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Mûsto R˘mafiov pfiivítalo nové obãánky

Ve westernovém areálu se odehrál 
stra‰ideln˘ Halloween

Mladí rybáfii ukonãili sezónu lovem 
pstruha

Poslední leto‰ní koncert v jazzclubu
nabídl jazz, blues a funky

Marek Ry‰ka bojoval na mistrovství svûta 
na Havaji
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Prezident republiky Miloš Zeman navštívil Rýmařov
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Téma vydání

Prezident podepsal pamětní knihu a dekoroval městský prapor
Prezident republiky Milo‰ Zeman s manÏelkou Ivanou nav‰tívili ve dnech 
2. aÏ 4. listopadu Moravskoslezsk˘ kraj. Prezident po dvou letech zavítal opût do
okresu Bruntál (v roce 2014 nav‰tívil Krnov a OsoblaÏsko). Na krajském úfiadu
v Ostravû se setkal s novû zvolen˘mi zastupiteli Moravskoslezského kraje, sta-
rosty obcí a také se zástupci horníkÛ a OKD. Pro prezidenta Milo‰e Zemana zde
byla jako dar kraje pfiipravena kolekce kovan˘ch v˘robkÛ, kterou zhotovil mla-
d˘ umûleck˘ kováfi Jakub Kfienek ze spolku Stránské, z. s. V˘plÀ dfievûné truh-
ly s kovan˘mi v˘robky tvofiila vlnûná plsÈ, vyrobená taktéÏ ãleny spolku
Stránské, z. s. Kromû Ostravy pfiijel prezident i do dal‰ích mûst a obcí v regionu
– Orlové, R˘mafiova, Bruntálu, Fren‰tátu pod Radho‰tûm, nav‰tívil Láznû Darkov,
památník II. svûtové války v Hrabyni, kde besedoval s váleãn˘mi veterány a ve-
litelsk˘m sborem aktivních záloh, a také Slezskou univerzitu v Opavû. Nechybûla
setkání s podnikateli a náv‰tûva pivovaru Radegast v No‰ovicích. Pro manÏelku
prezidenta Ivanu Zemanovou byl pfiipraven samostatn˘ program.
Ve čtvrtek 3. listopadu prezident republiky Miloš Zeman pokračoval
druhým dnem v cestě po Moravskoslezském kraji a krátce po 13. hodi-
ně dorazil do Rýmařova. Prezidentská kolona zastavila u hotelu Slunce,
kde se konal pracovní oběd s osobnostmi Bruntálska a zástupci organi-
zace Osoblažský cech. 

Na rýmařovské radnici Miloš
Zeman hovořil s vedením města,
zastupiteli, radními a pozvanými 
osobnostmi kulturního a společen-
ského života, na náměstí pak
s místními občany, kteří mu poklá-
dali otázky. V průběhu veřejné de-
baty zavlála na náměstí i tibetská
vlajka. „Pokud jsem tamhle vzadu
viděl hezkou tibetskou vlajku, chtěl
bych říci tomu, kdo ji drží, že tibet-
ská vlajka vznikla v roce 1912 a že
to byla vlajka otrokářsko-feudální-
ho společenství, nikoliv státu, pro-
tože Tibet nikdy nebyl stát. Chcete-
li tedy mávat otrokářskou vlajkou,

klidně to dělejte, ale musíte vědět, že je to vlajka otrokářů,“ reagoval
prezident Zeman. Jedna z otázek zazněla i na kouření prezidenta v ne-
kuřáckých prostorách. Ten na otázku odpověděl slovy, že kouří pouze
tam, kde je mu to dovoleno, protože pro jeho zdraví je výborné, když
hodinu nebo dvě nekouří. Na otázku, zda bude znovu kandidovat na
prezidenta republiky, odpověděl Miloš Zeman, že svůj záměr oznámí
počátkem března příštího roku při čtvrtém výročí své inaugurace.
Na závěr návštěvy Rýmařova podepsal prezident pamětní knihu města,
dekoroval městský prapor pamětní prezidentskou stuhou a převzal z ru-
kou starosty dar. „Víte, jaký byl první alkoholický nápoj, který jsem v ži-
votě ochutnal? Byl to bylinný likér Praděd, který měla ráda moje babič-
ka a já jsem jej tajně chodil usrkávat. Babička se divila, jak se ten
Praděd z láhve rychle vypařuje. A nyní jsem dostal něco podobného. Za
dárek velice děkuji,“ komentoval dar starosty Miloš Zeman, který se po-
té rozloučil se starostou Petrem Kloudou i s občany a odjel do Bruntálu. 
Třídenní návštěva prezidenta Miloše Zemana znamenala nejen náročný

program pro samotnou hlavu státu, ale plné ruce práce měli i policisté
z Útvaru pro ochranu prezidenta, kteří dohlíželi na jeho bezpečnost.
Rýmařov byl ve čtvrtek 3. listopadu na tři hodiny zřejmě nejstřeženějším
místem státu. O bezpečnost prezidenta se v Rýmařově staralo na šedesát
členů ochranky a policistů. Policejní pes speciálně vycvičený k vyhledá-
vání výbušnin a zbraní prohledával nejen prostory hotelu Slunce, kde
prezident obědval, ale i radnici a veškeré dary určené prezidentovi.
„Pokud jde o celkové hodnocení, společným jmenovatelem našich set-
kání byla obava, že se Moravskoslezský kraj vylidňuje. A já se musím
přiznat, že jsem si opravil názor na takzvané sociální podnikání, když
jsem se setkal s Osoblažským cechem a Klastrem sociálního podnikání.
Myslím si, že toto je jedna z cest, jak zvýšit zaměstnanost. Na Bruntálsku
nebo na Karvinsku jsou samozřejmě problémy hlubší. Na druhé straně
trvám na svém názoru, že mnoho lidí odmítá nabízenou práci, žije ze so-
ciálních dávek, a že je zapotřebí, což se do jisté míry stalo, přijmout zá-
kon, který ty, kdo odmítnou nabízenou práci, odsoudí k existenčnímu mi-
nimu, které je, jak dobře víte, dva tisíce dvě stě korun měsíčně,“ řekl
v den ukončení třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje ve Frenštátě
pod Radhoštěm prezident Miloš Zeman. 

Se starostou Petrem Kloudou o prezidentské návštěvě
V roce 2012 jste měl možnost přivítat Václava Klause, letos Miloše
Zemana. Jak hodnotíte návštěvu prezidenta v Rýmařově?
Jednoznačně kladně. Jsem velmi rád, že se náš nejvyšší státní politik vů-
bec zajímá o naše město a region, které byly opět více vidět, a to nejen
těsně před volbami, jak to převážně dělají zástupci politických stran.
Pro mě osobně je to štěstí prožít ve funkci starosty již druhou prezi-
dentskou návštěvu. Užíval jsem si to. Byl jsem pozván hned první den
návštěvy pana prezidenta v Moravskoslezském kraji do Ostravy na be-
sedu s krajskými zastupiteli a starosty některých měst. Je pro mě vždy
zajímavé a poučné zblízka sledovat vysoce postavené politiky, jak se
chovají a projevují, reagují na otázky a lidi kolem sebe. Druhý den se

pan prezident zdržel v Rýmařově téměř tři hodiny, a tak jsem měl při
společném obědě a pak se zastupiteli a občany města zdaleka nejlepší
možnost s panem prezidentem promluvit a vyslechnout jeho názory. 
Do bruntálského regionu zavítal Miloš Zeman po dvou letech znovu.
Proč bylo vybráno k prezidentské návštěvě město Rýmařov?
Prezident přímo nesdělil, proč bylo město Rýmařov vybráno k jeho ná-
vštěvě, ale soudě podle toho, jak si cení práce starostů měst a obcí, byl
Rýmařov možná vybrán podle toho, jak dlouho je konkrétní starosta ve
funkci, a také podle mého názoru chce ve svém prezidentském období
navštívit co možná nejvíce měst našeho státu.
S prezidentem Zemanem jste při obědě strávil půldruhou hodinu. Kdo

Jakub Křenek
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všechno se oběda zúčastnil, jaké informace při obědě zazněly a co pa-
na prezidenta zajímalo o našem regionu a městě?
Kromě prezidenta republiky se oběda zúčastnil hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák, hradní kancléř Vratislav Mynář, preziden-
tův mluvčí Jiří Ovčáček, starosta Bruntálu Petr Rys, já za město Rýma-
řov, dále šéfové bruntálských podniků OSRAM a ALFUN, starostové
Osoblažska a vedoucí některých spolků. Pana prezidenta jsem informo-
val o hlavním problému našeho regionu a města Rýmařova, zejména
o úbytku obyvatel, nízké porodnosti, o odchodu lidí za prací, o nedo-
statečném spektru pracovních příležitostí a nízkém výdělku. Ostatní ho-
vořili o svých problémech. Prezident všechny pozorně vyslechnul a při-
pojil konkrétní komentář. Co se týče problematiky zaměstnanosti 
a úbytku lidí, vidí ji jako těžko řešitelnou. 
Jakým dojmem na vás pan prezident působil?
Myslím, že doposud nic neztratil z pozice našeho nejlepšího rétora
s mamutí pamětí a vědomostmi. K tomu přistupují obrovské zkušenos-
ti z nejvyšší politiky, schopnost pružně a promyšleně reagovat na jaký-
koliv dotaz a problém. Občas přidal i něco ze svého humoru a ironie.
K nedávným sporům s některými politiky, médii a umělci se nevracel.
Majiteli tibetské vlajky na náměstí klidně vysvětlil, vlajkou jakého že to
subjektu vlastně mává. Při diskusi vystupuje zaujatě a energicky.
Nezávaznou diskusi při obědě si naopak užívá. Popíjí pivo a labužnic-
ky si zapálí. Psal o sobě, pokud se dobře pamatuji, že je spíše introvert,
ale neřekl bych to do něj. Vypadá ve společnosti lidí velmi spokojeně.
Při diskusi dbá na to, aby se pokud možno dostalo na všechny dotazy.
To mi ale naopak nedalo možnost nějaké téma podrobněji prodiskuto-
vat. Doby všech setkání a termíny přesunů byly ze strany hradní 
ochranky pečlivě hlídány.
A okolí pana prezidenta?
Podle příprav a průběhu návštěvy si myslím, že především prezidentská
ochranka od doby, kdy tehdejšího prezidenta Václava Klause napadl ku-
ličkovou pistolkou nějaký mladík a několikrát po něm vystřelil, hodně
pokročila. Dnes by svůj výstup asi přežil jen s velkou dávkou štěstí.
U oběda jsem seděl mezi kancléřem a mluvčím pana prezidenta. Na
rozmluvu s nimi jsem se těšil. K žádnému vzájemnému kontaktu mimo
věcná sdělení ale bohužel nedošlo. Všichni sledovali dění v sále.
Před samotným setkáním s občany se prezident setkal s radními 
a osobnostmi našeho města. Můžete ve stručnosti říci, kdo se této
schůzky zúčastnil a co na ní zaznělo?
Pozvání přijali někteří zastupitelé našeho města, ředitelé mateřských,
základních a středních škol a některých městských institucí a osobnosti
kultury, sportu a společenského života ve městě. V úvodu prezident na-
stínil problematiku regionu, se kterou byl obeznámen, a poté byl dán
prostor k diskuzi a k jednotlivým dotazům. Přítomní většinou diskuto-
vali o problémech ve svých oborech. 
Ve funkci starosty jste již čtvrté volební období, což prezident také zmí-
nil, a dále vás pochválil za investice, které se pod vaším vedením po-
dařilo realizovat, navíc, jak řekl, s přebytkem financí za letošní rok.

Prezidentská pochvala musí jistě potěšit?
Prezidentská pochvala mě určitě potěšila. Prezident si všímá důležitých
věcí, které i já vyhodnocuji jako důležité. Práci ve funkci starosty beru
jako závazek, ale zároveň i jako čest. A když mě za mou práci někdo po-
chválí, a navíc je to prezident, tak to člověka obzvlášť potěší.
Komunální volby jsou sice až za dva roky, ale budete se ucházet o zno-
vuzvolení starostou města Rýmařova, nebo raději starostovské křeslo
přenecháte někomu jinému?
Už dávno jsem se rozhodnul, že toto volební období je pro mě posled-
ní. Nebudu se ucházet ani o post starosty, ani nebudu členem zastupi-
telstva. Je potřeba, aby město dostalo nové impulzy a novou energii, aby
byli na vedoucích pozicích mladí lidé. Potenciál některých dobrých
a zkušených lidí vidím například v současném zastupitelstvu města.
Budu se pomalu chystat na odpočinek. Už na to mám věk a chci se vě-
novat svým koníčkům.
Jedna z otázek, která zazněla na náměstí, se týkala opravy vlakového
nádraží. Vy jste správně reagoval, že nádraží není města, ale státní 
organizace Správy železniční dopravní cesty. Prezident vaši odpověď
komentoval jako vyhýbavou a s úsměvem vás pobídnul k aktivitě, kte-
rá by přiměla správce k opravě nádražní budovy. Jak jste v tu chvíli
vnímal prezidentskou poznámku?
Každý majitel by si měl opravovat svůj majetek za své peníze. Město
Rýmařov má dost svých finančních povinností a nevidím jediný důvod,
proč by je mělo vkládat do cizího majetku. Autobusové nádraží, které
jsme opravili, byl náš majetek, bohužel vlakové nádraží léta chátrá, ale
jedná se o státní záležitost, respektive, jak už zde zaznělo, záležitost
Správy železniční dopravní cesty. Vlakové nádraží má historickou hod-
notu, ale vlastník je nechá bohužel chátrat. Město kolem této budovy 
udržuje alespoň zeleň, a to zcela zdarma. 
Co pro Rýmařov znamená dekorování praporu města stuhou prezi-
denta republiky? Jde jen o formální gesto nebo má hlubší význam?
Dekorování prezidentskou stuhou má určitě hlubší význam, protože se
stane neoddělitelnou součástí městského praporu. Jednou byl v našem
městě prezident, je to město, o které se někdo zajímá, které žije a které-
mu je přikládána určitá důležitost právě touto návštěvou. Takže pro mě
dekorování praporu stuhou prezidenta republiky má zcela určitě kon-
krétní symboliku.
Kdo vybíral pro pana prezidenta dar a proč právě takový?
K výběru daru dostala volnou ruku vedoucí odboru školství a kultury
Leona Pleská. Já nerad dárky vybírám, neumím to. Vybrala z regionál-
ní produkce, která nás také reprezentuje – moderní kravatu a něco na
zub a pití. Oba v daru prezidentovi vidíme spíše symbol projevu vděku
za návštěvu a pan prezident jistě totéž. Při vší úctě k němu asi není v je-
ho silách všechny dary zkonzumovat, pověsit si je na stěnu do bytu ne-
bo je unosit. Ale hned se rozpomněl na to, že jeho prvním alkoholem
v životě byl likér Praděd, který mu moc chutnal, a proto ho tajně upíjel
svojí babičce. 
Děkuji za rozhovor. JiKo

Obsluhovali jsme prezidenta republiky
Studenti Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov, oborÛ Hotelnictví
a Kuchafi-ãí‰ník, dostali pfiíleÏitost pfiedvést své znalosti a dovednosti obsluhy
bûhem slavnostního obûda prezidenta âeské republiky Milo‰e Zemana
a hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka pfii pfiíleÏi-
tosti prezidentovy náv‰tûvy v na‰em kraji. Obûd se konal 3. listopadu
v hotelu Slunce v R˘mafiovû.
Slavnostní oběd sestával ze tří chodů. Podávala se tradiční
česneková polévka s uzeným masem, jako hlavní chod ří-
zečky z vepřové panenky s bramborovým salátem a sladkou
tečkou byl jablečný závin s ořechy marinovanými v rumu
a vanilková zmrzlina.
Nácvik banketní obsluhy byl veden učiteli odborných před-
mětů ve spolupráci s majiteli hotelu Slunce. Preciznost pří-
pravy žáků byla zúročena hladkým průběhem celé slavnost-
ní akce. Odměnou nám byla příjemná atmosféra během ban-
ketu a především slova chvály a obdivu všech zúčastněných.
„Měli jsme z toho všichni suprovej pocit a byli jsme rádi, že
jsme mohli obsluhovat prezidenta republiky. Trému ani ner-

vozitu jsme neměli. Já jsem konkrétně obsluhovala pana hejtmana,“
sdělila k obědu prezidenta Šárka Žváčková ze 4. ročníku maturitního

Foto: redakce RH
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oboru Hotelnictví. „Vnímala jsem to jako velkou poctu, že jsme moh-
li pomáhat personálu hotelu Slunce. Pro naše studenty to byla tako-
vá půlmaturita a musím říct, že všichni byli moc šikovní a odvedli
poctivou práci. Byli trochu nervózní a já s nimi před podáváním po-
lévky, protože talíře byly o něco těžší, než na jaké jsou zvyklí, ale

zvládli to na výbornou,“ shrnula jejich učitelka Ladislava Knapková.
Touto cestou žáci děkují majitelům hotelu Slunce za jejich vstřícnost
a možnost podílet se na realizaci tak významné akce. 

