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Tradice masopustu ožívají v Ryžovišti...

...a ve Staré Vsi

Fota: redakce

Fota: Antonín Němčík
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Také jste letos už bojovali s nachlazením, virózou, chřipkou
a podobnými protivnými onemocněními?
Nachlazení je stav, kdy člověk kýchá, teče mu z nosu a bolí ho
hlava. To se prý dá zvládnout dostatkem tekutin, vitamínů
a pobytem na čerstvém vzduchu.
Horší situace nastane, když se rozhodne vybrat si nás za své-
ho hostitele některý ze stovek druhů virů. Viry jsou mikroor-
ganismy, které si vesele poletují kolem nás, a jen my sami, dí-
ky obranyschopnosti našeho těla, jsme schopni s nimi bojovat.
Podle vědců prý virů nepřibývá, jen nárůst lidí na Zemi a je-
jich životní styl ulehčují přenos a šíření virů. 
Když už nás virus navštíví, dokáže ho imunitní systém, pokud
je v dobré kondici, během pár dní definitivně zničit. Příznaky
takového boje jsou bolest v krku, rýma, kašel a zvýšená teplo-
ta. Pouze několik z těch stovek virů nezpůsobí jen virózu, ale
chřipku. Tu poznáme snadno podle vysoké horečky, bolesti
hlavy, svalů a kloubů a obrovské únavy. Během týdne by měl
organismus porazit i chřipku – ale části nemocných může boj
s chřipkou zkomplikovat bakteriální infekce, a to už může být
opravdu vážné.
Viry milují zimu, a na to bychom měli být připraveni, posilo-
vat imunitu a dodržovat základní hygienu – umývat si často
ruce, a pokud už se nakazíme, nešířit infekci a zakrývat si pu-
su při kašli a kýchání.
Když to všechno víme, prosím tedy rodiny, přátele a kolegy
bojovníků s viry o soucit a minimalizaci užívání těchto pro-
hlášení:
Proč chodíš do práce a nezůstaneš doma? Tato otázka vychá-
zí zřejmě z nějaké zvrácené představy, že člověk opovrhuje
válením v posteli a pitím horkého čaje s citrónem, a dává ra-
ději přednost brzkému vstávání a pobytu v zaměstnání, kde
mu všichni až do zemdlení naštvaně opakují výše uvedenou
větu. Upřímně, neznám takového. Vysvětlení je prosté – buď
je nutno dokončit úkol, který nikdo jiný než nakažený ubožák
ve stanoveném termínu dokončit nemůže, nebo si to nemůže
dovolit kvůli nedostatku dovolené (nebo financí).
To máš z toho, že nenosíš čepici / šálu / rukavice / teplé prá-
dlo! Maminky a babičky prominou, ale vědecké studie proká-
zaly, že ochlazení těla nemá vliv na to, zda chytnete virózu,
nebo nikoli. Lidé, kteří byli vystaveni nízkým teplotám, ne-
jsou o nic náchylnější k virózám v porovnání s lidmi, kteří by-
li v teple. Viry prostě nejsou milovníky léta, a v teplém obdo-
bí je jich ve vzduchu jen třetina ve srovnání s množstvím, kte-
ré poletuje kolem nás v zimě. 

Uááá, běž ode mě, ať mě nenakazíš. Musíš se spolehnout na
svou vlastní imunitu, holenku. I když dodržuju všechny hygi-
enické zásady, nějaké malé mršky virové kolem tebe stejně lé-
tají, ať se ti to líbí, nebo ne.
Prosimtě, tebe taky všechno skolí. Pojď se proběhnout na čer-
stvý vzduch, vyčistíš si plíce! Ani náhodou! Můj imunitní
systém pracuje na plné obrátky a já si dopřeju odpočinek
a spánek. Fyzická námaha a vyčerpání může všechno jenom
zhoršit, a ještě můžu cestou chytnout do svého oslabeného tě-
la nějakou tu bakteriální infekci.
Po prostudování písemných, internetových i babských zdrojů
mohu pro boj s rýmičkami a virózami doporučit asi tohle: to-
pinky s hromadou česneku, čaj s hromadou citrónu, teplé pe-
řiny (možno vylepšit ohřívací lahví) a něco veselého ke čtení
či sledování. Smích totiž, jak známo, léčí! ona
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Pár slov... o hepčí!
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 4. února se konalo ve velkém sále Střediska volné-
ho času Rýmařov desáté řádné zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období. V úvodu jednání složila slib nového zastupi-
tele Ing. Lenka Baborovská (ČSSD), která nahradila Josefa
Bernátka (ČSSD). Ten na svou funkci rezignoval z důvodu pra-
covní vytíženosti.
Starosta Petr Klouda poté blahopřál k narozeninám zastupi-
telům Ferdinandu Šopíkovi, Vítězslavu Šopíkovi, Jiřímu
Tauferovi, Tomáši Köhlerovi a k významnému životnímu ju-

bileu také zastupitelce Soni Kováříkové. 
Na programu jednání byly předběžné výsledky hospodaření za
rok 2015, vykoupení pozemků pro stavbu přechodu a chodní-
ku do průmyslové zóny, návrh hospodaření Bytermu na rok
2016, zpráva o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových pro-
stor k 31. prosinci 2015, žádosti příspěvkových organizací
o navýšení neinvestičního příspěvku a žádosti o příspěvek
z rozpočtu města v rámci Zásad podpory tělovýchovy a sportu
v Rýmařově. Zastupitelé přijali celkem jedenatřicet usnesení.

Podpora tělovýchovy a sportu v Rýmařově
Zásady podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově schválilo
zastupitelstvo 24. září 2015 usnesením č. 257/7/15. Od 25. říj-
na až do 31. prosince 2015 mohly sportovní kluby, organizace
a další žadatelé podávat žádosti o příspěvek z rozpočtu města
v rámci stanovených programů. Město Rýmařov přijalo cel-

kem 55 žádostí, které zahrnovaly požadavky v celkové výši
2 993 710 korun. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení
příspěvků dle Zásad podpory tělovýchovy a sportu
v Rýmařově na rok 2016 v celkové výši 2 737 710 korun (viz
tabulky).

Ing. Lenka Baborovská skládá slib zastupitele Starosta Petr Klouda přeje Soni Kováříkové k životnímu jubileu
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Zastupitelé diskutovali o nedostatku lékařů ve městě
Při projednávání závěrečného bodu různé zastupitelé vzali na
vědomí vznik nového loga města. Starosta Petr Klouda infor-
moval také o oslavě 20. výročí partnerství s německým měs-
tem Schotten, která se uskuteční ve dnech 13. až 15. května
v Schottenu a jíž se zúčastní nejen zástupci města, ale také
někteří členové kulturních organizací našeho města. 
Delší diskuse byla vedena na téma zdravotnictví v Rýmařově.
Zastupitel Jaroslav Kala vznesl požadavek na vypracování pí-
semné zprávy o stavu zdravotnictví v Rýmařově a společně se
zastupitelem Markem Bociánem poukázali na nedostatek ně-
kterých lékařských profesí, zejména zubařů a dětských lékařů.
V diskusi padla zmínka o podmínkách, které město prozatím
chybějícím lékařům v dostatečné míře nevytvořilo. Marek
Bocián uvedl například nabídku bydlení pro lékaře, případně
ambulance, kterou by vybudovalo město na své náklady, a lé-
kař by si ji pronajímal. Místostarostka Marcela Staňková sdě-
lila, že město intenzivně jednalo s případnými dentisty a byd-
lení jim bylo nabídnuto, ale bohužel jednání skončila bez-
úspěšně. Zastupitel Bohumil Servus k dané problematice uve-

dl, že prioritní bude přesvědčit největší zdravotní pojišťovnu –
VZP, aby zvážila přehodnocení a změnu starého modelu fi-
nancování lékařských výkonů. Starosta Petr Klouda ukončil
diskusi s tím, že bude vhodné počkat na vypracování zprávy
o stavu zdravotnictví ve městě a na jejím základě pak situaci
konstruktivně řešit.
Prostor k dotazům na zastupitele dostala tradičně i veřejnost.
První otázka se týkala cyklostezky do Ondřejova. Tazatele za-
jímalo, proč nemá cyklostezka odbočku směrem na Stránské
a Albrechtice. Starosta vysvětlil, že odbočka by v těchto mís-
tech porušovala veškerá bezpečnostní pravidla, kterými se
musel řídit i projektant této cyklostezky. Druhý dotaz se týkal
tolikrát probírané zimní údržby chodníku na Okružní ulici na-
proti autobusovému stanovišti. Starosta řekl, že údržbu chod-
níku komplikuje jeho nedostatečná šíře a dále dlouhá kamen-
ná zeď. Sníh, který cestáři nahrnou z cesty na chodník, by pak
zase mechanizace města musela shrnout zpět na silnici. Navíc
na protější straně je chodník po celou zimní sezónu
Městskými službami udržován. JiKo

Rýmařov má nové logo
Rada města vyhlásila soutěž o městské logo loni v červnu.
Přihlásit svůj návrh mohli odborníci i laická veřejnost. Vzhledem
k tomu, že ze zaslaných 35 návrhů komise nakonec vítěze nevy-
brala, byla soutěž v říjnu vyhlášena podruhé. Zájem o účast byl
ještě větší a komise, kterou tvořili Ladislav Baslar, Jiří Františák,
Mgr. Martina Kohoutková, Ing. Miloslav Marek a Jakub Vala,
vybírala v prvním kole z 56 návrhů. Na postup do druhého kola
členové komise doporučili dva z nich – autorů Aleny Ihnátové
z Rýmařova a Ondřeje Šmerdy z Prahy.
Oba autoři byli vyzváni k dopracování návrhů. Výsledné verze
komise posuzovala letos v lednu. Po zvážení obou variant členo-
vé komise doporučili radě města vybrat jako oficiální logo
Rýmařova návrh Ondřeje Šmerdy.
Akademický malíř a grafický designér Ondřej Šmerda zvolil za
základ loga otevřenou počáteční slabiku názvu Rýmařov – Rý,
která dle jeho slov působí neobvykle, a tím pádem jedinečně.
V barevné verzi loga je slabika vyvedena v modré a zelené.
„Čárka nad ypsilonem je provedena ve tvaru obecného listu, kte-
rý sděluje, že město Rýmařov je městem zasazeným v krásném
přírodním prostředí Jeseníků, a tedy je i přitažlivým cílem turis-
tů,“ vysvětlil autor návrhu, který se může pochlubit autorstvím
designu pro Národní muzeum, nakladatelství Fragment a Portál
nebo pro Zlaté stránky.

Od leto‰ního roku se bude R˘mafiov prezentovat nov˘m logem.
Lidé se s ním setkají na dokumentech mûsta i na propagaãních
materiálech.

Foto: M. Škoda
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Logo bude užíváno na dokumentech Městského úřadu
Rýmařov, vizitkách jeho zaměstnanců, webových prezenta-
cích, ale i propagačních tiskovinách, dárkových a reklamních
předmětech, expozicích na výstavách a veletrzích apod.
Objevit by se mělo i na dokumentech městských organizací,
která vlastní logo nemají (Byterm Rýmařov, Teplo Rýmařov,
Městské služby Rýmařov apod.).
Logem získal Rýmařov novou, moderní značku, kterou se bu-

de moci prezentovat před občany i návštěvníky města. Nejde
přitom o náhradu stávajícího městského znaku. Ten jakožto
historicky zakotvený symbol města bude nadále užíván v sou-
ladu s platnou legislativou. Podmínky použití městských zna-
ků upravuje zákon o obcích, který uvádí, že znak je oprávně-
na používat obec, její organizační složky a právnické osoby, 
ostatní subjekty pak pouze se souhlasem obce, v případě
Rýmařova vždy s povolením rady města. ZN

Odbory MěÚ informují

Město podporuje soukromé studny
V nûkter˘ch ãástech R˘mafiova není vybudován vefiejn˘ vodovod
a kanalizace a nepfiedpokládá se zde vybudování této infrastruktury
ani v horizontu 10 let. Mûsto se proto rozhodlo podpofiit individuální
fie‰ení zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinn˘ch domkÛ 
obyvatel s trval˘m bydli‰tûm v tûchto lokalitách.
Dosud platná „Pravidla a podmínky podpory výstavby“ řešící
tento problém již nevyhovovala ani věcně, ani dle stávající le-
gislativy, proto byla nahrazena programem „Podpora indivi-
duálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování ro-
dinných domů“.

