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Karlov slavil keltský letní slunovrat
Osudy a kultura Keltů jsou, zdá
se, inspirativní. Tato skupina kme-
nů kdysi hovořících jedním či ně-
kolika navzájem velmi podobný-
mi jazyky, jejichž působiště se ko-
lem 3. století před Kristem rozklá-
dalo po celé ploše Evropy a zasa-
hovalo až do dnešního Turecka,
stále poskytuje impulzy estetické
i kulturní - dokonce i u nás.
Třeba je to proto, že se chceme
podobat spíš Francouzům než
Rusům. Možná za to může touha
rozvinutých civilizací po jedno-
dušším, čistším životě, koneckon-
ců již Tacitus kontrastuje germán-
skou prostou mužnost s podle je-
ho soudu změkčilými mravy

svých krajanů. Snad je to jen tou-
ha po romantice ve světě, jenž se
ji zdá postrádat, ovšem pravda je,
že ti, které zájem o zaniklé kultu-
ry přivede k získávání praktických
dovedností, za ně jednoho dne
mohou být až nepříjemně vděční.
Nakonec, nové poznatky o hmot-
né i duchovní kultuře Keltů nám
je ukazují jako mnohem vzděla-
nější, schopnější a rozvinutější,
než jak je malují Římané.
Letní slunovrat je chvíle, kdy
Slunce (či přesněji přímka spoju-
jící jeho střed se středem Země)

dosahuje největší úhlové vzdále-
nosti od roviny probíhající nultou
rovnoběžkou, v souvislosti se
sklonem zemské osy. Pro evrop-
ské zeměpisné šířky to znamená
nejdelší den v roce, vrchol léta,
po němž čelisti noci začínají opět
pomalu ukusovat z životodárného
světla a tepla. Keltové a Slované
tento den slavívali hodováním
a tancem okolo ohňů, které mladé
páry přeskakovaly. Prý se věřilo,
že obilí naroste tak vysoké, o ko-
lik vatru přeskočí. Pro většinu
předkřesťanské Evropy to byl je-
den z nejdůležitějších svátků
v roce.
Onen přesný okamžik, kdy je

slunce na obloze nejvýš, letos na-
stal v pondělí 21. června ve 12.28
středoevropského času. Keltské
slavnosti letního slunovratu
v Karlově pod Pradědem se kona-
ly víkend předtím a přinesly zába-
vu i poučení v ozvěně dávných
svátků, které už sice ztratily du-
chovní význam, ale to nezname-
ná, že jsou beze smyslu. Akce za-
počala v páteční podvečer sérií
přednášek na téma keltských zvy-
ků a mytologie. Osvětu vystřídala
zábava z jiného soudku, ze soud-
ku umění, a to hned tří kapel tří

stylů na třech různých místech,
každý si tak mohl vybrat.
Hlavní těžiště programu však le-
želo na sobotě, kdy slavnosti pro-
bíhaly od desáté dopolední až do
půlnoci. Pořadatelé se poučili
z loňského zahajovacího ročníku,
čas konání posunuli do teplejšího
období a spojili právě se dnem
slunovratu; atrakce navíc získaly
mnohem více prostoru. A toho
bylo zapotřebí, návštěvnost totiž
tentokrát výrazně předčila očeká-
vání - konzervativní odhady hovo-
ří o dvou tisícovkách lidí. Každý
jistě nalezl, čeho srdce ráčilo, vy-
bírat bylo z čeho. Kdo toužil vidět
či zakoupit výrobky dovedných
lidských rukou, na toho čekali ře-

meslníci dychtiví předvést své 
umění, ať už se dřevem, kůží nebo
železem, a ochotní nabídnout vý-
tvory k prodeji. Kdo raději zapojí
sílu a obratnost rukou vlastních,
našel vyzyvatele a většinou i pře-
možitele po zapojení do soutěží
siláckých i dovednostních. Ti, kte-
ří chtějí skutečnost přemáhat ne-
jen mocí svalů, se mohli nechat
inspirovat věštěním z run či po-
moci tělu v bylinné lékárně.
Nejen krásné dívce sluší ozdoba,
kterou nabídlo stanoviště barvení
vlasů a malování ornamentů na tě-