Anita Jarošová a Petr Svoboda
studenti Gymnázia a SOŠ Rýmařov, JiKo

Celý život sleduji zprávy, noviny, zajímavé časopisy a v posledních le-
tech internet, a tak se ke mně pořád dostávají informace, na kterých na
první pohled nepoznám, že jsou o ničem, ale i takové, které mne 
opravdu zajímají. Tak například zjištění, že domorodí Australané připu-
tovali z místa svého původu, tedy Afriky, na australský kontinent již
před sedmdesáti tisíci lety a od té doby neprodělali žádné změny, ne-
smísili se s žádnými jinými etniky, vypadají pořád stejně, zatímco na ji-
ných místech se civilizace vyvíjely a měnily. A hned vedle informace
o tom, že australský kontinent se v důsledku pohybu zemských desek
od roku 1994 přesunul o 1,5 m, což sice nezpůsobuje žádné potíže při
cestování na tento kontinent a lidé to vůbec nevnímají, ale čemu to va-
dí, to jsou všechny ty obrovské vymoženosti současného technicky vy-
spělého světa, zejména ve světě navigace a robotizovaných inteligent-
ních družicově naváděných dopravních systémů (v Austrálii pracuje se-
dm desítek obrovských náklaďáků řízených na dálku z centrály vzdále-
né tisíce kilometrů, v Brazílii nebo Argentině obdělávají pole stroje bez
farmářů navigované pomocí GPS). Nebo že neandrtálci zdaleka nebyli
tak primitivní, jak byli líčeni, a že se běžně křížili s naším druhem lidí.
Nebo že nikdy nebude možné oživit dinosaury pomocí DNA, protože
po několika milionech let je již DNA nečitelná – tedy žádný jurský park
ve stylu filmů Stevena Spielberga nebude, klonování by ale bylo mož-
né u mamutů, kteří žili ještě před nějakými osmi tisíci lety. Bez zajíma-
vosti není ani zpráva, že globální oteplování před 150 miliony let mo-
hla způsobit plynatost obrovských „stád“ velkých býložravých dino-
saurů, že životu na Zemi zbývá zhruba 18 milionů let a že Evropská 
organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila objev pentakvarku,
což byla dosud pouze předpokládaná subatomární částice. Ne, nebudu
pokračovat, vím, že jsou to informace za hranicemi běžného lidského
zájmu a také chápání. Navíc většina takových publikovaných informa-
cí je často silně zjednodušená, mnohdy v zájmu zvýšení atraktivity 
i úmyslně deformovaná, takže jejich hodnota a váha jsou velmi omeze-
né, a pokud by se zájemce chtěl opravdu něco dovědět, musel by se do
problematiky zanořit a prostudovat a srovnat si jednotlivé zdroje.
Zahlcenost světa informacemi je obrovská a začíná být problémem.
Přiznám se, že jsem i já – ač velmi nerad – už několik krabic výstřižků
s nastřádanými zdánlivě cennými informacemi vyhodil. 
Jsou ale novinky, které mnoho lidí nepřestávají přitahovat. V nedávné do-
bě vtrhla do světa zpráva, že NASA změnila znamení zvěrokruhu.
Poplašně zformulovaná informace vzbudila velký rozruch, mnoho lidí ze-
jména na západní polokouli podlehlo panice – jejich dosavadní horosko-
py, na něž spoléhali a jimiž se řídili, přestávají platit a mění se na jiné. 
Horoskopy patří do sféry astrologie neboli hvězdopravectví. Ta má svůj
původ v antické Alexandrii a zabývá se zkoumáním předpokládaných
souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohy-
bem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na
Zemi, včetně jednání lidí. 
Staří Babylóňané vynalezli už před třemi tisíci lety zvěrokruh. Ten vy-
chází z dráhy, po které Slunce při svém denním putování oblohou pro-
chází různými souhvězdími, a staří Babyloňané rozdělili dráhu na dva-
náct sektorů, aby odpovídaly dvanácti měsícům v roce. Vynechali sou-
hvězdí Hadonoše (protože znamení chtěli mít jen dvanáct) a pro tato
znamení určili jisté charakteristiky. V astrologickém zkoumání se pou-
žívá horoskop sestavený pro okamžik narození (jakási konstantní zá-
kladní charakteristika osob), ale také pro určení vlivu postavení astro-
nomických těles na jedince či jev v daném čase. V průběhu 20. století
byla tato aktivita zprofanována zejména bulvárním tiskem a převážná
část moderních vědců astrologii odmítá jako nevědeckou, protože ne-
splňuje základní podmínky pro využití vědecké metody, například nee-
xistují experimentální data, která by působení planet prokazovala.
Český klub skeptiků Sisyfos astrologii prohlašuje za pseudovědu.
Nicméně časopisy se horoskopy hemží, stačí se podívat v televizi např.

Pár slov... o Hadonošovi

Foto na titulní straně:  Redakce – Prezident republiky Miloš
Zeman podepsal pamětní knihu a dekoroval městský prapor
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na noční věštění z karet a uvědomíte si, jaký je to nehorázný byznys
s lidskou zvědavostí, pověrčivostí, touhou po štěstí a zejména s lidským
trápením. O co levnějším – a jistě ne méně úspěšným – byl papoušek ta-
hající na poutích z krabice obálky s věštbami. Ale doba je jiná. 
A co se vlastně stalo? V podstatě nic, někde to však prožívají. Postavení
zemské osy se za tři tisíciletí mírně změnilo, a tím pádem se změnilo
i postavení souhvězdí na obloze. Vědci pomocí přesných výpočtů
upřesnili data pro jednotlivá znamení a přidali na patřičné místo sou-
hvězdí Hadonoše, tím se počet znamení rozšířil na třináct a změnila se
data pro jednotlivá znamení. No, a to je celá podstata rozruchu.
Ten text byl původně určen pro děti v článku, který pojednával o rozdí-
lu mezi astronomií a astrologií. Jenže podle provedených průzkumů
z roku 2005 více než čtyřicet procent Američanů i Evropanů považuje
astrologii za vědu a skoro třicet procent Američanů je přesvědčeno, že
postavení hvězd může ovlivnit jejich životy; ostatně údajně každý čtvr-
tý Američan netuší, že Země obíhá kolem Slunce a ne naopak. A tak
jsou z toho mnozí zděšeni, a kdo ví, jakým způsobem to ovlivnilo jejich
chování v právě proběhlých volbách prezidenta Spojených států.
A co s tím mám teď dělat já? Jsem jedním z těch postižených. Pro mne
dosud určující elegantní Střelec s charakteristikou, na kterou jsem mo-
hl být pyšný (údajně má dobré srdce, touží poznat svět, je neuvěřitelně
činorodý, stále se něčím zabývá, miluje lidi, zvířata i přírodu, je přímý,
aktivní a nabitý vnitřní energií…), jsem se rázem změnil na něco, co vů-
bec neznám a co už na první pohled nevzbuzuje žádné sympatie – na
Hadonoše (mezi 29. listopadem a 17. prosincem). Střelec mi unikl
o čtyři dny.

Nicméně všechno špatné může být k něčemu dobré. Souhvězdí
Hadonoše je znázorněním muže držícího hada. Tento symbol byl mno-
hokrát upraven a přetvořen jednotlivými kulturami; v řecké mytologii je
Hadonoš považován za znázornění Asklépia, boha lékařství, který 
oplýval schopností vzkřísit mrtvé. Rozzlobený Hádes, bůh smrti, pře-
svědčil svého bratra Dia, aby Asklépia popravil úderem blesku. Během
umírání se Asklépios přemístil na noční oblohu ve formě souhvězdí, od-
kud na nás shlíží dodnes. 
Zplozenci Hadonoše jsou prý poetické duše, pro které je důležité vzdě-
lání a vědění vůbec, přemýšlivé a vynalézavé, oplývají intuicí. Hledají
mír a harmonii, ale není pro ně problém postavit se autoritám a často to
také v rámci svých ambic dělají. To může vyvolávat nepřátelství okolí.
Hadonoši jsou však zásadoví a neradi ustupují, jsou ztělesněním extré-
mu. Jedněm přinášejí štěstí a radost, jiným neštěstí a chmury. Jsou buď
velmi silní, nebo extrémně slabí, chovají se buď velmi moudře, nebo 
úplně hloupě.
Je skutečně možné, že všechno, co se dosud říkalo, už dále neplatí a že
se horoskopy pletou? Astrologové dlouho hledali odpověď na tuto otáz-
ku, ale naštěstí si se vším vědí rady a došli k závěru, který může ty zne-
klidněné uklidnit: „Dvanáct znamení zvěrokruhu funguje a můžete se
na ně spolehnout. Pro výpočty horoskopů a pohyby Slunce ve zname-
ních totiž nejsou důležitá pouze souhvězdí, ale hlavně rovnodennosti
a slunovraty. A jejich termíny se během let nemění. Takže na Hadonoše
klidně zapomeňte – Střelec je zkrátka Střelec.“
Tak nevím, mohl bych si vybrat, jak ale poznám co? Možná by mi po-
radil papoušek na pouti… M. Marek

Zloděj daleko nedojel
Rýmařovští policisté dopadli 23letého zloděje, který se letos v září
pokusil ukrást citroen v Edrovicích. Mladík využil situace, kdy se
majitel při opravě vozidla na chvíli vzdálil a nechal klíče v zapalová-
ní. Podezřelý neuzamčené vozidlo nastartoval a odjel cca 300 metrů.
Pak ale auto přestalo jet. Odstavil ho a odnesl si alespoň navigaci,
svítilnu a klíče. Krátce po činu policisté podezřelého vypátrali, zajis-
tili odcizené věci a vrátili je majiteli. Mladíkovi hrozí trest vězení až
na dva roky.

Opilý boural v křižovatce
Na Bruntálské ulici v Břidličné v sobotu 5. listopadu havaroval 40letý
řidič felicie. V křižovatce nezvládl řízení, přejel do protisměru až na
chodník a narazil do dopravní značky. Způsobená škoda činí 7 tisíc ko-
run. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnoty kolem dvou
promile. Muž přiznal, že vypil šest piv a několik odlivek tvrdého alko-
holu. Je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Zaãátkem listopadu se na území Moravskoslezského
kraje konaly dvû akce zamûfiené na v˘cvik a odbornou
pfiípravu profesionálních i dobrovoln˘ch hasiãÛ – jedna
v Ostravû a druhá v R˘mafiovû.
V pátek 4. října se v podvečerních hodinách kona-
lo v areálu bývalé Hedvy v Rýmařově prověřova-
cí cvičení profesionálních hasičů Moravskoslez-
ského kraje z hasičské stanice v Rýmařově a dobrovolných hasičů
z Rýmařova a Dolní Moravice se zaměřením na záchranu osob ze zří-
cených budov. Členité a částečně zřícené prostory objektu poskytly
hasičům vynikající podmínky pro nácvik vyhledávání a záchrany 
osob. V prašném a zakouřeném prostředí částečně zříceného objektu
hasiči vybavení dýchací technikou vyhledávali pohřešované osoby,
které následně bezpečně evakuovali z objektu a poskytli jim první
pomoc. V rámci výcviku hasiči procvičovali i praktické poskytnutí
první pomoci s využitím autonomního defibrilátoru. 

Foto a text: por. Ing. Marek Gašparín
zastupující tiskový mluvčí HZS MSK

V rozbořených budovách bývalé Hedvy
hledali hasiči pohřešované osoby

Hasiči v terénu

Rozloučili jsme se
František Žédek – Dolní Moravice .................................... 1952
Dagmar Koščová – Dolní Moravice ................................. 1956
Berta Tomešková – Rýmařov ............................................ 1938
Jiřina Šalmíková – Rýmařov ............................................. 1950

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marta Dutkiewičová – Rýmařov ......................................... 82 let
Marie Půdová – Rýmařov .................................................... 82 let
Anna Lišková – Rýmařov .................................................... 83 let
Anna Várošová – Rýmařov ................................................. 85 let
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Město Rýmařov přivítalo nové občánky

Zleva Kateřina Havránková, Dominik Čapka, Marie Šopíková, Štěpán Šopík, Roman Bačík, Lukáš Pastyřík, Elias Ilja Kanaloš, Štěpán Zelenka

Vít Sedláček, Markéta Benčíková, Vít Pátek, Jakub Soustružník, Tomáš Vaněček

Zleva Thea Konštacká, Matěj Dočkálek, Rozárie Ptáčková, Iva Konštacká, Lucie Lasovská, Sofie Kastnerová, Jan Filipčík, Jonáš Sedláček,
Štěpán Dávidík, Barbora Langrová, Lukáš Přecechtěl
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Odbory MěÚ informují

Zdravotnictví

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Veletrh zdraví a sociálních služeb
26. listopadu od 10:00

ve Středisku volného času Rýmařov
Vstup zdarma

měření tlaku
zdarma ochutnávka a tuku v těle
zdravé výživy stanovení BMI

orientační měření krevních skupin

taneční a sportovní odborné informace
vystoupení sociálněprávní

poradenství

soutěže pro děti

a další bohatá nabídka vystavovatelů

odbor životního prostředí

Informace ke kontrolám technického
stavu a provozu spalovacích zdrojů 

na pevná paliva
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slou-
ží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první
kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle
§ 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba pro-
školená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Proškolování těchto odborně způ-
sobilých osob se provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské ko-
mory ČR. Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro
zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam
Asociace podniků topenářské techniky, který je průběžně doplňován
o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Více informací k povinným revizím kotlů je uvedeno na stránkách
Ministerstva životního prostředí. 

Mgr. Bronislava Bartoňová, odbor životního prostředí MěÚ Rýmařov

odbor školství a kultury

Chcete vyjádřit názor na vzhled města? Dejte najevo své pocity
Mûsto R˘mafiov se pfied pfiípravou strategick˘ch dokumentÛ rozvoje mûsta roz-
hodlo zpracovat tzv. pocitovou mapu.
Pocitové mapy jsou konceptem, který k nám přišel ze zahraničí; v čes-
kém prostředí se využívají teprve krátkou dobu. Prezentují prostorové in-
formace ve srozumitelné a široce akceptovatelné formě, ale co je hlavní
– přinášejí občanům možnost zapojit se do rozhodovacího procesu, kte-
rý se jich týká. Pocitová mapa Rýmařova tak všem občanům nabídne
možnost vyjádřit názor na město, v němž bydlí, studují nebo pracují,
a přispět tak ke sběru informací důležitých pro strategické plánování
města.
Do mapy může každý označit konkrétní místo, které se mu líbí nebo ne-
líbí, kde odpočívá, kde se setkává s přáteli a kde by chtěl bydlet. Důležitá
je také možnost označit místo, v němž vidí nevyužitý potenciál. Každý
má možnost navrhnout, co by v daném místě chtěl mít, co by tato loka-
lita dle jeho názoru potřebovala, co by pro ni a její obyvatele bylo uži-

tečné. Ke všem místům, která respondenti označí, mohou také připojit
svůj komentář.
Pocitová mapa je anonymní, na závěr jen ze statistických důvodů vyža-
duje, aby respondent uvedl své pohlaví, věk a bydliště (tj. zda je obyva-
telem města Rýmařova, regionu Rýmařovska nebo bydlí jinde).
Pro město Rýmařov zpracovává pocitovou mapu Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.,
z katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra
v letech 2015–2016 realizuje projekt Pocitové a mentální mapy v hod-
nocení vlivu životního prostředí na zdraví, v rámci něhož probíhá mapo-
vání a tvorba pocitových map v Olomouci, Kroměříži a Šumperku.
Pocitovou mapu Rýmařova mají všichni zájemci k dispozici až do 
12. prosince 2016 na webu města, poté budou data předána k vyhodno-
cení. Závěry z průzkumu a konečná verze pocitové mapy budou zveřej-
něny na webových stránkách města.

Leona Pleská, odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov

S problémy intimního charakteru pomáhá 
Podhorská nemocnice i online

Kvalifikované odpovûdi na otázky z oboru gynekologie a porodnictví mohou Ïeny
i muÏi z celého âeska získávat online. Podhorská nemocnice, ãlen skupiny Agel,
v rámci sv˘ch sluÏeb nabízí zájemcÛm online poradnu, v níÏ zku‰ení a kvalifiko-
vaní lékafii odpovídají na dotazy intimního charakteru. Poradna je bezplatná a lze
se v ní dotazovat i anonymnû.
Cílem poradny je poskytovat odborné informace a rady v případě nea-
kutních obtíží. „Internetová poradna samozřejmě nemůže nahradit kla-
sické vyšetření u lékaře. V mnoha dílčích problémech je ale účinným po-
mocníkem pro širokou veřejnost,“ vysvětluje MUDr. Marián Olejník,
MBA, primář gynekologické ambulance a předseda představenstva
Podhorské nemocnice s tím, že díky snadné dostupnosti konzultace přes

internet může poradna pomoci včas zachytit problematické případy pro
účinnou léčbu.
Zájem o kvalifikované poradenství ze strany veřejnosti je již nyní znač-
ný, a to zdaleka nejen v rámci regionu. „Lidé píšou prakticky z celé re-
publiky a měli jsme i dotaz ze zahraničí. Nejčastěji se ptají ženy.
Například na to, co je před, během a po porodu čeká, jak pečovat o no-
vorozence, jaký je význam kojení pro zdraví miminka nebo jak mohou
darovat pupečníkovou krev. Samozřejmě ale přicházejí i otázky na různé
zdravotní potíže,“ vyjmenovává MUDr. Marián Olejník. Velké množství
dotazů se týká antikoncepce, menstruace či obtíží s otěhotněním.
Online poradna vznikla na základě poptávky pacientek Podhorské ne-
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Školství

mocnice. „V minulosti se pacientky s obdobnými problémy telefonicky
obracely na sestry a lékaře oddělení, přičemž ne vždy bylo v možnostech
personálu dotazy efektivně zodpovědět. Pacientky často napadají otázky,
až když opustí ordinaci, a řada z nich se také stydí o některých svých in-
timních problémech v ordinaci hovořit. Pro tyto účely je poradna ideál-
ní,“ vysvětluje primář Olejník s tím, že velkou výhodou je i úspora ča-
su. Díky adekvátní odpovědi v pravý čas nemusí pacientky kvůli malič-
kosti cestovat k lékaři. Informace i rady, jak si samy mohou pomoci od

drobných potíží, získají i pomocí webu.
Dotazy do poradny mohou zájemci posílat pomocí jednoduchého for-
muláře na webu nemocnice, ve kterém stačí vyplnit pouze znění dotazu
a nadpis. Podpis či kontaktní e-mail jsou dobrovolné, díky čemuž se zá-
jemci mohou ptát anonymně i na věci intimní a osobní. V historii dota-
zů je pak možné také vyhledávat pomocí klíčových slov. Online formu-
lář najdete na adrese nemocnicepodhorska.agel.cz.

