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Mûsto pfiistoupilo k regulaci ukládání 
stavební suti v odpadovém centru

Vy‰la nová kniha o kostelích a kaplích 
bruntálského okresu

Záchranáfii se ãleny horské sluÏby 
zasahovali u smrtelného úrazu 
v Karlovû

Mladí lezci mají za sebou polovinu 
závodní sezóny

Star‰í Ïáci bojovali v Novém Mûstû 
na Moravû
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Kam na výlet

Někdejší horská chata Alfrédka
Když už jsme sestoupili z hřebene pod Jelení studánku, neměli by-
chom se vyhnout ani vzpomínce na někdejší horskou chatu Alfrédku,
na kterou mnozí starší návštěvníci hor s láskou vzpomínají. Dnes zde
najdeme jen náletem zarůstající základy a malý bufet, který alespoň
částečně služby chaty nahradil. Bývalá sjezdovka zarůstá trávou a ně-
kdejší slávu tohoto místa už připomínají jen zažloutlé pohlednice.
Tato část hor byla dlouhou dobu zcela bez příhodného ubytovacího
a občerstvovacího zařízení, které by sloužilo turistům. Přesto sem li-
dé chodili, a tak logicky rýmařovská sekce MSSGV (Mährisch-
Schlesische Sudetengebirgsverein = Moravsko-slezský sudetský hor-
ský spolek, pozn. red.) požádala majitele panství hraběte Harracha
o souhlas s vyznačením cesty ze Staré Vsi na chatu a odsud na Jelení
studánku. Pokrokový šlechtic nejenže souhlasil, ale v roce 1891 ces-
tu nechal vyznačit na své náklady. Trasa vedla kolem Harrachovy lo-
vecké chaty, která zde v té době už několik let stála. Přestože nebyla
nijak velká, spíše šlo o nevelký srub, nacházeli zde turisté vlídné při-
jetí a dokonce i ubytování. Nejpozději ke konci 90. let 19. století ne-
chal Alfréd Harrach postavit u boudy mnohem větší a prostornější
budovu. Jednalo se o jakýsi lovecký zámeček, kterému hrabě sám ří-
kal Waidmannsheil. Český název Lovu zdar se příliš neujal a podle
jména dobrotivého šlechtice se chatě stále častěji říkalo Alfrédka.
Zámeček sloužil hraběti a jeho hostům a stará lovecká chata, která
dodnes stojí naproti sutinám, pak byla k dispozici turistům. To trvalo
až do 20. let 20. století. To už ale okolní lesy Harrachům nepatřily.
Přišli o ně v rámci pozemkové reformy. V souvislosti s rozvojem ly-
žování byla stará Alfrédova chata již od roku 1925 otevřena i v zimě.
Provázela ji pověst útulné boudy s vynikající kuchyní, kam se každý
rád vracel.
V roce 1931 byl státem zkonfiskován jak zámeček, tak stará
Alfrédka. Služby turistům však probíhaly stejně, neboť zámeček byl
určen za lesní správu. Později ale státní lesy přece jen nechaly záme-
ček turistům. Od roku 1933 získal oba objekty do pronájmu Klub
českých turistů, a z lokality se tak stala jedna z prvních jesenických

Alfrédka, r. 1917

Alfrédka, r. 1935

Alfrédka, r. 2000
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chat v českých rukou. Po nutné adaptaci byl turistům otevřen i zá-
meček a jméno Alfrédka se tak definitivně přeneslo na tento objekt.
Ani pak to ovšem nebylo jednoduché. Okolní německé obyvatelstvo,
včetně turistů, chatu důsledně bojkotovalo a odrazovalo od její návště-
vy i turisty české. Chata živořila. I když se návštěvnost postupně lep-
šila, jiná ubytovací zařízení v Jeseníkách na tom byla podstatně lépe.
Po válce sloužila Alfrédka veřejnosti až do zimy roku 1962, kdy vy-
hořela poprvé. V souvislosti s touto tragédií se udál kuriózní příběh,
který zaznamenal ve své knize věnované jesenickým horským cha-
tám Jiří Koranda z Jeseníku. Jistý člen horské služby, který byl pro-
slulým vtipálkem a šiřitelem fám a legend, se prý jednou jakoby ná-
hodou svěřil vrchnímu v hotelu Jeseník v centru Jeseníku, že vyho-
řela Alfrédka. Fáma se, jak už to bývá, šířila rychlostí blesku a do-
tyčný si mnul ruce, jak si vystřelil z velkého okruhu lidí. Mnul si je
ovšem jen do chvíle, než si pro něj přišli soudruzi z kriminálky, aby
nějak věrohodně vysvětlil své neobvyklé věštecké schopnosti. Jak se
ukázalo, chata skutečně vyhořela pouhý den po rozšíření jeho fámy.
Od vězení jej prý zachránila jen skutečnost, že se dobře znal s okre-
sním prokurátorem, kterému byla jeho podivná záliba ve fámách až
příliš dobře známá.
Chata byla znovu postavena v roce 1971, kdy se její stavby ujala ne-
daleká továrna Kovohutí Břidličná, jejíž vedení mělo zájem udělat
z chaty své rekreační středisko. Vyspat se zde sice dalo jen výjimeč-
ně, ale restaurace sloužila všem. Zastavovali se zde hlavně běžkaři,
kteří měli rádi okolní trasy.
Pro chatu byly osudné roky končící dvojkou. Po privatizaci v 90. le-
tech chatu provozoval soukromý majitel až do roku 2002. V noci
z 24. na 25. března se přes Jeseníky přehnala divoká sněhová bouře.
Obrovské závěje mokrého jarního sněhu zavalily příjezdovou cestu
k chatě. Když majitel nahlásil, že chata hoří, hasiči sice vyjeli oka-
mžitě na pomoc, ale když se konečně prokousali k chatě, uviděli už
jen dohořívající spáleniště.
Mluvilo se sice o rychlé obnově, ale nakonec se podařilo zprovoznit
jen provizorní bufet, který se bohužel stal až příliš dlouho trvajícím
provizoriem. Je to škoda, bylo to půvabné místo, které mělo neopa-
kovatelnou atmosféru.
Miroslav Kobza: Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku V noci z 24. na 25. března 2002 Alfrédka vyhořela do základů

Interiér chaty, r. 2000

Alfrédka, r. 1921 Fota a repro: archiv redakce
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Dětský karneval na ledě

Úspěchy lyžařů v Novém Městě na Moravě a Jilemnici

Sobotní odpoledne 18. února patřilo dětskému karnevalu na ledě, ten se uskutečnil na zimním stadionu a připravila jej Základní organizace
České strany sociálně demokratické v Rýmařově

Všechny masky, které vyhodnotila porota, byly nakonec odměněny drobnými cenami a sladkostmi

Renáta Andrýsková a Ondřej Baslar na závodech Českého poháru žactva v Novém Městě na Moravě Fota: L. Baslar

V závodě Českého poháru dorostu v Jilemnici se umístila Tereza Krejčí na 4. místě a Karolína Ryšková obsadila 6. příčku
Více informací v rubrice Sport na str. 22–23 Fota: zdroj https://www.facebook.com/behnalyzich/?pnref=story
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Aktuálně z města

Čas od času přijde řada na mých Pár slov. Vždy doufám, že mě napad-
ne, zač by pár slov stálo ztratit a vždy je to stejné – dlouho nic a já vě-
řím, že se to časem poddá. Takto jsem i tentokrát čekal do poslední chví-
le před uzávěrkou, než mě téma napadlo, však už bylo na čase. 
Pojem času je součástí mnoha zdejších i světových mouder, ale občas aby
se v jeho výkladu čert vyznal. Jako děti se dozvídáme, že na všechno má-
me ještě dost času. Například dívka má na kluka dost času, počká a po
chvíli se dozví, že už by bylo načase, aby se vdala, že nemá času nazbyt.
Pokud navštívíme lékaře s nějakou bolístkou, asi nás nepotěší rčením, že
čas je nejlepší lékař, případně že čas všechny rány zhojí. Ačkoliv asi stá-
le lepší, než kdyby někomu sdělil, že nadešel jeho čas. Však se říká, že
čas nikoho nešetří.
Pokud někdo nedokáže najít vhodnou odpověď, vždy se může schovat za
sdělení, že čas ukáže. Komu a co, se nedozvíme, ale možná nám to ča-
sem dojde. 
Každopádně čas je určitě vzácné zboží, protože pro někoho čas jsou pe-
níze. A snad i proto bychom měli mít na paměti, že máme šetřit časem.
Anejspíš nebude vhodné dlouho otálet, protože čas bude určitě proti nám.
Politik, který neměl to štěstí lépe obalamutit voliče a dostal se do opozi-
ce, vždy bude tvrdit, že je čas na změnu. Pokud je mu pak kormidlo svě-
řeno, přeje si, aby se čas zastavil. A zkušenost potvrzuje, že pak většinou
neodhadne, že je čas odejít. A to i v případě, že už se časem vybarvil.
Hrůzu nahánějící může být, když nejsme páni svého času, když čas je
proti nám. To se pak dostaneme do časového stresu. A víme přece, jak je
čas neúprosný. Někdo by nám nemusel odpustit, kdybychom si zahrá-
vali s časem.
Shakespeare tvrdil, že čas ubíhá různě, podle toho, s kým jej právě sdílí-
te. Troufnu si tvrdit, že s mými dalšími pár slovy bych mohl riskovat, že
můžete získat pocit, že právě svůj čas marníte. A tak si myslím, že i z ča-
sových důvodů bych měl svých pár slov ukončit právě včas. VB

Pár slov... o čase

Foto na titulní straně: 
Redakce – Karneval na ledě, zimní stadion v Rýmařově
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Ukládání odpadů v odpadovém centru a recyklačním dvoře v Rýmařově
Povinnosti a oprávnění obce, které se týkají ukládání odpadu, se řídí
§ 17 odst. 3 a 4 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozděj-
ších předpisů. Občané města Rýmařova mohou ukládat komunální
odpady na určená místa (do nádob na směsný komunální odpad, plas-
ty, sklo, papír, kov, bioodpad). Odpady větších rozměrů, např. ob-
jemný odpad či elektrozařízení, nebo nebezpečné odpady je možné
bezplatně uložit v odpadovém centru na ulici 8. května v Rýmařově
nebo na recyklačním dvoře na ulici Palackého. Další možností je 
uložení odpadu při mobilních svozech, které se konají dvakrát ročně
(na jaře a na podzim).
Suť a zdivo – odpad 170 102 (cihla) a 170 107 (směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel a tašek) – je možné také uložit v odpadovém
centru (příp. v recyklačním dvoře), ale protože tento odpad není od-

padem komunálním, ale stavebním, není povinností obce jej od ob-
čanů na určených místech bezplatně přijímat.
Stávající bezplatný limit 500 kg na občana za měsíc byl v praxi ně-
kterými obyvateli a podnikateli ve městě často zneužíván a město na
to finančně velmi doplácelo. Proto Rada města Rýmařova 5. prosin-
ce 2016 usnesením 2968/57/16 schválila s platností od 1. ledna 2017
nová pravidla a možnosti uložení stavební suti od občanů, a to násle-
dovně: bezplatně může občan s trvalým pobytem v Rýmařově v od-
padovém centru uložit množství 100 kg stavebního odpadu za měsíc,
jednorázově přivezený odpad může dosáhnout maximálního množ-
ství 500 kg. Vše nad toto povolené bezplatně uložené množství bude
občanovi účtováno dle platného ceníku. 

Ing. Luděk Šimko, Městské služby Rýmařov
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Ministerstvo kultury, odbor památkové péãe, vyhla‰uje podle Zásad programu
Podpora obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou pÛsob-
ností program pro rok 2017.
Žadatelé mohou podávat žádosti prostřednictvím Městského úřadu
Rýmařov, odboru stavební úřad. Finanční prostředky v programu jsou
určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kul-
turními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Zásady

programu Podpora obnovy kultur-
ních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností jsou uve-
deny na stránkách Ministerstva

kultury ČR. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 30. dubna 2017.

Ing. Kateřina Jagošová
odbor stavební úřad, Městský úřad Rýmařov
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Statistici budou zjišťovat životní podmínky domácností
âesk˘ statistick˘ úfiad organizuje v leto‰ním roce ‰etfiení o Ïivotních podmínkách
domácností v âeské republice EU-SILC 2017 (Îivotní podmínky 2017), které navazu-
je na pfiedchozí roãníky tohoto ‰etfiení. 
Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích a současně získat da-
ta pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v11 460 domácnostech,
z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny do-
mácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele apří-
slušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují
k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Krajská sprá-

va ČSÚ, nebo průkazem zaměstnan-
ce ČSÚ. Ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků
zákona č. 89/1995 Sb., o státní stati-
stické službě, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skuteč-
nostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpoví pracov-
nice Krajské správy ČSÚ Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, 
e-mail: eva.kramolisova@czso.cz.

Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ

Odbory informují

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Podíl nezamûstnan˘ch osob v Moravskoslezském kraji dosáhl k 31. lednu
2017 v˘‰e 7,5 %. Podíl nezamûstnan˘ch v okrese Bruntál byl k tomuto datu
v rámci kraje druh˘ nejvy‰‰í (po Karviné). V celorepublikovém porovnání se
okres Bruntál fiadí na tfietí místo.
V okrese Bruntál bylo od ledna do prosince 2016 nově evidováno
celkem 7 320 uchazečů o zaměstnání a vyřazeno z evidence úřadu
práce jich bylo 8 641 (pro porovnání: za stejné období v roce 2015
bylo nově evidováno 7 712 uchazečů a vyřazeno z evidence 9 145).
V lednu 2017 celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl v okrese
Bruntál na 6 315, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl
o 3,5 % na 837 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 9,4 %. V po-
rovnání s předchozím měsícem se celkový počet snížil o 16 neza-
městnaných, meziročně pak o 1 420. 
V lednu se nově zaevidovalo 759 uchazečů, o 245 méně než v před-
chozím měsíci a o 30 méně než v lednu loňského roku. Evidenci 
ukončilo v průběhu ledna 775 lidí, což je o 367 více než v předcho-
zím měsíci a o 69 více než v lednu 2016. Z celkového počtu uchaze-
čů, kteří ukončili evidenci, jich do zaměstnání ve sledovaném měsíci
nastoupilo 530, tj. o 283 více než v předchozím měsíci a o 32 více

než v lednu minulého roku. Sankčně bylo v lednu vyřazeno z evi-
dence 93 osob, především pro odmítnutí vhodného zaměstnání či do-
hodnuté rekvalifikace, maření součinnosti apod. 
Ke konci ledna bylo evidováno v okrese Bruntál 2 907 nezaměstna-
ných žen, což představuje 46 % z celkového počtu uchazečů, dále
1 035 uchazečů se zdravotním postižením (16,4 %) a 247 absolventů
a mladistvých (3,9 %). Celkově úřad v lednu evidoval 5 829 dosaži-
telných ve věku 15–64 let, což představuje podíl nezaměstnaných 
osob 9,4 %. V porovnání s lednem 2016 je to o 2,3 % méně. 
Podporu v nezaměstnanosti na konci ledna 2017 pobíralo 1 709 ne-
zaměstnaných (27,0 %), předchozí měsíc to bylo 1 592 (25,2 %).
V okrese Bruntál bylo na konci ledna evidováno 837 volných pra-
covních míst, o 28 více než ke konci předchozího měsíce a o 305 ví-
ce než v lednu 2016. Na jedno volné pracovní místo připadlo 
7,5 uchazečů o zaměstnání, to je meziročně o 7 uchazečů méně.
Rýmařovsko je se 7,4 % mikroregionem s nejnižším počtem ne-
zaměstnaných ze všech šesti mikroregionů okresu Bruntál
(Rýmařov, Bruntál, Krnov, Vrbno pod Pradědem, Město Albrech-
tice a Osoblaha). 

Téma vydání

Nezaměstnanost a vývoj pracovních příležitostí na trhu práce
Rýmařovsko má nejnižší nezaměstnanost v okrese

Profese
manipulační dělníci ve výrobě, pracovníci ostrahy, strážní, řidiči ná-
kladních automobilů, číšníci a servírky, uklízeči a pomocníci, obslu-
ha strojů na výrobu výrobků z plastů, montážní dělníci ostatních vý-
robků, svářeči, pomocní pracovníci v lesnictví, zedníci, ošetřovatelé
ve zdravotnických a sociálních zařízeních 
seřizovači a obsluha obráběcích strojů, svářeči, řidiči nákladních au-
tomobilů a tahačů, nástrojáři a příbuzní pracovníci, kuchaři, číšníci
a servírky, mechanici a opraváři průmyslových strojů, zedníci, ošet-
řovatelé ve zdravotnických a sociálních zařízeních, manipulační děl-
níci ve výrobě, švadleny, šičky, vyšívači 

Stupeň vzdělání

Základní vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání 
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V lednu 2017 nastoupilo v okrese Bruntál celkem 22 uchazečů o za-
městnání na zvolenou rekvalifikaci. Zároveň byla v tomto měsíci po-
skytnuta zvolená rekvalifikace čtrnácti zájemcům o zaměstnání.

Nejčetnějšími byly rekvalifikace na řidičské průkazy pro nákladní
vozidla, kamiony a autobusy, dále na profesi vizážistky a barvového
poradenství, zájem byl také o svářečské kurzy. 

všeobecné zdravotní sestry, vrchní referenti, zaměstnanci Policie ČR,
odborní pracovníci v oblasti sociální práce 
lékaři 

Střední vzdělání s maturitou

Vysokoškolské vzdělání

Rekvalifikace

V Moravskoslezském kraji probíhají čtyři projekty na podporu neza-
městnanosti. Projekt Rodina i práce je zaměřen na pomoc uchaze-
čům, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby blízké a zá-
vislé, s nalezením vhodného pracovního uplatnění při návratu na trh
práce, projekt Záruky pro mladé je zaměřen na zvýšení zaměstna-
nosti mladých osob do 29 let věku, především realizací odborných

praxí a krátkodobých pracovních příležitostí (Práce na zkoušku) pří-
mo u zaměstnavatelů, projekt Příležitost dělá zaměstnance je zamě-
řen na komplexní podporu uchazečů nebo zájemců o zaměstnání ze
sociálně znevýhodněného prostředí a projekt Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců II se zabývá adaptabilitou pracovní síly
v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. 

Projekty na podporu zaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných osob v % Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo 
1. Karviná 10,4 1. Karviná 15,8
2. Most 10,1 2. Jeseník 13,0
3. Bruntál 9,4 3. Ústí nad Labem 10,6

4. Znojmo 9,9 
5. Hodonín 9,3 
6. Sokolov 8,5 
7. Bruntál 7,5 JiKo, zdroj ÚP Bruntál

Nezaměstnanost v okrese Bruntál v rámci ČR k 31. 1. 2017

Deset let psychicky týral manželku
Policejní komisař bruntálské kriminálky zahájil trestní stíhání 43leté-
ho muže z Rýmařovska za týrání osoby žijící ve společném obydlí,
ohrožení výchovy dítěte a nebezpečné pronásledování. Obviněný měl
víc než deset let psychicky týrat svou manželku, a to většinou přímo
před jejich nezletilým dítětem. Poškozená se dostala vlivem manže-

lových útoků do tak špatného psychického stavu, že musela vyhledat
lékařskou pomoc. Vloni se ze společné domácnosti odstěhovala,
manžel ji však nadále pronásledoval, vyvíjel na ni neustálý nátlak
a vyhrožoval jí újmou. Obviněnému hrozí trest vězení až na osm let.

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

Nábor Policie ČR – Bruntál, Rýmařov, Břidličná
Policie âR pofiádá v˘bûr uchazeãÛ o sluÏbu pofiádkové policie, pfiím˘ v˘kon
sluÏby (uniformovaná sloÏka policie).
Požadavky:
– písemná žádost + životopis doručené na personální pracoviště

Policie ČR, územní odbor Bruntál, Partyzánská 9, 792 01, kontaktní
osoba: Jaromír Tuhý, tel.: 974 731 400, e-mail: jaromir.tuhy@pcr.cz,

– občanství České republiky,
– věk nad 18 let,
– trestní bezúhonnost,
– střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší,

– fyzická způsobilost – výborná fyzická zdatnost (testy – síla, rych-
lost, hbitost a vytrvalost),

– zdravotní způsobilost posoudí lékař,
– osobnostní způsobilost k výkonu služby (psychologické vyšetření),
– ŘP skupiny B.
Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí,
nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost ani
být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, kte-
ré vykonávají podnikatelskou činnost.
Služební příjem, základní doba služby v týdnu:
– nástupní plat v době školní přípravy (zhruba 1 rok) 18 560 korun

(hrubé mzdy),
– základní doba služby 37,5 hodiny týdně v dvousměnném, třísměn-

ném nebo nepřetržitém režimu.
Sociální výhody:
– 6 týdnů dovolené,
– možnost studijního volna s nárokem na služební příjem,
– ozdravný pobyt v délce 14 dní u policistů ve služebním poměru 

alespoň 15 let,
– příspěvky na dovolenou a kulturní akce,
– linky pomoci v krizi,
– nárok na odchodné po šesti letech trvání služebního poměru – od

jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu,
– nárok na výsluhový příspěvek po 15 letech trvání služebního po-

měru od 20 %,
– kariérní růst.

Bc. Jaromír Tuhý, Policie ČR, KŘP MSK, územní odbor Bruntál
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Záchranáři ve spolupráci se členy Horské služby Jeseníky zasahova-
li v sobotu 18. února u smrtelného úrazu ve ski areálu v Karlově pod
Pradědem. Nehoda lyžaře byla krajskému operačnímu středisku zá-
chranné služby nahlášena v půl jedenácté dopoledne. Na místo byla

vyslána pozemní posádka z Rýmařova a na
pomoc vzlétl vrtulník leteckých záchraná-
řů z Ostravy. 
Osmadvacetiletý muž při sjezdu na ly-
žích bez ochranné přilby sjel z upravené

lyžařské trati a narazil hlavou do stromu.
Členové horské služby okamžitě zahájili

poskytování první pomoci a vzhledem k selhání
životních funkcí postiženého také resuscitaci. Po konzultaci s ope-
račním střediskem záchranářů svezli muže za stálého poskytování
pomoci ze svahu a předali jej do péče posádky rychlé zdravotnické
pomoci. Ta ve snaze o záchranu zajistila dýchací cesty zraněného
mladého muže a použila přístroj pro srdeční masáž. Po chvíli na mís-
tě přistáli také letečtí záchranáři. Ani další společné úsilí, použití pří-
strojové techniky a léků však nevedlo k úspěchu a pacient na místě
podlehl těžkému poranění hlavy. Okolnosti tragické nehody prověřu-
jí bruntálští kriminalisté. PhDr. Lukáš Humpl, ZZS MSK

por. Bc. Pavla Jiroušková
skupina tisku a prevence Bruntál

Záchranáři v terénu

Od pondûlí 20. února do pátku 31. bfiezna mohou dospûlí obyvatelé âeské re-
publiky na novém specializovaném webu âeské asociace hasiãsk˘ch dÛstoj-
níkÛ odpovídat na deset otázek v hasiãské vûdomostní soutûÏi s názvem
Detektory v domácnostech. 
Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných
plynů v domácnosti a na možnosti využití hlásičů požáru a detektorů
nebezpečných plynů a oxidu uhelnatého v domácnostech. Pokud sou-
těžící odpověď neznají, lze ji nalézt i na hasičských internetových
stránkách o detektorech.
Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze správných od-
povědí bude vylosováno deset výherců, kteří budou o svém úspěchu
včas informováni. První tři získají vždy trojici zmiňovaných přístro-
jů, tedy detektor hořlavých plynů, hlásič požáru a detektor oxidu 
uhelnatého, soutěžící na čtvrtém až desátém místě po jednom tako-
vém přístroji. Přesná adresa specializovaných webových stránek
i s internetovou soutěží je: www.detektory.cahd.cz.

Vědomostní soutěž připravila Česká asociace hasičských důstojníků
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje, HZS Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýr-
ství VŠB-TU Ostrava. Je součástí dlouhodobé hasičské kampaně, va-
rující před stále častěji hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu
a dalších plynných látek, například propan-butanu, a také před vzni-
kem oxidu uhelnatého v domácnostech. 
Dlouhodobá kampaň odstartovala v roce 2013. Hasiči od té doby při-
pravili mnoho akcí – vydali sérii preventivních letáků pro obce a dal-
ší subjekty, vylepované také ve vozidlech hromadné dopravy, a na
svém webu poskytovali a nadále poskytují podrobné informace, kte-
ré doplňují o stanoviska nejrůznějších odborníků. Hasiči již také při-
pravili několik konferencí a seminářů o detektorech pro různé zá-
jmové skupiny – majitele a provozovatele bytových domů, domovů
důchodců a dalších sociálních zařízení.

por. Mgr. Petr Kůdela, HZS MSK

Hasiči informují

Hasiči připravili vědomostní soutěž o detektorech

Minul˘ pátek (17. 2.) ráno uctili hasiãi po celé republice minutou ticha pa-
mátku svého kolegy Jana Odermatta, kter˘ zemfiel po zásahu u poÏáru ve
Zvoli na Praze-západ.
Uctění památky zemřelého kolegy minutou ticha navrhl hasičům je-
jich generální ředitel Drahoslav Ryba. „Minutu ticha jsme drželi v se-
dm hodin ráno, v době, kdy si přebíráme směnu,“ sdělil Jaroslav
Bálek, člen Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

se sídlem v Rýmařově.
Pražský hasič Jan Odermatt nastoupil ke sboru 13. prosince 1993.
Celou dobu sloužil na hasičské stanici Radotín ve směně B. Po 
absolvování specializačních kurzů se stal technikem chemické služ-
by. „Byl zkušeným hasičem, pracoval samostatně, ale zároveň uměl
podpořit týmovou práci celé jednotky,“ dodávají pražští hasiči. 

JiKo, zdroj: HZS MSK a Novinky.cz

Hasiči z Rýmařova se připojili k uctění památky kolegy

Foto: archiv ZZS MSK

V Karlově zemřel mladý lyžař

Detektor CO Detektor kouře Fota: HZSMSK
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Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.  
Victor Hugo Známá i neznámá výročíCitát:

24. 2. 1912 nar. Jiří Trnka, malíř, ilustrátor, tvůrce loutkových fil-
mů (zemř. 30. 12. 1969) – 105. výročí narození 

25. 2. 1707 nar. Carlo Goldoni, italský dramatik a divadelní refor-
mátor (zemř. 6. 2. 1793) – 310. výročí narození 

25. 2. 1842 nar. Karl May, německý spisovatel, autor dobrodruž-
ných románů (zemř. 30. 3. 1912) – 175. výročí narození 

26. 2. 1802 nar. Victor Hugo, francouzský spisovatel (zemř. 22. 5. 1885)
– 215. výročí narození 

27. 2. 1807 nar. Henry Wadsworth Longfellow, americký spisovatel
a překladatel (zemř. 24. 3. 1882) – 210. výročí narození 

27. 2. 1887 zemř. Alexandr Borodin, ruský skladatel, chemik a lé-
kař (nar. 12. 11. 1833) – 130. výročí úmrtí

27. 2. 1902 nar. John Steinbeck, americký spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 20. 12. 1968) – 115. výr. nar. 