lo; chlapci i muži pak mohli na-
čerpat cenné informace o keltské
metalurgii, zbraních a zbroji vá-
lečníků a nástrojích řemeslníků,
nebo si zastřílet z luku.
A konečně na všechny pospolu
čekala bohatá nabídka vystoupení
nejrůznějších hudebních skupin,
od country a folku přes pravou
cimbálovku až ke Kelt Grass
Bandu, který spolu se skotskými
a irskými tanečníky přinesl tu pra-
vou keltskou atmosféru. Den za-
končil průvod s pochodněmi a ná-
sledná veselice u ohně spojená
s opékáním čehokoliv opékatelné-
ho. V neděli pak letošní Keltské
slavnosti pomalu doznívaly v at-
mosféře podstatně poklidnější, ale

neméně přátelské. Bohaté občer-
stvení po celé tři dny pak předsta-
vovalo vítanou a vzhledem k po-
čtu návštěvníků nutnou třešničku
na dortu.
V poslední době se s nejrůznější-
mi městskými a jinými slavnostmi
doslova roztrhl pytel, tu lépe, tu
hůře připravenými, někdy nápadi-
tými, jindy méně. Pokud ale zába-
va na nich připomíná spíš povin-
nost, něco je špatně. Návštěvníci
Karlova se v onen víkend ničeho
takového bát rozhodně nemuseli. 

JaPo
Fota: archiv Petra Schäfera



Slovo krajského zastupitele
Ve středu 23. června 2010 proběhlo dvanác-
té zasedání zastupitelstva Moravskoslezské-
ho kraje na krajském úřadu v Ostravě. Na
programu jednání bylo celkem 80 bodů.
V úvodu přednesl zástupce společnosti

Moody’s Inves-
tors Service infor-
mace o výsledku
ratingu Morav-
skoslezského kra-
je a předal hejt-
manovi kraje Ing.
Palasovi diplom
za výborné hod-
nocení kraje.
Hejtman Palas po-

dal zastupitelům informace o škodách při ne-
dávných povodních, přitom vyzdvihl akce-
schopnost všech složek záchranného integro-
vaného systému MSK. Poděkoval za obrov-
ské nasazení všech, kteří se na záchranných
akcích podíleli, i za finanční sbírky pro po-
stižené povodní. Zastupitelé pro dotčené ob-
ce a města schválili řadu dotací v rámci mož-
nosti zajišťovacího fondu.
Jak již bývá zvykem, byla opět diskutována
tzv. „Černá kostka“, tj. Moravskoslezská vě-
decká knihovna v Ostravě. Zastupitelé vzali
na vědomí informaci o usnesení vlády ČR

k výstavbě a financování knihovny, o stavu
této akce jsem již informoval dříve a žádné
podstatné změny se neudály.
Zastupitelé schválili řadu příspěvků v rámci
dotačních titulů. Z našeho regionu se podaři-
lo získat účelovou dotaci obci Dolní
Moravice na akci „Rozšíření vodovodu Nová
Ves“, jedná se o spolufinancování uznatel-
ných nákladů souvisejících s realizací této
akce ve výši 1 842 200 Kč. Mezi individuál-
ní dotace v našem regionu se dostala také
společnost Státní lázně Karlova Studánka,
která obdrží dotaci ve výši 1 milion Kč na
projekt propagace lázní. I když k tomuto bo-
du proběhla velká diskuze, byl schválen,
a jsem tomu rád.
Krajské zastupitelstvo dále schválilo usnese-
ní o nabytí nemovitostí v katastrálním území
Rýmařov - zde se jedná o budovu bývalé ma-
teřské školy Revoluční 24 u potoka, kterou
město Rýmařov nabídlo k bezúplatnému pře-
vodu na kraj. Odbor sociálních věcí krajské-
ho úřadu plánuje zřídit v této budově zaříze-
ní se sociálními službami „Domov pro osoby
se zdravotním postižením“ s kapacitou cca
20 uživatelů, investiční náklady na rekon-
strukci by měly činit přibližně 18 až 25 mil.
Kč. Finanční prostředky na tuto akci by mě-
ly jít z Integrovaného operačního programu

pro období 2007-2013. Jsem rád, že bude pl-
nit volební program MO ČSSD a dojde
k rozšíření sociálních služeb v našem městě.
Zároveň bude vytvořeno asi dvanáct nových
pracovních míst, což také není zanedbatelné.
Zastupitelstvo také vyhovělo žádosti obce
Stará Ves ve věci dotace „Podpora obnovy
a rozvoje venkova MSK 2009“.
Pro rýmařovskou Střední školu, jak jsem již
informoval na nedávném zasedání městské-
ho zastupitelstva, se podařilo prosadit a od-
hlasovat navýšení financování projektu
„Centra technického vzdělávání na
Bruntálsku“. Hlavním cílem tohoto projektu
je růst počtu kvalifikovaných pracovníků
v oblasti strojírenství vytvořením moderního
vzdělávacího komplexu, vznikne šest center
umístěných ve středních školách a jedním
z nich bude právě SŠ Rýmařov. Věřím, že
studijní obor zatraktivní tuto školu mimo 
okres i kraj. Nyní už bude záležet na vedení
školy, jak tuto šanci využije. Původní cena
projektu činila 57 830 000 Kč. V průběhu re-
alizace došlo ke zvýšení DPH z 19 na 20 %
a dalšímu navýšení uznatelných nákladů, pro-
to se nákup technického a technologického
zařízení projektu prodražil o 2 800 000 Kč.

Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta a krajský zastupitel
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Pár slov... o neviditelnosti
Je tomu už několik měsíců,
kdy jsem se v jedněch novi-
nách, a nebyl to Blesk či po-
dobný plátek, dočetl, že vědci
jsou velmi blízko k vynalezení
neviditelného pláště. Vyděsil
jsem se. Vezmu-li literární
předlohy, tak předměty zajiš-
ťující neviditelnost pomáhaly
v boji proti zlu. Harry Potter
neviditelný plášť využíval
v boji proti Lordu Voldemor-
tovi a ostatním smrtijedům,
Frodo z Pána prstenů byl ob-
dařen podobným pláštěm, 
opět k boji proti zlu, v tomto
případě zosobňovanému Sau-
ronem. Pohádky nabízejí vy-
moženosti, jako je neviditelný
plášť, kouzelný prsten, sedmi-
mílové boty apod., zásadně
kladným hrdinům. V případě
reality by se to ovšem mohlo
zvrhnout. Policisté občas sice
neviditelní jsou, ale zmíněným
pláštěm to nebude. Jim by
ovšem takový plášť právem
náležel. Stojí nezpochybnitel-
ně na straně dobra, bojují pro-
ti zlu, a podobnou výhodu by
si tudíž zasloužili. U vojáků už
si nejsem tak jist, jestli by ne-
došlo k omylu. Člověk občas

může ztratit přehled, kdo kde
vlastně stojí na straně dobra.
A navíc víme, jak je to v ar-
mádách různých zemí s čer-
ným trhem. To by byl artikl!
A to už se dostávám na stranu
zneužití takové výhody. A pří-
kladů vás, na rozdíl od správ-
ného využití pro dobro, na-
padnou stovky. Řady zlodějů
by se rozrostly, voyeurů jak-
bysmet. Přibylo by černých
pasažérů v prostředcích hro-
madné dopravy, neplatících
návštěvníků v kinech, na kon-
certech atd. Ostatně mnozí se
snaží zneviditelnit už dnes,
a to ne zrovna v pozitivním
pohledu. Výtržník na sportov-
ním klání zakryje svou identi-
tu kuklou, ani týpek v černých
brýlích s kapucí na hlavě ne-
budí mnoho důvěry. Asi to vi-
dím poněkud negativně, ale
měl bych prostě z neviditel-
nosti obavy a sám bych tako-
vou vymoženost nechtěl.
Ačkoli - právě k nám jde na
návštěvu tchýně a zrovna bu-
dou Němci s Angličany hrát
fotbal... 

V. Baran
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Aktuálně z města
Z jednání městského zastupitelstva

Ve čtvrtek 17. června se v sále SVČ na
Divadelní ulici konalo 29. zasedání
Zastupitelstva města Rýmařova. Na progra-
mu byla zpráva o činnosti rady města za ob-
dobí od 2. dubna do 17. června 2010, zpráva
o stavu kultury ve městě za loňský rok, zprá-
vy o hospodaření společností Městské služby
Rýmařov, Teplo Rýmařov a Spojené lesy,

zprávy o činnosti kontrolního a finančního
výboru a také o plnění Integrovaného doku-
mentu. Zastupitelé schválili zařadit do
Integrovaného dokumentu nové investiční
záměry - revitalizaci opuštěné průmyslové
zóny v Janušově a opravu a dostavbu byto-
vých domů na Radniční ulici, třídě Hrdinů
a Jungmannově ulici. Návrh místostarosty

Jaroslava Kaly změnit prioritu jedné z polo-
žek Integrovaného dokumentu, zastřešení
zimního stadionu, z třetí na první byl s ohle-
dem na letošní rozpočet zamítnut.
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám
zastupitelstvo hlasovalo o počtu členů příští-
ho městského zastupitelstva; zůstává stejně
jako doposud stanoveno na 21 zastupitelů.