Zásady poskytnutí podpory zůstávají stejné, mění se výše přís-
pěvku na vybudování či regeneraci studny (zvýšení na 40 tisíc
korun), dotace je podmíněna 50% spoluúčastí žadatele.
Program včetně příloh je k dispozici na webových stránkách
města nebo na odboru životního prostředí, který bude žádosti
vyřizovat. Občané, mající trvalé bydliště v rodinném domě
v lokalitách, kde není veřejná kanalizace a vodovod, tedy ny-
ní mohou žádat o poskytnutí dotace dle tohoto programu. 

RNDr. František Čermák
vedoucí odboru životního prostředí

Jak a kde parkovat a proč nemá Rýmařov světelný radar?
Odbor dopravy a silničního hospodářství má kromě běžné 
agendy v oblasti evidence řidičů, autoškol, registru vozidel,
taxislužby a správního řízení (dopravních přestupků) na sta-
rost také silniční hospodářství, kam patří údržba dopravního
značení. A to nejen obnova zničeného značení, jeho čištění či
vysekání přerostlých travních porostů u dopravních značek,
ale například i výměna zničených zpomalovacích prahů 
v obytných zónách.
„Vloni jsme obnovu zničených prahů zahájili a dnes jsou vy-
měněny na Hornoměstské a Větrné ulici, na jaře zbývá vymě-
nit prahy na Dukelské ulici a na Příkopech. V obytných zó-
nách musí být zpomalovací prahy nainstalovány na základě
zákona,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy a silničního hos-
podářství Renata Vyslyšelová.
Zákon pamatuje také na rychlost v obytné zóně, která je ome-
zena na 20 km za hodinu. Vedoucí odboru to připomíná s od-
kazem na některé řidiče, kteří zpomalovací práh vozidlem do-
slova přeskočí, řítí se obytnou zónou někdy až o třicet kilo-
metrů vyšší rychlostí a ještě se rozčilují, že si na zpomalova-
cím prahu zničí vozidlo nebo že se po komunikaci pohybují
chodci. Přitom zákon hovoří zcela jasně: V obytné zóně se

všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová
funkce převládá nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím
stavebním řešením. V obytné zóně platí specifické provozní
podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb.: řidič smí
jet rychlostí nejvýše 20 km/h, musí dbát zvýšené ohledupl-
nosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo, stání je dovoleno jen na místech ozna-
čených jako parkoviště, chodec smí využívat obytnou zónu
v celé její šířce, jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním
prostoru, chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu
a při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci mu-
sí dát řidič přednost v jízdě. 
„V Rýmařově si mnoho řidičů s dodržováním zákona o po-
zemních komunikacích těžkou hlavu nedělá. Zejména s dodr-
žováním dopravního značení, povolené rychlosti nebo parko-
vání na vyznačených parkovištích. Represe ze strany městské
nebo státní policie jsou minimální. Pokud do Rýmařova přije-
de dopravní policie z Bruntálu v civilním voze a měří i tam,
kde to řidiči nečekají, nebo vybírá pokuty, například za zasta-
vení v zákazu zastavení, pak se všichni najednou diví, proč teď,
když jsem v minulosti žádný postih neměl? Nejde o buzeraci,
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ale pouze o ukázněnost a dodržování zákona,“ upozorňuje
Renata Vyslyšelová.
Naproti tomu ve městě existuje pár nepřesností v dopravním
značení. Například na parkovišti pod základní školou na
Národní ulici u vodorovného značení parkování pro invalidy
chybí svislá dopravní značka. Toto konkrétní místo vyhrazené
pro invalidní občany respektují řidiči zpravidla i přesto, že
místo není řádně označeno. 
Nedostatek míst k parkování dnes netrápí jen velká města, ale
postupně je v souvislosti s nárůstem počtu vozidel řeší i men-
ší obce. „Dnes si žadatel o vyhrazené parkování může podat
žádost na městský úřad. Každé parkoviště má určitý počet míst
k vyhrazenému parkování a žádosti se vyřizují v pořadí, v ja-
kém byly doručeny. Například na Jungmannově ulici byl počet
vyhrazených parkovacích míst vyčerpán. Po schválení a při-
dělení vyhrazeného parkovacího místa zaplatí žadatel roční
poplatek, který v prvním roce činí asi 7 000 korun a je v něm
zahrnuta dopravní značka, platba za instalaci a roční popla-
tek. Následující rok již žadatel hradí jen poplatek 3 000 korun,

ovšem s tím, že každý rok musí opětovně žádat o povolení,“
sdělila k problematice parkování vedoucí odboru dopravy.
Účinným psychologickým prvkem ke snížení rychlosti v obci
je světelná tabule, která řidiče upozorní na aktuální rychlost,
takzvaný silniční radar. Ten se zpravidla umisťuje na počátku
obce. Téměř ve všech obcích kolem Rýmařova na něj řidiči
narazí. Je nainstalován v Malé Štáhli i ve Václavově, ve
Skalách, v Ondřejově, ve Staré Vsi i v Janovicích. Jen v sa-
motném Rýmařově radar schází a přitom by si zasloužil být
namontován například na Opavské ulici před Penny marke-
tem. V tomto úseku řidiči mnohdy projíždějí osmdesátkou,
a přitom právě zde je zvýšený pohyb chodců. „U Penny mar-
ketu by instalace byla problematická, protože tam není sloup
ani elektřina a náklady na vybudování by se hodně navýšily.
Radar samotný stojí asi sedmdesát až osmdesát tisíc korun.
Spíš bychom uvažovali v příštím roce, pokud tento záměr
schválí dopravní komise a rada města, s vybudováním radaru
před přechodem na hřbitov ze směru od Bruntálu,“ uvedla
Renata Vyslyšelová. Radar musí uhradit obec sama. JiKo

Čištění a kontroly komínů se řídí novými právními předpisy
Od 1. ledna 2016 do‰lo ke zmûnû legislativy t˘kající se komínÛ a je-
jich ãi‰tûní. Vstoupil v platnost zákon ã. 320/2015 Sb., o Hasiãském
záchranném sboru âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zá-
kon o hasiãském záchranném sboru), a vyhlá‰ka 34/2016 Sb., o ãi‰-
tûní, kontrole a revizi spalinové cesty.
Pokud má připojený kotel výkon do 50 kW, je nutno u pev-
ných paliv při celoročním provozu čistit spalinové cesty třikrát
ročně (při sezónním provozu dvakrát ročně), u kapalných pa-
liv při celoročním provozu dvakrát ročně (při sezónním pro-

vozu alespoň jednou ročně) a u plynných paliv jednou ročně.
Kontrola spalinové cesty je u všech typů paliv nutná jednou
ročně. U kotlů s výkonem nad 50 kW je pak nutno čistit a kon-
trolovat spalinové cesty u tuhých paliv dvakrát ročně, u ka-
palných nebo plynných nejméně jednou do roka.
Splnění této povinnosti budou vlastníci objektu dokládat zprávou
o provedeném čištění, kontrole či revizi. Proto si řádně zkontro-
lujte zprávu o kontrole, kterou vám kominík vystaví na místě ne-
bo zašle poštou, zda jsou v ní všechny údaje, které v ní mají být.
Vzory zpráv uvedené ve vyhlášce najdete na webu města.
Doklad, který nebude obsahovat všechny informace (bude na
něm uvedeno například pouze „1x pevná paliva kotel UT, spa-
linová cesta vyhovuje“), nebo který se bude odvolávat na dnes
již neplatné nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požár-
ní bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv, je neplatný!
Sankce za zanedbání této povinnosti nevyplývají přímo ze zá-
kona, ale stavební úřad nebo hasiči mohou vlastníkovi objek-
tu uložit pokutu. Pokud kvůli zanedbávání povinností vznikl
požár, pojišťovna může odmítnout vyplatit odškodnění, a nao-
pak může být vlastník objektu, který povinnost zanedbal, od-
povědný za škodu na majetku třetí osoby.

Z podkladů revizního technika P. Šembery 
zpracoval odbor školství a kultury

Zdravotnictví

Na poliklinice vznikne kardiologická a angiologická ambulance
Od 1. dubna leto‰ního roku bude v budovû polikliniky na Pivovarské
ulici ã. 11 v R˘mafiovû uvedena do provozu nová kardiologická a an-
giologická ambulance MUDr. Marie Lazárové.
Ambulance bude zajišťovat vyšetření pomocí echokardiogra-
fie, elektrokardiografie (EKG), komplexní kardiologické vy-
šetření, duplexní sonografii periferních tepen a žil, dále vyšet-
ření pacienta po implantátu stimulátoru a defibrilátoru, dopple-
rovské vyšetření cév, 24hodinové Holterovo monitorování
krevního tlaku, Holterovo monitorování EKG a zátěžové vy-
šetření (bicyklovou ergometrii). Odběry krve se budou prová-
dět ve středu a v pátek ráno od 7:00 do 8:00. Zdravotní výko-
ny v ambulanci budou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Ordinační hodiny:
Pondělí: - - -
Úterý: - - -
Středa: 7:00–12:00 12:30–18:30
Čtvrtek: 16:00–18:00 dle objednání
Pátek: 7:00–12:00 12:30–18:00

Pacienti se již dnes mohou objednávat do této ambulance
u zdravotní sestry na telefonním čísle 604 459 928. 

Jindřich Poulík

Ilustrační foto: www.firmy.cz
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Školství

Počet dětí u zápisu výrazně klesl
Leto‰ní zápis do prvních tfiíd základních ‰kol v R˘mafiovû signalizuje
pomûrnû razantní pokles poãtu pfied‰kolákÛ. Zatímco loni jich do bu-
dovy Z· R˘mafiov na Národní ulici pfii‰lo 111 a zápis se odehrával ve
dvou dnech, letos staãilo jediné odpoledne. V pátek 5. února pfii‰lo
k zápisu na Z· R˘mafiov o tfiicet dûtí ménû neÏ loni. Nûktefií rodiãe ro-
vnou zaÏádali o odklad.
Vývoj počtu dětí v prvních třídách rýmařovské základní školy
(k zápisu do základní školy praktické přichází každý rok při-
bližně stejný počet dětí) je mimo jiné statistickým údajem,
svědčícím o úbytku obyvatel ve městě a klesající porodnosti.
Po krátkém baby boomu, který před pěti lety způsobil
v Rýmařově nutnost otevřít dokonce pět prvních tříd, se trend
narůstajícího počtu prvňáků zase obrátil.
Situace v Rýmařově sleduje demografický vývoj v celé re-
publice. I v celonárodním měřítku počet dětí u zápisu klesl, po
několika letech růstu se snížil o více než dva tisíce předškolá-
ků na přibližně 146 tisíc. Nicméně situace s otevíráním prv-
ních tříd se regionálně velmi liší, a tak zatímco ve středních
Čechách budou mít rodiče problém zapsat potomky do nej-
bližší školy, v Rýmařově se návalu obávat nemusí.
K letošnímu zápisu do ZŠ Rýmařov bylo pozváno 95 dětí, do-
stavilo se jich pouze 80. Rodiče devíti z nich podali žádost

o odklad, což počet potenciálních prvňáků snižuje na 71.
„Podle našich předpokladů by mohlo 1. září nastoupit do ško-
ly asi sedmdesát dětí ve třech třídách,“ konstatoval zástupce
ředitele pro 1. stupeň Jiří Gajdoš. Toto číslo ovšem nemusí být
definitivní, rodiče mají na odklady čas do května a naopak
škola nabízí ještě náhradní termín zápisu. Druhý zápis se bu-
de konat v úterý 23. února od 13:30 do 16:00 v budově školy
na ulici 1. máje. ZN

Základní umělecká škola týden hostí v Rýmařově cizince
Mezinárodní aktivity základní umělecké školy jsou
v Rýmařově pravděpodobně dostatečně známé. Rýmařovská
veřejnost si možná vzpomene na loňský květen, kdy jsme
v našem krásném městě hostili návštěvníky z Portugalska,
Turecka, Německa a Řecka. Letošní školní rok nabízí našim
žákům a učitelům další zahraniční aktivity – výlety do polské-
ho Lezajsku, německého Meitingenu a italského Portici, ale
především týden, kdy my budeme mít opět tu čest v Rýmařově
hostit děti a jejich učitele ze zahraničí. Poslední týden měsíce
února je totiž v našem rozvrhu rezervován pro pobyt vzácných
hostů z Polska, Německa a Itálie.
Toto setkání proběhne v rámci projektu, který je podpořen „ev-
ropskými penězi“ z programu Erasmus+. Zásadní myšlenkou
projektu je vytvoření mezinárodní studentské firmy s názvem
SPICES, která bude vyrábět produkty, jež budeme posléze pro-
dávat. Takto vydělané peníze si ovšem nenecháme v kapse, ale
pošleme je další partnerské škole. Tuto školu jsme našli ve
městě Ahungalla na Srí Lance, což je místo, které bylo v roce