27. 2. 1912 nar. Nataša Gollová, vl. jm. Hodáčová, herečka (zemř.
29. 10. 1988) – 105. výročí narození

2. 3. 1282 zemř. sv. Anežka Česká (nar. 20. 1. 1211) – 735. výro-
čí úmrtí

2. 3. 1912 zemř. Vilém Mrštík, spisovatel, publicista (nar. 14. 5. 1863)
– 105. výročí úmrtí

4. 3. 1832 zemř. Jean-Francois Champollion, francouzský egyp-
tolog (nar. 23. 12. 1790) – 185. výročí úmrtí

4. 3. 1852 zemř. Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský satirik (nar. 
1. 4. 1809) – 165. výročí úmrtí

6. 3. 1912 nar. Bořivoj Zeman, filmový scenárista a režisér
(zemř. 23. 12. 1991) – 105. výročí narození

7. 3. Památný den ČR – výročí narození Tomáše
Garrigua Masaryka v roce 1850

8. 3. Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyor-
ských švadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

9. 3. 1737 nar. Josef Mysliveček, skladatel (zemř. 4. 2. 1781) 
– 280. výročí narození

9. 3. 1907 nar. Mircea Eliade, francouzský prozaik, historik nábo-
ženství a filosof rumunského původu (zemř. 23. 4. 1986)
– 110. výročí narození

-04-2017  22.2.2017 16:16  Stránka 9



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2017

10

-04-2017  22.2.2017 16:16  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2017

11

Rozloučili jsme se
Anna Volochová – Dolní Moravice ................................... 1933 
Margita Koreníková – Dolní Moravice ............................ 1936 
František Mikulášek – Edrovice ....................................... 1956 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Veronika Slováková – Rýmařov ......................................... 80 let
Olga Tomanová – Rýmařov ................................................ 80 let
Věra Trpíková – Rýmařov .................................................. 81 let
Ludmila Čechová – Janovice ............................................. 82 let
Josef Machalíček – Rýmařov ............................................. 82 let
Josefa Jurašová – Rýmařov ................................................ 83 let
Josef Mathon – Rýmařov ................................................... 84 let
Ladislav Štefan – Rýmařov ................................................ 85 let
Olga Dočkálková – Rýmařov ............................................. 87 let
Josef Svoboda – Rýmařov .................................................. 88 let
Šarlota Bubelová – Rýmařov .............................................. 92 let

Vzpomínka
Za všechnu lásku a péči Tvou,

co vděkem dnes Ti můžem dát...
Hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.

Dne 1. března 2017 by se dožila 64 let
naše milovaná dcera, manželka, 

maminka, babička,
paní Ludmila Macková

z Valšova.
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Miroslav, maminka Alžběta, dcera Alena,
syn Miroslav s manželkou, vnoučata, ostatní příbuzní a přátelé

Vzpomínka
Kdo Tě znal, ten si vzpomene.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 25. února 2017 

jsme vzpomněli 14. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná

maminka, babička, prababička,
paní Růžena Macková

z Jamartic.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Růžena, Marie a Jaroslava s rodinami, synové Jaroslav,
Jiří a Miroslav s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Krytý bazén v Břidličné
Plavání pro veřejnost v únoru a březnu

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

Aerobik
pondělí  18:45–19:45

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 v prvním pololetí 2017 

(každý lichý týden v úterý):
28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
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.

Bruslení pro veřejnost na ZS Rýmařov
pátek 24. 2. 10:00–12:00 14:00–16:30
sobota 25. 2. 14:00–16:30 19:00–21:30
neděle 26. 2. 14:00–16:30
pondělí 27. 2. 14:00–16:30

V úterý 28. února bude provoz zimního stadionu ukončen,
v tento den se již nebruslí!

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 3. 2017

Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek

2. 3. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

5/2016
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âtenáfii si moÏná vzpo-
menou na seriál Histo-
rické pozoruhodnosti
R˘mafiovska, v nûmÏ
jsme zmapovali historii
i souãasn˘ stav kostelÛ
a kaplí celého na‰eho
regionu. V roce 2013
vy‰el seriál v revidova-
né souhrnné podobû
s dobov˘mi i aktuálními
fotografiemi v celo-
barevném vydání RH
23/2013 Kostely a kaple
R˘mafiovska. Zájemci
o sakrální památky se
nyní doãkali dal‰í, tento-
krát kniÏní publikace,
která dokumentuje sva-
tostánky celého brun-
tálského okresu.

Autor fotografické publikace Kostely a kaple bruntálského okresu
Milan Gajdík na knize pracoval od roku 2011. Čtyři roky putoval po
městech, obcích i zaniklých osadách okresu Bruntál, fotografoval
zdejší kostely, kaple i místa, na nichž svatostánek stál do svého zbo-
ření, a sbíral také základní informace o založení kostelů, jejich před-
chůdcích, uměleckém slohu, požárech, přestavbách, chátrání a po-
stupných rekonstrukcích. Dva roky trvalo technické zpracování kníž-
ky a její vydání vlastním nákladem autora. Kniha vyšla v Bruntále ro-
ku 2016 s finančním přispěním sponzorů a některých obcí okresu.
V grafické úpravě Viktora Čapky ji vytiskla Tiskárna K-tisk
v Bruntále v nákladu 300 kusů.
Milan Gajdík se amatérskému fotografování věnuje od mládí, kromě
toho jej zaujala filatelie a historie města Bruntálu, v němž žije od ro-
ku 1957. Dětství strávil ve Vrbně pod Pradědem, kam se s rodinou
přistěhoval roku 1946 jako tříletý. Jeho život je tedy úzce spjat s na-
ším krajem, v němž právě kostely a kaple představují významné 
architektonické dominanty a současně doklady spletité a pohnuté his-
torie Sudet. Milan Gajdík vnímá jejich roli také v rozměru lidského
života: „Kostely vznikaly vždy za pomoci obyvatel vesnice nebo měs-
ta. Byly jak místem setkávání při vítání nového malého občánka, tak
místem loučení se starým člověkem a také místem jeho trvalého od-
počinku na hřbitově u kostela. Tento uklidňující prostor kostela na
nás působí i dnes, ať je kostel plně funkční, nebo je již ve stavu zchát-
ralém. Tyto okamžiky ticha i jakési vznešenosti nutí člověka zastavit
se a zamyslet,“ předesílá autor, čím jej kostely přitahují.
Během několika let Milan Gajdík pořídil snímky 150 kostelů a kaplí

(nepočítaje drobné sakrální stavby) na území okresu Bruntál, jak byl
vymezen roku 1960. Zahrnul do svého souboru obce Bruntálska,
Rýmařovska, Krnovska, Vrbenska i Osoblažska. Část snímků před-
stavil v roce 2014 na výstavě v Městském divadle v Bruntále
a v Schindlerově stodole v Malé Morávce. Zájem, který výstavy vy-
volaly, jej inspiroval k myšlence publikovat snímky knižně.
Čtenáři v jeho publikaci najdou 130 vybraných svatostánků seřaze-
ných abecedně a doplněných krátkým komentářem. Při listování kni-
hou zaujme nejen kvalita fotografií, které autor důsledně nazývá 
amatérskými, ale především bohatost stavebních slohů jednotlivých
chrámů, od gotiky přes renesanci, rané i pozdní baroko, klasicismus
a empír až po novogotiku z počátku 20. století. Ve výběru lze najít
kostely katolické i několik evangelických, ale rovněž krnovskou sy-
nagogu, své místo zde mají i dřevěné kaple (Karlova Studánka,
Podlesí), jaké zpočátku stávaly v našich vesnicích převážně a teprve
po zchátrání či požáru byly nahrazeny stavbami zděnými. Vedle sty-
lové rozmanitosti překvapí i rozdíly v zachovalosti kostelů, neboť
publikace na jednom místě prezentuje svatostánky renovované 
a plně funkční i stavby ve stádiu ruin, v lepším případě přebudované
k profánnímu účelu (např. galerie v Křížově či rekreační objekt
v Pusté Rudné).
Autor připravoval knihu s velkou pečlivostí, a přestože je jí možné
vytknout některé přehmaty či nedostatky (např. růžencová kaple kos-
tela sv. archanděla Michaela v Rýmařově je nazvána křišťálovou,
chybí zde rýmařovský evangelický kostel a patrně grafickou chybou
je užití téže fotografie pro kostely v Břidličné a Bohušově), předsta-
vuje dílo značné dokumentární hodnoty, které by si zájemci o histo-
rii našeho regionu neměli nechat ujít. Fotografická publikace Milana
Gajdíka Kostely a kaple bruntálského okresu je v prodeji v infor-
mačních centrech a knihkupectvích v Bruntále, Rýmařově, Vrbně
pod Pradědem a Karlově Studánce. ZN, foto: Jana Štolfová

Městské muzeum a Galerie Octopus
Vyšla nová kniha o kostelích a kaplích bruntálského okresu

Tentokrát představíme několik knížek určených pro žáky 3.–5. tříd.
V naší knihovně je poznáte podle označení zeleným proužkem.
V tomto věku už děti zpravidla zvládají techniku čtení a z četby, kte-
rá dosud byla jen prací a povinností, se stává zábava a radost. Často
se setkávám s tím, že se rodiče při výběru knih pro své děti nechají
unést dobou, kdy vznikalo jejich vlastní čtenářství, a pak jsou pře-
kvapeni, že potomek není z výběru úplně nadšen. Můžou tím děti od-
radit, už proto, že před 20 nebo 30 lety byla jiná doba a jiní čtenáři.
Na výběr je přitom i dnes mnoho krásných a kvalitních titulů, které
současné děti určitě zaujmou.

Petra Klimentová

Petra Soukupová: Bertík a Čmuchadlo
Bertíkovi rodiče se rozvedli a on žije s maminkou, která si našla no-
vého přítele. Bert mu říká Rypouš. Celou tu životní změnu nese těž-
ce, vzteká se, žárlí. Až jednou potká v lese čmuchadlo, zvláštní zví-
ře, které změní jeho pohled na svět.

Michaela Fišerová: Náš dvůr má tajemství
Johanka s Ondrou se vydávají na napínavé noční pátrání po tajem-
ném zvířeti ukrytém ve sklepě jednoho pražského činžáku. Ke staro-
stem s nalezencem přibude ještě zpráva, že u Ondry bude nějaký čas
bydlet nenáviděný bratranec...

Tipy na nejlepší knížky pro děti
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Na této knížce se mi hodně líbilo, že je dobrodružná. Také jména po-
stav byla velmi zajímavá, jako například jméno kouzelníka Hengista
Hanibala Velebobule, který vytvořil podzemní říši s názvem
Mytologie. Dále zde vystupují zlí baziliškové, kteří mají v Mytologii
vlastní hrad a vzali si do hlavy, že se jim celá Mytologie podrobí, a že
tak budou vládnout úplně celé říši. Hlavními postavami jsou tedy ba-
ziliškové, kouzelník a tři děti, které přijely do Řecka na prázdniny.
Tuto knihu napsal britský spisovatel Gerald Durrell v roce 1974 pod
názvem The Talking Parcel a dle mého názoru je velice pěkná. Do
České republiky se dostala roku 1983, český překlad vytvořil
František Frölich a ilustrace Adolf Born.

Ukázka z knížky:
Šestá kapitola – Zpívající moře

Když se vrátili do Křišťálových jeskyní, starého H. H. úžasně nadchla
zpráva, že se k nim možná připojí lasičky, že se k nim určitě připojí
nohové a že Ethered objevil něco, co bazilišky úplně vyřídí.
„Levandulová kolínská?“ podivil se. „Ale to je velice zajímavé. Asi

z toho mají sennou rýmu, ne? Jako když se někdo pořádně nastydne.
Jestlipak dokážu vyrobit nějakou náhražku?“
„Tady u vás levanduli nepěstujete?“ zeptala se Penelopka. 
„Ale roste tu na nějakém ostrově, jenže bez Hepsibarova herbáře si
bohužel nevzpomenu na kterém.“
„Já jsem jednou dostala strašnou sennou rýmu, když jsem byla na
prázdninách,“ ozvala se Tabita. „Dejte mi čichnout a uvidíme, jestli
je to ono.“
A tak jí dali čichnout kolínské a zapůsobilo to na ni stejně jako na ba-
zilišky, takže Tabita podpálila dvě pohovky, čtrnáct podušek a jeden
stůl, jak se rozkýchala, museli jí vylít na hlavu štoudev studené vody,
aby se zase vzpamatovala. 
„To je ono, tohle je ta rostlina,“ sípala. „Jejej, dobré nebe, takhle
jsem snad nekýchala od té doby, co jsem se omylem napudrovala pep-
řem místo pudrem.“

Petr Krajcar, 7. A, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

(DURRELL, Gerald Malcolm. Mluvící balík. 1. vyd v KK. Praha:
Knižní klub, 2013. 195 s.)

Můj šálek čaje

Gerald Durrell: Mluvící balík

Letošní Valentýn i se svou komerční suitou prošuměl českou kotlinou,
aniž by narazil na kdovíjak silný odpor zastánců domácích tradic.
Zjevně má patron zamilovaných pro sympatičnost svého poslání jistou
výjimku. Ostatně ničemu a nikomu nekonkuruje, první máj je daleko,
tak proč se láskou nezahřát už v půlce února.
V našich horách je ovšem nutné pořádně přitopit, a tak se v Rýmařově
letos už posedmé svatý Valentýn vítal prostředky, díky nimž v těle stou-
pá tlak a krev se dostává do varu: hororem, česnekem a muzikou. První
část pátečního večera (10. 2.) v rýmařovském kině patřila fanouškům
filmové hrůzy, druhá část v kavárně DJ Stanley klub 13, neboli
Třináctce, fanouškům nekomerční hudby a česnekových lahůdek. 
V obou případech byli fanoušci z větší části titíž, obého pohlaví a vě-
kového rozpětí mezi pubertou a čtyřicítkou, což svědčí o staré pravdě,
že láska kvete v každém věku.