Město chce koupit budovu pošty
a Telecomu na náměstí Míru

Pořadatelé akcí budou žádat o povolení
Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vy-
hlášku č. 01/2010, o udržování čistoty ulic, ve-
řejných prostranství, veřejné zeleně a o zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořádku
na území města Rýmařova, kterou se současně

ruší původní vyhláška z roku 2005. Hlavní
změnou v této vyhlášce je zpřísnění podmínek
pro pořádání hudebních produkcí v době noč-
ního klidu, tj. po 22. hodině. Nová vyhláška 
ukládá pořadatelům všech veřejných produkcí

povinnost písemně žádat město o povolení,
a to 30 dnů před datem konání akce. Jednotlivé
akce bude schvalovat rada města. Vyhláška ve-
jde v platnost v polovině července a bude se
vztahovat už i na letošní letní akce.

Zastupitelstvo jednomyslně od-
hlasovalo návrh rady, aby město
usilovalo o koupi dvou klíčových
budov na náměstí Míru, které je-
jich současný vlastník, společ-
nost Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., právě nabízí
k prodeji. Jde o budovu pošty
a sousedící sídlo Telecomu.
Starosta Petr Klouda odůvodnil
zájem města o tyto budovy tím,
že jde nejen o sídla důležitých in-
stitucí, které je zvláště v případě
pošty potřeba ve městě zachovat,

ale také o prostory s velkým po-
tenciálem dalšího využití (v bu-
dovách by mohly v budoucnu
sídlit například kanceláře měst-
ského úřadu). Město chce případ-
nou koupí zároveň zamezit rizi-
kům nevhodného využití či chát-
rání objektů v případě, že by je
získal nespolehlivý vlastník.
Nynější majitel budov a pozem-
ků očekává tržbu z prodeje cca 4
miliony Kč, město bude soutěžit
o koupi ve výběrovém řízení
a k tomuto účelu přijme úvěr.

Zastupitelé jednali o aktuálním hospodaření
města, o plánovaných investicích a jejich finan-
cování z dotací a úvěrů. Schválili převedení zá-
loh na budoucí koupi půdních vestaveb, které
město vybudovalo díky dotacím na výstavbu
bytů, do správy Bytermu Rýmařov tak, aby ty-
to závazky neovlivňovaly hodnocení finančního
zdraví města a zbytečně nehatily jeho šance zís-
kat dotace z Regionálního operačního progra-
mu MSK. V souvislosti s obecními byty bylo
schváleno také přijetí 65milionového úvěru od
České spořitelny, a. s., na zateplení bytových
domů v Rýmařově, Jamarticích a Janušově
s využitím dotací z programu Zelená úsporám.

V souvislosti s informací o plnění rozpočtu
města ke dni 31. května 2010 bylo odhlasováno
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů pro ten-
to rok, které zapříčinila potřeba financovat řadu
velkých staveb za situace, kdy dochází ke znač-
ným prodlevám při zúřadování a vyplácení při-
slíbených dotací. Vedle zmíněného zateplování
jde např. o vybudování cyklostezky v Janovi-
cích, regeneraci Horní ulice nebo přestavbu za-
hrady Hedvy, tedy akce, které jsou již hotovy
nebo probíhají, a dále akce teprve plánované,
např. zateplení budov nemocnice, koupě po-
zemků v Janušově a Edrovicích od Pozemko-
vého fondu, regenerace sídliště Dukelská či

koupě dvou klíčových budov na náměstí Míru.
Proto také bylo schváleno vyhlášení výběrové-
ho řízení na poskytnutí půjčky ve výši 25 mili-
onů Kč a přijetí revolvingové půjčky 4 miliony
Kč od společnosti Teplo Rýmařov.
V této souvislosti se diskutovalo o tom, zda má
smysl investovat do budov nemocnice, která se
může za několik let zcela vyprázdnit a ztratit
svůj původní účel. Starosta na námitku zastupi-
telů reagoval ujištěním, že město má zájem udr-
žovat budovy nemocnice, které jsou majetkem
města, i v případě, že by se jejich budoucí vyu-
žití mělo změnit, kupř. na dům s pečovatelskou
službou.