2004 těžce postiženo ničivou vlnou tsunami. Tamní škola byla
v podstatě srovnána se zemí a dodnes se z té rány vzpamato-
vává. Rádi bychom tímto gestem pomohli nejenom dětem na
Srí Lance, ale i našim vlastním dětem, které si tak snad uvědo-
mí, že na světě není jenom pohodová Česká republika.
Program týdne v České republice bude bohatý pro cizince
i nás a doufáme, že z nabídky si vybere i rýmařovská veřej-
nost. Budeme pořádat umělecké workshopy (ať je co prodá-
vat), seznámíme cizince s historií Rýmařova a okolí, procvičí-
me děti i učitele v angličtině, navštívíme i jiné školy,
Olomouc, Ostravu, Bruntál a podobně. Pro rýmařovské publi-
kum bude pravděpodobně zajímavý koncert orchestru
Zuškaband a pěveckého sboru Vox montana v pondělí 
22. února v 18 hodin ve velkém sále SVČ. Budeme moc rádi,
přijdete-li si mladé rýmařovské hudebníky poslechnout, pro-
tože tak podpoříte nejen mezinárodní projekt, ale i krásnou
myšlenku, která bude, doufejme, naše děti provázet jejich dal-
ším životem. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ
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Informace pro rodiče žáků 9. tříd,
kteří si budou podávat přihlášku na
učební obory:
Výhody studia spočívají především
v tom, že žáci nemusí dojíždět do vzdále-
nějších učilišť, mají zázemí doma v rodin-
ném prostředí, které jim umožňuje přede-
vším z časového hlediska věnovat se ne-
jen studiu, ale i oblíbeným zájmovým
kroužkům ve městě. 
Gastronomický obor má moderně
vybavenou vlastní kuchyň a pěknou
jídelnu. V letošním roce budujeme zá-
zemí pro kuchaře-číšníky v gastro-
centru, které bude mít veškeré náleži-
tosti pro výuku moderních trendů
gastronomie. Žáci dostávají každý
rok zdarma pracovní oblečení a boty,
dále mohou v rámci barmanského
kurzu získat i certifikáty CBA a na-
učit se carving zeleniny a ovoce při
přípravě rautů k slavnostním příleži-
tostem. Naučí se dovednostem při přípravě širokého sorti-
mentu pokrmů teplé a studené kuchyně. Od druhého roční-
ku se organizuje odborný výcvik i na sjednaných smluvních
pracovištích Neptun v Malé Morávce, Kurzovní na Pradědu
nebo Avalanche v Dolní Moravici. Žáci mají tuto praxi za-
placenou.

Strojírenské obory
Pro chlapce nabízíme dva velmi perspek-
tivní strojírenské obory, které se učí ve
školních dílnách a přímo ve firmě Al
Invest Břidličná. Ve školních dílnách se
nachází svařovací technika, diagnostika
osobních i nákladních automobilů (lase-
rová geometrie náprav, pneuservis, servis
klimatizací) a moderně vybavená učebna
strojního obrábění a CNC strojů. Za tři
roky studia žáci získávají zdarma svářeč-
ský průkaz obalovanou elektrodou, prů-
kaz svařování v ochranné atmosféře CO2

a řezání kyslíkem. Velkou výhodou pro
budoucí povolání absolventů jsou také ři-
dičské průkazy skupiny T+B+C a výuční
list v oboru, který má v současné době na
trhu práce široké uplatnění.
Obor hutník je nabízen ve spolupráci
se společností Al Invest Břidličná, a. s.
– válcovna hliníku, výroba obalů.
Pokud si žáci vyberou tento obor, bu-

dou vyučeni podle potřeb firmy.
Bonusem naší školy je možnost rodičům žáků přednostně 
opravit automobil.
Žáci jsou do všech učebních oborů přijímáni bez přijímacích
zkoušek. Mgr. Zdena Kovaříková

ředitelka Gymnázia a SOŠ Rýmařov, fota: archiv školy
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Nabídka studijních oborů pro školní rok 2016/2017
Gymnázium osmileté 79-41-K/81
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41

Tříleté učební obory:
Kuchař-číšník 65-51-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
Hutník 21-52-H/01

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, 
příspěvková organizace
Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov
Tel.: 554 721 150, e-mail: info@gymsosrym.cz

Vybavení z projektu laserová geometrie
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Tři portréty z „dramaťáku“

V hodinách literárnû-dramatického oboru, kter˘ na ZU· R˘mafiov od
roku 2000 vyuãuje Silvie Jablonãíková, si uÏ desítky dûtí vyzkou‰ely,
jaké to je stát na jevi‰ti. Nûkolika z nich ona prkna, co pr˘ znamena-
jí svût, natolik uãarovala, Ïe se rozhodli pokraãovat ve studiu herec-
tví. Tûch pár odváÏlivcÛ ode‰lo z R˘mafiova za sv˘m snem, na „dra-
maÈák“ i na první uãitelku herectví ale pofiád rádi vzpomínají. Tady
jsou malé portréty tfií z nich. 
Třiadvacetiletý Lukáš Adam si svou první roli vyzkoušel v se-
dmi letech při školní akademii. Přestože ve scénce o poláma-
ném mravenečkovi nedostal vytouženou úlohu doktora, na di-
vadelní múzu nezanevřel. V dramatickém oboru, kam se pár
let nato přihlásil, se brzy stal dominantním členem ansámblu,
který nejen s gustem hrál, ale zkoušel i psát vlastní scénáře.
Objevil se ve školních představeních (jako Eddie
v Shepardově dramatu Láskou posedlí nebo v Erbenově
Kytici), ale i mezi ochotníky (Wilderovo Naše městečko,
Hrubínova Kráska a zvíře, Pavel v Otčenáškově Romeovi,
Julii a tmě).
Rozhodující krok k profesionálnímu herectví udělal vstupem
na ostravskou konzervatoř a hostováním v legendárním
Divadle Petra Bezruče i v Národním divadle moravskoslez-
ském. Po maturitě se přesunul na pražskou konzervatoř, ale
brzy se vrátil do Ostravy, aby se zhostil hlavní role v muziká-
lu Fantom Londýna. Právě ta mu loni vynesla cenu za nejlep-
ší výkon v hlavní roli na jihokorejském divadelním festivalu
v Daegu. „Cenu v Rýmařově obrečely hlavně moje mamka,
babička a tety, které tvoří neúnavné jádro mého facebookové-
ho fanklubu,“ komentoval Lukáš s úsměvem svůj mezinárod-
ní úspěch.
Na pražské konzervatoři si zahrál v inscenaci Lov na kachny
režiséra Michala Hrušky nebo TikTak Pravda je tohle Zuzany
Burianové, ale získal i zkušenosti filmové – roli ve snímku
Hany Michala Samira. Kromě toho se prosadil v uměleckém
přednesu, na Poděbradských dnech poezie získal kromě ceny
Českého rozhlasu a Nadačního fondu Františka Langera taky
cenu Vladimíra Justla pro laureáta soutěže.
Dnes působí jako herec na volné noze a účinkuje střídavě
v Praze a v Ostravě – v Divadle na Fidlovačce nebo v muzi-
kálové Hybernii, v březnu bude mít v Ostravě premiéru Jesus
Christ superstar, kde se objeví v roli Jidáše. A hvězda mladé-
ho ambiciózního herce stoupá, letos už i širší nominací na
Cenu Thálie za roli Henryho v pražské verzi muzikálu Přízrak
Londýna. 

O rok mladší Lukášova kole-
gyně Dagmar (Dáda) Kopeč-
ková o sobě tvrdí, že ji diva-
delní múza políbila někdy po
vstupu na gymnázium. „Ba-
vilo mě napodobovat lidi. Být
každý den za někoho jiného.
Chvíli metalistka, kterou zají-
má jen řvoucí zpěvák, kterému
není rozumět ani slovo, chvíli
blondýnka v růžovém, která
řeší jen muže a oblečení,“
vzpomíná. Podobně jako
Lukáš se nakonec rozhodla
zkusit dramatický obor ZUŠ
a v něm se našla. Začala na so-
bě pracovat a společně s he-
reckým projevem budovat i vlastní osobnost: „Možná mě měl
dramaťák naučit být sebejistou, silnou ženou, která si jde za
svým cílem.“
Tím cílem bylo studium činoherního herectví na JAMU
v Brně, kam byla přijata v roce 2013. Původně volnočasová
aktivita se stala jejím hlavním oborem a vedle vysněného stu-
dia se objevily i první konkurzy a role. Zahrála si v sitcomu
Kancl nebo v kriminálce Jiřího Stracha Labyrint. Loni v listo-
padu mělo v prostorách Divadelní fakulty JAMU premiéru je-
jí monodrama Večer budu krásná. Posluchači regionálního
rozhlasu ji mohou také slyšet na vlnách Hitrádia Magic Brno.
Na otázku, co jí rýmařovský dramaťák dal, odpovídá jedno-
značně: „Přesvědčení, že s pílí a odhodláním dokážu vše. Když
má člověk nějaký sen, nemůže
se ho vzdát při prvním zádrhe-
lu. Musí na něm pracovat.“
Nejmladším z absolventů dra-
matického oboru, který se roz-
hodl pro studium herectví, je
teprve šestnáctiletý Martin
Mihál. O divadlo měl prý zá-
jem od malička, ale do drama-
ťáku se přihlásil teprve v páté
třídě. Hraní ho nakonec chytlo
natolik, že se rozhodl pokra-
čovat ve studiu na konzervato-

Přízrak Londýna, s Ondřejem Báborem v roli Seana
foto: Martin J. Polák

Lukáš Adam a Dáda Kopečková ve školní inscenaci Noci let-
mé lásky 

Dáda Kopečková
foto: Lenka Juračková

Martin Mihál
foto: archiv M. Mihála
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ři v Brně. Letos je ve druhém ročníku hudebně-dramatického
oboru. Podobně jako jeho kolegové si už vyzkoušel nejrůzněj-
ší role na jevišti i před kamerou. Zahrál si třeba Šipučina
v Gogolově Bankovním jubileu nebo Vávru v Maryše bratří
Mrštíků, stejně jako Dáda Kopečková se objevil ve Strachově
Labyrintu a nedávno natáčel scénu do seriálu Četníci
z Luhačovic.
„Nebýt těch pěti úžasných let v dramaťáku, tak by mě to nedoko-
palo si tu přihlášku podat a věnovat se tomu. Já šel za svým snem,

který si velice moc užívám a plním!“ dodává Martin Mihál.
Dramatický obor ZUŠ letos studuje sedmdesát dětí. Opět se
mezi nimi rýsuje několik výrazných tváří, žáků, kteří by svůj
talent mohli rozvíjet dál. Starší studenti se v poslední době za-
měřují i na filmovou tvorbu. Tandem Veronika Struhárová
a Adam Komůrka loni promítal svůj debutový dokument
Z cesty, který mohou zájemci najít na YouTube (stejně jako
záznam loňského školního představení Venušiných skal),
a další natáčení se chystá letos v létě. ZN

Ukradl kola ze dvou aut
V noci ze soboty na neděli 7. února vnikl zloděj na oplocený
pozemek autobazaru na Opavské ulici v Janovicích a odcizil
z vozidel Škoda Superb a Škoda Yeti kompletní sady kol.
Majiteli způsobil škodu za téměř 50 tisíc korun.