Mgr. Radka Miloševská, tisková mluvčí Agelu, a. s.

Základní škola se zapojila do preventivního projektu
Olomoucké SdruÏení D realizuje i v tomto ‰kolním roce ne-
tradiãní preventivní projekt, kter˘ interaktivní formou po-
máhá dûtem vyrovnat se s poruchami pfiíjmu potravy i fa-
le‰n˘mi vzory. Zastaví se na vybran˘ch základních ‰kolách
v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Îáci si
prostfiednictvím vlastního proÏitku naneãisto vyzkou‰ejí
popasovat se s poruchami pfiíjmu potravy a okolnostmi s tím spojen˘mi. Na za-
ãátku listopadu se do projektu zapojili i Ïáci Z· R˘mafiov, Jelínkova 1.
Program prevence zdravotních problémů v dětském věku umožní před-
cházet poškozování vlastního zdraví. Tematicky čerpá z příběhů o ne-
zdravé touze po štíhlosti a o přijímání falešných vzorů. Edukační část
programu se zaměří na způsoby rozpoznání příznaků a vyhledání po-

moci, pomůže dětem pochopit rizika spojená s poruchami příjmu potra-
vy a učí jim předcházet.
Žáci dvou tříd druhého stupně vybraných 21 základních škol se aktivně
zapojí do dvouhodinových prožitkových programů a spolu s hlavními
hrdiny budou moci vstupovat do rolí a řešit situace v příběhu. V bez-
pečném prostředí si tak pod vedením lektorů mohou nanečisto vyzkou-
šet, jaké to je být v těžké situaci člověka, kterého se toto vážné one-
mocnění týká, nebo v roli jeho blízkých se mu snažit pomoci. Žáci tak
mají dobrou příležitost trénovat překonání nástrah, které jim skýtá níz-
ké sebevědomí, touha po dokonalosti i špatné vzory. Cílem je, aby si do-
spívající lidé vážili sami sebe a dokázali se vyrovnat s tím, jací jsou
a jak vypadají.
Lektoři Sdružení D po programu vyberou spolu s kantory z každé třídy
čtyři až pět dětí, které budou o tom, co prožily, informovat ostatní spo-
lužáky na druhém stupni. Informační kampaň na školách doplní letáky
a propagační předměty, které budou odkazovat na webové stránky vě-
nované dané problematice www.jsemkdojsem.cz. Děti v nich najdou
mimo jiné videospot, informace o nemoci, zásady a doporučení ke zdra-
vému životnímu stylu a především kontakty na odborníky, kteří se v re-
gionu problematice věnují. Metodika a scénář preventivně vzdělávací-
ho programu, který bude pokračovat až do dubna 2017, zůstane škole
pro další použití. Program je financován prostřednictvím Ministerstva
zdravotnictví ČR a programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
(CZ11) z Norských fondů.

MgA. et Mgr. Magdaléna Strejčková
projektová manažerka Sdružení D, z. ú.

Zlatý masér
Co je „Zlatý masér“? Soutěž, ve které studenti dokazují své schopnosti v obo-
ru masérství a wellness. Druhý ročník, kterého se zúčastnili i studenti SSOŠ
Prima, s. r. o., se konal 20. října v Sanatoriu Klimkovice pod záštitou primáto-
ra Statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase a senátora MUDr. Mgr.
Vladimíra Plačka, MBA. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – ve sportovní a ha-
vajské masáži. Do celorepublikové soutěže se přihlásilo jedenáct družstev. 
V kategorii sportovní masáže porota hodnotila správný postup podle Stanislava
Flandery, uznávaného maséra sportovní a klasické masáže, dále vhodný výběr
masážního prostředku, dodržování hygienických zásad a komunikaci s pacien-
tem. Ve druhé kategorii se nedával při hodnocení důraz na volbu masérských
hmatů, ale na prostředí, které mělo evokovat Havajské ostrovy. Soutěžící se po-

Fota: Alena Palarčíková
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mocí kulis, hudby a pohybů snažili navodit atmosféru daného tématu.
Naši školu reprezentovaly čtyři studentky v čele s Mgr. Andreou

Továrkovou jakožto pedagogickým doprovodem. Ve sportovní masá-
ži nás zastupovala studentka 3. ročníku Eva Šomodíková s figurant-

kou Veronikou Jandovou, v ha-
vajské masáži Adéla Unzeiti-
gová a Adéla Večerková.
Celou akci připravilo SOU
Dakol, s. r. o., Karviná. Naše
škola dosáhla v této celorepub-
likové soutěži velmi pěkného
umístění na páté příčce, což je
povzbuzením nejen pro stu-
denty, ale i pro vyučující.
K výborným výsledkům jistě
přispělo krásné lázeňské pro-
středí a výborná atmosféra celé
akce. Adéla Večerková

3. ročník SSOŠ Prima, s. r. o.

Rej duchů na Primě
Prvního listopadu se na SSOŠ Prima konala Párty duchů, určená pro
menší děti. Společně s rodiči plnily různé úkoly, aby získaly lektvar
pro posílení odvahy proti nestvůrám, které potkávaly cestou za do-
brodružstvím. Narazily na upíry, smrtku, divou zvěř, mrtvoly a du-

chy. Většina cestu zvládla, aniž by uronila slzu. Za svou odvahu by-
ly děti odměněny sladkostmi. 

Denisa Juránková, Jana Hudáková, Eliška Němcová
2. ročník SSOŠ Prima Rýmařov

Fota: Andrea Továrková

Krytý bazén v Břidličné je od 7. listopadu opět v provozu
Plavání pro veřejnost v listopadu

pondělí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úterý 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
středa 14:00–17:00 18:30–20:00 neděle 13:00–20:00
čtvrtek 14:00–20:00

Plavecký kurz:
pondělí 17:00–18:30 středa 17:00–18:30

Sauna je v provozu každý den 
a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis služeb

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

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00
neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

po–pá 16:00–21:00, 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.

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.
Termín kavárniček ve druhém pololetí 2016 

(každý lichý týden v úterý):  22. 11., 6. 12., 20. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 5 a více návštěvníků.
Objednávky v informačním centru.

Fota: A. Továrková
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INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

září 2016

Smích je dočasný, u fantazie nezáleží na věku a sny
jsou napořád.  Walt Disney Známá i neznámá výročíCitát:

Kino R˘mafiov
20. listopadu

17:00

18. 11. 1786 nar. Carl Maria Weber, německý skladatel a dirigent
(zemř. 5. 6. 1826) – 230. výročí narození 

19. 11. 1966 zemř. Terezie Brzková, herečka (nar. 11. 1. 1875)
– 50. výročí úmrtí

22. 11. 1916 zemř. Jack London, vl. jm. John Griffith, americký
prozaik (nar. 12. 1. 1876) – 100. výročí úmrtí

25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách – výro-
čí zavraždění tří dominikánských sester – bojovnic
za práva žen, od roku 2000 (OSN)

26. 11. 1926 zemř. Eliška Krásnohorská, vl. jm. Alžběta Pechová,
prozaička a operní libretistka (nar. 18. 11. 1847) 
– 90. výročí úmrtí

30. 11. 1976 zemř. Otomar Korbelář, herec a režisér (nar. 3. 11. 1899)
– 40. výročí úmrtí

1. 12. Světový den boje proti AIDS – vyhlášen Světovou
zdravotnickou organizací v roce 1988 

2. 12. 1886 nar. Jaroslav Durych, spisovatel, publicista a teolog
(zemř. 7. 4. 1962) – 130. výročí narození

2. 12. 1926 nar. Miloš Macourek, spisovatel a scenárista (zemř. 
30. 9. 2002) – 90. výročí narození

3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených – od roku
1993 (OSN) 

4. 12. 1926 zemř. Viktor Ponrepo, vl. jm. Dismas Šlambor, prů-
kopník kinematografie (nar. 6. 6. 1858) – 90. výr. úm.

6. 12. 1926 zemř. Claude Monet, francouzský malíř (nar. 14. 2. 1840)
– 90. výročí úmrtí

10. 12. Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné dekla-
race lidských práv Valným shromážděním OSN v ro-
ce 1948, slaví se od roku 1950 

10. 12. 1936 zemř. Luigi Pirandello, italský spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 28. 6. 1867) – 80. výročí úmrtí

13. 12. 1996 zemř. František Venclovský, první Čech, který přepla-
val kanál La Manche z Francie do Anglie – r. 1971 (nar.
25. 4. 1932) – 20. výročí úmrtí

14. 12. 1546 nar. Tycho Brahe, dánský astronom ve službách císaře
Rudolfa II. (zemř. 24. 10. 1601) – 470. výročí narození

15. 12. 1966 zemř. Walt Disney, americký průkopník kresleného fil-
mu (nar. 5. 12. 1901) – 50. výročí úmrtí
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Malíř laskavého pohledu na svět Jaroslav Dostál
V sobotu 5. listopadu byly vernisáží otevřeny dvě výstavy v rýmařov-
ském muzeu. V galerii Pranýř se podruhé prostřednictvím maleb připo-
míná Václav Kovář, učitel a krajinář, který v Rýmařově žil ve čtyřicá-
tých a padesátých letech 20. století. Výstavní pokračování představuje
další díla ze soukromých sbírek, která se do první prezentace na jaře le-
tošního roku nevešla.
Galerie Octopus nabízí rovněž svého druhu pokračování. Práce
Jaroslava Dostála (1923–2014), zetě Josefa Čapka, se v Rýmařově po-
prvé objevily už v roce 2003, znovu pak roku 2010, a nyní jsou tedy vy-
staveny potřetí. Každá z prezentací ukázala část Dostálova díla s důra-
zem na některou z jím oblíbených technik.
Všechny vystavené práce pocházejí z rozsáhlé soukromé sbírky
Dostálových potomků, dcery Kateřiny a syna Františka, uložené v au-
torově ateliéru ve vile bratří Čapků v Praze. Zatímco v roce 2003 kurá-
toři vystavili především Dostálovy kompozice z přírodnin, o sedm let

později olejomalby menších formátů a malby kombinované s přírodni-
nami, aktuální výstava nabízí vedle rozměrnějších olejů i obrazy ves-
měs z 90. let vytvořené pomocí barvené gázy. Ta jako výtvarný materi-
ál představuje slovy Miroslava Kovala, který výstavu uvedl osobní
vzpomínkou na setkání s malířem, jeho typický „experiment“ a zároveň
odkazuje k Dostálově profesi dětského chirurga. Tak jako se v lékařské
praxi setkával s gázou, do níž bezděčné obrazce zapouštěla krev, v ate-
liéru do ní otíral štětce od olejových barev. Ty prosákly skrz a při roz-
ložení gázy vytvořily opakující se motiv, evokující tvarem určitý výjev
(Tanečnice z ostrova Bali) nebo abstraktní krajinu, snovou, mlžnou, 
vlnící se (Vlnění, Vlnící se pole). Obrazy z gázy jsou instalovány v ma-
lém sále, doplněné dvěma kompozicemi z přírodnin (Listy v zelené trá-
vě, Ztracený sen).
Velký sál patří rozměrným olejomalbám především z 80. let. Jejich té-
matem je většinou krajina, opět snová a neurčitá. Minimalistickými pro-

Hosty vernisáže byli František Dostál, Kateřina Dostálová a manže-
lé Kovalovi
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Jsou v˘tvarníci, jejichÏ obrazy vás okouzlí natolik, Ïe je chcete mít doma.
Petr Válek, kter˘ vystavuje v listopadu v knihovnû, k nim patfií.
Petr Válek (1976) žije de facto v sousedství. Narodil se v Loučné nad
Desnou a jeho výstavním působištěm je hlavně Šumpersko a okolí,
nicméně v Rýmařově vystavoval zatím jen jednou – v Galerii Octopus
v roce 2007. Podruhé, tentokrát ve vestibulu městské knihovny, před-
stavuje kolekci s názvem Fňuchtlich a podtitulem Výstava pro lišky,
co chodí po hrobech, který napovídá, z jakých ingrediencí jsou vysta-
vená dílka utvořena – z humoru až absurdního, ironie, lehké morbidi-
ty i bezelstnosti a upřímnosti, tedy vlastností typických pro dětský po-
hled na svět. Petr Válek ovšem nekreslí jako dítě, ale spíš pro děti
a pro dospělé, kteří nezapomněli být dětmi, ani na to, že děti jsou mi-
lé, hravé i kruté současně.
A tak se v půvabných scénkách nejednou odehrává docela drsný pří-
běh, často s aforistickým komentářem typu „Když z těla ptáčka duše
zmizí, / tak nastane pomsta hmyzí“. Petr Válek má zvířata včetně
hmyzu rád, inspiruje ho bělásek i sršeň, jeho sympatie má samozřej-
mě spíše jelen než myslivec (Jelenova pomsta), zato konzumní iko-
na Hello Kitty končí tragicky. A dobře jí tak.
Kromě zvířat se na kresbách objevují pitvorné postavičky lidí, které autor
odpozoroval přímo ze života. Předobrazem „řidiče a jeho růžové manžel-
ky“ je skutečný řidič autobusu, s nímž Petr Válek cestoval z Jeseníku.

Manželku si přimyslel.
Scény z partnerského
a rodinného života, ale
i portréty zoufalých 
osamělců vtipně glosu-
jí společnost, v níž žije-
me a kterou si autor tro-
chu potměšile prohlíží
zpovzdálí jako jedno
velké panoptikum.
Petra Válka inspirují
„zásadní životní oka-
mžiky“ a dětský po-
hled na svět. Na jedné
straně ironicky glosu-
je, na druhé ztvárňuje
ty nejbizarnější dět-
ské sny v podobě do-
slova hororových vý-
jevů, které ovšem ne-
děsí, nýbrž baví. Tí-
hnutí k dětské poetice
není náhodné. Do vý-
stavy vlastních kreseb
Válek „propašoval“
i jednu skutečnou dět-
skou kresbičku (nechť
návštěvník sám hledá, která to je), vytvořenou pětiletou dcerou ka-
marádky. Původně ji chtěl překreslit do vlastního obrazu, ale pak 
usoudil, že něco tak dokonalého není schopen napodobit a kresbičku
vystavil v originále. Odtud pak nebylo daleko k nápadu sbírat dětské
kresby a povznést je na úroveň „dospělého“ umění.
Kresby Petra Válka si můžete prohlédnout v městské knihovně do
konce listopadu, a pokud to nestihnete, můžete zalistovat některou
z jím ilustrovaných knížek, např. Pověstmi a zkazkami z kraje pod
Bukovou horou Václava Rýznara (2001), Muřinohem a Krchomilkou
Petra Valenty (2014) nebo jeho vlastní sbírkou básní Klestí (2013). 

ZN
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středky a omezenou škálou barev, mezi nimiž dominuje zelená, modrá
a bílá, Dostál zachytil louky, zahrady, sad i noční nebe s důrazem na je-
jich atmosféru. Ne náhodou hraje v jeho výjevech roli mlha, déšť, vítr
a měsíční svit, místy je z krajiny vydestilována jen její nálada, její duch.
Jaroslav Dostál začal malovat v roce 1942 a intenzivněji po smrti man-
želky Aleny, dcery Josefa Čapka (1971). V té době začal také psát bás-
ně, jimiž se vyznával ze svého vztahu k ní a zpřítomňoval si ji v moti-
vech typických pro jeho výtvarné vyjádření: „Žluté slunce / nad mod-
ravě bílou vodou / a mezi stromovím, / na cestě překvapení, / co je za 
ohybem. // Já a ty / vidíme pestrou louku, / všechno minulé a blízké, / pě-

šinu uprostřed dní, / rosu na kapradí. // Jak mé oči / jsi se mnou / ve
všem živém.“
Jaroslav Dostál shrnul své verše do čtyř výborů, které vlastním nákla-
dem vydal ve dvou knižních sbírkách. Při vernisáži četl Michal Vyhlídal
z jedné z nich – Sen skutečnosti, která obsahuje výbory z let 1986–2004
a 2005–2010. V jedné z citovaných básní Jaroslav Dostál píše: „Dívám
se kosovi do očí, / jak na římse zobe zrní, / a mám mír v duši.“ Stejný
mír, totéž laskavé smíření vychází i z vystavených obrazů. Načerpat je-
jich klidnou sílu mohou návštěvníci galerie do 24. listopadu. 