Klubovými filmy se Česnekfest nezahajoval poprvé; před třemi lety vy-
cházel termín této akce na pátek třináctého, a tak se hororový úvod ve-
čera jevil jako více než příhodný. Kino Rýmařov tehdy spustilo klubo-
vé promítání amatérským snímkem karvinského režiséra Lukáše
Bulavy Karbon. Lukáš Bulava do Rýmařova rok nato přivezl krimiko-
medii Teď ne, broskvičko a nyní představil čerstvou novinku, horor
Kyselý dech. Spolu s ním se v programu pátečního večera objevil stu-
dentský krátkometrážní snímek Lesapán režiséra Pavla Soukupa.
Absolvent Ateliéru filmové a televizní grafiky UMPRUM Pavel
Soukup přizval k tvorbě svého filmu i studenty FAMU. Prostředky na
natáčení, především na vznik speciální masky pro titulní postavu, autor
získal pomocí crowdfundingové kampaně a vytvořil dílo, které kvalitou
zpracování přesahuje standard české produkce. Není tedy divu, že se
Soukupova temná pohádka, pocta Karlu Jaromíru Erbenovi, dočkala

Jazzclub

Horor-chilli-česnekfest

Lenka Uhlířová: Velká cesta Malého pána
Neobyčejná knížka o Malém pánovi, který si žil poklidným a spoko-
jeným životem, dokud se mu nezdál divný sen o zubatém domě, ve
kterém prý najde, co mu schází. Když se probudí, zjistí, že mu 
opravdu něco chybí, a jde to hledat. Poetický příběh s úžasnými ilus-
tracemi a fotografiemi Jiřího Stacha.

Petr Stančík: Mrkev ho vcucla pod zem
Knížka, která má tři různé konce a za každou kapitolou hádanku, za
jejíž vyluštění dostanete body. Záludná mrkev vtáhne hlavního hrdi-

nu Ctibora do podzemní říše cihlového obra. Během cesty zpátky za-
žije Ctibor napínavé příhody s novými přáteli. Pohádku s prvky dět-
ského hororu ilustroval Jiří Stach.

Loic Dauvillier: Dítě s hvězdičkou
Malá Elsa je zvídavá a vyptává se babičky Duni, ta totiž umí krásně
vyprávět a ve vzpomínkách se často vrací do dětství, k holčičce, kte-
rá dostala žlutou hvězdu. V komiksovém příběhu se s Elsou dozví-
dáme příběh o bezpráví, smutném dětství i o naději.

Lukáš Bulava s herci Kyselého dechu

Jiří Zifčák, vítěz neformální soutěže o nejintenzivnější kulinářský zá-
žitek festivalu
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několika ocenění – získala tři ceny Famufestu 2015 a loni byla nomi-
nována na Českého lva za nejlepší studentský film.
Už při vyslovení titulu Lesapán se málokdo ubrání asociaci na píseň
z filmu Ať žijí duchové a i v Soukupově snímku je hajný důležitou po-
stavou, nicméně dostává konkurenta, jehož původ lépe odhaluje anglic-
ký titul Leshy. Lešijové, neboli lesní muži, patří do inventáře východo-
slovanské mytologie jakožto vážnější a děsivější příbuzní českých hej-
kalů. Soukupův hejkal-lešij je děsivý dost, je však současně ochráncem
lesa před těmi, kdo do něj vstupují se zlými úmysly, a odpovědí na 
otázku dcerky filmového hajného, která se s otcem pře, že škodná je
přece taky potřeba, aby se zvěř nepřemnožila – a kdo loví lidi?
Na poctu slovanským bájím a českým hororovým pohádkám navázal
v programu večera Lukáš Bulava poctou klasickým hororům 80. let, éře
videopůjčoven a rychlodabingů. Kyselý dech je filmem o natáčení fil-
mu, jež se autorkám, sestrám Červeňákovým, vymklo z rukou. I ve
snímku karvinských filmových nadšenců mají důležitou roli speciální 
efekty, v tomto případě poctivé ruční výroby. Zatímco Soukupův
Lesapán staví děsivou atmosféru na neviděném, naznačeném a tuše-
ném, Bulava si pohrává se vším viditelně odporným a hnusným, a tak
není nouze o krev, sliz a hnis a nechybí ani výbuch hlavy (v duchu zmí-
něné pocty vyvolaný rychlodabingem z filmu Predátor, ostatně odkazů
na slavné horory najdou fanoušci víc). Jakkoliv je Kyselý dech dílem 
amatérských nadšenců, což se projeví zvláště na výkonech herců, má
i jednoznačné kvality, mezi něž patří skvělé zachycení ducha místa
(Karvinsko je zkrátka unikát) i tamního jazyka.
Hudební nadílka Česnekfestu přilákala po promítání do Třináctky po-
četné publikum, které se zčásti zahřívalo láskou, zčásti tancem a z nej-
větší části česnekem. Ani letos nezklamali kulinářští experimentátoři,
kteří neváhali česnek zkombinovat s dalšími výraznými ingrediencemi,
takže by se název festivalu mohl klidně rozšířit na Chilličesnekfest.
Gastronomické menu bylo rozmanité, hudební taktéž. Přivedlo na
pódium stálice, zdomácnělé i nováčky. Z Krnova přijela čtveřice
Rockin‘ Jackals, která si před rokem na tomtéž místě odbyla svou
rýmařovskou premiéru. Od té chvíle se tato psychobilly a rocka-
billy kapela v Rýmařově objevuje pravidelně, čímž zaplňuje me-

zeru v žánrovém spektru místní scény.
K rockabilly se hlásí i ostravská trojice Ružový vankúš, jejíž název
ladí k Valentýnu jako málokterý, nicméně klame. Spíš než rock’n’roll
jejich zvuk připomíná starý dobrý punkrock, svižný, hutný a přímo-
čarý. Skladby odsypou tak rychle, že se sotva stihnete zaposlouchat,
o romantických náladách nemůže být řeč. Kapela před třemi lety de-
butovala albem punkových předělávek hitů, třeba od Iggyho Popa ne-
bo Yvonne Přenosilové. V Rýmařově si zahrála poprvé a moc se s tím
nepárala.
Ve finále večera se před mikrofon postavil písničkář, bez kterého už si
Česnekfest téměř nelze představit – sudetský punkfolkař Ladibor
Danda. Při jeho produkci se už kavárnou nedalo projít, z posluchačů
a ochutnávačů se stali tanečníci a pěvci, kteří si s Ladiborem zopakova-
li jeho největší pecky.
Letošní Česnekfest dostal před Valentýnem čtyřdenní náskok, a tak lze
soudit, že navzdory kilogramům zkonzumovaných přírodních antibiotik
stihli všichni účastníci vyčichnout a čtrnáctého došlo i na romantiku. ZN 
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Nabídka platí pro členy KČT i ostatní zájemce, vítáni jsou rodi-
če s dětmi!
So 25. 2. Břidličná – Výšina – Ryžoviště a zpět
Masopust v Ryžovišti
Sraz 12:30 Vede Horňáčková
So 4. 3. Valšov – Slezská Harta – Valšov, 12 km
Vlak 8:37 Vede Horňáčková
So 11. 3. Zimní Rešovské vodopády
Vlak Břidl. zast. 7:28 Vede Mana 
So 18. 3. Za jarní květenou kolem Harrachova
Vlak 7:28 Rýmařov Vede Kitschuch

So 25. 3. Skřítek – Sklený potok – Stará Ves
Vlak 7:28 Rým. bus 8:25 Vede Horňáčková

So 1. 4. 
20. roč. Jarního putování – za výhledy kolem Břidličné – akce
pro veřejnost
Sraz v 8:30, pěší zóna

So 8. 4. Za medvědím česnekem 
Skřítek – Rabštejn – Výhledy – Stará Ves
Vlak 7:28, Rým. bus 8:25 Vede Doleželová
So 15. 4. Rýmařov – údolí Oskavy – Břidličná - 13 km
Vlak 7:28 Vede Horňáčková

Organizace a spolky

Turistický kalendář KČT, odbor TJ Břidličná – 1. pololetí 2017

Ružový vankúš Ladibor Danda

Rockin' Jackals
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So 22. 4. Zájezd: Náměšť na Hané, Drahanovice, NS Terezské 
údolí Vede Horňáčková
So 29. 4. Příroda kolem Rýmařova
Vlak 7:28 do Rýmařova Vede Šímová
So 6. 5. Okruh kolem Sobotína
Vlak 7:28, Rým. bus 8:25 Vede Metelka
So 13. 5. Údolím Bystřice – zříc. hradu Hluboký
Bus 7:15, Valšov vlak 7:43 Domašov Vede Horňáčková
18.–21. 5. Zájezd České středohoří – Litoměřice – Louny

Vede Horňáčková

So 27. 5. Dřevěný kostel sv. Michala v Maršíkově, Klepáčov, cha-
ta – Smrčina – Maršíkov – Sobotín
Vlak 7:28, bus 8:25 Vede Horňáčková
So 3. 6. Skřítek – Litovelka – Josefinka – Skřítek
Vlak 7:28, bus z Rým. 8:25 Vede Mana 
So 10. 6. Vrbno pod P. – Obří vrch – Karlovice
Vlak 6:30 do Vrbna Vede Servusová
So 17. 6. Beskydy – Ostravice – Lysá hora
Osobní auta Vede Metelka

Změna programu vyhrazena!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přihlášky: Holešová J., tel. 597 431 554. Přihlášky: Horňáčková L., tel. 605 975 512
E-mail: ludmilahornackova@seznam.cz . Rakousko: Mana O., tel. 775 284 140 

http://www.kct-bridlicna.4fan.cz

Přání k Mezinárodnímu dni žen
KSČM přeje všem ženám Rýmařovska

k svátku MDŽ
hodně pohody, štěstí, spokojenosti,

ale hlavně zdraví.
Za ZO KSČM Rýmařov Rostislav Kubis

Pradědova galerie u Halouzků se pyšní celou řadou ocenění, např. za
největší dřevěnou sochu děda Praděda, obří dřevěný obraz děda
Praděda a jeho říše, největšího draka chrlícího oheň nebo za největší
dřevěný betlém světa, jejž ocenil světový kongres betlemářů v Hradci
Králové a zároveň Asociace betlemářů v Římě. K prestižním oceněním
řezbáře Jiřího Halouzky patří také uvedení v oxfordské encyklopedii,
která má za sebou více než 160 let dlouhou tradici. Známý řezbář si
myslel, že většího úspěchu už nemůže za dvaapadesát let práce se dře-
vem dosáhnout. To byl omyl. 
Na přelomu let 2016 a 2017 obdržel Jiří Halouzka od světové organi-
zace Elite World Records, která má sídlo v Indii (ve státě Tamil Nadu)
a je obdobou Guinessovy knihy rekordů, jen podstatně mladší (byla za-
ložena v roce 2008), hned tři certifikáty. První z nich byl českému řez-
báři udělen za největší dřevěný vyřezávaný betlém světa, druhý získal
vyřezávaný dřevěný lustr z jednoho kusu kmene instalovaný v jiříkov-
ském kostele a třetí byl udělen za dřevěného, patnáct metrů dlouhého
krokodýla, vážícího 15 tun, který byl součástí expozice Zoo Ostrava.
Kdo navrhl Jiřího Halouzku na tato ocenění, sám řezbář netuší.
„Někdy si postesknu, že někde v Indii vědí, kde leží Česká republika,
Jiříkov a Pradědova galerie U Halouzků, ale když se zeptám v Pasece
nebo Rýmařově, kde je Halouzkova galerie, tak někteří pokrčí rame-
ny a odpoví, že asi někde tady v okolí. Dnes už nejde jen o vyřezává-

ní, pokud člověk chce, aby se na dřevořezby jezdili dívat mladí lidé
s dětmi nebo senioři, je potřeba vytvořit know-how včetně kvalitního
zázemí. Budujeme dětský ráj i vodní svět, v oborách se prohánějí di-
vočáci, daňci, mufloni, ve voliéře poletují výři. Děti se mohou svézt na
kolotočích nebo lanové dráze, dospělí si mohou odpočinout v několi-
ka dřevěných altáncích nebo si lehnout na obří polštáře, které jsou
v létě rozmístěné na posečené trávě, nebo si dát něco dobrého k sněd-
ku,“ přiblížil současnou podobu galerie Jiří Halouzka, který se snaží,
pokud mu síly stačí, vždy splnit to, co si předem naplánuje. A jak sám

s úsměvem říká, má toho na práci
ještě tolik, že by měl žít minimál-
ně dalších padesát let.
Jiří Halouzka je zatvrzelým za-
stáncem podoby děda Praděda. Od
něj také pochází název jiříkovské
galerie. Řezbář neochvějně tvrdí,
že podoba, jakou dnes ztvárňuje
do svých dřevořezeb, je ta pravá,
nastudovaná z mnoha kronik za
přispění historiků bruntálského
muzea. „Jak vypadal Praděd,
jsem zjišťoval z nejrůznějších 
archivů a kronik a ve spolupráci
s muzeem v Bruntále. Je za tím ně-
kolikaleté hledání. A zdůrazňuji,
že Praděd byl obyčejný člověk