Na namrzlé silnici dostal smyk

V neděli 7. února ráno havaroval jedenapadesátiletý řidič vo-
zidla Ford Ranger mezi Rýmařovem a Skalami. Při průjezdu
zatáčkou nepřizpůsobil rychlost a na namrzlé vozovce dostal
smyk. Auto skončilo v příkopu převrácené na střeše. Nehoda
se obešla bez zranění, škoda byla vyčíslena na 120 tisíc korun. 

por. Bc. René Černohorský 
skupina tisku a prevence Opava

Rozloučili jsme se

Bohumil Cicko – Rýmařov ................................. 1957
Ludmila Mátlová – Horní Město ........................... 1943
Albín Baláž – Jamartice ................................... 1958

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Josef Jureček – Rýmařov .......................................... 81 let
Josef Mathon – Rýmařov .......................................... 83 let
Marie Domovcová – Rýmařov .................................. 83 let
Marie Závadová – Rýmařov ...................................... 84 let
Jaroslava Skopalová – Rýmařov ............................... 84 let
Antonín Zahradníček – Rýmařov .............................. 85 let
Miroslav Tomeš – Rýmařov ....................................... 85 let
Marie Musilová – Rýmařov ....................................... 86 let
Anna Klišíková – Nové Pole ..................................... 89 let

Jak krásně by bylo 
v tento den ti blahopřát, 
jak těžké je u hrobu stát 

a vzpomínat.

Dne 3. února by se 

pan Josef Gajdoš
dožil 65 let.

Dne 3. března to budou dva roky,
co od nás bez rozloučení 

navždy odešel.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

Dne 8. února 2016 
jsme si připomenuli
20. tragické výročí 
úmrtí svého syna

Richarda Černého.
Kdo jste jej znali a měli ho rádi,

věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku.

Rodiče

Poděkování za léčbu
Děkuji touto cestou celému kolektivu oddělení rehabilitační
a fyzikální medicíny Podhorské nemocnice, a. s., Rýmařov,
zejména primáři MUDr. Arnoldu Pavlíkovi, ošetřující lékařce
MUDr. Olze Pavlové, rehabilitačním pracovnicím Petře
Chříbkové, DiS., a Kláře Szczurkové, staniční sestře Janě
Suchánkové, kolektivu sester, ošetřovatelek, pomocnic a sani-
táři Lukáši Jurečkovi za jejich obětavou a vzornou péči v do-
bě mé nemoci. 
S nesmírnou úctou Anna Strápková s rodinou, Rýmařov
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Humor je nejdůstojnější projev smutku. 
Miloš Kopecký

Známá i neznámá výročí

Citát:

15. 2. 1831 nar. Josef Hlávka, architekt a mecenáš vědy 
a umění (zemř. 11. 3. 1908) – 185. výročí narození

16. 2. 1996 zemř. Miloš Kopecký, herec (nar. 22. 8. 1922)
– 20. výročí úmrtí

17. 2. 1856 zemř. Heinrich Heine, německý spisovatel (nar.
13. 12. 1797) – 160. výročí úmrtí

17. 2. 1921 nar. Vladimír Svitáček, filmový režisér a scená-
rista (zemř. 23. 8. 2002) – 95. výročí narození

17. 2. 1931 nar. Jiřina Jirásková, herečka (zemř. 7. 1. 2013)
– 85. výročí narození

18. 2. 1546 zemř. Martin Luther, německý náboženský refor-
mátor a autor písní (nar. 10. 11. 1483) – 470. výr. úm.

19. 2. 1901 nar. Hugo Haas, herec (zemř. 1. 12. 1968) 
– 115. výročí narození

19. 2. 1896 nar. André Breton, francouzský spisovatel (zemř.
28. 9. 1966) – 120. výročí narození

19. 2. 1951 zemř. André Gide, francouzský spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 22. 11. 1869) – 65. výr. úm.

20. 2. 1941 zemř. František Kysela, malíř a grafik (nar. 
4. 9. 1881) – 75. výročí úmrtí

21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka – vyhlási-
lo UNESCO roku 1999 

21. 2. 1846 nar. Svatopluk Čech, spisovatel (zemř. 23. 2. 1908)
– 170. výročí narození

21. 2. 1921 nar. Zdeněk Miler, ilustrátor, grafik, tvůrce kres-
lených filmů (zemř. 30. 11. 2011) – 95. výr. nar.

22. 2. Den sesterství – celosvětový svátek skautů, vy-
hlásila Skautská organizace od roku 1927, den
výročí narození zakladatelů skautingu manželů
Baden-Powellových 

22. 2. 1991 zemř. Ladislav Fialka, mim, choreograf, tanečník
a divadelní režisér (nar. 22. 9. 1931) – 25. výr. úm.

24. 2. 1786 nar. Wilhelm Grimm, německý filolog a pohád-
kář (zemř. 16. 12. 1859) – 230. výročí narození

24. 2. 1921 nar. Ludvík Aškenazy, spisovatel (zemř. 18. 3. 1986)
– 95. výročí narození

25. 2. 1841 nar. Auguste Renoir, francouzský malíř, grafik
a sochař (zemř. 3. 12. 1919) – 175. výročí narození

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, e-mail: 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

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba do 11. března:
Po–Pá 14:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 
5 a více návštěvníků. 

Objednávky v informačním centru.

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

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 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 prvním pololetí 2016 (každý lichý týden v úterý):

1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2016.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Sauna je v provozu každý den

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb

Organizace a spolky
Místní organizace ČSSD Rýmařov

všechny srdečně zve na tradiční

Dětský karneval na ledě
v sobotu 13. února ve 13 hodin

Vyhodnocení a ocenění nejlepších masek
Občerstvení zajištěno

Těšíme se na vás 
v areálu zimního stadionu v Rýmařově!

Výbor MO ČSSD Rýmařov
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Senioři promovali na univerzitě třetího věku
Slavnostní promocí v aule âeské zemûdûlské univerzity v Praze 
ukonãili 26. ledna seniofii z R˘mafiova studium na Virtuální univerzitû
tfietího vûku. Uzavfieli tak tfii roky dálkového vzdûlávání, které jim
zprostfiedkovala r˘mafiovská knihovna. Vzhledem k tomu, Ïe se
v‰ichni absolventi nemohli promoce zúãastnit, pfievzali diplomy o t˘-
den pozdûji v knihovnû z rukou starosty Petra Kloudy.
Sedm absolventů, šest žen a jeden muž v seniorském věku,
se naposledy sešlo ve vestibulu knihovny ve středu 3. února.
Nečekala je výuka či test, ale diplomy. Přesto ani tentokrát
neodešli bez zajímavých informací. V posledních dvou se-
mestrech se zabývali uměním renesance a baroka a s autorem
těchto videopřednášek se nyní setkali osobně. Doc. Martin
Pavlíček z Palackého univerzity v Olomouci pro ně připravil
speciální přednášku o barokních umělcích působících na
Rýmařovsku. Vedle toho nejznámějšího, rodáka z Janušovic
a velkého barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho, věno-
val pozornost i sochařům – autorovi mariánské sochy na ná-
městí Míru Františku Leblosovi, tvůrci sochy sv. Jana
Nepomuckého tamtéž Severinu Tischlerovi, sochaři Janu
Michaelu Scherhaufovi, jenž vytvořil sochu Immaculaty

u kaple V Lipkách, a Janu Kammereitovi, autorovi unikátní
křížové cesty v Rudě.
Poutavou přednášku, která ukázala, jaké skvosty lze najít v na-
šem nejbližším okolí, pro seniory uspořádala knihovna jako od-
měnu za úspěšné studium. Formální potvrzení jeho absolvová-
ní – diplomy – předával v knihovně starosta Petr Klouda. Ten
především ocenil zájem seniorů vzdělávat se a zůstat aktivní.
Univerzita třetího věku i její virtuální podoba, která umožňuje
zájmové studium seniorům mimo vysokoškolská centra, má
sloužit právě tomu, aby si lidé vyššího věku nejen rozšířili vě-
domosti o současném světě, ale hlavně uchovali duševní svě-
žest. Nabídka kurzů je velmi rozmanitá, orientovaná na každo-
denní praxi i na požitek z vědění samotného. Senioři si s vý-
jimkou pilotního kurzu mohli témata pro jednotlivé semestry
vybírat, v Rýmařově se přednášelo například o geometrii a in-
formačních technologiích, ale i o historii odívaní nebo o umění.
První absolventi virtuální univerzity třetího věku opustili kon-
zultační středisko, ale záměr knihovny poskytovat tuto formu
vzdělávání tím neskončil. Zájemci o studium se mohou až do
30. června přihlašovat do nového cyklu kurzů, který začne na
podzim pilotním semestrem s tématem astronomie. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Kovář a Vala – malíři Staré Vsi a Žďárského Potoka
LoÀské celobarevné historické ãíslo R˘mafiovského horizontu, vûno-
vané neÏijícím regionálním malífiÛm, má své v˘stavní pokraãování.
Muzeum se rozhodlo pfiedstavit díla nûkter˘ch místních v˘tvarníkÛ
zblízka. V únoru se mohou náv‰tûvníci seznámit s díly Václava Kováfie
a Bedfiicha Valy.
Oba malíře spojuje blízký vztah ke krajině v okolí Rýmařova,
Staré Vsi a Žďárského Potoka a učitelské povolání. Pro
Bedřicha Valu (1909–1982), původem z jižní Moravy, byly
Jeseníky od roku 1950 místem rekreace i inspirace. I pro
Václava Kováře (1900–1957) se Rýmařovsko stalo druhým
domovem teprve v dospělosti. Pocházel z Ústeckoorlicka a ja-
ko učitel zakotvil v Rýmařově koncem čtyřicátých let.
Zatímco rozsáhlé dílo Bedřicha Valy opatruje rodina, v jejíchž
vzpomínkách vystupuje jako laskavý a skromný děda Béďa,
o Václavu Kovářovi vypovídají jen kusé zkazky jeho žáků,
které zádumčivý učitel výtvarné výchovy vodil do přírody,
aby se učili kreslit v plenéru.

Václav Kovář žil osaměle a zemřel předčasně. Jeho dílo je
roztroušeno v soukromých sbírkách a právě díky ochotě maji-
telů jednotlivých obrazů bylo možné Kováře představit v šir-

O kulturní program vernisáže se postarali žáci ZUŠ a pra-
vnučky Bedřicha Valy Fota: Martin Vyhlídal

Foto: L. Žmolíková
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ším záběru. Zájemci najdou jeho krajinomalby i s poděková-
ním těm, kdož je zapůjčili, v Galerii Pranýř. Donedávna prak-
ticky zapomenutý malíř se na nich prezentuje scenériemi pod-
horské krajiny s vesnickou zástavbou i rýmařovskými panora-
maty v různých ročních dobách. Pracovníci muzea stále sbíra-
jí informace o Václavu Kovářovi a přivítají každou vzpomín-
ku, která by jeho osud osvětlila.
Bedřichu Valovi jsou věnovány oba výstavní sály Galerie
Octopus. Kurátoři se snažili představit jeho práce ve všech tech-
nikách i námětech, návštěvníci tak najdou nejen větší olejomal-
by krajiny z okolí Staré Vsi a Žďárského Potoka s typickými su-
detskými domky, náměty z Tišnovska a bulharského přímoř-
ského Sozopolu, kde malíř trávil letní dovolené, ale i kresby, ná-
črty a skici, jež svědčí o autorově poctivé studijní přípravě. 
Vernisáž obou krajinářů, bezděčných dokumentátorů tváře po-
válečného Rýmařovska, provázel velký zájem veřejnosti.

Všichni, kdo mají zájem objevit dva „klasiky“ místní výtvarné
scény, se mohou na výstavu přijít podívat do 1. března. ZN

Městské muzeum a Galerie Pranýř zve na výstavu malířů
Václava Kováře (1900–1957) a Bedřicha Valy (1909–1982)

Výstava bude otevřena do 1. března 2016

Exponát měsíce
Únor: Pieta (18. stol.)