ZN, fota: Jana Štolfová

Petr Válek se mstí (a my se smějeme)

Miroslav Václavek, prostřední ze tří bratrů známých tvůrčími aktivi-
tami na mnoha polích (hudebním, výtvarném, literárním), žije sice
dlouhé roky v Šumperku, svoje rýmařovské rodiště ale rád a často
navštěvuje – nejen jako rodák, turista nebo návštěvník kulturních ak-
cí, ale i jako spisovatel. Před pár lety v místní čajovně pokřtil svůj
prozaický debut Člunky (Dokořán, 2010), který se k rokům stráve-
ným Rýmařově přímo vrací, a když později vyšel jeho (proti)válečný
román Železné včely (Knižní klub, 2014), šampaňské se na něj lilo 
opět tady, v rýmařovském jazzclubu. Letos prvního listopadu Miroslav
Václavek představil v městské knihovně i svou třetí knížku, drobnou
básnickou sbírku S rybí kostí v krku (Ears&Wind Records, 2015).

Dušičkové počasí za okny, svíčky v potemnělé půjčovně, skupina po-
sluchačů a jeden hlas. Miroslav Václavek během autorského čtení
v knihovně listoval všemi svými dosavadními literárními plody.
Nejvíc prostoru dostaly Člunky, snad proto, že se odehrávají
v Rýmařově, v letech jeho dětství a dospívání, že se v nich spousta
místních sama pozná, nebo proto, že knížka je beznadějně vyproda-
ná a sehnat ji je umění. Poetizované vzpomínky pak vystřídala ukáz-
ka z románu, který se odehrává v Německu před druhou světovou
válkou a během ní. V příběhu, na jehož začátku zvedne dělník továr-
ny Mauser ze země zakutálenou kulku a na konci tatáž „železná vče-
la“ zabije jeho syna ve válce, se Václavek ponořil do epického vy-

Dušičkové autorské čtení s rybí kostí v krku

Petr Válek kreslí, píše básně a dělá randál,
neboli hlukové performance na nehudební
nástroje
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právění, aniž by zcela opustil svou bytostnou básnickou polohu.
Teprve jako třetí vyšla Miroslavu Václavkovi sbírka básní. Autor při-
tom už mnoho let publikuje verše časopisecky (např. v Divokém ví-
nu), na internetu nebo ve formě zhudebněných textů (ve skladbách
bratra Vladimíra, kapely Hynkovy Zámky ad.). Knižní podobu
ovšem dostaly teprve loni na jaře, což jen potvrzuje fakt, že vydávat
poezii není zrovna v kurzu. Mnohdy jsou autoři odkázáni na břeme-
no vlastního nákladu nebo na nadšení příznivců nekomerční kultury.

Ostatně sbírka S rybí kostí v krku vyšla v undergroundovém vydava-
telství, které se zaměřuje především na alternativní hudbu a literatu-
ru. Knížka útlá, ilustrovaná Milošem Vacíkem, obsahuje výbor z ver-
šů, které velmi plodný básník vytvořil v letech 2010–2014.
Podvečer autorského čtení v atmosféře dušičkově kontemplativní ply-
nule navázal na vernisáž kreseb výtvarníka a ilustrátora Petra Válka,
který pro tuto příležitost vytvořil pro svého šumperského souputníka
i plakát. Kdo ví, třeba se oba znovu sejdou při tvorbě další knihy... ZN

Rýmařovský vánoční strom 
pochází letos opět z Janovic

O deset dnů dříve než loni (v úterý 15. listopadu) pokáceli pracovníci
Městských služeb Rýmařov na pozemku města za Dětským domovem
Janovice vánoční strom a ještě téhož dne jej instalovali na náměstí Míru.
Strom rostl 54 let a měřil 25 metrů, po nezbytném zkrácení měří 15 met-
rů. Z Janovic tak pochází vánoční strom na rýmařovské náměstí už po-
druhé, letošní musel ustoupit připravované výstavbě rodinných domů.
Světelná výzdoba se na stromě poprvé rozsvítí před první adventní ne-
dělí, v pátek 25. listopadu v 17 hodin, kdy bude zahájeno pásmo před-
vánočních akcí. V pátek se mohou občané těšit na pestrý kulturní pro-
gram (přehled vystoupení najdou na plakátě na str. 33). Advent bude po-
kračovat akcemi v knihovně, muzeu, na základní škole, ve Středisku
volného času nebo v kostele sv. Michaela. Po celý advent bude na ná-
městí míru stát punčový stánek Diakonie Rýmařov, kde bude možné
získat vánoční razítko na pohledy a přání. JiKo
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Jazzclub

Ostrich Quartet v rýmařovském jazzclubu
Koncert mladého jazzového kvarteta se odehrál 28. fiíjna uÏ klasicky v ko-
morní atmosféfie na pódiu velkého sálu r˘mafiovského Stfiediska volného ãa-
su. Tentokrát pfiilákal velk˘ poãet mlad‰ích i star‰ích fanou‰kÛ jazzu. 
V rámci podzimního turné byl Rýmařov pro „pštrosí“ uskupení, které
spolu hraje teprve od roku 2013, a už stihlo koncertovat po celé střed-
ní Evropě, jedenáctou zastávkou z celkových osmnácti. „Turné si ne-
skutečně užíváme, je to super, ale zároveň je strašně těžké hrát každý
den tu samou hudbu tak, aby zněla čerstvě. Je to výzva, ale baví nás,“
konstatoval lídr kapely, saxofonista a klarinetista Štěpán Flagar. Na
rýmařovském koncertě nicméně únava nebyla poznat ani náznakem.
Kapela nastoupila ve vysokém tempu a skladby jako Do or Do not ne-
bo Questions v sobě obsáhly tolik energie, že probudily k životu celé
obecenstvo, aby je pak mohli bubeník Michal Wierzgoń a basista
Martin Kocián svými sóly přibít do sedaček jako hřebíky. Další polo-
hu nabídla třeba skladba Somewhere, která díky jemnému klavíru

Jana Kavky plynula a odnášela posluchače pryč od všedních starostí. 
„Podle mě to byl jeden z nejlepších koncertů v jazzclubu za poslední do-
bu a je úžasné, že se takovéhle akce odehrávají i tady,“ vyjádřila se ke
koncertu jedna z mladších návštěvnic Veronika Struhárová. Divácký 
úspěch přitom nebyl pro hudebníky ničím zaručeným. „Už se nám jed-
nou během turné stalo, že naše hudba lidi moc nebavila, těžko říct, čím to
bylo, protože podle nás jsme zrovna ten koncert zahráli moc dobře.
Možná od nás čekali něco jiného. Každopádně tady jsme si to moc užili
a je skvělé cítit, že lidi naše hudba baví,“ řekl po koncertě Martin Kocián. 
Kvartet začal své turné 17. října v Ostravě, a než ho 4. listopadu za-
končil v Hořicích v Podkrkonoší, projel téměř celou Českou republi-
ku včetně Brna a Prahy, ale třeba i Bojkovic, které mají pouhé čtyři
tisíce obyvatel. „Najezdíme zhruba 3 000 kilometrů, což je dost,
zvlášť pro naši punkovou dodávku,“ dodal Štěpán Flagar. 

Fota a text: Lukáš Nedomlel

Poslední letošní koncert nabídl jazz, blues a funky
Listopadov˘ koncert (12. 11.) v Jazzclubu SVâ R˘mafiov, kter˘ uzavfiel leto‰ní
sezónu, dostal podobu malého festivalu. Zatímco program klubu se bûhem roku
zamûfioval hlavnû na hudebníky ze zahraniãí putující po ãesk˘ch a moravsk˘ch
pódiích v rámci sv˘ch evropsk˘ch turné, finální Jazzfest pozval pfied poslucha-
ãe známé tváfie místní scény.
Avizovaná čerstvá novinka Sní nedorazila, a přepustila tak svoje místo
domácímu triu Esshole. Osvědčení předskokani se za poslední rok uká-
zali na nejrůznějších hudebních i nehudebních akcích – pokaždé lepší,
vytříbenější a zajímavější. Z něčeho, co ještě poměrně nedávno zaváně-
lo recesí pro omladinu, se vyklubalo slušně hrající trio, které ve vodách
jazzu, blues i alternativních divočin hledá vlastní výraz.
Festival pokračoval sólovým recitálem Jiřího Míži. Bluesman ze Staré
Vsi patří ke stálicím zdejší hudební scény už pěknou řádku let, vlastně
čtvrt století, a za celou tu dobu neuhnul ze své osobité bluesové cesty.
Sám, s arzenálem kytar (akustickou, elektrickou a rezofonickou), pří-
padně s foukací harmonikou a nohou na stompboxu, rozehrává příběhy

svých vesměs autorských písní, v nichž z východoamerických kořenů
vyrůstá blues v dobrém slova smyslu jesenické.
Ani třetí a poslední účinkující festivalu nejsou na zdejší scéně neznámí
a frekvencí svých vystoupení patří v podstatě k domácím. Jindra
Holubec, vynikající kytarista s hlasem operního pěvce a bezprostřed-
ností showmana, si tentokrát přizval na jeviště dva „amigos“, svého bra-
tra Michala s baskytarou a bruntálského bubeníka Jakuba Holčapka.
V takové sestavě získaly Holubcovy songy o něco tvrdší a rytmičtější
zvuk, víc muziky na úkor slova a vokální ekvilibristiky, kterou musel
hlavní protagonista vzdát po čtvrté skladbě i kvůli hlasové indispozici.
Jindra Holubec čím dál víc inklinuje k funky a latinskoamerickým ta-
nečním stylům. Jeho koncert okamžitě strhne, ale hlavně pobaví, proto-
že Jindrovi není nic svaté, ani ostře sledovaná hranice mezi popem a al-
ternativou (kdo nevěří, ať si pustí jeho nový klip Jukebox).
Poslední koncert jazzclubu byl příjemnou tečkou, která potěšila hudeb-
ní fanoušky všech generací a pozitivně je naladila na příští sezónu. ZN
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Zeil am Main se stal novým domovem vysídlených Rýmařovanů
Bavorské mûsteãko Zeil, leÏící v údolí Mohanu, obklopené malebn˘mi kopci
s vinicemi, d˘chá historií. Na první pohled zaujmou hrázdûné domy v centru,
gotická radnice sousedící s barokním kostelem sv. Michaela a drobnou kaplí
sv. Anny, zbytky stfiedovûk˘ch hradeb i krásná kaple Panny Marie Pomocné
na kopci nad mûstem nebo Hexenturm, vûÏ slouÏící v první polovinû 17. sto-
letí jako vûzení pro obvinûné v ãarodûjnick˘ch procesech. Obû poslednû jme-
nované památky souvisejí také s R˘mafiovem. Obû totiÏ pfiijali za stfiediska 
uchování své identity vysídlení sudet‰tí Nûmci, ktefií do Zeilu a okolí pfii‰li po
druhé svûtové válce.
V současnosti má Zeil am Main přibližně pět a půl tisíce obyvatel.
Velká část z nich má kořeny na Rýmařovsku. Když totiž po válce na-
stal odsun Němců z českého pohraničí, do oblasti tehdy dvouapůlti-
sícového Zeilu jich přišlo dvanáct set (do městečka samotného jen ro-
ku 1946 přes čtyři sta), většinou z bývalého rýmařovského okresu
a z Moravské Třebové.

Vzpomínky na tuto dobu jsou v Zeilu stále živé, na každém kroku na-
razíte na někoho, kdo si pamatuje příchod vysídlenců do města nebo
je potomkem někoho ze sudetských Němců. Počáteční soužití v čás-
tečně vybombardovaném městečku nebylo snadné. K ubytování no-
vě příchozích musela být využita každá volná místnost, jedna kuchy-
ně byla často společná i pro padesát lidí. Kromě soukromých domů
byli vysídlenci nastěhováni také do veřejných budov či dřevěných
domků lágru v blízkém Ebelsbachu. Navzdory těžkým počátkům
(vysídlenci s sebou nevezli téměř žádný majetek, vybavení domác-
ností získávaly rodiny díky veřejným sbírkám) se během dalších let
zcela integrovali a zapojili do poválečné obnovy regionu. Dodnes se
zde hrdě cituje jejich tehdejší prohlášení, že „přišli sice s prázdnýma
rukama, ale ne s prázdnou hlavou“. Mnozí byli zkušenými tkalci
a našli práci v textilním průmyslu, další zakládali vlastní provozov-
ny. Úspěch integrace je spojován se jménem tehdejšího starosty Zeilu
Rudolfa Winklera, který ji během třiceti poválečných let ve vedení

města značně podpořil (mimochodem v jeho vlastním domě po válce
bydlelo třicet vysídlenců). V roce 1972 převzalo město Zeil oficiální
patronát nad vysídlenci z Rýmařovska.
Jeho syn Christoph Winkler, později rovněž starosta, na odkaz svého
otce navázal v roce 2010 založením muzea odsunu Treffpunkt Heimat
v přízemí zmíněné Hexenturm, věže spjaté s honem na čarodějnice,
kterému v letech 1616–1631 padlo za oběť čtyři sta lidí. Na jednom

místě se tak připomíná dvojí těžké období v dějinách Zeilu (analogic-
ky k naší vlastní historii). Dvě malé místnosti za věží věnované vla-
steneckému muzeu obsahují nejen expozici s řadou autentických
předmětů včetně kufrů, krojů, nádobí či jiných předmětů domácnosti,
které si vysídlenci přivezli, ale především bohatý archiv dokumentů
souvisejících s vysídlením sudetských Němců do této části Německa.

Zeiler Käppele se stala novou „kaplí V Lipkách“ vysídlených
Rýmařovanů

Pohled na historické centrum Zeilu od kaple

Setkání se zástupci Zeilu a tamních spolků uvedl starosta Thomas
Stadelmann

Majitelka vinného sklípku Heidi Schick je potomkem rodiny Jordanů
odsunutých z Mladějovic; její babička šla do odsunu sama se čtyřmi
dětmi, s manželem nasazeným ve válce se už nikdy nesetkala

Zakladatel muzea Treffpunkt Heimat Christoph Winkler ukazuje do-
kumenty o Rýmařovsku
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Druhým důležitým centrem společenského života nově příchozích je
taktéž už zmíněná Zeiler Käppele, tyčící se na kopci nad městečkem.
Kapli Panny Marie Pomocné, založenou roku 1727, přijali příchozí
Rýmařované za svou náhradou za kapli V Lipkách a od července
1948 k ní každoročně konají velkou pouť.
Po sametové revoluci v Československu a obnově vztahů se západní
Evropou ožil na počátku 90. let i zájem německých vysídlenců navá-
zat komunikaci s rodným krajem. U prvních kontaktů mezi Zeilem
a Rýmařovem stála Rosemarie Kretschmer, zástupkyně vysídlených
Rýmařovanů, která zprostředkovala setkání mezi tehdejším starostou
Zeilu Erichem Gessnerem a rýmařovským starostou Miroslavem
Slováčkem. Z prvních návštěv zástupců obou měst širší spolupráce
ještě nevzešla, čas pro intenzivnější vztahy nastal až o dvacet let po-
zději a vyvrcholil podpisem partnerské smlouvy mezi současnými
starosty Thomasem Stadelmannem a Petrem Kloudou roku 2014.
Zeil je tedy navzdory společné historii naším nejmladším partner-
ským městem. Z německé strany je patrný silný zájem o udržení
a prohloubení vzájemných vztahů a především jejich rozšíření mezi
běžné obyvatele obou měst. Loni byla do Zeilu pozvána skupina hos-
tů z Rýmařova na tamní Weinfest a letos na ně navázala další výpra-

va, jejímž cílem už bylo dojednání konkrétních společných kultur-
ních a sportovních aktivit a také vzájemná výměna informací pro his-
torický výzkum. Město zastupoval bývalý starosta Miroslav
Slováček a místostarostka Marcela Staňková, spolupráci mezi škola-
mi projednával Jiří Taufer ze ZUŠ Rýmařov a Petr Kroutil z gymná-
zia a přístup k historickým dokumentům Petr Müller z městského
muzea a Zdenka Přikrylová z Rýmařovského horizontu.
Program víkendové návštěvy na sklonku října byl z německé strany
precizně připraven, jeho součástí byla prohlídka historického centra
Zeilu, návštěva zdejšího muzea odsunu se zasvěceným výkladem
Christopha Winklera, komentovaná prohlídka historického města
Bambergu s českou průvodkyní nebo večerní koncert Zeilského ko-
morního orchestru pod taktovkou Olivera Kunkela. Pozitivní dojem
v hostech z Rýmařova ovšem zanechala především ochota němec-
kých partnerů poskytnout veškeré informace a zprostředkovat osob-
ní kontakt s tamními protějšky – učiteli, sportovci, umělci a pamět-
níky, s nimiž bude možné navázat bližší spolupráci. Velký potenciál
představuje především archiv vlasteneckého muzea, který se nyní 
otevírá i českým badatelům. Studium zde uložených materiálů nám
umožní blíže poznat minulost místa, v němž žijeme. ZN

V muzeu Treffpunkt Heimat

Rozloučení se starostou Thomasem Stadelmannem, místostarostou
Dietrem Köpfem a Christophem Winklerem na zeilské radnici

Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení pohraničí
Od loňského roku se na stránkách našeho čtrnáctideníku vracíme 
k událostem spjatým se 70. výročím konce druhé světové války, odsu-
nu sudetských Němců a dosídlování pohraničí. Přinesli jsme řadu vzpo-
mínkových vyprávění českých a slovenských dosídlenců, kteří se na
Rýmařovsko přistěhovali v letech 1945 a 1946 z Hané, Slovácka,
Zlínska, jižní Moravy, západního i východního Slovenska či
z Rumunska, aby zde nahradili původní německé obyvatele. Většina
z nich se s místními Němci ještě setkala, sdílela s nimi krátce domovy
a byla svědky jejich nuceného odchodu.
Přes tisíc odsunutých Němců, z toho velká část původem z tehdejšího
okresu Rýmařov, bylo transportováno do oblasti Zeilu nad Mohanem.
Toto město převzalo roku 1972 nad vysídlenci ze Sudet patronát a po
revoluci také navázalo kontakt s Rýmařovem, který byl oficiálně stvr-
zen roku 2014 podpisem partnerské smlouvy. Podle té se obě města za-
vázala spolupracovat ve vzdělávací, kulturní, sportovní a zájmové ob-
lasti a sbližovat obyvatele obou měst včetně nejmladší generace. 
Vztah Rýmařova a Zeilu je poněkud jiný než v případě ostatních part-
nerských měst. Vychází ze skutečnosti, že obě města mají společnou,

a to bohužel dost pohnutou minulost. Jejich historie se protíná v mo-
mentě poválečného odsunu sudetských Němců. Téměř úplnou výmě-
nou obyvatelstva v pohraničí vznikla propast mezi předválečným měs-
tem Römerstadt a poválečným Rýmařovem. Město jako by ztratilo pa-
měť.
Po dlouhých letech mlčení, po pozvolném rozpomínání, jehož výsled-
kem je řada historických studií zejména z pera Mgr. Jiřího Karla a jeho
mladších kolegů z městského muzea, přestává být historie našeho měs-
ta včetně událostí předválečných, válečných a těsně poválečných tabui-
zovanou. V souvislosti se zmíněným výročím chceme proto navázat na
vyprávění českých a slovenských dosídlenců vzpomínkami rýmařov-
ských Němců, kteří prožili odsun vesměs jako děti. Je to zřejmě po-
slední možnost je vyslechnout.
Prvním z přímých účastníků odsunu z Rýmařovska, žijícím dnes v Zeilu
nad Mohanem, který nám poskytl své vzpomínky na odsun, je osmde-
sátiletý Edgar Kolb. Jeho rodina žila do roku 1945 v domku na Potoční
ulici (Teichseide 36) ve Staré Vsi, nedaleko kostela. V době, kdy byla
povolána do odsunu, bylo Edgaru Kolbovi pět let.

