 14:18  Stránka 22



Velký úspěch zaznamenalo české
národní družstvo hokejistek do
patnácti let, jehož členkou je
i brankářka Monika Kohoutková
z Rýmařova. Ta byla velkou opo-
rou družstvu na mezinárodním
turnaji Geneve Future Hockey
Challenge v Ženevě ve dnech 
27. - 30. března.
Ve skupině A hrálo Finsko, Mos-
kevský region, Slovensko a Švý-
carsko, ve skupině B se spolu 
utkaly Česko, Francie, Švédsko
a Rusko. V prvním zápase dostaly
mladé hokejistky pořádnou naklá-

dačku od Ruska a prohrály 1:8,
ovšem Francii následně porazily
vysokým skóre 7:0. Ve čtvrtfinále
se našim hokejistkám opět dařilo
a porazily Slovensko 7:3. Do se-
mifinále nastupovala děvčata
s velkými obavami, protože na ně
čekaly soupeřky z týmu Ruska, se
kterými v základní skupině pro-
hrály. Naše hráčky však nenechaly
nic náhodě, zabojovaly a zaslou-
ženě dosáhly konečného skóre 2:1
ve prospěch České republiky. Ve
finále se svěřenkyně trenéra
Rudolfa Vally utkaly o 1. a 2. mís-

to s finským týmem HPK Select
a v závěru mu podlehly nejtěsněj-
ším možným rozdílem 3:4, roz-
hodlo až prodloužení. Zlato

Češkám uteklo jen o vlásek.
Monice Kohoutkové fandíme
a držíme palce v dalších prestiž-
ních zápasech. JiKo
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- VODOVODNÍ P¤ÍPOJKY
- KANALIZAâNÍ P¤ÍPOJKY

- ELEKTROINSTALACE
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, R˘mafiov

Tel.: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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Brankářka z Rýmařova pomohla k vítězství českého týmu v Ženevě

čina) dvě bronzové a středisko
v Manušicích (Liberecký, Ústec-
ký a Karlovarský kraj) pouze jed-
nu bronzovou. Střední Čechy ten-
tokrát vyšly naprázdno.
Neztratilo se ani šest střelců naše-
ho kroužku Gyrym. I bez velkých
opor nedávné minulosti Radka
Šemnického (střelbě se v součas-
nosti aktivně nevěnuje) a Jitky
Ježkové (studium v zahraničí)
jsme získali třináct medailí.
Matěj Rampula v kategorii doro-
stu získal titul mistra republiky
v RVzPi, stříbrný byl v StVzPi 40
a StVzPi 20+20+20 a bronzový
ve SpVzPi. V družstvu s hochy
z Rožnova potom doplnil svou
medailovou sbírku o dvě zlaté
(SpVzPi - vytvořili nový národní

rekord 1683 bodů, RVzPi - pře-
konali juniorský národní rekord -
1694 bodů) a dvě stříbrné medai-
le (StVzPi 20+20+20 - překonali
juniorský národní rekord, StVzPi
40). Matěj tak proměnil v medai-
li každý svůj start. Škoda že v do-
rosteneckých kategoriích nemá
dost následovníků, po přestupu
starší generace do kategorie do-
spělých se totiž celostátní žebříč-
ky od jmen našich dorostenců po-
měrně vyčistily.
Další střelkyní, která vytěžila me-
daili z každého startu, byla v ka-
tegorii žen Jaroslava Ježková.
Získala dvě stříbrné (SpVzPi
a StVzPi 20+20+20) a bronzovou
v StVzPi 40. Medailovou sbírku
doplnila i Magda Žváčková

o stříbrnou (StVzPi 40) a bronzo-
vou (SpVzPi).
Ostatní členové kroužku zatím
nedosahují svými výkony na me-

dailové pozice a na mistrovství
republiky spíše sbírali zkušenosti.

Š. Janošťák, Gymnázium
a Střední odborná škola Rýmařov

Foto: archiv A. Kohoutka
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Dorostenci v prvním jarním utkání porazili Starou Bělou
V sobotu 29. března sehrála do-
rostenecká Jiskra na domácí pů-
dě první jarní mistrovské utkání
krajské soutěže skupiny A proti
třetímu celku tabulky FK Stará
Bělá. Domácí se museli obejít
bez zraněných hráčů Bureše,
Barana, Raušera, Pavla Kopečka
a Cabáka.