Exponátem měsíce února je sousoší od nezná-
mého řezbáře, zachycující Pannu Marii truchlí-
cí nad tělem mrtvého Krista sňatého z kříže.
Dřevěná plastika pocházející z 18. století se
původně nacházela v kostele sv. Marie
Magdaleny v Horním Městě, odkud byla po-
zději přemístěna do stálé expozice Městského
muzea Rýmařov, kde je dodnes k vidění.
Pro zobrazení tohoto typu se ustálil pojem pie-
ta. Vychází ze scény Oplakávání, která násle-
duje hned po Snímání z kříže, kdy bylo tělo
mrtvého Ježíše Krista sňato, položeno na ka-
menný kvádr, jenž připomínal oltář, a oplaká-
váno Pannou Marií, sv. Janem Evangelistou
a Marií Magdalenou, později došlo k osamo-
statnění postav matky a syna. Scéna je součástí Pašijového
cyklu (passio = utrpení). 
Pieta je vytesaná z jednoho kusu dřeva, vydlabaná, tudíž ne-
stála v prostoru, ale přiléhala ke stěně. Sousoší bylo polychro-
mováno, odstíny modré, červené a bílé se nacházejí na šatech
Panny Marie a na bederní roušce Ježíše Krista. Žena je oděná
do dlouhého šatu a zahalená pláštěm, který se v dolní části řa-

sí mísovitými záhyby. Její nepřítomný po-
hled vyjadřuje vnitřní utrpení matky, která je
zasažena ztrátou svého jediného syna. Tělo
Krista, jež bylo právě sňato z kříže, je velice
expresivně znázorněno, zakloněná hlava
s mírně pootevřenými ústy, vypínající se
hrudník s hlubokou ránou po Longinově ko-
pí, dlaně a chodidla se známkami po hře-
bech, jimiž byl Ježíš přibit ke kříži. 
Zobrazení horizontální piety (zpodobení
Panny Marie, na jejímž klíně spočívá tělo
Ježíše Krista ve vodorovné poloze) se obje-
vuje od druhé poloviny 14. století.
Nejznámější zachycení tohoto motivu
vzniklo rukou italského renesančního socha-

ře Michelangela Buonarrotiho (z konce 15. stol.). Nachází se
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, ale prostřednictvím kreseb
a grafik se kompozice sousoší šířila dále a je možné, že inspi-
rovala i lidového sochaře této hornoměstské piety. 

Foto a text: Jana Štolfová, Městské muzeum Rýmařov
(Lit.: James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném 
umění, Praha-Litomyšl 2008, s. 355–356.)

Jazzclub
Duende – skřítek, co má rád flamenco

Duende znamená duch, skřítek či šotek. Slovo ze španělštiny se
ale dá přeložit i jako kouzlo. V interpretaci jazzové kapely
Duende „atmosféra navozená mezi hudebníky a posluchači či ta-
nečníky, prožívání hudby spolu s publikem“. Pětičlenná skupina
v čele s kytaristou Tomislavem Zvardoněm se v rýmařovském
jazzclubu snažila právě takové kouzlo vyvolat. Tomu napomohl
i nápad pořadatele muzikanty a posluchače maximálně vzájemně
přiblížit a umístit celý „klub“ na pódium velkého sálu SVČ.
Kapela Duende vznikla v roce 2004 jako autorský projekt dvoji-
ce kytaristů Tomislava Zvardoně a Kamila Bukověckého.
Bukověcký po roce kapelu opustil a hlavní slovo v jejím dalším

směřování dostal Zvardoň (band několik let nesl i jeho jméno).
Sestava hráčů i nástrojů se proměňovala, zvláště na postu hlavní-
ho vokálu se vystřídala celá řádka zpěvaček. Tvorbě Duende
ovšem změny prospívají. Frontman kapely nelpí na neměnném
hudebním projevu, naopak rád ke spolupráci přizve hudební hos-
ty a staví na stylové pestrosti a hudební barevnosti: „Mám rád,
když se můžu inspirovat různými hudební žánry a míchat je do-
hromady. Od jazzu, který mi dává svobodu, přes rytmicky zají-
mavou latinskou a africkou muziku až po flamenco, které je pro
mne více o expresi a napětí.“
Při poslechu Duende se posluchač skutečně nenudí. Může se za-
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poslouchat do brilantní jazzové improvizace, do bluesové melan-
cholie, odlehčit mysl u popově laděné písničky a vzápětí se ne-
chat strhnout vášní flamenca. Na barevnosti se přitom podílejí
vedle dominantní kytary i další nástroje, včetně etnických. V sou-
časné sestavě Duende vedle sebe koexistují hned dvoje bicí – kla-
sické ovládá Adrian Ševeček, latinskoamerické perkuse vlajko-
noš peruánské kultury u nás Carlo Zegarra, který kromě toho hra-
je na andské flétny. Na kontrabas preluduje nenápadná drobná dá-
ma s klasickou i jazzovou průpravou Madla Vyhnánková, díky
níž má rytmika další odstíny. A k „etnickým“ kytarám záměrně
sahá i Tomislav Zvardoň.
Jakkoli je hlavním tvůrčím duchem Duende právě on, na výsled-
ný zvuk, na onu atmosféru, mají výrazný vliv i hlasové kvality
angažovaných zpěvaček. Tak se třeba liší poklidnější „duende“,
jak jej zachytilo zatím poslední album New Words in the
Dictionary (2009, podruhé 2015), na němž zpívá gruzínská zpě-
vačka Ketevan Tughushi, a to aktuální, jak je mohli na živo sly-
šet posluchači v jazzclubu. Před mikrofon se totiž loni postavila
nová tvář – Veronika Diamantová, která obohatila zvuk kapely

hrou na ukulele a především svým hlubším, jazzově sametovým
hlasem.
Repertoár koncertu se vrátil ke starším skladbám v nové inter-
pretaci, ale představil hlavně písně, které se mají objevit na při-
pravované další desce. Bude-li aspoň z poloviny tak strhující ja-
ko živý koncert, stojí za to si na ni počkat – a připsat si „duende“
jako „nové slovo do slovníku“. ZN
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Z historie

Německé spolky na Rýmařovsku: Sportovní spolky
Jedním z prvních sportovních spolků na Rýmařovsku vůbec se
stal bruslařský spolek (Römerstädter Eislaufverein), jenž vznikl
ještě před turnerským v roce 1877 a postavil svoje kluziště
u dnešní Nádražní ulice (někdejší Bahnhofstrasse).
Po něm se jistě pod vlivem Karla Alfréda Harracha a vzhledem
ke zdejším příznivým povětrnostním a terénním podmínkám
v roce 1893 zřídil spolek lyžařský (Römerstädter Schneeschuh-
lauf-Verein). Jeho zakladateli byli zejména Max Springer, stolař
Muskowski a kolářský mistr a výrobce lyží a saní Hugo Omacht.
Činorodý spolek po zdokonalení svých členů v lyžování prováděl
nejprve výlety na Vysokou holi a Praděd a následně v roce 1894
připravil jeden z prvních středoevropských závodů v běhu na ly-
žích na sedmikilometrové trati. Vedla i Stráleckým údolím a tra-
su vyznačili Muskowski s poetou Viktorem Heegerem, který ver-
šoval místním nářečím. V té době se běhalo pouze s jednou dlou-
hou tyčí. V roce 1895 se opět konala lyžařská slavnost, jejíž zá-
vodní trasa vedla až k Pustému zámku. Byla vybrána i lehčí trať
pro závod dam, přičemž účastnice soutěžily v dlouhých sukních
a s klobouky. Velkou podporu měla staroveská organizace, která
se na tamním skokanském můstku zabývala skokem na lyžích.
Roku 1896 se rovněž ustavil cyklistický spolek či klub
(Radfahrer-Club Römerstadt) a 17. září 1897 oslavil svěcení pra-
poru. Cyklistika se postupně stala důležitou součástí života a bi-
cykl jedním z nejlevnějších dopravních prostředků vůbec.
Významné sportovní hřiště, o jehož zřízení se zasloužil hlavně
starosta Viktor Habermann, jakožto dlouholetý turnerský činov-

ník, se vybudovalo na předměs-
tí poblíž Montagovy továrny.
Rýmařovany též zaujal tenis.
V roce 1924 pak v restauraci
hotelu Thiel založili bankovní
úředník Stefan Schwarzer 
a úředník továrny Schielů
Walter Hornung další sportovní
spolek, rýmařovský německý
fotbalový klub D.F.K. (Deuts-
cher Fussballklub) Römerstadt.
Oba jeho zakladatelé byli od
mládežnického věku turnery
a fotbal začali hrát nejen z dů-
vodu svého zanícení pro tento
sport, ale i kvůli tomu, že se do-
sud v místních turnerských
spolcích neprovozovala lehká
atletika, k níž původně tíhli asi
více. První fotbalový míč poří-
dili v Olomouci za 150 korun,
přičemž na zaplacení této částky použili finanční prostředky zís-
kané dary. Vybaveni běžnou obuví a civilním šatem potom 
s ostatními fotbalovými nadšenci trénovali na louce, kterou jim
poskytl zvěrolékař MVDr. Krause. Následně měli k dispozici ješ-
tě jeden tréninkový prostor poblíž dnešní Národní ulice (někdej-
ší Karlsbrunner Strasse). Walter Hornung, jenž také již předtím
hráčsky úspěšně působil v Krnově, Opavě a Ostravě, měl v klu-
bu funkci sportovního náčelníka a tréninkového vedoucího.
Klubovými barvami se staly rýmařovské městské barvy zelená
a bílá, což se odrazilo i na sportovním oblečení hráčů. Za 120 ko-
run měsíčně pak byla pronajata od majitele Feita část pastviny le-
žící nedaleko továrny Schielů, jež byla posléze svépomocí upra-
vena jako fotbalové hřiště. Dřevo na fotbalové branky a oplocení
tohoto hřiště se získalo darem.
K jednomu z prvních zkušebních utkání již v jednotných zeleno-
bílých sportovních úborech nastoupili rýmařovští proti krnovské
rezervě a prohráli 0:8. Mužstvo klubu se v té době teprve ustavo-
valo, tudíž docházelo k dalším porážkám se sportovními spolky
z Frývaldova (nyní Jeseníku), Šumperka, Bruntálu, Vrbna pod
Pradědem, Olomouce aj. (hráči mimochodem do těchto měst ce-
stovali hlavně na žebřiňácích tažených koňskými povozy, a to za
jakéhokoli počasí). Výsledky se zásluhou horlivé tréninkové prá-
ce postupně zlepšovaly a v souvislosti s tím stoupaly i počty ná-

K mistrovství Hlavního spolku německých spolků zimních
sportů (Hauptverband deutscher Wintersportvereine, H.D.W.)
v Rýmařově 1933, skokanský můstek ve Staré Vsi

Učitel, spisovatel, básník
a politik Viktor Heeger
(1858–1935), významná osob-
nost spolkového života nejen
na Rýmařovsku, ale i na Frý-
valdovsku, nyní Jesenicku 

Rýmařovské turnerské koupaliště, navštěvované i při venkov-
ní teplotě 16 stupňů Celsia
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vštěvníků při domácích zápasech. Rýmařovský německý fotbalo-
vý klub se svými výkony a bezvadným vystupováním stal re-
spektovaným a vítaným soupeřem.
Sportovní podniky na Rýmařovsku se dále rozšířily o akce, kte-
ré pořádal rýmařovský sportovní klub (Römerstädter
Sportklub), např. o klání v lehké atletice či utkání v ženské há-
zené. K financování velmi přispěl pokladní Josef Strezanski,
jenž zajistil peněžní dary od dobrodinců a příznivců. Významné
závody se v Rýmařově uskutečnily v roce 1929 (i v roce 1934).
Během nich rýmařovský sportovní klub úspěšně zápolil o měst-
ský pohár zejména se spolky z Libiny, Šumperka a Vrbna pod
Pradědem. Soutěže v jednotlivých disciplínách těchto závodů,
především pak ve skoku do výšky a do dálky, v hodu koulí,
v běhu na 100 a 200 m, ve štafetách na 200 a 400 m a smíšené
štafetě s běžci, cyklisty a jezdci na koních, probíhaly po celém
městě. Tehdejší předseda rýmařovského sportovního klubu
Gustav Pohl odměnil nejúspěšnější závodníky stříbrnými
a bronzovými plaketami.
Město Rýmařov poté pomohlo vybudovat a upravit pěkné spor-
toviště se šatnami a koupelnami, s nezbytnými tréninkovými
prostory a se škvárovou dráhou. Dosažené úspěchy také vedly
ke značnému zvětšení členstva sportovního klubu až na 280 pří-
slušníků. K dispozici rovněž byla čtyři fotbalová mužstva a jed-
no mládežnické. I ženské házenkářské družstvo dosáhlo hez-
kých úspěchů. Sportovní klub, jehož členy se původně stali
z velké části příchozí odjinud, si postupně vychoval vlastní do-
statečně početný dorost, který při přátelských, pohárových
a mistrovských zápasech vydobyl pro zeleno-bílé (klub měl
stejné barvy jako D.F.K. Römerstadt) mnohá vítězství, i když
též přicházely neúspěchy.
Pro rýmařovské sportovce rovněž nabyly zásadního významu
slavnostní letnicové (nebo svatodušní) hry se spolky až z Vídně,
Vratislavi, Nisy, Ratiboře, Brna, Ostravy a ze Svitav.
Každoroční sportovní bál pak býval jedním z vrcholů spolko-
vého života a také závěrem masopustního období v Rýmařově.
Neustálá velmi slušná návštěvnost akcí značila velký zájem 
obyvatelstva o sport a sportovce. Čistý zisk z toho potom často
tvořil podstatnou část finančního rozvrhu sportovních spolků
pro příští herní či soutěžní rok.
Po nástupu Hitlera k moci v Německu a založení Sudetoněmecké
vlastenecké fronty (Sudetendeutsche Heimatfront), později
Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei), Henleinem
v roce 1933 se velká část německých turnerů a sportovců nejen
na Rýmařovsku přiklonila k nacismu. V roce 1934 vznikla z ob-
lastních svazů centralizovaná organizace Svaz Němců (Bund der
Deutschen), následkem čehož začala klesat důležitost mimo jiné
také turnerských a sportovních spolků. Ty po Mnichovském dik-