Z okolních obcí a měst

Pradědova galerie U Halouzků získala další prestižní ocenění
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a neměl žádné nadpřirozené schopnosti. Byl to starý havíř – ‚praděd‘
(dříve se neříkalo pradědeček), který našel zlato, zbohatl, začal se
pěkně oblékat, na hlavě měl havířskou čapku s chocholem. Takže jest-
li někdo tvrdí, že Halouzka vyřezává nesmysly a mé ztvárnění Praděda
je chybné, že tak nevypadal, zeptám se ho, jak tedy vypadal? Nebude
to vědět. Já to taky nevím, ale vím přesně, co říkají staré kroniky a ar-
chivy. A nejsou to báje, ale holá fakta,“ tvrdí řezbář Halouzka, který
prohlásil, že bude stát za svým názorem až do konce života.
Jako mají Krkonoše svého Krakonoše, mají Jeseníky svého Praděda.
Za tím účelem vznikl i kostým, který si Jiří Halouzka nechal zhotovit
podle předlohy ze zmíněných kronik. Postava Praděda by měla v po-
vědomí návštěvníků představovat symbol našich hor. Premiéru si Jiří
Halouzka v kostýmu děda Praděda odbyl ve ski centru Pawlín, kde
v sobotu 11. února proběhl lyžařský karneval a duch Jeseníků děd
Praděd nemohl při té příležitosti chybět. Na závěr karnevalu předal nej-
lepším maskám ceny – vyřezávané ptáčky.
A na co nového se mohou návštěvníci Pradědovy galerie těšit letos? Od
dubna by měly začít fungovat sluneční lavice rozmístěné kolem tří-
metrového magnetického návrší, které by podle Halouzky mělo příz-
nivě působit na bolest hlavy či jiných partií těla. Magnetismus byl na
tomto místě prokazatelně změřen a sám autor projektu magnetickou sí-
lu vyzkoušel na sobě. Připravuje se spuštění vodopádu, vysokého až
deset metrů, který bude pohánět dvanáct výkonných čerpadel, a voda
z něj bude dopadat na obří čtyřmetrové mlýnské kolo. Na samém vrš-
ku bude na návštěvníky shlížet bůh moří a vodních živlů Poseidon
s trojzubcem. Postupně na vycházkové trase přibude dalších pět řec-

kých bohů – Zeus, Hádes, Héra, Démétér a Hestiá. V letních měsících
se budou moci návštěvníci vůbec poprvé v rámci prohlídky jiříkovské-
ho kostela podívat s průvodcem také do věže.
O Velikonocích ve dnech 14.–17. dubna si děti mohou vyrobit píšťalku
nebo se zúčastnit hledání pokladu. Na Velikonoce naváže tradiční ak-
ce Pálení čarodějnic a 1. května návštěvníci zažijí Ohnivou show s dra-
kem. Začátek letních prázdnin (8.–9. července) se ponese ve znamení
řezbářského sympozia pod názvem Dřevořezání. Sympozia se každo-
ročně účastní řezbáři z celé republiky a některé jejich výrobky budou
prodejné. JiKo

Badatelské odpoledne proÏili na‰i Ïáci jako odmûnu za pÛl roku poctivého snaÏe-
ní nad rámec bûÏné v˘uky pfiírodopisu. Sedmnáct pfiírodovûdcÛ ze Z· Bfiidliãná
se vydalo 1. února na Pfiírodovûdeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Na základní škole v Břidličné již delší dobu funguje pod záštitou
Studentského klubu ASK ČR Břidličná kroužek žáků, kteří dávají před-
nost přírodě před vysedáváním u PC. Patří mezi ně i „baby tým“, šest od-
vážných žáků, kteří hájí čest kroužku na nejrůznějších soutěžích, včetně
těch celorepublikových. A jsou dobří! Stačí si vzpomenout na zprávy
o jejich činnosti v loňském školním roce.
Na všechny tyto šikulky čekala na katedře zoologie RNDr. Ivona
Uvírová, Ph.D., která jim věnovala svůj čas – vysvětlila jim zákla-
dy hydrobiologie a malakozoologie a kromě jiného jim umožnila
pracovat s binokulární lupou. Za její vstřícnost a trpělivost v prů-

běhu celého odpoledne jí moc děkujeme.
Kluci a děvčata tak na vlastní oči viděli larvy tiplic, chrostíků, muchni-
ček, ale i splešťuli, klešťanku nebo přísalku. Dále si ve sbírkách katedry
mohli prohlédnout lasturu velkého mlže, vývojová stádia vodomila, váž-
ky nebo štěnice. Aby se přesvědčili, že si z odpoledne odnesli mnoho no-
vých poznatků, vyzkoušeli si i vědomostní test.
Jako bonus si ještě od RNDr. Vladimíra Uvíry, Dr., vyslechli povídání
o životě v mořském akváriu. Sáhli si dokonce na ježovku, nakrmili klau-
ny a viděli reakci sasanky na přítomnost „nezvaného hosta“. 
Zájezd do Olomouce není zrovna levnou záležitostí, nicméně celá akce
byla uhrazena z příspěvku poskytnutého na činnost přírodovědného
kroužku Nadací Agrofert. Fota a text: Mgr. Květa Děrdová

vedoucí kroužku

Badatelské odpoledne

Tragický osud krále Přemysla Otakara II. v Dolních Rakousích se
naplnil v létě roku 1278, na den sv. Rufa (26. 8.) na Moravském po-
li. Smrt skvělého panovníka zprvu poznamenala jen české králov-
ství. Úřad zemského správce a poručnictví neduživého korunního
prince Václava, chlapeckého následníka trůnu, se staly kořistí
chamtivého Otty Braniborského a jeho lidí. Začalo drancování bo-
haté země, do nějž se ochotně zapojila také domácí šlechta. Petr
Žitavský napsal: „Když (…) zabit král Otakar, Čechové se neslavně

domů vrátili a (…) jali (se) vlastní zemi drancovati a ohněm pleni-
ti.“ Na Moravě zatím panoval klid, neboť ji k jejímu prospěchu
spravoval spolehlivý olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku.
Řídil markrabství pevnou rukou a dokázal držet tajené choutky
zdejších velmožů na uzdě.
Prelát však nebyl nesmrtelný a naposledy vydechl již 17. 1. 1281.
Ohromnou diecézi i nepřipravenou zemi opanovalo interregnum
a zlé časy se z Čech přelily i na Moravu. Na biskupské majetky se

Z historie

Prodej Strálku a útržky historie rodu pánů ze Strálku a Valečova
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vrhli stále chudnoucí pánové, jimž se rozplývalo dědictví otců před
očima, když je dělili synům k užívání nebo dcerám na věno. Na ma-
jetek biskupův zaútočili též mocní slezští pánové z Kravař, příbuz-
ní starobylého rodu středočeských Benešoviců.
Štítinská linie se zřejmě pokusila uplatnit svůj nemalý vliv na tě-
chanovském území diecéze, těsně za hranicí Rýmařovska. Rozšířit
tak mizející majetek se jim však očividně nezdařilo, proto také ni-
kdy nevzniklo štrálecké panství, o němž hovoří starší autoři
a s nímž mělo rabštejnské hypoteticky splynout někdy po roce
1348, což modernější bádání nemůže připustit. Z řady důvodů má-
me za to, že hrad založil tehdy již nikoli neznámý Beneš ze Štítiny
záhy po úmrtí olomouckého preláta, což upřesňuje pečeť pod tex-
tem opavské listiny z 26. 10. 1282, na níž je označen řečený Beneš
přídomkem ze Strálku, který se stal sporným označením nové ro-
dové linie štítenských Kravařů. Třebaže se psaní přídomku urputně
drželi, hrad jim patřil jen krátce. Teprve na počátku 14. století
Brunův následník křivdu tvrdě napravil.
Název Straleck / Strahlegg / Stralek (počeštěně Strálek / Štrálek /
Střelek?) poplatný, jak bylo tehdy zvykem, módní dvorské němči-
ně, vychází z německého termínu Strahle = střela, jejíž hrot nosil
rod Benešoviců na štítě. Založení hradu bylo nesporně bezohled-
ným útokem proti novému biskupovi, Vítkovci Dětřichovi z Hradce
(1281–1302). Za akcí stály osobní spory. Kravařové patřili k tvr-
dým rivalům Vítkovců a jejich nenávist i závist mířila především
proti Závišovi z Falkenštejna, partneru královny vdovy Kunhuty.
Víme také, že nový olomoucký biskup vyloučil ihned po svém ná-
stupu řadu Kravařů včetně Beneše ze Štítiny a Strálku z církve, pro-
tože po Brunově smrti „způsobili značnou škodu na statcích diecé-
ze i majetku hradišťského kláštera“.
Roku 1282 se sice Kravaři pokusili o smír a při jednání vystupoval
i náš známý Beneš, který se pokoušel usmířit si biskupa Dětřicha da-
rem vsi Skorotína u Příbora. Ve výše uvedené listině (26. 10. 1282)
s Benešovou pečetí svědčí Mikuláš, vévoda opavský z vedlejší vět-
ve Přemyslovců, Benešovi ze Štítiny, že odevzdává Dětřichovi, bis-
kupu olomouckému, svou ves Skorotín k nápravě škod, jež způso-
bil církvi. Není tedy vyloučeno, že se pokání Beneše mělo původ-
ně týkat i vydání hradu. Přes všechnu Benešovu snahu však přesně
nespecifikované spory s pány z Kravař trvaly dál. 
Zápas o český trůn po vraždě Václava III. (4. 8. 1306) trval dlouhé
čtyři roky a ukončil jej až nástup Jana Lucemburského. Konsolida-
ce země však nebyla okamžitá, proti králi se stavěla i jeho pyšná že-
na Eliška Přemyslovna, ba ani Morava se ze zmatků ještě docela ne-
vymanila. Boje se znovu rozhořely, když se stal vězněm panovníka
Jindřich z Lipé (1315), ještě nedávno jeho stoupenec. Ničivá do-
mácí válka v Čechách dospěla o rok později znovu i na Moravu.
Situace se krátce uklidnila, když se dostalo pánu z Lipé svobody
a ztraceného postavení. Na jaře 1317 se Morava stala opět bojištěm.
Královi věrní přivítali na olomouckém stolci biskupa Konráda
Bavora (1316–1326), který svou bojovností nijak nezaostal za
svým předchůdcem Brunem ze Schauenburgu. S panovníkem se
znal ode dvora a královna Eliška mu byla vděčná za dobré rady.
Roku 1317 vytáhl se svými many do boje za krále i proti velmo-
žům, kteří rozkradli církevní majetek. Podle všech stop oblehly bis-
kupovy oddíly nedostavěný, avšak tvrdě hájený Strálek. Dobyly jej
a vypálily. Následoval Rabštejn, který bránil sám Jindřich z Lipé

nebo některý z jeho spojenců. Dobytý Rabštejn a patrně i Strálek
předal biskup panovníkovi.
Strálek dodnes nese stopy bojů, krutého střetu a drancování poko-
řené pevnosti. V požárové vrstvě a pod ní najdeme v prostoru ná-
dvoří množství fragmentů keramiky, bezcenné kořisti rozbité při
plenění pevnosti na počátku 14. století. Ještě lépe vypovídají 
o události otlučené, ohnuté nebo jinak poškozené použité hroty ší-
pů z kuší a ostatní militaria. Spolu s nimi ležel v prostoru menšího
paláce hrubě otesaný kus křemene, vystřelený nejspíš z tzv. man-
gonelu (onageru), nejčastěji užívaného lehčího vrhacího stroje. 
Do roku 1320 se již celý majetek vrátil původním majitelům. Tehdy
asi na Strálek přicházejí rytíři z Valečova, členové dosud zcela ne-
známé moravské větve (?) české rodiny. Je možné, že důvodem pře-
vzetí Strálku byla významná účast na jeho dobytí. Nový majetek
ovšem získávali věrní vazalové nejen odměnou, ale i k uhrazení
svých vojenských nákladů. Vždyť se u krále dokonce připomněl
i biskup Konrád, že utrpěl značné ztráty spojené s tažením a dobý-
váním Rabštejna. Strálek vysta-
věný v cípu biskupského panství
se mohl roku 1317 stát též bis-
kupským lénem, které zakoupili
Valečovští do dědičného držení,
což je ovšem méně pravděpo-
dobné.
S hradem souvisí též nejasné uží-
vání přídomku ze Strálku. Před-

Karel IV.
Jan Jindřich, markrabě morav-
ský (triforium Chrámu sv. Víta)

Znak rytířů z Valečova (Halada)

Mangonel – vrhací stroj

Pečeť rytíře Bernarda z Valečova
(Sedláček)