Edgar Kolb: Vzpomínky na odsun ze Staré Vsi roku 1946
(Zpráva krajana Edgara Kolba z Zeilu nad Mohanem o odsunu Němců ze Sudet v roce 1946)

V domě mých rodičů ve Staré Vsi žily do odsunu moje prababička
Klara Schönfelder, moje prateta Marianne Kolb, moje teta Edith Kolb
(její muž byl ve válce), moje teta Anna Hilscher se svým půlročním sy-
nem (strýc Oswald Hilscher byl také ve válce). Moje matka Stephanie
tam žila ještě s námi třemi dětmi, náš otec byl také nasazen do války.
Byl leden, byl jsem ještě dítě a hrál jsem si v dílně svého dědečka
s králíky. Náhle mne matka se smutnou tváří vzala do domu a oblék-

la mi teplejší oblečení. Dostal jsem asi dva vlněné svetry a ještě pří-
liš velký kabát, který jsem si nechtěl navléknout; byl mé starší sest-
ry. Tu matka řekla: „Ten potřebuješ, protože pojedeme nákladním au-
tem do Janovic.“ Dostal jsem pak ještě na záda batoh, v němž bylo 
uloženo rodinné album a naše kuchyňské hodiny – hodiny značky
Kienzle, které po opravě ještě dnes ukazují přesný čas. Byl to sva-
tební dar mých rodičů z roku 1933.
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Moje matka naložila pokrývky a další věci na sáňky a dobře je upev-
nila. Obě moje sestry nesly kufr a tašky.
Zvědavě jsme čekali na nákladní auto, na němž už seděli lidé ze Staré
Vsi se zavazadly. Také nás naložili nahoru; během jízdy bylo velmi
chladno. Náhle zůstalo auto stát a musela se do kotle na dřevoplyn
naložit buková polena.
Kolik dnů jsme strávili na janovickém zámku, už nevím. Protože byl
můj strýc Heinrich Schwan zaměstnán na lesní správě a jeho žena
v domácnosti zámku, znal jsem některé místnosti, jež jsem také bě-
hem pobytu ve sběrném táboře navštívil.
Při převozu na nádraží byly už naše sáňky prázdné, také dva kufry
nám Češi odebrali. Později jsme se dozvěděli, že někdo viděl odjíž-
dět koňský povoz se zabavenými věcmi.
Na nádraží v Rýmařově jsme byli naloženi do dobytčích vagónů. Ve stej-
ném vagónu byl ještě jeden kluk; hrál jsem s ním v rohu karty, než se 
unavil a usnul. Když jsem s ním chtěl následujícího rána zase hrát, ne-
probudil se. Byl studený a ztuhlý. Ležel vedle otevřené větrací šachty 
a umrznul. Později jsem ho viděl ležet s dalšími lidmi na dvoukoláku na
nástupišti. I když ve vagónu stála litinová kamna, nedalo se v nich ze za-
čátku topit, protože nebylo k dispozici žádné palivo. Kromě toho vedla
roura od kamen jen ke stropu vagónu, a ne ven. Aby se dala vydržet ne-
snesitelná zima, snažili se lidé udělat trochu ohně z postradatelných věcí.
Šířící se silný kouř donutil jednoho člověka otevřít posuvné dveře. Náhle
se vylomily z ukotvení a spadly na nástupiště. Češi toho člověka kvůli to-
mu zbili a přinutili ho, aby – z posledních sil – ty dveře pověsil zpátky.
V Praze zůstal vlak stát; porouchala se lokomotiva a musela se vy-
měnit. Moje matka využila zdržení a šla se mnou žebrat do města.
Obě moje sestry musely ve vagónu dohlížet na zbylý majetek. Na
mostě přes Vltavu jsme viděli, jak jedna naše známá hodila obě svo-
je děti do řeky a skočila za nimi. S hrůzou se lidé dívali na tonoucí,
dokud nezmizeli mezi velkými ledovými krami.
Na hranici ve Furthu im Wald jsme byli zaregistrováni a hojně zásobe-
ni desinfekčními prostředky. Odtamtud jsme byli transportováni do
Schweinfurtu, kde jsme byli dočasně ubytováni ve velkém protiletec-
kém bunkru na hlavním nádraží.
Později jsme přišli do Hassfurtu
na zemědělskou školu a odtud
byl transport asi 1 200 osob roz-
dělen do různých obcí.
My jsme skončili ve Fürnbachu
ve Steigerwaldu. Omrzly mi no-
hy; nemohl jsem už vůbec cho-
dit. Slezly mi nehty na nohou.
Lékař ve Würzburgu, který byl
v kontaktu s americkým armád-
ním lékařem, dostal k mému lé-
čení penicilin, a ten zabral.
Toto jsou moje vzpomínky na
vyhnání z vlasti.
(V německém znění publikováno

v časopise Römerstädter
Ländchen v březnu 2006.)

Edgar Kolb během našeho rozhovoru doplnil vyprávění o události
svého poválečného života v Německu. Jeho otec se z války vrátil
a rodinu vyhledal až v Zeilu. V počátcích svého pobytu v malé chu-
dé vesnici Fürnbachu bydleli Kolbovi v jednom domě se třemi další-
mi rodinami a používali společnou kuchyň. Kolbovi obývali jedinou
místnost a malý Edgar spal ze začátku na sražených židlích, protože
nebylo dost postelí.
Později začal chodit do školy a v roce 1961 se odstěhoval do Zeilu
nad Mohanem, kde žije dodnes. Vyučil se strojním mechanikem a po-
té pracoval v malé soukromé továrně ve Schweinbachu.
V roce 2010 navštívil Starou Ves, aby se podíval na rodný dům.
Dovnitř se ovšem nedostal, současní majitelé se k němu prý chovali
nepřátelsky a do domu jej nepustili.
Do muzea odsunu Treffpunkt Heimat v Zeilu věnoval Edgar Kolb ně-
kolik exponátů, např. sáňky, které zmiňuje ve vzpomínkách.

(Vzpomínky Edgara Kolba přeložila a z jeho vyprávění doplnila ZN
fota: ZN a archiv muzea Treffpunkt Heimat)
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Příjezd vysídlenců vlakem do
Ebelsbachu nedaleko Zeilu

K ubytování vysídlenců posloužila každá volná místnost

Edgar Kolb před rodným domkem ve Staré Vsi (2010)

Edgar Kolb vypráví o dalších osudech rodiny v NěmeckuLágr v Ebelsbachu
Sáňky, na kterých vezli svoje věci
při odsunu, věnoval muzeu v Zeilu
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Organizace a spolky

Kouzelná buřinka poděkovala osmým koncertem
O cel˘ mûsíc dfiíve neÏ loni, ve ãtvrtek 3. listopadu, se na pódiu velkého sá-
lu SVâ R˘mafiov odehrál dal‰í Koncert pro Kouzelnou bufiinku – benefiãní 
akce, kterou uÏivatelé centra pro mentálnû handicapované vûnují sv˘m pod-
porovatelÛm. Pozvaní hosté, sponzofii, dárci i dobrovolní pomocníci se mohou
pfiesvûdãit o tom, Ïe jejich podpora má smysl.
Program koncertu se nevymykal standardu předchozích ročníků; první
část patřila samotným handicapovaným, nejen uživatelům centra
Kouzelná buřinka, jež založila místní Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením (SPMP Rýmařov), ale i jejich přátelům z brun-
tálské Polárky a dětem ze základní školy praktické na Školním náměs-
tí v Rýmařově. Ty celý program zahájily recitací a tanečním vystoupe-
ním. Hudbou a zpěvem do programu přispěla bruntálská Polárka, s níž
jsou rýmařovští handicapovaní v přátelském kontaktu. Společně pod-
nikají kulturní i sportovní akce, poměřují síly v nejrůznějších disciplí-
nách (pétanque, bowlingu, fotbálku) a společně vyrážejí reprezentovat
naši oblast na krajské soutěže. Jejich poslední výprava na krajskou 
olympiádu v lehké atletice skončila medailovým úspěchem (více v sa-
mostatném článku), na němž měla velký podíl dvojice rýmařovských
zástupců Vladimír Litvík a Milan Sáblík. V Kouzelné buřince se
ovšem nejen sportuje, ale také tančí nebo hraje na bubny, což uživate-
lé centra předvedli i na pódiu SVČ – v choreografii terapeutky Zuzany
Štefelové á la Rebelové a v rytmické skladbě, kterou si nacvičili han-
dicapovaní sami pod vedením Vladimíra Litvíka.
Druhou část koncertu vždy naplňuje pozvaná kapela.
Handicapovaným i jejich hostům už zahrála nejedna hvězda –
Pangea (The Beatles revival), Elvis Presley (revival), člen Spirituál

Kvintetu Jiří Holoubek se svým triem, olomoucká kapela Fly
Tomorow, Pavel Novák ml., ale i místní dechovka Podolanka či sku-
pina Alternativa. Ze zdejších hudebních vod čerpali pořadatelé kon-
certu i letos. Posluchače tentokrát potěšila mladistvá kapela s poně-
kud nezvyklým názvem Hudební soubor 96 Břidličná (jehož význam
poodhalil moderátor celého podvečera Vladimír Stanzel).
Koncert pro Kouzelnou buřinku je veřejným vyvrcholením každoroč-
ních aktivit centra, jeho program tím však nekončí. V listopadu odehra-
jí uživatelé centra turnaj v kuželkách a bowlingu jednotlivců v Bruntále,
miniturnaj ve fotbálku v Rýmařově, v pátek 25. listopadu se představí
při zahájení adventu na náměstí Míru v Rýmařově a o den později ve
stánku na Dnech zdraví ve Středisku volného času Rýmařov.
Sponzory a partnery centra, kterým Kouzelná buřinka věnovala svůj
koncert jako poděkování, letos byli město Rýmařov, SVČ Rýmařov,
Diakonie ČCE Rýmařov, SPMP ČR Moravskoslezský kraj, Barum
Continental, Teplo Rýmařov, Eurointermetall, s. r. o., Stas, v. o. s.,
Tvrdkovská zemědělská farma, RDmont, s. r. o., Zemědělská farma
Jan Hořák, František Filip, Klempířství Pipa, s. r. o., Infini, a. s., Ing.
Zdeněk Chmela – Moravský Beroun, René Škarupa, MUDr. Bohumil
Servus, MUDr. Kristina Volková, ZO OS Stavby Rýmařov, KS-
I Filtertechnik, s. r. o., hotel Praděd, Svět zvířat – Rostislav Valíček,
TJ Jiskra Rýmařov, ZŠ Rýmařov, Rýmařovský horizont, Jarmila
Kappelová, Bohumila Teislerová, patron Jindřich Štreit a další. ZN

Medaile z krajské olympiády handicapovaných posbírali borci z Rýmařova
Krajská olympiáda v lehké atletice pro mládeÏ s mentálním postiÏením probûhla
ve dnech 22. a 23. záfií ve Fr˘dku-Místku jiÏ po dvacáté. KaÏdoroãnû ji pofiádá
Handicap centrum ·kola Ïivota Fr˘dek-Místek, o. p. s., pod zá‰titou primátora
statutárního mûsta Fr˘dku-Místku. Handicapovaní sportovci z R˘mafiova na ní
vybojovali medaile.

Akce se účastnili závodníci z celé České republiky, ze Slovenska
a Polska. Celkem 150 závodníků v 27 družstvech soutěžilo o Putovní
pohár primátora statutárního města Frýdku-Místku a medailová umístě-
ní v jednotlivých atletických disciplínách. Šlo o nejpočetněji zastoupe-
nou akci v historii této soutěže.
První den olympiády probíhal v horském hotelu Srdce Beskyd na
Podolánkách. Během tzv. outdoorového dnu se hrály seznamovací hry
a soutěže, aby se závodníci spřátelili a připravili na hlavní olympijský
závod. Ten se uskutečnil následujícího dne na lehkoatletickém stadionu
TJ Slezan ve Frýdku-Místku v šesti disciplínách: běhu na 50 m, skoku
do dálky, hodu kriketovým míčkem, běhu na 400 m, štafetě 5x 80 m
a přetahované lanem.
Na olympiádu handicapované mládeže vyslala svůj tým i Společnost
pro podporu lidí s mentálním postižením Bruntál. Jeho členy byli také
Vladimír Litvík a Milan Sáblík z rýmařovské Kouzelné buřinky, která
zastupuje SPMP Rýmařov.
Jelikož naše borce za ty roky znají, měly všechny týmy nabroušeno
hlavně na ně. To jsme zjistili hned u první disciplíny, běhu na 50 m, kde
měli někteří polští a slovenští běžci nazuty tretry. Rozdíl mezi prvním
a třetím místem ve finále představovala pouhá 0,1 s. Na druhém místě
skončil Milan Sáblík, na třetím po startovním prokluzu Vladimír Litvík.
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Další disciplínou byl hod kriketovým míčkem. Zde zvítězil Vladimír
Litvík (65 m) před Milanem Sáblíkem (64 m). Jeden z hozených míčků
vítěze hledali pořadatelé ještě v průběhu vyhlašování výsledků.
Ve skoku do dálky se „pro změnu“ umístil jako první Milan Sáblík, ná-
sledován Vladimírem Litvíkem na druhém místě. Rozdíl mezi oběma
borci byly 2 cm! Bohužel tady se našemu týmu nevedlo, přešlapy ostat-
ních borců nás připravily o celkové vítězství v týmové soutěži o pohár.
V běhu na 400 m naši borci skončili na 3. a 4. místě, přičemž rozdíl me-
zi 1. a 4. místem byl 0,9 sekundy. Ve štafetě na 5x 80 m tým zabojoval
a obsadil 3. místo.

Zlatým hřebem byla ovšem přetahovaná na laně. V tomto případě
jsme rozhodně nebyli favority, ale kluci zabrali a taktickou disciplí-
nou se ve vyřazovacím souboji probili až do finále. Finálový souboj
byl velkou bitvou a především náporem na hlasivky povzbuzujících.
Náš tým využil kratičkého soupeřova zaváhání a strhnul vítězství na
svoji stranu.
Bruntálsko-rýmařovský tým handicapovaných atletů získal na olym-
piádě celkové druhé místo a zástupci Kouzelné buřinky Vladimír
Litvík a Milan Sáblík byli vyhlášeni nejlepšími sportovci olympiády. 

Foto a text: Jiří Slováček

Mladí rybáři ukončili sezónu lovem pstruha
Dne 30. října proběhly na našem rybníčku u penzionu Slunce rybář-
ské závody mládeže při MO ČRS v Rýmařově. Cílenou rybou byl
pstruh duhový, kterého jsme obdrželi v množství o váze 20 kilogra-
mů jako sponzorský dar od Rybářství Tylov. Za krásného počasí si
děti skvěle zachytaly a každý si odnesl domů nádherné ryby.
Proběhlo i tradiční opékání a pomyslné ukončení lovné sezóny,

i když ta trvá až do konce roku.
Chtěl bych společně s kolegou Petrem Máckou poděkovat sponzo-
rům, jimiž je město Rýmařov, MO ČRS Rýmařov, Rybářství Tylov,
a spoustě dalších, bez kterých by rybářský kroužek mohl jen těžko
fungovat. Ještě jednou děkuji i za děti.