tátu (1938) jako přežitek postupně podlehly tzv. usměrnění 
(glajchšaltaci), které vedlo k ukončení jejich činnosti.
Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov, fota: archiv muzea
(Lit.: J. Springer: Chronik von Römerstadt und Umgebung,
Rýmařov 1908; F. Tutsch: Römerstadt und das Römerstädter
Ländchen, Wolfratshausen 1964; R. Ohlbaum: Persönlichkeiten.
In: Freiwaldau – Gräfenberg. Die Kurstadt im Altvatergebirge
und die Dörfer im oberen Bieletal. Ein Heimatbuch, Kircheim 
u. Teck 1987, s. 236–296; Heimatkreis Römerstadt/Altvater.
Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt/Altvater, Giessen
1996; J. Karel – Z. Přikrylová (ZN): Katolický dům na Divadelní
ulici, RH 5/2011, s. 6–7; J. Karel: Změny životního stylu ve stole-
tí páry, in prep.; J. Karel: Dějiny Břidličné, in prep. Za cenné ra-
dy a materiály poskytnuté k článku děkuji panu Mgr. Jiřímu
Karlovi a za e-mailové konzultace panu Christophu
Winklerovi/Zeil am Main.)

Vlajka rýmařovského německého fotbalového klubu, který byl
uváděn také jako D.F.C. (Deutscher Fussballclub) Römerstadt,
1928Skokanský můstek ve Staré Vsi

Dopis rýmařovského cyklistického spolku, svatební přání, 1926
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VVrraaÏÏddaa  vv SSoovviinnccii
Nechám ducha ãasu postoupit dále
a pfieskoãím k historii vraÏdy, která se
stala roku 1819 v Sovinci, vzdáleném
tfii hodiny od R˘mafiova.
Tento ãin provedl tkalcovsk˘ mistr
Rössler v Sovinci, kde také bydlel v po-
sledním domû v horní ulici. Mûl tfii dû-
ti, mimo to s ním bydlela jeho tchynû.
Onen muÏ mûl zvyk chodit kaÏd˘ ve-
ãer dolÛ do vesnice do hostince, aby
se tam pobavil se sv˘m stolovníkem,
tamním mlynáfiem, u piva a kofialky.1

Jednou v létû pfii‰la mezi nimi fieã na
Rösslerovu manÏelku. Mlynáfi mínil, Ïe
Rössler nemá po svém boku vûrnou
Ïenu. Ten, velmi Ïárliv˘ a pálenkou
dost opil˘, se poté, co se vsadili, vydal
okamÏitû domÛ.2

Podl˘ mlynáfi spûchal napfied. Pfiikrãil
se na okenní fiímsu loÏnice, ve které
uÏ del‰í dobu odpoãívala Rösslerova
Ïena s dûtmi. KdyÏ Rössler pfii‰el, se-
skoãil mlynáfi z okna. UÏ bylo dost
tma, a tak odtud utekl nepoznán.
Teì se Rössler teprve dostal do ráÏe.
Zufiivû bil na okno, aÏ roztfií‰til sklo,
a kázal otevfiít. Paní Rösslerovou man-
ÏelÛv rámus probudil ze spánku a vy-
dûsil. Byl asi téÏ pfiíãinou toho, Ïe si pfii
otevírání dvefií nedávala pozor na ja-
zyk – ale Ïárliv˘ a zufiiv˘ Rössler byl na-
prosto pfiesvûdãen, Ïe mlynáfi mûl
pravdu a uÏ vyhrál sázku, – popadl
kopist,3 kter˘ stál v rohu pokoje, pro-
toÏe následujícího dne se mûl péct
chleba, a dal své Ïenû takovou ránu,
Ïe ihned s v˘kfiikem padla na zem.
Po onom hrÛzném zvolání pfiibûhla

i tchynû ze své komÛrky, av‰ak aniÏ by
staãila promluvit slova, udefiil ji Rössler
jednou ranou a ona bezvládnû klesla
k zemi.
Jeho dûti, hocha a dvû dûvãata, hluk
rovnûÏ probudil ze spánku. Plakaly
a nafiíkaly bez pfiestání, ale zufiiv˘, ne-
skuteãnou zlobou planoucí muÏ je ta-
ké ne‰etfiil a obû dívky zabil.
Chlapce v‰ak, jenÏ byl jeho miláãkem,
nemohl zabít, tloukl ho jen tak dlou-
ho, dokud uÏ nemohl kfiiãet.
KdyÏ ten hrÛzn˘ ãin dokonãil, poloÏil
v‰ech pût mrtvol do vedlej‰ího pokoje
na jednu hromadu, pfiikryl je slámou,
vzal v‰echny peníze, které mûl v hoto-
vosti, zamkl dÛm a vzdálil se do neda-
lekého rozlehlého horského lesa.
Druhého dne ráno nakoupil malému
chlapci, svému miláãkovi, kterého pfie-
ce pfiizabil, sladkosti. Vklouzl s nimi do
domu a chtûl je dát sténajícímu chlap-
ci. Ten uÏ v‰ak nemohl jíst.
Tu zachvátil krkavãího otce4 Ïal. UÏ se
nemohl dívat na utrpení dítûte, po-
slouchat jeho poplakávání a utloukl
ho k smrti.
Nyní se dle svého mínûní dokonale
pomstil a vydal se opût do zmínûného
horského lesa. Tam si na vyv˘‰eninû
vybral hust˘ strom. Vy‰plhal se na nûj,
a tak mohl pfiehlédnout celou krajinu
a hlavnû svÛj dÛm, protoÏe byl zvû-
dav˘, zda se bude u jeho domu brzy
konat pozdviÏení.
Mohlo b˘t asi deset hodin dopoled-
ne, kdyÏ jeden z jeho dûlníkÛ pfii‰el
dodat zboÏí. DÛm v‰ak na‰el zamãen˘
a nikdo na jeho klepání neotvíral,

a tak ‰el dolÛ k nejbliÏ‰ímu sousedovi,
kterému sdûlil, Ïe je v onom plném
domû v‰ude nezvyklé ticho.
Nato ‰lo nûkolik sousedÛ spolu s ním
nahoru k Rösslerovu domu. V‰echno
okolo prohlédli, klepali, ale v‰ude by-
lo naprosté ticho, coÏ se v tomto do-
mû je‰tû nikdy nestalo. JenÏe teì tu
bydlela hrÛza a smrt.
To ticho bylo kaÏdému podezfielé,
a protoÏe tu‰ili nûjaké ne‰tûstí, ozná-
mili v‰e ihned mûstskému správci. Ten
se dostavil s komisí a zámeãníkem,
aby tich˘ dÛm prohledali.
Jak˘ úlek a jaká hrÛza ale pfiepadly
v‰echny pfiítomné, kdyÏ vstoupili do
pokoje. Stûny a podlaha byly potfiís-
nûny krví a z vedlej‰í svûtnice sem pro-
nikal zatuchl˘ mrtvoln˘ zápach.
KdyÏ vstoupili do vedlej‰í místnosti,
zmocnila se jich teprve hrÛza, neboÈ
spatfiili stra‰nou podívanou – pût mrt-
vol na jedné hromadû pfiikryt˘ch slá-
mou.
HrÛzná zvûst o tom dûsném zloãinu
se roz‰ífiila za nûkolik hodin na míle
daleko, a kdyÏ se dostala aÏ k u‰ím
mlynáfie, okamÏitû vzal svou zbraÀ
a zastfielil se, neboÈ to byl on, ìábel
v lidské podobû, kdo mûl nejvût‰í vinu
na onom hrÛzném ãinu,5 a nepo-
chybnû by byl potrestán stejnû jako
sám pachatel.
Dnem i nocí byl hlídán dÛm, v nûmÏ se
stal ten pfií‰ern˘ ãin, aby dopadli pa-
chatele. Byli povûfieni také myslivci, aby
po nûm pátrali. On v‰ak velmi dobfie
vûdûl, kde se má schovat v hlubokém
lese, na jeho okraji nebo v obilí.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Ihned zde s hrÛzou shledáme, jakou pfií‰ernou obûÈ si vyÏádal démon alkohol, coÏ je jen jeden pfiíklad z milionu, kte-
ré se dennû stávají na zemi následkem uÏívání toho ìábelského nápoje! Lidová mluva nefiíká bez dÛvodu, Ïe hostin-
ce byly zfiízeny ìáblem. NeboÈ kdyby kaÏd˘ pûknû zÛstal doma u své rodiny a pfiirozenû Ïil, nedocházelo by ke v‰em
tûm hrÛzám. Lidstvo by Ïilo spokojenû a ‰Èastnû a do‰lo by k poznání svého pozemského povolání. Ó, ‰Èastn˘ ten,
jenÏ nikdy nevstoupil do hostince, je‰tû blaÏenûj‰í ten, jenÏ si dopfiává ãist˘ boÏsk˘ pramen, kter˘ mu pfiíroda dává!
D. H. 

2 To pfiipomíná tragédii „Cymbelín“ od Shakespeara. D. H.
3 V originále „das Knetscheit“, doslova „poleno na tûsto“, mínûn patrnû kopist, tedy nástroj na hnûtení tûsta. Pozn. red.
4 V originále „der Tigervater“. Pozn. red.
5 Ne, vy krátkozrací! Démon alkohol byl skuteãnou pfiíãinou a ti dva zloãinci byli jen nástrojem té pekelné nestvÛry! 

Proto, milí lidé, zakaÏte alkoholické nápoje, nespolãujte se s ìábelsk˘m nepfiítelem alkoholem, neboÈ pfiíroda, nebe
vám poskytuje ãerstvou pramenitou vodu, abyste uhasili ÏízeÀ! Proto, milí lidé, Ïijte v souladu s pfiírodou.
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KdyÏ zabité pohfibívali a nesli pût rakví
jednu za druhou ve smutném a hroz-
ném prÛvodu, jejÏ doprovázely tisíce
lidí, na hfibitov, vrah v‰e sledoval ze
stromu.
Jaké my‰lenky a pocity asi mûl a jaká
lítost a utrpení rozr˘valy jeho nitro.
A tak zpytoval svûdomí. ProtoÏe uÏ to
pro nûj nikde nebylo jisté a nemohl se
schovávat do konce svého Ïivota, neboÈ
také potfieboval potravu, udal se sám.

Kriminální soud v Opavû ho odsoudil
na deset let tûÏkého Ïaláfie na
·pilberku a po v‰echna léta mûl den,
kdy spáchal ten hrÛzn˘ zloãin, strávit
v nejtemnûj‰ím Ïaláfii bez jídla a k to-
mu je‰tû vydrÏet deset ran obu‰kem.
KdyÏ uÏ si odbyl ve vûzení skoro deset
let, pfii‰el císafisk˘ rozkaz, podle kterého
mûl tento zloãinec pykat aÏ do konce
Ïivota. To ho pravdûpodobnû natolik
trápilo, Ïe ve vûzení roku 1830 zemfiel.

Jeho smrt byla v Sovinci oznámena,
a tak mu tam zazvonili umíráãek, pro-
toÏe pfied tím ãinem to nebyl ‰patn˘
ãlovûk, jenÏ dal i mnoha lidem práci.6

V onom roce jsem byl náhodou za-
mûstnán po nûkolik t˘dnÛ v Sovinci.
Nûkolikrát jsem nav‰tívil hrob tûch pû-
ti zavraÏdûn˘ch a nechal si celou 
událost znovu podrobnû vyprávût.

6 To potvrzuje mou pfiedchozí poznámku, Ïe jen démon alkohol svedl toho muÏe k zloãinu, jak to lze pozorovat v‰ude
ve svûtû. Moudré vlády by postihovaly opilost vysok˘mi tresty a obûti toho démona by posílaly do nápravn˘ch zafií-
zení. D. H.