Pečeť Vojslava z Valečova
(Sedláček)
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pokládáme, že Štítinští Kravařové už Strálek po jeho dobytí (1317)
mohli vlastnit jen stěží, přesto se po něm nadále psali ještě na po-
čátku 15. století s neuvěřitelnou zatvrzelostí. Přídomek de Straleck
užíval ještě roku 1323 Sbinco (Zbyněk I.) de Stralek (1313–1348,
1336 ze Svrčova). Mohl být Benešovým synem a dědicem, který se
ještě roku 1313 psal jen z Kravař. Roku 1329 najdeme svědky
Tobiáše s bratrem Benešem ze Strálku a znovu ještě roku 1351, kdy
už vlastnili majetky na Hané. Strálek ve svém přídomku uváděli
i další členové rodu, kteří již hrad zcela jistě nedrželi. Užíval jej
Dobeš (1329–1337), Zbyňkův syn, a jeho bratři, kněz Zbyněk II.
(1348–1386), Drslav I. († asi 1374) či Beneš II. řečený Šišma ze
Strálku a Hradčan (1349–1398). K nim patřili i Milota (1368)
a Dobeš II. (1348–1368), který roku 1348 držel část Mirotínku
a Libiny. Přídomek identifikujeme též u mladších štítinských
Kravařů v době, kdy již prokazatelně nebyli vlastníky hradu, který
byl nejméně sedmdesát let neobydlen a neopravován pustl a který
již zhruba půlstoletí patřil moravskému markraběti.
Neustálé spory mezi olomouckými biskupy a Kravaři trvaly i po ro-
ce 1320, ale nevíme, zda v nich hrál svou roli i Strálek. K narovná-
ní vztahů přispěl až Beneš II., který se biskupovi podřídil a stal se
jeho manem, a jeho syn Drslav I., který získal na olomouckém dvo-
ře dokonce významnou hodnost biskupského maršálka. Roku 1422
se psal po Strálku Zbyněk ze Všechovic a stejný predikát bychom
našli ještě u Jana (1391–1403) a Zbyňka III., který stranil císaři
Zikmundovi Lucemburskému a byl posledním ze strálecké linie ro-
du. Jím patrně roku 1427 vymřela po meči. Užívání přídomku ze
Strálku tedy neznamenalo jeho vlastnictví, ale přijalo význam ná-
zvu rodové linie, na což upozorňuje už Pinkava a později Spurný.
Přítomnost bratrů Valečovských na Rýmařovsku známe jen z per-
gamenu, který dokládá, že Ješek, Zdeněk a Vojslav, synové (zemře-
lého) Zdeňka z Valečova, prodali Strahlegg „léta Páně tisícího tří-
stého padesátého druhého na den svaté panny Dorothy“ (6. února
1352) Karlu, „králi římskému a českému“. Karel byl korunován na
císaře až roku 1355 v Římě jako v pořadí čtvrtý stejného jména
a jeho mladší bratr Jan Jindřich, moravský markrabě, dostal právo
hrad užívat. Listinu potvrzují s bratry také Bartoš, známější strýc
mladých Valečovských, a královský hofmistr (správce královského
dvora) Bernard z Cimburka. 
Cena hradu 300 kop stříbrných grošů (18 000 gr.), za niž nedo-
končenou a poničenou pevnost král zakoupil, byla kupodivu ne-
malá, pokud však vezmeme v úvahu její rozlohu, výhodnou pozi-
ci při Královské stezce a přiléhající oblast výnosných stříbrných
dolů, jedná se o cenu přiměřenou. Pro srovnání třeba dodat, že se
ve 14. století dalo za 300 kop pražských grošů zakoupit 18 000
nožů, 6 000 sekyr nebo 2 250 až 6 000 párů bot. Stejnou cenu mě-
lo v 15. století 324 000 cihel, o století dříve 30 000–18 000 sle-
pic, 30 000 vajec, kolem 327 krav, asi 621 vepřů. Roku 1361 se za

stejnou cenu prodávalo 600
korců žita (56 160 l), 
v úrodném roce 1362 do-
konce 18 000 korců
(953 994 l) a 3 000 liber
hrozinek (1 500 kg). Peníze
se mohly využít i pro do-
zbrojení královského voj-
ska. Za 300 kop grošů se ku-
povalo od platnéře 180–225
šlapů (jednoduchých přileb)
nebo 112 kapalínů (želez-
ných klobouků) a k přilbám
se dalo pořídit ještě 1 125
kusů drahých kroužkových
závěsů. Částka též odpoví-
dala platu tesaře za 20 let.
Brněnští vykoupili roku
1343 ves Heršpice za 400
kop grošů, ale jednalo se
o kvetoucí majetek s množ-
stvím poddaných a vysokým

výnosem. Ruina hradu nepřinášela nic než starosti.
Dodejme, že němečtí vlastivědní pracovníci usilovali, aby byl
Strálek s blízkým okolím vyhlášen chráněnou historickou památ-
kou, naši se o obdobnou ochranu nikdy ani nepokusili. Rovněž si
třeba všimnout, že přes své jinak nemalé znalosti zapomněli už dáv-
no němečtí vlastivědci skutečný název hradu a jmenují jej
Wüstesschloß (Pustý zámek), podobně jako další bezejmenný
(Hora, Hůra) u Tvrdkova. Německý název či neznalost dějinných
reálií zachovávají na svých mapách i čeští geometři, kteří nazývají
kopec, na jehož úbočí Strálek leží, dodnes Zámeckým vrchem
(Schloßberg). Mgr. Jiří Karel, fota: archiv autora
(Goš, V. – Karel, J.: Středověké opevnění města Rýmařova, VVM
XLIX, 2/97, Brno 1999; Weinelt, H.: Die Ruine Straleck, Altvater
55/36, Opava 1936; Karel, J.: Nálezové zprávy – Burgetův statek
(1989, 1990, 1991), Rýmařov 1990, 1991, 1995; Goš, V. – Karel, J.:
Tvrz v Rýmařově; Archaeologia historica (AH) 17/92, Brno 1972;
Karel, J.: Příběh lesů a lidí Rýmařovska – Dějiny lesů a jejich uží-
vání, Bruntál 2008; Karel, J.: Stará Ves a Žďárský Potok v dějinách
Moravy, Stará Ves 2011; Goš, V. – Karel, J.: Městský hrad
v Rýmařově, StM 15, Olomouc 2002; Karel, J.: Hrad Strálek
(Štrálek), nálezová zpráva z let 1975–89, Rýmařov 1998; Goš, V. –
Karel, J.: Hrad Strálek na Rýmařovsku, Střední Morava, Olomouc
1999.)

Listina o prodeji hradu Strálku z r. 1352 (orig. v Archivu města
Prahy)

Lučištník

Plánek, příloha k žádosti o vyhlášení hradu Strálku (Wüstesschloß)
chráněnou historickou památkou, hranice a drobné kroužky (původ-
ní hraniční kameny s čísly) vymezují řádové Těchanovsko
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1 V orig. Todtenhaus – blíÏe o nûm v následující kapitole. Pozn. red.

Popperova Haniãka

Tato zvlá‰tní osoba byla zfiejmû schovankou
starého Pazelta Poppera, kter˘ mûl pofieka-
dlo: „TakÏe uÏ dobr˘!“ – Proto se jeho dcefii
fiíkalo „Popperova Haniãka“. – – 
Hrála na harfu a k tomu zpívala, vÏdy cho-
dila s harfou na posvícení do okolních ves-
nic a hrávala zde 14 kouskÛ a jeden po-
chod – ale ty kusy byly jeden jako druh˘! –
– –
Dfiíve byla hra na harfu v R˘mafiovû a okolí
velmi bûÏná, kdyÏ se v‰ak pozdûji roz‰ífiily
kytary a harmoniky, hra na harfu postupnû
úplnû zanikla – a protoÏe Popperova
Haniãka zestárla, také její hlas zeslábl, takÏe
uÏ nezpívala, a tak musela dát harfu do sta-
rého Ïeleza – originální hudebnice zmizela
z jevi‰tû a v‰echna poezie byla ta tam. – „To
je to prokletí zpûvákÛ!“ – – – – – – – – – 
UÏ si nevzpomenu, zda byla Popperova
Haniãka vdaná, mûla v‰ak dceru a syna, kte-
r˘ se jmenoval Jatz. – 
Ve stáfií nemûla prostfiedkÛ ani v˘dûlku a Ïi-
la vût‰inou ze ‰tûdrosti dobr˘ch lidí.
¤eãnice to byla v˘borná a lhát umûla je‰tû
lépe! – 
Byla také dobrá zpravodajka a nestála mno-
ho, nebo skoro nic. KdyÏ chtûl nûkdo rych-
le roz‰ífiit nûjakou zprávu a pfiál si, aby se ji
dozvûdûlo celé mûsto, staãilo, aby dotyãn˘
svûfiil Popperovû Hanû svou vûc a za krát-
kou dobu obe‰la celé mûsto. – 
Obzvlá‰tû dobfie se hodila ke zvaní na po-
hfiby, kdy jen zfiídka vynechala nûjak˘ dÛm
a kaÏdého o tom zpravila. – VÏdy byla vese-
lá a rozjafiená a nikdo ji nikdy nevidûl smut-
nou. – I kdyÏ ãasto nemûla nic k jídlu a Ïád-
né peníze, byla vÏdy veselé mysli a vûdûla,
jak si pomoci. – – –
Jednou, protoÏe uÏ nemûla jedin˘ krejcar,
‰la na Dolní pfiedmûstí, aby pozvala lidi na
pohfieb jednoho zemfielého z Horního
pfiedmûstí, pfiiãemÏ jako obvykle v‰ude nû-
co dostala. KdyÏ se tedy dotyãné osoby do-
stavily k pochování údajného mrtvého v do-
mû smutku, vy‰el jim domnûl˘ neboÏtík na-

proti Ïiv˘ a zdrav˘ a otázal se lidí shromáÏ-
dûn˘ch pfied jeho domem, co chtûjí.
Popperovu Haniãku potom zaÏalovali a ona
strávila nûkolik dní ve vûzení! – 
Jindy roz‰ífiila anekdotu po celém mûstû
rychle jako blesk; a ta vûc se stala takto:
Jedna Ïena z Dolního pfiedmûstí se mûla vy-
dat na cestu do Horního pfiedmûstí. Bylo to
jarního rána okolo sedmi hodin, a protoÏe
bylo jasno a pûknû, vzala to ta Ïena oklikou
a ‰la po chodníku za hfibitovem nahoru dû-
kanskou loukou k mûstu. – KdyÏ v‰ak pfii‰la
k dolnímu rohu hfibitova, usly‰ela za zdí Ïa-
lostné skuhrání – dut˘ zvuk – jako kdyby nû-
kdo volal z hrobu o pomoc. – 
Îena zÛstala stát, naslouchala nûjakou do-
bu a potom se zeptala: „Co se dûje?“ – Po
té otázce se nafiíkání zdvojnásobilo, a pro-
toÏe Ïena nevidûla kromû zdi ani vpfiedu,
ani vzadu nikoho, popadla ji pfií‰erná hrÛza
a pfiidala do kroku, aby se z toho stra‰ného
místa co nejrychleji dostala. Jakmile zahnu-
la za roh, uvidûla pfiicházet Popperovu
Haniãku. KdyÏ se potkaly, hned si povídaly
o té hrozné pfiíhodû, a protoÏe Ïena byla
teì odváÏnûj‰í, ‰la s Hanou je‰tû jednou
zpátky, aby se pfiesvûdãila, zda je to skuhrá-
ní je‰tû sly‰et. KdyÏ obû pfii‰ly ke zmiÀova-
nému místu, bylo bûdování je‰tû stra‰livûj‰í!
V tu ránu se jedna rozbûhla zdû‰enû naho-
ru a druhá dolÛ – a netrvalo dlouho a celé
mûsto bylo zpraveno o tom, Ïe na hfibitovû
za bílého dne stra‰í a dvû Ïenské byly u dol-
ního rohu hfibitova oklamány! –
Tato událost dala podnût k lecjak˘m do-
mnûnkám, neboÈ den pfiedtím byl ctûn˘
dlouholet˘ uãitel Johann Schiebel, naroze-
n˘ v Dolní Moravici, jenÏ po krátkém poby-
tu na lÛÏku zemfiel na tyfus, pohfiben právû
v dolním rohu hfibitova. – Mnozí si mysleli,
Ïe byl asi jen zdánlivû mrtv˘ a takto byl po-
hfiben.
Na hfibitov zaãalo proudit mnoho lidí, aby
u jeho hrobu poslouchali a podívali se na
nûj zblízka – byla sem dokonce poslána
soudní komise, aby hrob prohlédla.
Mezitím se star˘ vesel˘ Greipel, fieãen˘ také

„Frachtgott“, jenÏ bydlel v „domû smrti“1 je‰-
tû se tfiemi dal‰ími partajemi, vychloubal, Ïe
pr˘ dneska dvû Ïenské, a sice tamtu Ïenu
a Popperovu Haniãku, tak vypla‰il a vydûsil,
Ïe obû za bílého dne utíkaly, co jim nohy
staãily. – 
Greipel byl náhodou na hfibitovû a vidûl
onu Ïenu zdálky pfiicházet. Tu ho napadlo,
Ïe by si z ní mohl udûlat legraci. BûÏel rych-
le podél zdi dolÛ, schoval se za kfiovím prá-
vû u hrobu uãitele Schiebela, a kdyÏ Ïena
pfii‰la blíÏ, zaãal nafiíkat. – – – – – –
Jeho slavné stra‰ení nezÛstalo dlouho uta-
jeno, stejnû jako dûs obou Ïensk˘ch. –
Veselého Greipela souãasnû s obûma zmí-
nûn˘mi Ïenami zavolal sluha do kanceláfie
mûstské správy.
Pan starosta se zeptal veselého Greipela,
proã provedl takové ãtveráctví? Nato on od-
povûdûl: „Pane starosto! KdyÏ jsem
u Bûlehradu musel bûÏet do útoku, slíbil
jsem ve strachu Bohu, Ïe kdyÏ mi daruje Ïi-
vot, budu po v‰echny dny, kdekoli se budu
nacházet, chodit na hfibitov, abych se zde
modlil za zesnulé!“ – Pan starosta v‰ak pra-
vil: „To je v‰echno sice pûkné – ale vy jste,
jak mi bylo oznámeno, pfii modlení na sebe
upozornil tím neobyãejn˘m skuhráním!“ –
To chtûl vesel˘ Greipel popfiít, proto byla vy-
sl˘chána ona vydû‰ená Ïena a ta dÛraznû
tvrdila, Ïe zcela urãitû sly‰ela hrozné nafiíká-
ní a sténání, napodobila také zvuk, kter˘ vy-
dával Greipel. Následoval krátk˘ proces
a s ohledem na to, Ïe celé obyvatelstvo
mûsta bylo tím darebáctvím popuzeno, byl
vesel˘ Greipel odsouzen ke 24 hodinám vû-
zení s dodatkem: „KdyÏ se chce modlit za
zemfielé, má jít pfií‰tû do kostela, ale uÏ ni-
kdy ne na hfibitov, aby dûsil a stra‰il lidi – ji-
nak dostane trojnásobn˘ trest!“ – – – – 
Po tomto rozhodnutí byl vesel˘ Greipel od-
veden obecním sluhou na 24 hodin do vû-
zení. Oné Ïenû bylo dáno na srozumûnou,
aby pfií‰tû nebyla tak bázlivá, obzvlá‰tû za bí-
lého dne, nato byla rovnûÏ propu‰tûna.
Popperova Haniãka Ïila je‰tû nûkolik let, po-
tom blaÏenû skonala v Pánu.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