Fota a text: Jaromír Čech a Petr Mácka, vedoucí kroužku
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Ve westernovém areálu se odehrál strašidelný Halloween
Westernov˘ areál Kemp Indiana v janovickém lomu nabídl dûtem i jejich do-
spûl˘m prÛvodcÛm náramnou podívanou a záÏitky pfii prvním roãníku
Halloweenu s pestr˘m programem, soutûÏemi o ceny, bohat˘m obãerstvením
a opékáním ‰pekáãkÛ u táboráku.
Sychravá sobota 5. listopadu s vlezlou zimou nelákala k delším vy-
cházkám ani sportovním aktivitám. Spíš naopak, zalézt pod peřinu
s dobrou knížkou a oddávat se sladkému nicnedělání u strašidelných
příběhů, navozujících atmosféru dušičkového času. 
Byli ovšem i tací, a nebylo jich málo, kteří se jen knižními či filmo-
vými strašidelnými příběhy zlákat nenechali a vyrazili v maskách
s lampionovým průvodem na opravdovou strašidelnou trasu. Průvod
čarodějnic a čarodějů, oživlých mrtvol a dalších děsivých masek, kte-
rý čítal odhadem dvě stovky účastníků, vyšel krátce po sedmnácté
hodině od Penny marketu po cyklostezce do Janovic a westernového

areálu. Na děti tam čekala spousta zábavy – soutěže organizované
a vtipně komentované Adamem Komůrkou, výtvarný koutek pro nej-
menší a hlavně tajuplný pohádkový les. Na stezce odvahy lesem 
plným strašidel a skřehotajících příšer děti plnily nejrůznější úkoly,
aby si za svou odvahu mohly zazvonit na kouzelný zvoneček a přát
si tajné přání. Na konci tajuplného lesa je bílá paní obdarovala slad-
kou odměnou. A věřte nebo ne, našli se i rodičové, kteří měli v taju-
plném lese pěkně nahnáno. Po tomto zážitku se pak všichni uchýlili
k velkému táboráku, aby se ohřáli a opekli si špekáček.
První ročník Halloweenu ve westernovém areálu byl skvěle připra-
venou akcí s dobrou atmosférou a bohatým programem. Organizátoři
zaslouží, řečeno školní mluvou, jedničku s hvězdičkou. Snad i druhý
ročník dušičkové zábavy přinese dětem a jejich rodičům neméně pů-
sobivou podívanou a možná i něco navíc. JiKo
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Sociální asistence Krnov, Rýmařov a naše návazné aktivity
Již osmé výročí své existence oslavila v říjnu rýmařovská pobočka
služby Sociální asistence Krnov, Rýmařov, která poskytuje sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Naším posláním je podporovat
rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci ohro-
žující výchovu a vývoj dětí, tak, aby byly přímo v prostředí jejich do-
movů vytvořeny podmínky pro jejich příznivý vývoj a růst. Cílem na-
ší služby je rodina, která samostatně zvládá problémy každodenního
života včetně krizových situací, má kompetence k péči o děti a jejich
výchově, samostatně zvládá hospodařit s penězi, pečovat o domácnost
a jednat na úřadech. Pracovníci služby navštěvují rodiny v jejich při-
rozeném prostředí, v případě potřeby a přání rodiny také v prostorách
pobočky, kde společně pracují na vytyčených cílech.
Nedílnou součástí našich činností je také organizace volnočasových
aktivit pro rodiče s dětmi v rámci projektu Nejsme na to sami, který
je finančně podporován Nadací Terezy Maxové, Moravskoslezským
krajem a městem Rýmařov. Smyslem těchto aktivit je nabídnout ro-
dinám s dětmi alternativu trávení volného času. V letošním roce jsme
v rámci uvedeného projektu uspořádali tyto akce: 
Den plný her a tvoření – hraní deskových a logických her, skládání
a zažehlování obrazců z umělých korálků;

Velikonoce – oslava tradičního křesťanského svátku;
Rosteme s knihou – vzdělávací akce s cílem motivovat děti a dospě-
lé k četbě;
Poznávací výlet po okolí Rýmařova – výlet s cílem na zámku
Janovice s opékáním špekáčků a poznáváním přírody;
Přespávací akce v Krnově – akce pro děti z Rýmařovska, Krnovska,
Albrechticka a Osoblažska spojená s výletem na Ježkův palouk, hra-
ním velké strategické hry a hrami v klubovně a tělocvičně, společné
sledování vybrané pohádky a hromadné přespání;
Výlet do Pevnosti poznání – návštěva interaktivního muzea vědy
v Olomouci spolu s dětmi z Krnovska a Albrechticka.
Do konce tohoto roku ještě pojedeme na bazén v Bruntále a uspořá-
dáme vánoční besídku. Součástí návazných aktivit je tradiční „mini-
bazárek“ s oblečením, obuví a hračkami, který jsme v letošním roce
uspořádali pro naše klienty i veřejnost v březnu a listopadu.
Naše služba si nesmírně váží podpory Nadace Terezy Maxové,
Moravskoslezského kraje a města Rýmařova. Doufáme, že tato spolu-
práce bude úspěšně pokračovat i v budoucnu. Hana Lhotská

Slezská diakonie, Sociální asistence Krnov, Rýmařov
Julia Sedláka 14, 795 01 Rýmařov, tel.: 733 142 431, 734 427 269

Stránské, z. s., pořádá
26. listopadu od 10:00 do 18:00

Vánoční zdobení
v Nedělní škole řemesel ve Stránském

Každoroční akce zaměřená na výrobu vánočních dekorací
Tradiční i moderní techniky zdobení s využitím přírodních materi-
álů, keramiky, drátenického řemesla i kukuřičného šustí, vlny atd.

Dalším kreativním nápadům se nebráníme
Těšíme se na Vás!

www.stranske.websnadno.cz
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Z okolních obcí a měst

Třídí vaše obec?
Tfiídí va‰e obec odpad? Vidíte v tom jako obãané smysl? Tfiídûní odpadu má dale-
kosáhl˘ v˘znam pro Ïivotní prostfiedí, tato nenároãná ãinnost mÛÏe mít ale pozi-
tivní pfiínos také pro samotnou obec. 
Ví o tom své starosta Tvrdkova Jan Žédek. Povedlo se mu ve své obci
a jejích místních částech motivovat spoluobčany k třídění natolik, že je
nucen rozšiřovat sběrná místa a dokupovat nové kontejnery na tříděný od-
pad, aby podpořil zájem všech uvědomělých občanů. V obci je čisto a po-
řádek. A co víc? V Hradci nad Moravicí proběhlo 8. listopadu vyhlášení
výsledků několika soutěží v oblasti třídění a obec Tvrdkov v žádné z nich
nechyběla na stupních vítězů. 
V soutěži O keramickou popelnici (třídění papíru, plastu, skla, nápojového
kartónu) se Tvrdkov umístil na 3. místě a získal odměnu 20 tisíc korun,
v soutěži O keramické sluchátko (třídění drobných elektrospotřebičů, počí-
tačů a televizorů) obhájil vítězství a získal dalších 5 tisíc korun. Obec se na-
víc stala vítězem soutěže Elektrooskar 2016 (třídění objemných elektrospo-
třebičů a elektrických nástrojů) a obdržela opět odměnu 20 tisíc korun.
V přepočtu na jednoho obyvatele odevzdali občané Tvrdkova k ekolo-
gické recyklaci celkem 6,3 kg drobných elektrospotřebičů, počítačů a te-
levizí. Objemných elektrospotřebičů a elektrických nástrojů odevzdal
průměrně jeden občan 22,8 kg.
„Za výbornými výsledky stojí dlouhodobá práce s občany, kterým patří
velké díky. Ocenění pro obec znamená velké povzbuzení do dalšího třídě-
ní. Podíl na našem úspěchu nesou také organizace Sdružení obcí
Rýmařovska a Místní akční skupina Rýmařovsko, které v uplynulých le-

tech stály za realizací projektů, v rámci nichž došlo k pořízení nádob na
tříděný odpad – obce byly vybaveny kontejnery, kompostéry a velkoobje-
movými nádobami, za to také velké díky,“ dodal hrdý starosta Jan Žédek.
Je skvělé, že i naše obce umí uspět a jsou vidět! Obci Tvrdkov a jejím
místním částem přejeme hodně elánu do dalšího soutěžního roku a ostat-
ním obcím na Rýmařovsku mnoho nadšených a stejně uvědomělých ob-
čanů, jaké má Tvrdkov.

Ing. Ivana Lukešová, Sdružení obcí Rýmařovska
Foto: archiv obce Tvrdkova

Bezpečnost na prvním místě
Tisíce aut vãetnû tûÏk˘ch kamionÛ, které dennû projedou Lomnicí, se nejspí‰
nikam nevytratí. Spí‰ naopak. V obci se proto dokonãuje projekt Smí‰ená
stezka Lomnice – etapa I, kter˘ v ãásti mezi obecním úfiadem a prodejnou po-
travin zajistí obãanÛm bezpeãnûj‰í pohyb kolem hlavní silnice. 
Letos byla Lomnice úspěšná i s další žádostí o dotaci ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury ve výši 3 254 tisíc korun. Nutno zdůraz-
nit, že v tomto dotačním titulu bylo podpořeno jen osmnáct žádostí
z celé republiky a Lomnice byla jediným úspěšným žadatelem o do-
taci z Moravskoslezského kraje. Projektovou dokumentaci a žádost
o dotaci zpracovává firma ATELIS Olomouc, která se zaměřuje na li-
niové stavby. 

Obec již vyhlásila výběrové řízení na realizaci cyklostezky, která je
pro obec klíčová. Nyní se připravuje podpis smlouvy. Následně bu-
dou probíhat stavební práce v úseku od obecního úřadu směrem na
Tylov. Vznikem nové stezky bude především odkloněn pohyb chod-
ců od blízké místní komunikace. Řidiče v tomto úseku už tak trápí
špatné rozhledové poměry a nepřehledné zatáčky.
Do budoucna si obec dává za cíl upravit i další úseky v obci. Třetí 
etapa bude nepostradatelnou součástí zajištění bezpečného pohybu
chodců. V souvislosti s tím již probíhá územní řízení. Pro realizaci 
etapy 3A bude důležité podat projektovou žádost a uspět.

Ing. Kateřina Uličná, Sdružení obcí Rýmařovska

Broučci už šli spát
BlíÏí se adventní období, a proto je nejvy‰‰í ãas na tradiãní Uspávání brouã-
kÛ. Pofiadatelé ze Studentského klubu Bfiidliãná si pro jeho uspofiádání vy-
brali ãtvrtek 3. listopadu. Na akci získali finanãní podporu Moravskoslez-
ského kraje, a díky tomu, Ïe se ve ãtvrtek umoudfiilo poãasí, nic nebránilo
pûknému prÛbûhu zábavného odpoledne. 
Více než stovka soutěžících ve věku od 2 do 14 let si přišla na své. Děti
i jejich rodiče a prarodiče si užili zábavu při soutěžích a doprovodném
programu. Děti povozila kobylka Jiskra ze spřáteleného Jezdeckého
klubu Jestřábí, z. s., a vydovádět se mohly i ve skákacím hradě. 

Zlatým hřebem večera byl lampionový průvod, kterým děti vyprová-
zely broučky. Světýlek se sešlo opět dost, odhadem přes padesát,
a tak byl průvod, který směřoval od ZŠ Břidličná až na prostranství
u městského úřadu, pořádně dlouhý. Na závěr zahrál Ondřej Šuléř 
ukolébavku na altovou flétnu a tečku za akcí udělal ohňostroj, který
odpálil člen dobrovolného hasičského sboru pan Vlček. O tom, že se
i letos „loučení“ vydařilo, svědčí pochvalné ohlasy přítomných i po-
řízené fotografie. 

Fota a text: Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná
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Deváťáci a jejich EVVO prográmky jsou opět zde
Od letošního října se můžete v mateřských školách v okolí setkat se
žáky ZŠ Břidličná. Ne že by si potřebovali zopakovat základy, nao-
pak. Jezdí mezi děti proto, aby jim ukázali, jak důležité je vytvořit si
správný vztah k přírodě.
Původní myšlenka vyšla z řad deváťáků již ve školním roce 2013/14.
Tehdy se rozhodli ukázat možnost výuky EVVO (environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty) trochu jinak. Vzniklo pásmo programů
pro mateřské školy s názvem Deváťáci a jejich EVVO prográmky.
Naši žáci se s nimi rozjeli do MŠ v okolí anebo si zvali děti do ZŠ. 
První ročník se vydařil, alespoň soudě podle ohlasu dětí i učitelek
z MŠ. Mnohé z tehdejších deváťáků navíc zkušenost s malými dětmi

ovlivnila natolik, že se rozhodli věnovat jim svůj čas i do budoucna
jako vedoucí kroužků. 
Po odmlce na ně ve školním roce 2016/17 navázali žáci letošní de-
vítky. Na říjen si připravili první prográmek nazvaný Zvířátka kolem
nás. Rozjeli se s ním do MŠ v Kočově a Ryžovišti. Společně s dět-
mi si povídali, hráli a soutěžili o drobné odměny. Nezapomněli ani
na břidličenské prvňáčky, s nimiž si ověřili, zda se prográmek bude
dětem líbit. 
Nyní už připravují další, tentokrát nazvaný Zima klepe na dveře, a tě-
ší se, že se ke zmíněným mateřinkám přidá i naše MŠ Břidličná a dal-
ší z okolí. Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Stardance, aneb Když se v Morávce tančí
Není to tak dlouho, co jsme ãtenáfie zvali na seriál pfiipravovan˘ch taneãních ve-
ãerÛ v Malé Morávce. âas nezadrÏitelnû bûÏí kupfiedu a my dnes mÛÏeme 
s hrdostí oznámit, Ïe jsme dotanãili do finále.
Naše díky patří především všem tanečníkům, kteří se odhodlali, zaho-
dili svůj ostych a absolvovali s námi tuto akci. Mezi tanečními páry
jsme mohli přivítat nejen občany Malé Morávky a Karlova pod
Pradědem, ale také pár z Václavova u Bruntálu, z Rudné pod Pradědem
či manžele z Ryžoviště, a toho si velice ceníme.
Celkem se nás scházelo deset párů téměř všech věkových kategorií.
Troufáme si říci, že jsme se naučili základní kroky a sestavy devíti tan-
ců (waltzu, tanga, anglického valčíku, polky, salsy, jivu, cha-chy, rum-
by a country). Ovšem nic není zadarmo a i nás to stálo pár pošlapaných
nohou, namožených lýtek a bolest svalů, o jejichž existenci jsme dosud
nic netušili. Ale stálo to za to! Atmosféra byla přesně taková, jakou jsme
si přáli – uvolněná, přátelská a zároveň s nádechem noblesy a lesku.
A co naši taneční průvodci – Kamila Limberková a Lukáš Hojdan?
Věříme, že i oni si to s námi užili. Jejich trpělivost a ochota byly nevy-
čerpatelné a plody jejich práce jsou patrné. I oni se snažili a my se bude-
me snažit na oplátku jejich úsilí uplatnit při nejbližší možné příležitosti.
Již teď padla myšlenka na pokračovací večery dříve než na podzim

2017, ale nápad je prozatím v kolébce. Bude-li elán, zájem a chuť, pus-
tíme se do toho a vy budete včas informováni.
Naše poslední díky patří obci Malá Morávka, která nám umožnila vy-
užít prostory a vybavení nové tělocvičny.
Nejen absolventům našich tanečních večerů držíme pěsti, ať se jim kro-
ky vryjí hluboko do paměti a ať stále přetrvává jejich chuť učit se novým
věcem, zvláště takovým, které mají smysl a posouvají nás dál a výš. 