Z okolních obcí

Paprsky z Afriky
Že ještě nezačalo ani pořádně svítit
jarní sluníčko, natož žhavé africké pa-
prsky? Tak to máte sice pravdu, ale 
5. února se i přesto v učebnách ZŠ
Břidličná rozhostila cestovatelská ná-
lada. Na pozvání Studentského klubu
Břidličná přijel na besedu o Africe 
zoolog Radek Klimeš, který dlouho
pobýval v tamních národních parcích.
Je zakladatelem nadačního fondu
Wild Africa Save African Animals,
zabývajícího se ochranou volně žijí-
cích živočichů, ohrožených nejen při-
rozeným úbytkem, ale především bez-
ohlednou činností člověka. 
Žáci 4. až 9. tříd měli možnost se
prostřednictvím promítaných doku-
mentů a povídání seznámit nejen se
životem slonů, žiraf, lvů či pakoní,
ale i s vážnou problematikou ne-
vhodného chování člověka. Řeč by-
la o trofejním lovu, pytláctví nebo
„odbourávání“ přebytečné agrese
tzv. problémových dětí bohatých ro-
dičů. Tyto neuvěřitelně surové akce
se odehrávají i v chráněných par-

cích, jako je známé Serengeti.
Žáci sami si kladli otázku, zda se dá
ještě hovořit o lovu, nebo jen o krutém
a nesmyslném zabíjení. To když vidě-
li záběry tzv. trofejních lovců – boha-
tých turistů z „civilizovaných“ zemí,
jak z vrtulníků honí stáda vyplašených
antilop nebo ze vzdálenosti pěti metrů
doslova rozstřílí na kousky slona, kte-
rý se do té doby nesetkal se zlým člo-
věkem. Většinou jde o sloní sirotky
vychované v rezervacích, kteří necha-
jí střelce přijít k sobě jako přítele. 
Ptáte se, jak je to možné, proč proti ta-
kové zvůli někdo nezasáhne? Odpo-
věď je snadná, ale smutná. Ve skuteč-
nosti na těchto zvířatech nikomu ne-
záleží, jediné, co hraje roli, jsou zisky
z odstřelů. Mnohé z vlád, které mají
právo i povinnost proti tomu zasáh-
nout, tak nečiní. Proč? Myslím, že si
už umí každý odpovědět sám. Jenže
toto chování je velmi krátkozraké
a člověku se brzy vymstí, nejen
v Africe. Mgr. Květa Děrdová

vedoucí SK Břidličná

Fota: archiv ZŠ Břidličná
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Užitečná informace

Využijte právo na pravdivé a úplné údaje při změně dodavatele
Lidé ãasto nevûdí, kdy jim konãí smlouva o do-
dávce energií a jaké sankce jim hrozí za pfied-
ãasné ukonãení smlouvy. A dodavatelé jim nû-
kdy odmítají tyto informace sdûlit. Pfiitom sou-
ãástí smluv b˘vá automatické prodluÏování na
dobu urãitou, a nelze je tudíÏ bez sankce vypo-
vûdût. Od 1. ledna 2016 v‰ak energetick˘ zá-
kon ukládá dodavatelÛm energií povinnost po-
skytnout spotfiebiteli na jeho Ïádost pravdivé
a úplné informace nezbytné k uskuteãnûní zmû-
ny dodavatele energií.
„Z našeho dlouhodobého sledování trhu
s energiemi i ze zkušeností z námi pořá-
dané hromadné změny dodavatelů energií
vyplývá, že spotřebitelé často nevědí, zda
uzavřeli smlouvu o dodávce energií na
dobu neurčitou, či určitou. Pokud vědí, že
mají smlouvu na dobu určitou, nejsou si
vždy jisti, kdy končí. Navíc mají často
mylnou představu o době trvání smlou-
vy,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právní-
ho oddělení dTestu.
Od roku 2006, kdy je možné změnit do-
davatele elektřiny, a od roku 2007, kdy je
možné změnit dodavatele plynu, se mno-
ho lidí nechalo nalákat na změnu dodava-
tele. Později se ale ukázalo, že nebyla tak
výhodná, jak se zpočátku jevila. Jedním
z důvodů bylo automatické prodloužení
stávající smlouvy o dodávce energií na
dobu určitou, které spotřebitel při sjedná-
ní smlouvy nemusel ani zaznamenat.

„Spotřebitelé se domnívají, že uzavřeli
smlouvu například na dva či tři roky a že
po uplynutí tohoto období se jim smlouva
prodlouží na dobu neurčitou, a budou ji
pak moci bez sankcí vypovědět. K tomu
však nemusí dojít. Součástí smluv na dobu
určitou bývá článek, kterým dojde k pro-
dloužení smlouvy na další dobu určitou,
pokud spotřebitel ve stanovené lhůtě ne-
vyjádří svůj nesouhlas s takovým prodlou-
žením,“ upozorňuje Lukáš Zelený.
Smlouvu pak nelze vypovědět buď vůbec,
nebo jen se zaplacením smluvní pokuty,
jejíž výše může spotřebitele nemile pře-
kvapit.
Spotřebitelé si podle dTestu stěžují, že jim
někteří dodavatelé odmítají sdělit dobu tr-
vání smlouvy, výpovědní dobu nebo výši
smluvní pokuty za předčasné ukončení
smlouvy a odkazují je na jejich smlouvu
a obchodní podmínky. Je pak pro ně ob-
tížné tyto informace dohledat.
Dodavatel je přitom povinen spotřebitele
o obsahu smlouvy na jeho žádost infor-
movat na základě ustanovení občanského
zákoníku. Spotřebitel má právo dozvědět
se všechny rozhodné informace o smlou-
vě s podnikatelem ještě před uzavřením
smlouvy, tím spíš má tedy takové právo
po uzavření smlouvy. „Pokud dodavatelé
neposkytují spotřebitelům požadované in-
formace o jejich smlouvě, jednají nejen

proti dobrým mravům, ale i protizákon-
ně,“ zdůrazňuje Lukáš Zelený.
Povinnost poskytovat spotřebitelům údaje
o jejich smlouvách nyní dodavatelům 
energií ukládá rovněž energetický zákon.
„Energetický zákon po novele výslovně
stanoví, že stávající dodavatel energií
i dodavatel, k němuž spotřebitel přechází,
jsou povinni uvádět v souvislosti s usku-
tečněním změny dodavatele energií prav-
divé a úplné údaje. Mezi takové údaje jis-
tě patří i informace o době trvání smlou-
vy a smluvních pokutách souvisejících
s ukončením smlouvy o dodávce energií,“
říká Zelený. 
Energetický regulační úřad navrhuje zahr-
nout informaci o trvání smlouvy i do vyú-
čtování energií. Tomu se však někteří do-
davatelé brání, přičemž odkazují právě
i na novelu energetického zákona, dle kte-
ré si může spotřebitel informaci o trvání
smlouvy u dodavatele vyžádat.
Informace o probíhající hromadné změně
dodavatelů elektřiny a plynu pořádané
spotřebitelskou organizací dTest je možné
najít na www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz.

Vanda Jarošová, dTest

Na koho přechází nájem bytu, když nájemce zemře?
Zemfie-li nájemce, pfiechází nájem v nûkter˘ch
pfiípadech na jiné osoby. Vût‰inou jde o ãleny
nájemcovy domácnosti. Za jak˘ch podmínek je
to moÏné? Nov˘ obãansk˘ zákoník umoÏnil
i pfiechod nájmu na dûdice zemfielého nájem-
ce. Jak jsou v tûchto pfiípadech chránûna prá-
va pronajímatele? A co kdyÏ po zemfielém ná-
jemci zÛstaly dluhy z nájmu?
Na člena nájemcovy domácnosti může
nájem přejít při splnění dvou základních
podmínek. „První je, že člen nájemcovy
domácnosti žil v bytě nájemce ke dni jeho
smrti. Druhou podmínkou je, že nemá
v době úmrtí nájemce jiný vlastní byt.
Tím se rozumí nejen byt v osobním vlast-
nictví, ale i nájem jiného bytu, služební
byt či členství v bytovém družstvu,“ vy-
světluje Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Souhlas pronajímatele s přechodem ná-
jmu se nevyžaduje, pokud se jedná
o manžela, partnera, rodiče, sourozence,
zetě, snachu, dítě nebo vnuka. Podstatné
je, že pokud ten, na koho má nájem bytu

přejít, o něj nestojí, musí to písemně sdě-
lit pronajímateli nejpozději do jednoho
měsíce od úmrtí původního nájemce.
Přechod nájmu může způsobit zhoršení
postavení pronajímatele, zejména z hle-
diska vymahatelnosti nájemného. Prona-
jímatel proto může požadovat po novém
nájemci poskytnutí peněžní jistoty (kau-
ce), stejně jako v případě uzavření nové
nájemní smlouvy, pokud ji zemřelý ná-
jemce sám nesložil.
Práva pronajímatele jsou chráněna i ome-
zením doby trvání přešlého nájmu na dva
roky od úmrtí původního nájemce. Toto
časové omezení neplatí, pokud je nové-
mu nájemci více než sedmdesát let.
Neplatí ani tehdy, pokud nájem přešel na
osobu, které v době úmrtí původního ná-
jemce ještě nebylo osmnáct let. V tako-
vém případě přešlý nájem zanikne až do-
sažením dvacátého roku věku nového ná-
jemce.
„Významnou novinkou, kterou přinesl
nový občanský zákoník, je přechod nájmu

na dědice zemřelého nájemce. Pokud ná-
jem bytu nepřešel na žádného člena ná-
jemcovy domácnosti, přejdou práva a po-
vinnosti z nájmu bytu na dědice,“ uvádí
Lukáš Zelený. A dodává: „V tomto přípa-
dě je však pronajímateli i dědicům umož-
něno nájem bytu jednoduše ukončit.“ 
Pronajímatel může vypovědět dědicům
nájem bez uvedení důvodu s dvouměsíč-
ní výpovědní lhůtou. Musí tak učinit do
tří měsíců poté, co se dozvěděl, že ná-
jemce zemřel, že nájem nepřešel na žád-
ného člena jeho domácnosti a kdo je ná-
jemcovým dědicem nebo kdo spravuje
pozůstalost. Stejně tak dědic nájemce má
právo nájem vypovědět s dvouměsíční
výpovědní dobou do tří měsíců poté (nej-
později však do šesti měsíců od smrti ná-
jemce), co se dozvěděl o smrti nájemce,
o svém dědickém právu a o tom, že ná-
jem nepřešel na případné členy nájemco-
vy domácnosti. Totéž právo má i správce
pozůstalosti zemřelého nájemce.
Vzhledem k tomu, že dědické řízení mů-
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ČOI už může pomáhat při řešení sporů
Od prvního února platí nová právní úprava
pro fie‰ení spotfiebitelsk˘ch sporÛ. Kromû
âeské obchodní inspekce pomohou také
âesk˘ telekomunikaãní úfiad, Energetick˘ re-
gulaãní úfiad a Finanãní arbitr. dTest bude
rovnûÏ Ïádat o povûfiení ministerstvem.
Spotřebitelům by se měla zjednodušit
cesta k právu a řešení problémů s podni-
kateli. Novela zákona o ochraně spotře-
bitele zakotvila dlouho očekávaný
systém mimosoudního řešení sporů. „Se
spory z běžného spotřebitelského života,
jako jsou neprávem zamítnuté reklama-
ce či nevrácené peníze při odstoupení od
smlouvy, je možné obracet se na ob-
chodní inspekci,“ říká Miloš Borovička
a popisuje proces: „Nedomluvíte-li se
s podnikatelem sami, lze zahájit řízení.
Pokud z návrhu bude vyplývat, koho se
týká, a podrobně vylíčíte, o co jde, vyzve
inspekce podnikatele k řešení. Ten se

musí do 15 dnů vyjádřit a spolupraco-
vat, jinak může dostat až milionovou po-
kutu.“ Podnikatelé mimo to musejí spo-
třebitele o možnosti mimosoudního ře-
šení informovat, nejlépe ve svých ob-
chodních podmínkách či reklamačních
řádech. Odborné spory zůstanou specia-
lizovaným úřadům, které mají trochu
odlišné postupy.
Výsledkem procesu by měla být vzá-
jemná dohoda na řešení sporu mezi pod-
nikatelem a spotřebitelem. „Řešení by
mělo zabrat maximálně 90 dní, výjimeč-
ně u složitých případů dvojnásobnou do-
bu,“ přibližuje Borovička a dodává:
„Bude-li ze strany obchodní inspekce
tato příležitost využita, může to velmi 
usnadnit vymáhání spotřebitelských
práv. Málokdo se totiž odhodlá obrátit
se se svým nárokem na soud. Mimo-
soudní řešení nebude ani zpoplatněno.“

Slabinou naopak může být skutečnost,
že ve lhůtě nevyřešený spor se musí 
ukončit a spotřebiteli pak už nic jiného
než soud nezbývá.
Zákon umožňuje, aby kromě České ob-
chodní inspekce spory řešily i spotřebi-
telské organizace, ty ale potřebují
zvláštní pověření od Ministerstva prů-
myslu a obchodu. „dTest se rozhodl
o toto pověření usilovat, náš dosavadní
systém pomoci spotřebitelům na webu
www.vasestiznosti.cz se osvědčil a za
dva roky jsme řešili přes sedm tisíc spo-
rů, v tom rozhodně budeme pokračo-
vat,“ říká Borovička. 