O pozadí návštěvy ministra financí Andreje Babiše v Rýmařově
Čtenáři Rýmařovského horizontu jistě zaznamenali, že ve čtvrtek 
9. února navštívil naše město současný ministr financí a předseda
hnutí ANO Ing. Andrej Babiš. Co ale asi nevědí, je fakt, že se tak sta-
lo na můj popud.
Na pana ministra jsem se obrátil e-mailem již 27. ledna 2016 a do

Rýmařova jej pozval. Odpověděl obratem, že zkusí přijet, ale že je
právě příliš zaneprázdněn a že nejbližší možný termín návštěvy je
květen či červen 2016. V srpnu jsem mu jeho slib připomněl a taktéž
před Vánoci 2016, kdy jsem mu zaslal knihu o našem největším pod-
nikateli, králi bot dr. Janu Antonínu Baťovi. Recipročně jsem od něj
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obdržel publikaci se 14 rozhovory O Babišovi bez Babiše, která
vznikla jako dar k jeho 60. narozeninám. Konečně 31. ledna 2017 mi
byl doručen e-mail z kabinetu ministra financí s informací, že se je-
ho návštěva Rýmařova dojednává. Dalším e-mailem jsem byl infor-
mován, že se pan ministr chce se mnou sejít 9. února 2017 ve 13:00
v janovické restauraci Karolina.
Den před tímto datem jsem panu ministrovi zaslal seznam okruhů,
o nichž jsem s ním chtěl hovořit (je velmi pravděpodobné, že se po
říjnových volbách do PS PČR stane předsedou vlády ČR a ze své po-
zice by pak mohl přispět k jejich realizaci):
1) Úplná rehabilitace dr. Jana Antonína Bati.
2) Navrácení ukradeného majetku potomkům dr. Jana Antonína Bati,
žijícím v Brazílii. Kompletní restituce.
3) Natočení dokumentárního filmu na počest velikána světového for-
mátu.
4) Převzetí záštity nad projektem Postupného zavádění biopotravin
do předškolních a školních stravovacích zařízení jako součást pri-
mární prevence zdravotního stavu našich dětí.
5) Podpora projektu ozdravných pobytů dětí z ostravské aglomerace
postižených astmatem v rekreačních zařízeních okresu Bruntál.
6) Projednat možnost odvolání okresního státního zástupce JUDr.
Libora Malého, který nepracuje tak, jak se na kvalitního státního zá-
stupce sluší, navíc byl dne 17. listopadu 1989 přijat do KSČ, což je
více než špatná vizitka.

Pan ministr si je prostu-
doval cestou vlakem
z Prahy, a tak se naše
dvacetiminutová schůz-
ka mohla soustředit na to
podstatné. Byl jsem ujiš-
těn, že pan ministr bude
mít tyto věci na paměti.
Závěrem našeho jednání
jsem jej seznámil
i s knižními bohemistic-
kými pracemi mého sy-
na Josefa, literárního
vědce a stipendisty
Fullbrightovy nadace.
Panu ministrovi jsem ta-
ké poděkoval za jeho od-
vahu v boji s českou po-
litickou chobotnicí, za
to, že se snaží jednat ve
prospěch obyčejných

a slušných lidí tohoto státu. Pro vzpomínku na toto jednání nás také
člen jeho ochranky vyfotil.

Ing. Josef Švéda, angažovaný občan a rýmařovský patriot

Vážená redakce,
dovolte mi touto cestou poděkovat Vladimíru Stanzelovi za krásný
článek pod názvem O babičkách zveřejněný v předminulém
Horizontu. Při jeho čtení jsem se neubránil slzám, neboť jím popsanou
babičkou byla naše maminka. Jsem jedním ze sedmi dětí, které poro-
dila a za obrovského úsilí spolu s tatínkem vychovala. Pět z nás 
úspěšně studovalo.
Současně bych rád poděkoval svému synovci Vladimíru Stanzelovi za

jeho vynikající pedagogické schopnosti profesora místního víceletého
gymnázia, neboť shodou okolností vyučoval dvě naše děti, Evu
a Josefa, českému jazyku a literatuře. Profesor Wiesner hodnotil jejich
studijní výsledky výbornou a synovec chvalitebnou. Tím je maximál-
ně motivoval. Nejvíce syna Josefa, který v současné době vyučuje na
Anglickém gymnáziu zahraniční studenty. Dcera Eva je v současné
době na mateřské dovolené se třemi dětmi, vyučuje anglický jazyk
a společenské vědy na místním gymnáziu. Ing. Josef Švéda

Rádi bychom touto cestou poděkovali za pěkná odpoledne, která nám
ve svém volném čase připravují paní učitelky Grobárová a Cábová ze
ZŠ a MŠ ve Staré Vsi.
Už nás navštívily čtyřikrát a o zájmu klientů svědčí množství výrobků,
které jsme si vyrobili z přírodních materiálů a z papíru, které zdobí na-

še pokoje a společné prostory a zároveň udělaly radost našim známým
a rodinám. Pěkných výrobků máme celou řadu. Odpoledne strávená
s děvčaty se nám líbí a těší nás.
Děkujeme a věříme, že s námi budou pokračovat. My se na ně už moc
těšíme. Klienti Domova odpočinku ve stáří Dolní Moravice

Poděkování

Hledáte-li nájem bytu, máte nûkolik moÏností.
MÛÏete se poptat sv˘ch znám˘ch, kontaktovat
realitní kanceláfi ãi vyuÏít nejrÛznûj‰í webové
stránky, na nichÏ své byty pronajímatelé inzeru-
jí. V‰echny zpÛsoby mají své v˘hody i nev˘hody.
Vyplatí se b˘t tedy obezfietní nejen pfied podpi-
sem smlouvy, ale pfiípadnû i pfied podpisem ji-
n˘ch dokumentÛ, které nájemní smlouvû pfied-
cházejí.
První možností při hledání nájemního bytu
bývá rozhození sítě mezi známé. Pro prona-
jímatele může být za této situace výhodou,
že získá nájemníka, který nebude zcela ne-
známý. Často v takových případech i sníží
cenu nájmu, jelikož má pocit větší jistoty,
že nájemník bude platit nájem i služby a ne-
bude byt poškozovat. „Přesto i u takových
vztahů doporučujeme nespoléhat se pouze
na ústní dohodu a dobré slovo a smlouvu 
uzavřít písemně a upravit v ní vzájemná
práva a povinnosti. Osobní vztah, který se
zdál při sjednávání nájmu výhodou, se totiž
může ukázat jako komplikace v momentě,
kdy bude jedna ze stran chtít nájem ukon-

čit,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právní-
ho oddělení dTestu.
Rozhodnete-li se nájem uzavřít přes realitní
kancelář, zaplatíte jí za sjednání nájmu po-
platek, někdy i ve výši jednoho či dvou ná-
jemných, což představuje poměrně vysokou
částku. Navíc bohužel nemusíte mít vždy ji-
stotu, že v nájemní smlouvě budou hájeny
vaše zájmy. „Pozor byste si měli dát, pokud
po vás realitní kancelář ještě před vyhledá-
ním nebo prohlídkou konkrétního bytu bude
chtít podepsat rezervační smlouvu na nájem
bytu. Ve smlouvě může být totiž stanovena
povinnost zaplatit rezervační poplatek i ve
výši například 10 000 korun. Rezervační
poplatek pak propadne realitní kanceláři či
pronajímateli, pokud se rozhodnete nájemní
smlouvu neuzavřít,“ uvádí Zelený.
Poplatek může propadnout přitom i v přípa-
dě, že nájemní smlouvu neuzavřete z důvo-
du, že byt neodpovídá slibům realitní kan-
celáře. Jednání některých kanceláří bohužel
může vykazovat i znaky podvodného jedná-
ní, kdy vylákají ze zájemců zálohu či rezer-

vační poplatek a dopředu počítají s tím, že
nájemci nabízený byt odmítnou. Někdy rea-
litní kanceláře dokonce vyžadují zaplacení
určité finanční částky bez smlouvy a vydají
vám příjmový doklad, z kterého nelze vy-
číst, že jste ji zaplatili jako zálohu na byt.
Získat jednou zaplacené peníze zpět může
být velmi obtížné. 
Nájemní byt si můžete najít i přes speciali-
zované weby, které inzerují nabídky přímo
od majitelů. Odměnu za inzerci těmto we-
bům platí majitelé bytů. „Doporučujeme
nechat si nájemní smlouvu, někdy staženou
rovněž ze specializovaných webů, zkontro-
lovat advokátem, jedná se pro něj o poměr-
ně běžnou činnost, za kterou zpravidla inka-
suje částku kolem dvou tisíc korun,“ radí
Zelený.
Při hledání bytu přes internet si také dejte po-
zor na podezřele výhodné nabídky, které se
objevují v posledních letech. „Scénář bývá
velmi podobný. Narazíte například na nabíd-
ku cizince, jenž v inzerátu tvrdí, že v Praze pů-
vodně koupil byt například pro svého studují-

Užitečná informace

Kde hledat vhodný nájemní byt a na co si dávat pozor
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Jednou z nezvan˘ch a nemil˘ch náv‰tûv v bytû je jistû
pfiíchod exekutora. V pfiípadû nájemního bytu mÛÏe 
exekuce postihnout jak vûci nájemce, tak vûci prona-
jímatele, aãkoliv se jedná o dluh druhé strany nájem-
ního vztahu. Exekutor mÛÏe pfiijít i kvÛli dluhÛm man-
Ïela pronajímatele ãi nájemce. Jak tedy zabránit tomu,
aby byly exekucí postiÏeny va‰e vûci?
Případné budoucí dluhy na nájemném a služ-
bách si může pronajímatel pojistit tím, že bude
po nájemci požadovat složení peněžité kauce.
Pronajímatel však logicky nemůže ovlivnit osud
dalších dluhů nájemce. „Pronajímatelé si někdy
myslí, že exekuci v bytě zabrání tím, že nájemci
zakážou zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt.
To však podle zákona nejde. Navíc exekuce by
měla být správně provedena v místě, kde se
dlužník skutečně zdržuje. Exekuce může být tedy
v bytě uskutečněna, i když v něm nemá nájemce

trvalý pobyt,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Exekuce v bytě však může proběhnout nejen pro
dluhy nájemce, ale i pro dluhy pronajímatele.
Nájemce by se při sjednání nájmu měl zajímat
o to, zda v bytě nemá trvalý pobyt například
předchozí nájemník. „Exekuce by sice měla být
prováděna v bytě, kde se dlužník fakticky zdržu-
je, ale odhlášení trvalého pobytu předchozího 
uživatele lze určitě doporučit. Není totiž vylou-
čeno, že se budete později dohadovat s exekuto-
rem, že bývalý uživatel bytu tam již nebydlí,“
upozorňuje Zelený.
Jako důkaz o vlastnictví věcí může sloužit ná-
jemní smlouva a předávací protokol, v nichž je
možné popsat vybavení bytu tak, aby bylo jasné,
které věci patří pronajímateli. Vlastnické právo
k věcem lze také dokázat například účtenkami či

výpisem z účtu. „Ocitnou-li se na soupisu exe-
kutora věci nepatřící dlužníkovi, můžete požádat
o jejich vyškrtnutí ve lhůtě 30 dnů plynoucí ode
dne, kdy se dozvíte, že vaše věci byly do exekuce
zahrnuty. Pokud vám exekutor nevyhoví, nezbu-
de vám než podat k soudu žalobu na vyloučení
věcí z exekuce,“ uvádí Zelený. Žalobu je ovšem
třeba podat u soudu ve lhůtě 30 dnů od doruče-
ní rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl ná-
vrhu na vyškrtnutí věcí z exekuce.
Problémy s nečekanou návštěvou exekutora
mohou nastat i kvůli dluhům manžela pronají-
matele i nájemce. „Skutečnost, že pro dluhy jed-
noho z manželů může být postižen i majetek to-
ho druhého, si bohužel řada lidí stále neuvědo-
muje. Obranou může být oddělení majetku for-
mou notářského zápisu,“ uzavírá Zelený. 

Vanda Jarošová, dTest
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cího syna. Nyní však potřebuje byt prona-
jmout. Jelikož na nájmu nepotřebuje vydělat,
nabízí nájem za částku o hodně nižší, než je
nájem za obdobné byty. Má pouze jednu pod-
mínku: je mimo ČR a byt je vám ochoten pro-

najmout až po zaplacení kauce ve výši dvou
měsíčních nájmů, tedy částky 10 000 až 
20 000 korun. Po zaplacení kauce pak marně
čekáte na klíče, případně na zástupce pronají-
matele, který vám má byt předat,“ uvádí

Zelený příklad a přidává radu: „Při shánění
bytu se také nikdy nespoléhejte pouze na foto-
grafie a před sjednáním nájmu byt vždy osob-
ně navštivte a seznamte se s jeho stavem.“

Vojtěch Dřevíkovský, dTest

Nûkterá práva a povinnosti vypl˘vající z nájmu by-
tu si mohou pronajímatel a nájemce v nájemní
smlouvû upravit odli‰nû od zákona. Ustanovení
smlouvy, která by v‰ak nájemce nepfiimûfienû
zkracovala na jeho právech, jsou zakázána. Mezi
nepfiimûfiená ujednání patfií nejen smluvní pokuty,
ale i napfiíklad zákaz chovu zvífiat, podnikání ãi
koufiení v bytû.
Některá práva a povinnosti si nájemce a pro-
najímatel ve smlouvě mohou upravit odlišně
od zákona, třeba i podrobněji. V nájemní
smlouvě však nesmí být ustanovení, která 
ukládají nájemci nepřiměřené povinnosti.
Výslovně jsou přitom zakázány jakékoli
smluvní pokuty. „Zákaz nepřiměřených 
ustanovení vychází z obecného požadavku
týkajícího se nájmu bytu, aby byl nájemce ja-
ko slabší strana zákonem chráněn,“ vysvět-

luje Lukáš Zelený, vedoucí právního odděle-
ní dTestu.
Mezi zakázaná ustanovení patří také omeze-
ní chovu zvířat v bytě. „Samozřejmě ale
chov nesmí poškozovat byt a hlavním účelem
užívání bytu musí zůstat trvalé bydlení ná-
jemce a členů jeho domácnosti. Není možné
tedy v nájemním bytě zřídit například cho-
vnou stanici,“ přibližuje Zelený. 
Dále nesmí smlouva obsahovat nepřípustná 
ustanovení v podobě zákazu návštěv, zákazu
kouření, zákazu podnikání nebo rozšíření zá-
konných důvodů pro podání výpovědi z nájmu
bytu ze strany pronajímatele. „Dle zákona ne-
smí být ustanovení zjevně nepřiměřená vzhle-
dem k okolnostem. To znamená, že je v někte-
rých případech nutné nepřiměřenost ustanove-
ní posuzovat individuálně,“ dodává Zelený.