Ivana a Jaroslav Lukešovi, foto: archiv Sdružení obcí Rýmařovska

MŠ Ryžoviště

MŠ Kočov
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Z historie

Poněkud anachronická pověst o dobytí Strálku a její další sestry
Zvláště v období romantismu, ale i mnohem dříve a vlastně dodnes za-
jímá značnou část lidské společnosti tajemství dávno zapomenutých dě-
jů, prastarých staveb a dalších mezníků místní i vzdálené historie.
Protože však dějiny odpovídají jen na část otázek a mnohdy velmi ku-
se, vznikalo nejpozději od baroka množství náhradních, avšak nepřes-
ných, neřku-li zcela vymyšlených dokladů v místních legendách, po-
věstech či ságách celého kontinentu. V jedné věci se však u nás české
a německé oblasti lišily. Česká společenství viděla za mnohými váleč-
nými událostmi z doby vrcholného středověku pevnou a spravedlivou
ruku nejslavnějšího husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.
Všude narážíme na Žižkovy stoly, duby, prameny a slavná bitevní pole.
V německém převážně katolickém klimatu si husitský vojevůdce na-
opak žádné sympatie nezískal a je líčen jako nenasytný lupič a surový
válečník, který stojí za vším špatným, vražděním a mučením zajatců, 
upalováním mnichů, řeholnic a kněží, vypalováním kostelů a dobývá-
ním pevností. Přitom ani jedné ze stran v nejmenším nevadí, že větši-
nou Žižkovi připisují ať slavné či zavrženíhodné příběhy zcela neprá-
vem, ba skutečné události dokonce i účelově posunují v čase. Vždy zá-
leží na invenci a fantazii původního, dnes již neznámého tvůrce legen-
dy, míře jeho sympatií či antipatií k významné postavě českých dějin,
náboženském vyznání, vzdělanosti, ba jindy svou roli hrál i záměr či po-
litický zisk. Do stejné kategorie patří pověst o zániku Strálku, která
vznikla v německém katolickém prostředí.
„V začínajícím létě o Svatodušních svátcích roku 1424 vyrazil Jan
Žižka v čele husitů na výpravu, aby dobýval moravské a slezské hrady
i města obsazená posádkami katolického českého a uherského krále
Zikmunda. Neopomenul ani naši oblast proslulou drahými kovy. Když
oddíly bradatých chlapů šířily hrůzu a smrt od vylekané Olomouce
a postupovaly Královskou stezkou podél řeky Olšavy, doslechl se obá-
vaný husitský vůdce od vystrašených místních i kovkopů, že se na ne-
dalekém hradě v údolí Schwartzgrabenbachu (Černého či Stráleckého
potoka) skrývá obrovské množství stříbra a zlata, které vykutali havíři
v blízkých dolech a svěřili je nevelké hradní posádce do ochrany před
chamtivými nepřáteli. Třebaže prozradili, že mocný hrad brání nesmír-
ně udatný Prokop ze Strálku, husity neodradili… Zatěžko nyní bylo ko-
řistícím vyznavačům kalicha ubránit se tak velkému pokušení. 
Psalo se pondělí v den svatého Ducha a kolem pevnosti se nečekaně
rozlilo vojsko silného nepřítele, který Strálek neprodyšně oblehl. Po
krátkém odpočinku připravili nevelké i obrovité kanóny a za prudké
střelby vyrazili na sklonku chladného odpoledne proti vysoké hradbě
plni nadšení a víry ve vítězství. Ještě ani nedorazili první z nich k hrad-
nímu příkopu, na svahu zůstávali ležet první mrtví a sténající ranění.
Každý den další marné útoky a každý další den též rozhořčený ústup.
Třebaže se nejednou dostali zkušení válečníci až ke zdem hradu, strá-
lecká posádka odolávala náporu po celé tři dny. Hluboké příkopy
Strálku již zcela zaplnila zakrvácená nehybná těla ztichlých útočníků.

K mrtvým druhům se slétaly vrány s velkými havrany a občas se od po-
toka neslo vytí nedočkavé vlčí smečky, chystaly se velké hody. A z cim-
buří dosud málo poškozených zdí zněl nad hlavami dobyvatelů vítězný
výsměch obránců. Naděje na kořist pomalu vyprchávala, avšak vzteku,
zuřivosti ani touze po pomstě u oblehatelů neubývalo. Zachmuřený Jan
Žižka i jeho věrný hejtman Boček z Kunštátu trnuli nad velkými ztráta-
mi odvážných mužů, kteří byli nezbytní při následujícím tažení. Stalo se
očekávané. Po poradě velitelů následoval rozkaz strhnout tábor pod
Strálkem a připravit se na další pochod. 
A právě tehdy se do cesty krutému vůdci kališníků připletla nečekaná
příležitost. Ozbrojenci chystající se na cestu polapili při spížování ko-
váře z nedaleké vsi. Silný, avšak zatrpklý chlapík hnán pocitem hlubo-
ké křivdy nijak neskrýval nenávist k nespravedlivému Prokopu ze
Strálku, který jej nechal až do bezvědomí zbičovat za čin, jehož se ne-
dopustil, a zanechal mu na zjizvených zádech pálící důkazy své uná-
hlenosti. Kováře přivedli před hejtmana. Znectěný kovář se nedal dva-
krát pobízet a vyzradil, že ví, kudy prochází tajná chodba ze Strálku až
za hradby pevného Rýmařova. Místo mu přesně ukázal a Žižka se rych-
le chopil možnosti vrazit udatným obráncům do zad a odčinit tak ha-
nebnou porážku. Přípravy na odchod husitů však na oko nechal pokra-
čovat dál. Uklidnění obránci hradu s potěšením vše sledovali, radovali
se z nečekané úlevy a nejeden z nich i s pohárem medoviny. Skutečnost
však byla jiná, než si přáli vidět. Lidé ze vsi s husitskými bojovníky
a kovářem se brzy do chodby prokopali. Běžela nehluboko pod povr-
chem. Na hradě zatím nikdo nic netušil. Husitské ležení se vyprázdnilo
a zbylo po něm jen rozsáhlé smetiště plné zbytků potravy, s hadry a ne-
potřebnými zbytky výstroje a střepy hrnců. 
Žižka zatím připravil léčku. Větší část svých oddílů zatím v tichosti
ukryl v křovinách na kraji hustého hvozdu. V ten samý okamžik, kdy

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
(radnice v Táboře)

Husitské ležení chráněné vozo-
vou hradbou

Houfnice Tarasnice
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vůdce husitů vyslal část bojovníků
v čele s Bočkem z Kunštátu tajnou
chodbou do hradu, kde ústila něja-
ký metr pod roubením studny, za-
černala a zablýskala se osvícená
planina pod hradem husity znovu.
Vrhací stroje nepřátelé rychle vy-
tlačili z lesa na protilehlém kopci,
začaly bít do hradu velkými kame-
ny a děla kamennými koulemi.
Z kuší a luků vylétala hejna hoří-
cích zápalných šípů, které se zabo-
dávaly do podsebití i střech hradu
a požár se ve větrném dni rychle ší-
řil. Překvapení Strálečtí zaskočení
plameny se vzmužili k obraně po-
zdě a neopásaní se ve zmatku cho-
pili zbraní. Husitům se podařilo
dostat až k hradbě, přirazili s žebříky a začali šplhat vzhůru až na vrchol
zdí proti značně prořídlé a unavené posádce. Nevelký houfec husitů se
zatím blížil úzkou chodbou k hradu. Vyznavači kalicha plní vzteku
a s vítězným pokřikem už na několika místech překonali hradby a boj
se přesunul na nádvoří. Celý hrad již stál v jednom plameni a měnil se
ve spleť zčernalých trosek. S bolestnými výkřiky umírali oděnci z obou
stran. V beznadějné chvíli se rozhodl neohrožený Prokop ze Strálku 
uniknout s hrstkou posledních věrných a s pokladnicemi naplněnými
zlatem a stříbrem hradní studnou. První se spustil k ústí tajné chodby
Prokop, ale jaké bylo jeho zděšení, když narazil na pronikající husity
s Bočkem z Kunštátu v čele. Už nebylo kam uprchnout. Poslední třesk
mečů a dutý zvuk štítů. Smrt si v hořících troskách nevybírala, vzala si
život statečného Prokopa ze Strálku i Bočka z Kunštátu s celým pře-
dvojem husitů i se všemi obránci. Všichni společně zahynuli v žáru
ohně. Někde mezi nimi skončil v podzemí nebo pod sutinami zůstal dů-
vod tragického střetnutí – proslulý strálecký poklad.
Zhrozenému Žižkovi přinesli zprávu o smrti jeho druha a zkušeného
spolubojovníka Bočka. Tehdy prý upřímně zalitoval nestálého vojen-
ského štěstí i velkých ztrát a dal ihned troubit k ústupu, aniž by se o zla-
to a stříbro dál zajímal. Se svým vojskem se vydal proti dalším zámož-
ným katolickým městům a mocným hradům bohaté Moravy.“
Známé historické události však tvrzení neznámého anonyma vyvrací
včetně přítomnosti Jana Žižky z Trocnova a Kalicha (†Přibyslav, srpen
1424) na Rýmařovsku, stejně je fikcí také smrt Viktorina Bočka
z Kunštátu a Poděbrad, otce pozdějšího krále Jiřího, který zemřel 1. ne-
bo 4. ledna 1427 po bitvě u Ústí, jíž se 16. 6. 1426 účastnil. Oba byli ve
stejné době na počátku června 1424 navíc obklíčeni u Kostelce nad
Labem, ale již 7. 6. 1424 porazili Pražany u Malešova a obsadili Kutnou
Horu. My však nyní navíc víme, že hrad nebyl obranyschopný potom,
co se dostal roku 1352 do rukou císaře Karla IV. a jeho bratra Jana
Jindřicha, markraběte moravského, kteří jej záměrně nechali zpustnout.
Roku 1424 již byl hrad víc než půlstoletí troskou, která nemohla dobře
posloužit ani lesním lapkům. Válečné události včetně dobývání hrad si-

ce neminuly, ale o víc než 100 let dříve, než vypráví sága. Poprvé a na-
posled jej dobylo roku 1317 vojsko olomouckého biskupa Konráda,
a pověst tedy, jak se zdá, popisuje s košatou básnickou licencí značně
starší událost. Tedy nikoli husita Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, ale ka-
tolický biskup stál za obléháním a dobytím Strálku.
Nebyli bychom však důslední, kdybychom se nezmínili též o méně
morbidních legendách, jež se k hradní zřícenině vážou jen okrajově
a s ještě méně postižitelným jádrem. Rozměrnější z nich se nijak neliší
od české pověsti o Blaníku či jiných místech, jen aktéři jsou jiní:
„Dávno bylo tomu, co se v Rýmařově proslýchalo, že se na Zelený čtvr-
tek otevírají skály Strálku a ve veliké jeskyni se ukrývá ohromný po-
klad. Někteří tvrdili, že jej hlídá zlý a potměšilý skalní mužík, jindy se
vyprávělo, že nikoli permoník, ale že sluj hlídá mohutná ohnivá saň,
a tak raději štěstí nikdo nepokoušel. Teprve mladá vdova s malým si-
rotkem, která žila v Rýmařově v nesmírné bídě, neviděla jiné východis-
ko ze svého špatného životního losu, než se pokusit obelstít strašlivé
strážce a třeba jen něco málo z pokladu získat. Vydala se tedy svižným
krokem s nemluvnětem v pleně ke Strálku. 
Když dorazila pod hrad, zašklebil se na ni mohutný otvor do skaliska. Už
v jeskyni za ním pronikal příšeřím svit hromady stříbra, zlata, šperků
a mincí. Položila tedy svého kloučka na zem a dala mu zlatý dukát na
hraní. Brzy podlehla lakotě, a než aby se spokojila s málem, vrhala se
znovu a znovu sbírat do zástěry stříbrné svícny či zlaté šperky. Sotva ji
naplnila, běžela domů vysypat zástěru do necek, a co nohy stačily, běže-
la zpět pro další a další. Jaké bylo její zděšení, když se najednou s ohrom-
ným třeskem přímo před ní skála zavřela. V jeskyni zůstalo dítě, poklad
jejímu srdci nejbližší. Ploužila se jako stín cestou necestou ukrýt se s ža-
lem doma. Otevřela dveře a hle, necky, které s takovými úsilím plnila
perlami, drahými kameny, zlatem a stříbrem, zaujalo po okraj jen suché
listí a chladné kamení. Celý rok se trápila a div si oči nevyplakala, že je-
jí dítko zajala skála kvůli její hrabivosti. Jak mohl chlapeček přežít beze
stravy, ve vlhku, ve tmě a chladnu se zlými mocnostmi pekla. Zůstala
však jiskřička naděje, že se jeskyně otevře znovu jako každým rokem.

Na Zelený čtvrtek se znovu vydala
vdova k hradu pohublá s rozcucha-
nými vlasy, a pro slzy ani cestu ne-
viděla. Jak se však blížila na dohled
ke skále s prosbami o smilování
Boží, spatřila neuvěřitelné, skála
byla dokořán. Přidala do kroku a pl-
ná naděje vběhla do otevřené jesky-
ně. Tu vykřikla v nesmírné radosti.
Dítě leželo na stejném místě, kde je
nechala, a spokojeně vrnělo. Už ji
nezajímaly hromady třpytivého zla-
ta či stříbra. Ukryla své dítě v náru-
čí a běžela k domovu, co nejdál od
zrádné jeskyně. Otevřela dveře
a v teplé světnici rozbalila dítě.
Najednou cink a něco se kutálelo
po podlaze. Na zemi leží žlutě září-

Jan Žižka (V. Karel)

Bojovníci ze 14.–15. stol. (píšťala, kopiník, jezdec v prošívanici)
Střelec z kuše a halapartník s dře-
věnou pavézou (pěším štítem)

Dobývání Jihlavy straníky markraběte Prokopa 1402 (G. Krum)
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cí dukát, který děcku dala na hraní před rokem v jeskyni. Vdovu tak ži-
vot poučil, že peníze ani zlato nejsou skutečným štěstím. Šetrnost, pra-
covitost a dukát na začátku cesty jí pomohly stát se váženou a moudrou
ženou, která se znovu dobře vdala.“ Vznik pověsti jistě vyvolaly okolní
doly, v nichž se ještě ve 13. století dobývalo stříbro. 
Můžeme přidat ještě další legendu, rovněž méně morbidní než její vá-
lečná družka:
„Podle vyprávění náhodných chodců a houbařů lze někdy narazit v oko-
lí Strálku na statné, leč pořádně rozzlobené zrzky. Udělaní chlapi s téměř
rudými čupřinami se prohání po lese a nahánějí náhodným chodcům hrů-
zu svým vyhrožováním. ‚Počkej, až tě chytnem, pak tě určitě na místě
zabijem,‘ řvou z plna hrdla. Ale strach mít nemusíte, výhrůžky patří mys-
livci za čin, na nějž se už dávno zapomnělo a který se již před několika
staletími odstěhoval ze strachu před řádícími mstiteli. To se však rudo-
vlasí chlapíci dodnes nedozvěděli, a tak jej hledají, aby si s ním vyřídili
své dávné účty.“ Ovšem nejen zlé, ale i krásné okamžiky můžete prožít,
„pokud znenadání ucítíte při západu slunce šířící se vůni fialek. Ve chví-
li se zjeví překrásná mlhová dívka, a aniž by pohnula ústy, začne vám vy-

právět dávné příběhy z dalekých zemí, hovoří o věčném prokletí těch, co
nepoznali smysl svého života. Očarovaný člověk by poslouchal a po-
slouchal. Pak však začne bílý voňavý obláček putovat dál a dívčin hlas
pomalu zaniká, až člověk zůstane sám.“ Jedno však třeba vědět, „pokud
zaslechnete halekání hejkala, raději přidejte do kroku a v žádném přípa-
dě neodpovídejte. Pokud nedáte na dobrou radu, stačí, když jen zvedne-
te hlas. V tu chvíli už vám divoký chlupatý chlapík sedí na zádech a bi-
je vás a mlátí hlava nehlava, dokud se udržíte na nohou.“ Ale podobní ta-
jemní tvorové žijí i jinde, pod jinými jmény, v Krkonoších třeba dávat
pozor na Rýbrcoula. Mgr. Jiří Karel, fota: archiv autora
(Plaček, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996;
Spurný a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
(II), Praha 1983; Palacký, F.: Dějiny národu českého v Čechách a na
Moravě, Praha 1926; Čs. dějiny v datech, Praha 1986; Durdík, J.:
Husitské vojenství, Praha 1954; Tomek, W. W.: Jan Žižka, Praha 1879;
Válka, J.: Středověká Morava, Vlastivěda moravská, Brno 1991;
Šindlářová, I. – Brynda, R.: Průvodce po tajemných místech Nízkého
Jeseníku, Olomouc 2001; Karel, J.: Nálezová zpráva Strálek 1974–89.)