Vanda Jarošová, d Test

že být zdlouhavé, má pronajímatel právo
byt vyklidit, pokud se ani do šesti měsíců
od smrti bývalého nájemce nezjistí, kdo
je jeho dědicem.
„Pokud po sobě zemřelý nájemce zane-
chal dluhy z nájmu, je tyto dluhy povinen
zaplatit dědic, na kterého přešel nájem,

společně s osobami, které žily se zemře-
lým ve společné domácnosti. Naopak, po-
kud nájem bytu přejde na člena domác-
nosti a zemřelý zaplatil nájem předem,
má dědic právo požadovat po novém ná-
jemci zaplacení všeho, co tím ušetřil ne-
bo co nabyl, například případný přepla-

tek z vyúčtování služeb,“ říká Lukáš
Zelený. Vanda Jarošová, dTest

Zajímavosti z přírody

Mírná zima a myslivost
Leto‰ní zima je jiÏ tfietí v pofiadí, která by se dala nazvat „mírnou“.
Poãet mrazov˘ch dnÛ je nejniÏ‰í za nûkolik let, prÛmûrné teploty jsou
na toto období roku vysoké, na mnoha místech v republice padají
mnohaleté rekordy… Jak se takov˘ prÛbûh zimy podepí‰e na stavu
a poãtech lesní zvûfie? 
Zcela určitě nepadne tolik kusů hladem a vysílením, neboť ani
nenastalo to pravé období nouze. Les bez sněhové pokrývky
poskytuje zvěři dostatek přirozené potravy ve formě výhonů
ostružin, suché trávy či větviček nízkých stromků. Nezamrzlá
půda poskytuje i zvěři černé – divokým prasatům – dostatek
kořínků, larev hmyzu a jiných „dobrot“. 
Zimy mírné tak přežije drtivá většina zvěře bez ohledu na

svou kondici a v době páření v pozdějších měsících roku pře-
dávají své geny i jedinci slabí. Naopak pravá „krutá“ zima je
nemilosrdným selekčním faktorem, kvůli němuž nepřežijí ku-
sy slabé či nemocné. Populace jednotlivých druhů zvěře tak za
pomoci myslivců, kteří ji přikrmují, přežívá silná a zdravá.
Z uvedených skutečností můžeme dojít k závěru, že stavy zvě-
ře se zřejmě budou v dlouhodobém horizontu zvyšovat, otáz-
kou ale bude jejich kvalita.
Množství černé zvěře v jižněji položených lokalitách, jak uvá-
dějí nejen sdělovací prostředky, se ale stalo velkým problé-
mem už nyní. Opatření byla proto přijata také na legislativní
úrovni, když od 1. ledna letošního roku vstoupila v platnost
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nová vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 343/2015 Sb.
upravující doby lovu zvěře na území ČR. 
Ke změně doby lovu došlo právě u divokých prasat, která lze
takto lovit celoročně. Dále pak byly prodlouženy doby lovu
mláďat zvěře vysoké, daňčí a mufloní, a to až do 31. března.
Toto opatření je odůvodněno ze strany ministerstva zeměděl-
ství nárůstem škod způsobených zvěří a zvýšeným počtem
střetů automobilů se zvěří.
V našem horském regionu, kde se na polích nepěstují země-
dělské plodiny a honitby zde jsou převážně lesního typu, di-
vočáci nepáchají takové škody jako v kulturách zemědělských
plodin. Ve starších učebnicích myslivosti je dokonce zvěř čer-
ná označována za užitečnou, neboť přerýváním lesní půdy při-

spívá k jejímu provzdušnění a sbírá v ní ukryté škůdce. 
Zda uživatelé honiteb v našem regionu nové zákonné ustanove-
ní využijí a budou lovit i v této „prodloužené sezóně“ mladou
zvěř uvedených druhů a intenzivněji zvěř černou, což by mělo
vést ke snížení početních stavů této lovné zvěře, ukáže až čas.
Na závěr bych zde uvedla slova ministra zemědělství Mariana
Jurečky: „Jsem si vědom, že změna týkající se odlovu divo-
kých prasat vyvolává určité rozpaky, zda je takto nastavená
doba lovu etická a myslivecká. Proto považuji za nezbytné jas-
ně říci, že tato změna neznamená pro uživatele honiteb povin-
nost, ale dává jim nástroj k okamžitému řešení lokálních pro-
blémů v případě, že není jiný způsob.“ 
(Svět myslivosti 1/2016) Fota a text: Ing. Zdeňka Jakubcová

Sport

Zdeněk Dočkálek mezi nejlepšími sportovci okresu Bruntál
Bruntálsk˘ hotel Slezan pfiivítal v pondûlí 1. února nejv˘raznûj‰í spor-
tovce okresu Bruntál. Ocenûno bylo deset jednotlivcÛ, dva tûlesnû po-
stiÏení sportovci a jeden sportovní kolektiv. Tfiicáté deváté slavnostní
vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ okresu pofiádalo Regionální sdruÏení
âeské unie sportu v Bruntále (RS âUS Bruntál). 
Za přítomnosti zástupců Bruntálu, Horního Benešova, Břidličné,
Starého Města u Bruntálu a poslance Parlamentu České republi-
ky Ladislava Velebného představil manažer RS ČUS Bruntál Jan
Urban nejlepší sportovce a sportovní kolektiv uplynulého roku.
Návrhy na ocenění zasílaly kluby, tělovýchovné jednoty, okres-
ní svazy, ale i veřejnost v průběhu prosince a počátkem ledna.
Mezi oceněnými byl také sportovec z Rýmařova.
Neuvěřitelných dvacet titulů mistra České republiky má na kon-
tě nejlepší rýmařovský kuželkář v kategorii tělesně postižených
sportovců Zdeněk Dočkálek, hrající za Kovohutě Břidličná. Ke
sbírce jeho titulů přibyl Nejlepší kuželkář ČR 2015 a k výčtu ús-
pěchů patří i vítězství ve všech šesti turnajích Českého poháru
2015. Zdeněk Dočkálek převzal pohár a ocenění z rukou staro-
sty Břidličné Miroslava Kladníčka a zástupců RS ČUS Bruntál
Jana Urbana a Františka Pohanky. 
Na dotaz Jana Urbana, zda je těžké si neustále udržovat formu,
Zdeněk Dočkálek odpověděl: „V roce 2014 jsem nehrál kvůli
zranění, ale v následujícím roce jsem se nechal přemluvit a za-
tím, jak se zdá, to vychází. Trénuji jednou týdně v Břidličné.
Letos mě čeká opět šest turnajů Českého poháru, a pokud se po-
daří, tak mistrovství České republiky.“
Bezprostředně po vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího

sportovce okresu Bruntál Zdeněk Dočkálek poznamenal, že si
ocenění velice váží a bude se snažit nadále nezklamat všech-
ny sponzory a mecenáše, kteří jej a jeho kolegy kuželkáře na
turnajích podporují.
Z dalších kuželkářských osobností v kategorii tělesně postiže-
ných sportovců byla v bruntálském hotelu Slezan oceněna Jana
Martiníková z Horního Benešova, která získala v kategorii žen
rovněž titul mistryně České republiky. V kategorii kolektivů byl
oceněn tým dorostenců SK Horní Benešov, který skončil druhý
na mistrovství České republiky ve sportovní střelbě.

Zdeněk Dočkálek v rozhovoru s Janem Urbanem

Martinu Kolomému přeje k úspěchu poslanec Ladislav
Velebný

Společné foto všech oceněných sportovců, zástupců obcí 
a unie sportu
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První úspěch rýmařovských badmintonistů
Mladí r˘mafiov‰tí badmintonisté se 6. února zúãastnili badmintono-
vého turnaje ve ãtyfihfie v Ostravû. Ve své vûkové kategorii R˘mafiov
reprezentovali Jan Jablonãík s Lucií Kalábovou, Jan Hanu‰ s Janem
Baranem a Richard Bulíãek s Janem Berãíkem.
V konkurenci jedenácti dvojic v dané věkové kategorii obsadi-
li Richard Bulíček s Janem Berčíkem celkové 7. místo, Jan
Hanuš s Janem Baranem 5. místo, přičemž šance bojovat o me-
daile jim unikla jen o kousek. Celkovým vítězem turnaje se
překvapivě stal smíšený rýmařovský pár Jan Jablončík s Lucií
Kalábovou, který prošel celým turnajem bez ztráty bodu. Ve fi-
nále se utkali s badmintonisty z Českého Těšína. Ztratili sice
dobře rozehraný první set, ale ve druhém a třetím setu si již ví-
tězství ve finálovém utkání i v celém turnaji pohlídali.
Pro rýmařovské badmintonisty byl tento turnaj prvním testo-
vacím a srovnávacím kláním, kterého se zúčastnili, aby se
konfrontovali s konkurencí ve své věkové kategorii a nasbíra-
li zkušenosti v tomto rychle se rozvíjejícím a v Rýmařově stá-
le více oblíbeném sportu. Foto a text: Radek Šašinka

Další nominovaní sportovci reprezentovali okres v karate, atleti-
ce, kuželkách a sportovní střelbě, kde dosáhli na medailové po-
zice v rámci České republiky, Evropy i světa. Jedním z oceně-
ných byl pilot dakarského speciálu Tatra Martin Kolomý ze
Starého Města u Bruntálu, který reprezentoval Českou republiku

v dakarském závodě Intercontinetal Rally 2015 v Argentině,
Chile a Bolívíi. Na medailovou pozici sice nedosáhnul, ale v ob-
rovské konkurenci vybojoval skvělé 7. místo v nejtěžším závo-
dě světa – Rallye Dakar. Letošní závod v Bolivii dojel v katego-
rii kamionů na 17. místě. JiKo

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ve sportovní střelbě

sobota 5. března – neděle 6. března
Vítězové loňského Mistrovství ČR 2015

Rychlopalná vzduchová pistole (Chomutov)
Muži: Jakub Klečka (Rapid Plzeň); ženy: Marcela Königová (Horní Benešov); dorost:
Lukáš Skoumal (SSKP Ostrava); družstva: SSKP Ostrava

Sportovní vzduchová pistole (Chomutov)
Muži: Pavel Kužvart (Akademia Praha); ženy: Marcela Königová (Horní Benešov); dorost: Matěj Rampula (Rožnov – MSS
Rýmařov); družstva: Moravskoslezské krajské sdružení

Standardní vzduchová pi-
stole 3x20 ran (Chomutov)
Muži: Pavel Světlík (Dukla
Plzeň); ženy: Jitka Ježková
(Břidličná – MSS Rýmařov);
dorost: Lukáš Skoumal
(SSKP Ostrava); družstva:
SSKP Ostrava
Standardní vzduchová pi-
stole 40 ran (Rýmařov)
Muži: Martin Chovančík
(Rožnov); ženy: Marcela
Königová (Horní Benešov);
dorost: Kryštof Krsek (Horní
Benešov); SH1 (tělesně posti-
žení): Vladimír Marčan (Elán
Olomouc); družstva mužů:
SSK Rožnov; družstva žen:
SSK Břidličná – MSS
Rýmařov; družstva dorostu:
SSKP Ostrava Š. Janošťák

Město Rýmařov

Sponzoři akce:
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R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 26. 2. 2016

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek
18. 2. 2016 

do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

4/2016
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