Jednání nájemce je však vždy limitováno
takzvaným sousedským právem. Kouření,
chov zvířat, podnikání nebo jiná činnost ko-
naná v bytě nesmí přes míru obtěžovat ostat-
ní obyvatele domu a ohrožovat je. „Nájemce
nesmí v bytě například chovat nebezpečného
hada, který může utéci z bytu, provozovat
v bytě truhlárnu nebo kouřit od rána do ve-
čera na balkónu,“ uzavírá Zelený. 
Pokud nájemní smlouva obsahuje ujednání,
které například ukládá nájemci povinnost za-
platit pronajímateli smluvní pokutu nebo ji-
nou povinnost, která je vzhledem k okolnos-
tem zjevně nepřiměřená, ze zákona se k ta-
kovému ujednání nepřihlíží. To pro nájemce
znamená, že se takovým ustanovením vůbec
nemusí řídit.

Vojtěch Dřevíkovský, dTest

Zákaz návštěv, kouření či chovu mazlíčků ve smlouvě o nájmu bytu být nesmí

Nájem bytu mÛÏe trvat dlouhá léta, bûhem nichÏ
mÛÏe vzrÛst i v˘‰e nájemného. Zvy‰ování nájemné-
ho lze upravit pfiedem v nájemní smlouvû nebo po-
zdûji dohodou. Pokud se v‰ak pronajímatel s nájem-
cem na zv˘‰ení nájemného nedohodnou, rozhodne
soud na základû pravidel obãanského zákoníku.
O kolik procent smí pronajímatel zv˘‰it nájemné
a za jak˘ch podmínek?
Podmínky zvyšování nájemného si může pro-
najímatel s nájemcem sjednat v nájemní
smlouvě. „Nejčastěji se v nájemní smlouvě
stanoví zvyšování nájemného takzvanou in-
flační doložkou. Případně je možné se na zvý-
šení nájemného dohodnout formou dodatku ke
smlouvě. Zvyšování nájemného také mohou
nájemce a pronajímatel dohodou zcela vylou-
čit. Dohoda má v tomto případě přednost před
zákonem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí práv-
ního oddělení dTestu. 
Pokud zvyšování nájemného neřeší nájemní
smlouva a pronajímatel se s nájemcem na

zvyšování nedohodnou, postupuje se podle
občanského zákoníku. Pronajímatel se může
obrátit na nájemce s písemným návrhem na
zvýšení nájemného nejdříve za rok od posled-
ního zvýšení nájemného. „Zvýšení nesmí pře-
sáhnout 20% hranici, a to včetně zvýšení, ke
kterému došlo v posledních třech letech.
Výsledná výše nájemného navíc nesmí překro-
čit takzvané obvyklé nájemné. Tím se myslí
výše nájemného za obdobný byt v místě nájmu
sjednaný za obdobných podmínek. Obvyklé
nájemné se zjišťuje přípisem realitních kance-
láří nebo znaleckým posudkem,“ vysvětluje
Lukáš Zelený.
Jestliže nájemce do dvou měsíců neodsouhla-
sí návrh na zvýšení nájemného, může se pro-
najímatel domáhat zvýšení nájemného u sou-
du. Žalobu o zvýšení nájemného musí podat
do tří měsíců a přiložit doklad o tom, že ná-
jemci předložil písemný návrh na zvýšení ná-
jemného a dodržel 20% hranici a limit obvy-

klého nájemného. V soudním řízení může
pronajímatel navrhnout zvýšení přesahující
20% limit, ale soud může nájemné zvýšit ma-
ximálně do výše obvyklého nájemného.
„Možnost zvýšit soudní cestou nájemné nad
20% limit má zřejmě motivovat nájemce, aby
přijal návrh pronajímatele a zvýšení nemusel
řešit soud,“ říká Zelený.
Nájemné také může být zvýšeno po provede-
ní stavebních úprav, které zlepší užitnou hod-
notu bytu, celkové podmínky v bytě či domě
nebo povedou k trvalé úspoře energií či vody.
Nájemné může být takto zvýšeno ročně až
o 10 % z částky za účelně vynaložené nákla-
dy. S takovým zvýšením nájemného však mu-
sí souhlasit dvě třetiny bytů v domě. Když ta-
kový souhlas pronajímatel nedostane, může
se domáhat zvýšení nájemného u soudu, a to
až o 3,5 % ročně z účelně vynaložených ná-
kladů. Tato zvýšení nájemného jsou ale pouze
jednorázová. Vanda Jarošová, dTest

Zvyšování nájemného se řídí v prvé řadě dohodou, pak zákonem

Jak předejít exekuci v nájemním bytě?
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Sezóna pro mladé lezce začala v prosinci loňského roku. Pátého pro-
since se děti z horolezeckého kroužku SVČ Rýmařov sešly na prv-
ním závodě sezóny, a to na domácí horolezecké stěně při
Rýmařovském gibonu. Lokálního závodu se účastnilo celkem 32 dě-
tí, z toho 22 místních lezců a 10 členů konkurenčního oddílu
z Jeseníku. Závodníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku.
V nejmladší kategorii se nejlépe vedlo Adélce Vaňkové, na druhém
místě skončila Klára Citová a třetí Sára Zábranská, v chlapecké kate-
gorii na prvním místě skončil Lukáš Obručník a druhý byl Milan
Hamšík. V nejpočetnější kategorii 9–11 let se nejlépe vedlo Vivian
Pospíšilové, na druhém místě skončila Nikola Zemanová a třetí Klára
Kroupová, v chlapecké kategorii si pro první místo vylezl Tobias
Opletal, pro druhé Marek Hladký a pro třetí Matěj Fryblík. V kate-
gorii 12–14 let na prvním místě skončila Amálie Andršová, druhá by-
la Tereza Trčková a třetí Johanka Vokálová, v chlapecké kategorii byl
první Adam Kappel, druhý Petr Palica a třetí Jakub Fryblík. Nejstarší
kategorie měla pouze jednoho zástupce, kterým byl Tomáš Vala.
Dětem se ani nestačily zregenerovat svaly a hned následujícího dne
jel výběr nejlepších lezců na Vánoční pohár do Lipníku nad Bečvou.
Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 80 závodníků. Z našich borců si
nejlépe vedl Matěj Fryblík, který bez jediného zaváhání přelezl
všechny cesty k topu a ve své kategorii suverénně zvítězil. Dalším
medailistou byl Marek Hladký, který si odnesl diplom za třetí místo,
a taktéž Amálka Andršová získala bronzovou medaili.
Rok 2017 začal pro děti závody na Šumperském kýblu. Tamní cesty
nejlépe sedly Šimonu Nádvorníkovi, který skončil na prvním místě,
na druhém místě ve své kategorii se umístila Kateřina Malá a třetí by-
la Veronika Švehlová.
Začátkem února se uskutečnilo první kolo Moravskoslezského geko-

na ve Frýdku-Místku. Vlastní stěna zde neoplývá obrovskými rozmě-
ry, ale o to zajímavější a těžší jsou cesty na boulderu. Amálie
Andršová vylezla všechny závodní cesty na stěně a na boulderu, jako
jediná přelezla velmi těžký začátek a suverénně zvítězila. Výborně se
vedlo i Vendulce Ambrožové, která si vyrovnaným výkonem 2x top
a s finálovou cestou těsně pod vrcholem vybojovala třetí místo.
Další měření sil děti čeká v březnu při opavském kole Moravsko-
slezského gekona, poté v Orlové a 28. května na domácí stěně v Rý-
mařově. Jejich příprava na nadcházející kola závodů se neodehrává
jen na rýmařovské stěně či na závodech, ale mají možnost si vy-
zkoušet i krásnou a velkou stěnu na olomouckém Flashwallu. V tep-
lejších jarních měsících opět začnou vyjíždět na přírodní skály do
Dobřečova. Fota a text: Jakub Vala, SVČ Rýmařov

Sport

Mladí lezci mají za sebou polovinu závodní sezóny

Rostoucí formu i sebevûdomí ukázaly 11. a 12. února v âeském poháru do-
rostu v bûhu na lyÏích v Jilemnici r˘mafiovské závodnice Tereza Krejãí
a Karolína Ry‰ková.
V náročném skiatlonu si místo na pódiu vybojovala mladší doro-
stenka Karolína Ryšková, která po klasické části přezouvala lyže na
šesté pozici, chybou v depu ale ztratila spoustu příček a především
drahocenného času, aby v druhé polovině závodu předvedla jednu
z nejrychlejších bruslařských stíhacích jízd a v cíli finišovala na vy-

nikajícím šestém místě. Vzhledem k průběhu závodu měla Karolína
nepochybně na medaili, o kterou ji připravila zmíněná chyba při
přezouvání.
V kombinovaném závodě klasickou i volnou technikou reprezento-
vali Ski klub RD Rýmařov také mladší dorostenka Natálie
Struhárová (20. místo), starší dorostenec Marek Sedláček (24. místo)
a starší dorostenka Tereza Krejčí, která předvedla výkon s velmi kva-
litním devátým místem, jenž naznačoval, že od Terezy se můžeme

Dorostenky v Jilemnici těsně pod stupni vítězů
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Ve ãtvrtek 16. února odjela skupinka star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ na tratû do
Nového Mûsta na Moravû. Zde se nakonec jelo tfiídenní II. kolo mistrovství
âeské republiky star‰ího Ïactva, pfieloÏené z R˘mafiova.
Čtvrteční trénink proběhl ještě za nádherného sluníčka, ovšem už pá-
teční ráno mělo nachystané zcela jiné počasí. Nikoho ze startujících
to ale nezaskočilo, na dobře namazaných lyžích vyrazili na trať 
a ukázali, že ve sprintech mají opravdu natrénováno. Po kvalifikač-
ním a semifinálovém kole se rýmařovští závodníci probojovali do
čtvrtfinálové rozjížďky, kde se umístili následovně: Ondřej Baslar –
7. místo, Tomáš Sedlář – 9. místo, Renáta Andrýsková – 11. místo
a Jakub Fryblík – 29. místo.
V sobotu se jel klasický závod na 4 km (starší žáci), resp. 3 km (star-
ší žákyně). Běžci se intervalově vydávali do stopy a ze startovní lis-
tiny čítající 47 startujících starších žáků a 50 starších žákyň obsadili

běžci ze Ski klubu RD Rýmařov tato místa: Renáta Andrýsková 
– 9. místo a zároveň zisk I. výkonnostní třídy, Ondřej Baslar 
– 20. místo, Tomáš Sedlář – 35. místo a Jakub Fryblík – 39. místo.
V neděli trenéři zařadili Renátu Andrýskovou do štafety
Moravskoslezského kraje spolu se Zuzanou Rusnok (Dolní Lomná)
a Sylwií Byrtusovou (Ski Mosty) a sestavili oddílovou štafetu Ski
klubu RD Rýmařov ve složení Tomáš Sedlář, Jakub Fryblík a Ondřej
Baslar. První jmenovaná štafeta obsadila 9. místo, druhá 24. místo. 
Třídenní klání bylo náročné, ale všichni členové Ski klubu RD
Rýmařov obstáli a výborně reprezentovali nejen klub, ale i naše měs-
to. Závodníci zde nasbírali cenné body do celkového hodnocení
Českého poháru žactva. Přejeme jim hodně sil do posledního kola,
které se pojede už příští víkend v Jablonci nad Nisou. 

Fota a text: Ladislav Baslar

Starší žáci závodili v Novém Městě na Moravě

dočkat ještě dalšího překvapení.
A to přišlo hned druhý den, kdy závodníci a závodnice Českého po-
háru poprvé v historii absolvovali takzvaný norský sprint. Během ná-
ročného sprinterského dopoledne všichni čtyři rýmařovští lyžaři po-
stoupili z kvalifikace a při následných třech vyřazovacích kolech vy-
dřel Marek Sedláček v silné konkurenci starších dorostenců dvacátou
příčku, Natálie Struhárová obhájila stejnou pozici z předchozího dne,
Karolína Ryšková finišovala jedenáctá a Tereza Krejčí nadchla trené-

ry i publikum finálovým bojem o medaile, ve kterém proletěla cílo-
vou čárou na čtvrtém místě. Dokázala tím, že vítězství na prestižním
a kamerami České televize v přímém přenosu vysílaném City Cross
Sprintu v Ostravě nebylo náhodné.
Všem dorosteneckým reprezentantům gratulujeme k předvedeným
výkonům a přejeme hodně zdaru v blížícím se Českém poháru s me-
zinárodní účastí v Jablonci nad Nisou.

Štěpán Sedláček
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