Moravskoslezský kraj informuje

Moravskoslezský kraj má nové vedení
Na ustavujícím zasedání krajského za-
stupitelstva (10. 11. 2016) byl zvolen
v pofiadí ãtvrt˘ hejtman, kter˘m se
stal Ivo Vondrák z hnutí ANO. 
Nový hejtman kraje bude plnit 
úkoly v oblasti strategického roz-
voje kraje, zahraničních vztahů
a bezpečnosti. Kraj spolu s ním
povede osm nových náměstků, na
zastupitelstvu byli zvoleni také
další členové krajské rady. Prvním
náměstkem hejtmana s odpověd-
ností za kulturu a památkovou pé-
či se stal Lukáš Curylo (KDU-
ČSL), Jakub Unucka (ODS) se
stal náměstkem pro chytrý region
a dopravu a Jaroslav Kania
(ANO) pro finance, majetek a in-
vestice. Martin Gebauer (ANO)
bude spravovat zdravotnictví, Jarmila Uvírová (ANO) je náměstkyní
pro životní prostředí a zemědělství, Jan Krkoška (ANO) bude dohlí-

žet na regionální rozvoj, turistický ruch, evropské fondy a operační
programy, Jiří Navrátil (KDU-ČSL) povede resort sociálních věcí
a Stanislav Folwarczny (ODS) školství a sport. Neuvolněnými radní-
mi se stali Radomíra Vlčková (ANO) a Vít Slováček (KDU-ČSL).
Novou krajskou koalici tvoří hnutí ANO (v radě kraje má šest man-
dátů), lidovci (tři mandáty) a ODS (dva mandáty). Nová koalice má
v pětašedesátičlenném krajském zastupitelstvu většinu 36 hlasů, opo-
zice (ČSSD a KSČM) 29 hlasů. 
„V prvé řadě jsem moc rád, že se nám podařilo sestavit konstruktivní,
a věřím, že i pevnou koalici. V současnosti pracujeme na programo-
vém prohlášení, které chceme mít hotové do konce roku. Musíme při-
pravit dlouhodobou i střednědobou strategii rozvoje našeho kraje.
Mezi společnými cíli je například řešení zaměstnanosti, konkrétně lep-
ší propojení nezaměstnaných s volnými pracovními místy. Dále jsem
přesvědčen, že nebude chybět podpora inovací a podnikání, bude nut-
né řešit problémy s dopravní obslužností a také se musíme věnovat
problematice řízení nemocnic. Prvním úkolem, který nás ale čeká, je
schválení krajského rozpočtu. V tuto chvíli se detailně seznamujeme
s návrhem tak, abychom vše stihli podle plánu,“ sdělil nově zvolený
hejtman MSK Ivo Vondrák.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje 

Zajímavosti z přírody

Setkání s muflony
Na podzim probíhá říje u většiny druhů spárkaté zvěře a je tak tomu
i u zvěře mufloní, která si k rozmnožovacím aktům vybrala měsíc listo-
pad. V našem regionu se tato zajímavá zvěř chovaná ve volnosti vysky-
tuje v honitbě Měděný vrch nad obcí Tylovem. Díky rozparcelování ho-
niteb na menší celky máme tuto pro nás netradiční zvěř v revíru i my.
Z hlediska mysliveckého chovu spárkaté zvěře zmenšení honiteb nepři-
neslo nic dobrého. Zvěř samozřejmě hranice jednotlivých revírů nere-
spektuje, a tak se stává, že si ji zařadí do lovu i majitelé nebo nájemníci
sousedních honiteb. Vždycky záleží na důvěře všech a pravdivě sčíta-
ných stavech. To bych ale zašel do tématu, které na stránky
Rýmařovského horizontu nepatří. Jen jsem chtěl osvětlit, jak jsem se
k fotografování této úžasné zvěře dostal – zkrátka navštěvuje i náš revír,
sousedící s Měděným vrchem.
Setkání s muflony je pro každého myslivce i fotografa skvělým zážitkem,
hlavně v říji. Střety mufloních toulců se nesou lesem na velkou dálku,
a i když se může zdát, že se k mufloním soubojům dá přiblížit na „fotitel-
nou“ vzdálenost, není tomu tak. Opodál jsou vždy muflonky, které člověk
snadno přehlédne, a jen slyší pronikavý varující hvizd, který dá okamžitě
celou tlupu do pohybu. Pak koukám, v duchu si nadávám, co jsem udělal
špatně nebo proč jsem lépe nekontroloval okolí. Rok je zase pryč, člověk
je bez snímků a musí čekat na rok další a věřit, že zvěř se při svých pas-

tvách zatoulá znovu až k nám do revíru. Pak se opakuje podobný nezdar
a tak to jde pořád dokola. Nakonec se ke mně přece jen díky trpělivosti
a výbornému kamarádovi Martinovi štěstí dostavilo a i pár fotografií se po-
dařilo. Když dovolíte, tak vám jednu takovou čekanou na tuto zvěř přiblí-

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
od roku 2010 rektor Vysoké
školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava, od roku 2016
zastupitel a hejtman Morav-
skoslezského kraje
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žím, ne přímo z mufloní říje, ale z jedné jarní dopolední vycházky.
Po dvou denních směnách mi začíná krátké volno a venku je opět škare-
dě, že by psa nevyhnal. Místo jarního počasí silný proměnlivý vítr a déšť,
který se střídá se sněžením. I tak vstávám časně. Do lesa sice nejdu, ale
musím zatopit, nařezat na dvoře další várku dřeva a navozit ho hned do
sklepa, dokud znovu nezačne sibérie. Vše jsem stihl udělat včas. Jen
jsem zašel do domu, už se to spustilo, znovu déšť se sněhem. Když tak
relaxuji a v hlavě se mi honí různé myšlenky o muflonech, jak nad nimi
vyzrát, ozve se klepání na dveře: „To jsem já, jdu na pokec.“ Podle hla-
su poznávám kamaráda Martina. Mám radost, konečně po delší době dá-
me řeč. Povídáme si o různých zážitcích z nedávné doby a mezitím ven-
ku počasí dostalo rozum a uklidnilo své nevlídné jarní rozmary. Vítr se
zklidnil, pršet přestalo. Martin navrhl, abych se s ním jel podívat na muf-
lony. Chvilku jsem váhal, včera v podvečer jsem byl s kamarádem
Břeťou a ani chlup. Promočení a promrzlí jsme se vraceli bez úspěchu
domů. Přesto neodmítnu. Láká mě barvitá vidina mufloní tlupy, která
před vámi defiluje a nabízí příjemné pokoukání, nádherný zážitek a mož-
nost slušného snímku. Rozhodnuto, jedu! Martinovi vařím na rychlo ká-
vu a jdu se převléct. Beru výbavu, vyrážíme.
Přijíždíme na místo, směr větru je nám nakloněn, světelné podmínky tak-
též. Martin vybírá místo k čekané. Usedáme. Dívám se na hodinky, čas,
kdy mají mufloni vyjít, se blíží, ale hrozně pomalu. Chlad se mi dostává
pod oblečení, krk si mohu vykroutit, oči vykoukat, a mufloni stále nikde.
Potichu si vyprávíme, jak by mohli jít, kudy vyjdou z lesa a jak přijdou
přímo před objektivy. Byla by to nádhera. Jenže stále nic. Najednou 
ostříží zrak Martina spatří pohyb ve stěně lesa – jsou tam, už vycházejí!
Kouknu tím směrem. Čtyři muflonky s muflončaty pomalu vytáhly z le-
sa a začaly se v klidu pastvit. Po krátkém čase bylo jasné, že se naším
směrem nevydají. Za chvíli zatáhly znovu do lesa, bylo po podívané.
Mrknu znovu na hodiny. Musejí ještě vyjít, ta správná doba teprve
začíná. Martin souhlasí, vyčkáme. Znovu se usadíme do pohodlných
pozic. Kamarád si zapaluje a opět si představujeme, jak by to bylo
krásné, kdyby, samé kdyby, a kde je vlastně zbytek tlupy. Co tak po-
lemizujeme, bystré Martinovo oko zahlédne čtyři berany, jak se past-
ví uprostřed louky za terénní vlnou. Natahuji krk a už je vidím také.
No jo, ale co s nimi, jsou daleko a navíc se paství směrem od nás
a proti větru. Žádná naděje, že se dají naším směrem. Důležité ale je,
že je pohyb a aspoň je co pozorovat. Vždycky to vytváří, byť malou,

naději k úspěchu. Znovu zaujímám s fotoaparátem „palebnou“ pozici.
Naráz vidíme další partičku vycházející z lesa. Co mám povídat, chlad
jsem přestal cítit a i oblečení promočené od ležení v mokré a rozbahně-
né mezi mě přestalo studit. Krev se v žilách rozproudila a srdce tlouklo,
že byl problém udržet fotoaparát na stativu. V podvědomí jsem cítil, že
dnes to přijde! Přišlo, konečně jsem se dočkal! Ze začátku jsem nevěděl,
kam se podívat dřív. Hned zleva, hned zprava a z lesa přímo proti nám
vycházely další a další kusy mufloní zvěře. Napočítali jsme kolem čtyři-
ceti kusů. Fotoaparát jsem otáčel všemi směry, nebylo možné vybrat so-
lidní záběr, který bych chtěl a který by byl jiný než jen dokumentační.
Byl jsem bezradný, takové to bylo hemžení této krásné zvěře, scéna ja-
ko z obory. Slyším „střílet“ Martinovu závěrku, Martin musí slyšet
i mou, zvěř byla tak blízko, že naše závěrky musela slyšet také. Ano, ne-
trvalo dlouho a některé kusy jistily přímo k nám. Z ničeho nic mně
Martin šeptem sděluje, že je po všem. Naplnilo se, co jsem tušil, zvěř na
tu blízkost slyšela naše fotoaparáty a hlídající muflonka dávala ostatním
okamžitě vědět, že tady něco nehraje a že musí všichni zpátky k lesu.
Pokouším se v rychlosti udělat poslední snímky. Nedaří se. Mám před
objektivem stvoly staré trávy a autofokus nebere. To je k zlosti! Otáčím
fotoaparát o pár stupňů doprava, zkouším poslední nabídnuté záběry,
zvěř už nečeká. Sice nebyla zrazena, ale nedůvěřovala podivným zvu-
kům našich fotoaparátů, a jak muflonka zavelela, všechna zvěř uposle-
chla a mizela. Tlupa muflonů se ještě párkrát zastavila, jistila a po pár mi-
nutách zašla do smrkových houštin, lesní opona se za nimi pro dnešní
den definitivně zavřela.
V takový zážitek a zhruba čtyřicetiminutovou podívanou jsem vůbec ne-
doufal. Podařilo se pozorovat muflončata, jak si hrají, jak pijí mléko od
matek, jak dovádí, jak si dospělí jedinci ověřují jeden druhého při vy-
cházení z lesa, jestli je to „kamarád“ ze stejné tlupy, nebo nedej bože ve-
třelec. Koukáte na tu nádheru, tajíte dech a v duchu se modlíte, aby při-
šli mufloni tam, kam chcete, na slušnou vzdálenost. To vše se podařilo
a za to děkuji výbornému kamarádovi Martinovi. Kontrolujeme snímky,
navzájem si vykládáme ještě roztřeseným hlasem první dojmy, po ne-
zbytné Martinově cigaretě opouštíme toto přírodou vytvořené hlediště
a s velikou spokojeností odjíždíme domů.
Milí čtenáři, snad se mně v budoucnu podaří pozorovat tuto úžasnou
zvěř i v době její říje a budu vám o ní moci na stránkách rýmařovského
čtrnáctideníku podrobněji napsat. Foto a text: Václav Vašíček

Detaily
Letošní poznávací soutěž se soustředí na historické nebo zajímavé detai-
ly našeho města a místních částí (Janovic, Jamartic, Harrachova, Strán-
ského a Ondřejova) s přesahem do Staré Vsi, Ferdinandova, Stříbrných
Hor a Skal.
V každém z vydání Rýmařovského horizontu 08–21 a 23/2016 uveřejní-
me jednu fotografii spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je
určit místo, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kterém se fotogra-
fovaný detail nachází. Čím přesněji bude fotografie popsána, tím lépe.
Čtenáři, kteří odhalí nejvíce objektů (nemusí uhádnout všechny), budou
zařazeni do slosování o zajímavé ceny a předplatné Rýmařovského ho-
rizontu na rok 2017.
Soutěžní kupony vystřihněte a zašlete na adresu redakce: Rýmařovský

horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do schrán-
ky u vchodu do Střediska volného času na Okružní 10, případně zaslat
na redakční e-mail rymhor@seznam.cz. Přijímají se i kopie kuponů.
Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v Rýmařovském hori-
zontu 23/2016. Kupony můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najed-
nou do 5. ledna 2017. Jména výherců budou uveřejněna v prvním vydá-
ní Rýmařovského horizontu 13. ledna 2017. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH! Soutěž připravili JiKo a Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 14
Jméno a příjmení

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

.......................................................................................................
Telefonní kontakt

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

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

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

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

✃
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Sport

Mladší přípravka fotbalistů Jiskry v novém ročníku zatím třetí
Nejmenší fotbalisté Jiskry Rýmařov si v novém ročníku prozatím ve-
dou úspěšně a v polovině soutěže jsou na třetím místě. Mrzet nás mo-
hou dva domácí zápasy s Bruntálem A a Krnovem A, které jsme
smolně prohráli o gól.

Výsledky: 
Jiskra Rýmařov x Vrbno p. Prad. 19 : 4 
Jiskra Rýmařov x Břidličná A 21 : 1
Jiskra Rýmařov x Bruntál A 8 : 9
Jiskra Rýmařov x Malá Morávka 22 : 1
Jiskra Rýmařov x Bruntál B 10 : 4 
Jiskra Rýmařov x Krnov A 5 : 6
Jiskra Rýmařov x Krnov B 34 : 0
Jiskra Rýmařov x Zátor 27 : 4
Jiskra Rýmařov x Břidličná B 37 : 0

O góly se postarali: Tomáš Vychodil 71x (zatím 1. místo v soutěži
střelců), Radim Přecechtěl 28x, David Tomíček 26x, Petr Hance 20x,
Martin Vavřička 10x, Mirek Mušálek 10x, Michal Kubík 8x, Jan
Mihál 8x, Katka Batoušková 4x a Marek Žváček 1x. Marek se během
soutěže přesunul na pozici brankáře, kde si vedl velice obstojně.
Musíme zmínit i další hráče: Sašu Pytlíčka, Mirka Tomču, Daniela
Šebíka a Jiřího Hermana, kteří momentálně do zápasů moc nezasa-
hují, ale jejich čas brzy přijde. Všechny jmenované musím pochválit
za vzornou docházku a za nasazení během všech zápasů. 
K našim nejmladším fotbalistům patří Luděk Šimko a Robík
Casciani, oba ročníky 2010. Pomalu se zapojují do týmu a je na nich
vidět chuť a zápal pro hru, což znamená velký příslib do budoucna.
Se sezónou se rozloučíme v hotelu Slunce. Chtěl bych poděkovat pa-

ní Valové za vstřícnost, ochotu a sponzorský dar v podobě minibow-
lingu. Poděkování za sponzorství patří také některým rodičům, kteří
přispěli nemalou měrou k uspořádání této akce.
V zimě nás čeká několik halových turnajů, v nichž se budeme snažit
reprezentovat Rýmařov co nejlépe. Foto a text: Radim Přecechtěl

Marek Ryška bojoval na mistrovství světa na Havaji
V neděli 23. října se konalo na havajském ostrově Maui Mistrovství
světa v závodě Xterra. Závod byl rozdělen na elitu (18–99 let) a age
group (věkové kategorie). Kategorie byly vymezeny po čtyřech le-
tech: junioři/juniorky (15–19), muži/ženy (20–24), (25–29), (30–34),
(35–39), (40–44), (45–49), (50–54), (55–59), (60–64), (65–69),
(70–74), (75–79). Elitní závodníci startovali v 9 hodin, po jedné mi-
nutě odstartovaly elitní ženy a po třech minutách startovali závodní-
ci v kategoriích 15–39 let. Patřil jsem do kategorie 20–24.
Start závodu nebyl lehký, museli jsme překonat první překážku – ve-
liké vlny, které nás nechtěly pustit do oceánu. Plavání o délce 1,5 km
bylo velice náročné. Téměř dvoumetrové vlny si s námi hrály. 
Po 30 minutách vylézám z vody, přezouvám si MTB tretry, beru ko-
lo a vyrážím na bahnitou cyklistickou část.
Trasa měřila 32 km. Zhruba první polovina se jela spíše do kopce, ale
také jsme museli občas utíkat, jelikož některé úseky se nedaly vyjet
kvůli blátu. Museli jsme často zastavovat a čistit přední i zadní kola,
aby se vůbec točila. Bylo totiž tolik bláta, že se dostávalo do rámu

a bláto zasekávalo obě kola. Druhá polovina cyklistické části byla leh-
čí, protože vedla téměř celá z kopce. Nezvládl jsem jeden sjezd a spa-
dl jsem kolenem na kámen. Strašně to bolelo, kouknu na to a byla tam
díra asi 2–3 cm velká. Pokračoval jsem dál v závodě, ale bolest mě 
eliminovala, a tak jsem nemohl jet tak, jak bych potřeboval, a začal
jsem ztrácet drahocenné minuty a tím i šanci na dobrý výsledek.
Po dvou a půl hodinách jsem dorazil do depa, odevzdal jsem kolo, pře-
zul jsem si běžecké boty a vydal jsem se na běžeckou část, která měři-
la 10 km. Prvních 5 km se běželo také do kopce. Běh byl náročný, na-
štěstí co 3 km byly občerstvovací stanice, které pokaždé přišly vhod.
Běžecká část trvala 54 minut. Do cíle jsem dorazil v čase 3:59:53, na-
konec to stačilo na 15. místo v kategorii a na 155. místo celkově.
Chtěl bych poděkovat městu Rýmařovu za finanční podporu, bez kte-
ré bych se nemohl zúčastnit tohoto krásného a těžkého závodu. Dále
bych chtěl poděkovat svému týmu MOUNTAINTIME.cz za materi-
ální podporu, své rodině a všem, kdo mi fandili. Všem patří veliké
DÍKY! Marek Ryška
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Pfiijmeme pracovníky do v˘roby postelí v RyÏovi‰ti

RozjíÏdí se nová v˘robní linka na montáÏ postelí pro celou Evropu

V˘dûlek 10.000 aÏ 30.000 Kã, dle zafiazení.

DùLNÍKY, DESTA¤E, ·IâKY, STOLA¤E (hlavnû Ïeny), 

zruãné i nevyuãené s praxí zauãíme a udûláme z vás, dûvãata, ãalounice.
Jsme pfieváÏnû Ïensk˘, jednosmûnn˘ provoz.

Bonusy
• Pfiíspûvek na dopravu
• Pfiíspûvek na obûdy

• Zamûstnanecké slevy na koupi v˘robkÛ

Hlaste se na tel. ãísle 777 077 056 
nebo ve v˘robním závodu v RyÏovi‰ti, vÏdy od 6:00 do 7:00.

Nabídka PRÁCE nebo BRIGÁDY 
v Bfiidliãné a Velké ·táhli. 

Jedná se o práci se dfievem. 
Tel.: 775 219 194
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JAK VYJDE

Další řádné číslo 
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 16. 12. 2016
Uzávěrka pro řádné vydání

je ve čtvrtek
8. 12. 2016 

do 12 hodin

2. 12. 2016 vyjde celobarevné
historické vydání  RH 22/2016

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

23/2016

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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