Už v 8. minutě vstřelil Lesák po
skvělé akci Sedláře a Vaněrka
vedoucí gól domácích. V 17. mi-
nutě se prosadil v pokutovém 
území Sudek, když Vaněrkovu
nepovedenou střelu dorazil do
soupeřovy branky. Ve 36. minutě
to byl opět velmi aktivní Sudek,
kdo po nahrávce Zifčáka zvyšo-

val na 3:0. Poločas tak skončil
vedením Rýmařova. Ve druhém
poločase si hosté dali vlastní gól,
když obránce poslal malou do-
mů, gólmanovi odskočil míč od
nohy a skončil v síti. Hosté ještě
stihli snížit na 4:1, ale to už byl
konečný výsledek utkání.
V neděli 6. dubna hrála Jiskra

Rýmařov na hřišti Vítkova.
Sestava: Kubját - Zifčák, Skru-
tek, Jan Kopeček, Sedlář, Vajdík,
Lesák, Vaněrek, Kováč, Sudek,
Tomeček. Střídali: Sacký, Urbá-
nek, Král, Volánek. Trenér: To-
máš Durna, vedoucí: Zdeněk
Kudlák. 

Tomáš Durna

Horolezci vystoupali na „rýmařovský Everest“
V polovinû ledna byla na valné hro-
madû obnovena ãinnost horolezec-
kého oddílu TJ Horal R˘mafiov.
Dostal nového pfiedsedu, rozrostl se
a omladil. K pÛvodním patnácti ãle-
nÛm pfiibyla dvacítka horolezcÛ mla-
dého a stfiedního vûku a oddíl mláde-
Ïe. V sobotu 5. dubna ãást z nich vy-
lezla na „r˘mafiovsk˘ Everest“.
Názvem nejvyšší hory světa po-
jmenovali organizátoři první
z horolezeckých závodů seriálu
Rýmařovské osmitisícovky, kte-
rý se konal na lezecké stěně
v SVČ Rýmařov. „Osmitisíco-
vek je dohromady čtrnáct. Jsou
to lákavé vrcholy, liší se výstupo-
vou trasou a nastoupanými met-
ry. Jako leitmotiv umožňují te-
matickou pestrost soutěže,“ ko-
mentuje horolezecký seriál před-

seda Horalu Tomáš Neset.
První závod sestával ze soutěží
ve dvou dovednostech nutných
při výstupech v horách - vytrva-
losti a rychlosti. „Vytrvalostní
závod spočívá v nastoupání čty-
řiceti výškových metrů v jedné
sérii, což odpovídá přibližně jed-
né lanové délce. Vrcholu Evere-
stu jsme dosáhli součtem lano-
vých délek všech účastníků závo-
du,“ vysvětluje Tomáš Neset.
Výstup na nejvyšší horu světa
začal v Advanced Base Campu
ve výšce zhruba 6 500 m nad
mořem. K vrcholu tak zbývalo
zdolat cca 2 350 metrů, tj. asi
60 lanových délek. O ty se podě-
lilo všech patnáct účastníků horo-
lezeckého závodu a vítězem vytr-
valostní soutěže se stal závodník,

který jich urazil nejvíce. Se čtr-
nácti lanovými délkami vyhrál
Lukáš Ondrášek a za svůj výkon
získal titul Himalájský tygr.
V rychlostních závodech se oce-
ňovala první tři místa v mužské
a ženské kategorii. Mezi muži
byl nejrychlejší Karel Toman,
který souhrnným časem dvou
rychlostních cest 17,96 s ve finá-
le porazil Ondřeje Šimka. Třetí
místo vybojoval největší vytrva-
lec Lukáš Ondrášek. Ženám kra-
lovala Soňa Köhlerová se sou-
hrnným časem 26,10 s, dru-
há skončila Andrea Továrková
a třetí Ivana Hofírková.
První závod ze série Rýmařov-
ských osmitisícovek proběhl ve
výborné atmosféře a rychlém

tempu. Podpořili jej město Rý-
mařov, SVČ Rýmařov, Katr, a. s.,
Stará Ves a RD Rýmařov. Pod
dalším plánovaným vrcholem -
záludnou horou K2 - se horolezci
sejdou na podzim nebo příští jaro.
Závody na umělých stěnách ale
nejsou jedinou náplní činnosti
obnoveného Horalu Rýmařov.
„Oddílovou činnost tvoří hlavně
každotýdenní lezení na místních
skalách, v Dobřečově nebo na
Rabštejně. Jednou měsíčně plá-
nujeme vícedenní akci ve vzdále-
nějších skalních oblastech, po-
případě výjezd do hor. Na leto-
šek jsou mimo jiné v plánu letní
Tatry a vrcholem sezóny se má
stát výstup na Matterhorn,“ shr-
nul předseda oddílu. ZN

Fota: Adéla Macková
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Obãanské sdruÏení Stránské pofiádá
12. dubna od 14 hodin

VÍTÁNÍ MLÁëAT
v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském

Pfiijìte si k nám uÏít plnou náruã jara

Spoleãnû pokfitíme mláìata,
vytvofiíme jarní dekorace,

pro dûti budou pfiipraveny soutûÏe
Nebude chybût hudba a táborák

Tû‰íme se na vás!
www.stranske.websnadno.cz
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