Další obecní domy čeká zateplování

Smuteční obřady se mohou konat
i v husitské modlitebně

V rámci projednávání majetko-
vých záležitostí zastupitelé od-
hlasovali uzavření smlouvy mezi
městem a Náboženskou obcí
Církve československé husitské
o výpůjčce kostela na Okružní 
ulici za účelem konání smuteč-
ních obřadů a kulturních událos-
tí. Město se bude podílet na pro-
vozních nákladech a provede ně-
kolik nutných oprav objektu, aby
zde mohla probíhat důstojná roz-

loučení se zesnulými. Nábožen-
ská obec bude svou modlitebnu
nadále využívat k bohoslužbám
o nedělích a církevních svátcích.
Smuteční obřady ve městě se ko-
nají rovněž v obou katolických
chrámech, tj. ve farním kostele
archanděla Michaela a v kapli
V Lipkách, civilní pohřby nadá-
le probíhají také v obřadní síni
u městského hřbitova. 

Z podkladů MěÚ Rýmařov ZN
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

na místo:

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
- investice a regionální rozvoj

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: říjen - listopad 2010
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: - vzdělání minimálně ÚSO stavebního nebo ekonomického zaměření, popř. VŠ, obor zaměřený na regionální rozvoj,
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
- základní orientace v právních předpisech (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, vše v platném znění),
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
- odpovědnost a preciznost,
- organizační schopnosti,
- vysoké pracovní nasazení,
- řidičský průkaz skupiny B

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
- zpracování žádostí ze strukturálních fondů EU a dalších grantových schémat,
- zajišťování obchodních soutěží ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
- činnost koordinátora u vybraných projektů

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto

výběrového řízení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 

18. srpna 2010

Lhůta pro podání přihlášky: 18. srpna 2010

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům ozná-
meno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč sou-
hlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními
údaji a výpis z Rejstříku trestů zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a regionálního roz-
voje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Občané diskutovali o možném zřízení národního parku
Veřejná beseda k tomuto tématu,
organizovaná petičním výborem,
se konala v úterý 22. června ve
velkém sále Střediska volného ča-
su. Pro občany Rýmařova předsta-
vovala vzácnou příležitost setkat
se s představiteli ostatních zainter-
esovaných stran.
Za Lesy ČR zde vystupoval Ing.
Jiří Silvestr, ředitel krajského ředi-
telství Frýdek-Místek, za mini-
sterstvo životního prostředí Mgr.
Martin Bílý z odboru péče o ná-
rodní parky, město Rýmařov 
a ostatní členy Sdružení obcí
Rýmařovska reprezentoval Ing.
Petr Klouda, správu CHKO
Jeseníky Mgr. Jindřich Chlapek,
zástupce vedoucího, Radu NP
Šumava pak RNDr. Jakub Hruška,
CSc., předseda vědecké sekce.
Z NP Krkonoše přijel Ing. Václav
Jansa, vedoucí oddělení ochrany
přírody, petiční výbor zastánců
zřízení parku pak zastupoval
Ondřej Bačík. Pozvání na akci ob-
držela i kancelář hejtmana kraje,
ale ten nejenže nepřijel, ale nevy-
slal ani žádného zástupce.
Po přivítání starostou a představe-
ní panelistů vystoupil Ondřej
Bačík. Seznámil posluchače s his-
torií i současností petice, kterou
v této fázi podepsalo asi 10 a půl
tisíce lidí, a složením petičního
výboru. Pro zřízení parku vyslovil
tři základní důvody. Za prvé, loka-
lita je evropsky výjimečná,
a ochranu na úrovni národního par-
ku si tedy podle jeho slov zaslouží.
Ta by, za druhé, představovala ci-
telné zlepšení oproti stávajícímu
stavu - více prostředků a z toho
plynoucí nábor pracovníků do te-
rénu. Zde je třeba připomenout, že
například stráž na území CHKOJ
v současnosti vykonává jeden člo-
věk zaměstnaný na půl úvazku.
Jako třetí důvod uvedl ekonomické
příležitostí pro region plynoucí
z turismu a navazujících služeb.

Mg. Bílý pak představil některé
překážky, které by mohly zřízení
parku komplikovat z odborného
hlediska. Především je to člově-
kem dlouho ovlivňovaný eko-
systém - nepůvodní dřeviny, ze-
jména široce diskutovaná kleč,
a hojné počty vysoké zvěře, z ni-
chž ale například rovněž diskuto-
vaný kamzík tvoří jen malý zlo-
mek. Stávající stavy kamzíků pod-
le něj nepředstavují překážku zří-
zení parku ani zvláštní ekologic-
kou zátěž; co zákon explicitně za-
kazuje, je vysazování nových dru-
hů po datu vyhlášení parku.
Problémem se rovněž zdá být fakt,
že některé předměty ochrany se
nacházejí v už existujících národ-
ních parcích v ČR, a také to, že ji-
sté oblasti do návrhu zahrnuté ne-
odpovídají požadované kvalitě.
Vrásky na čelo představitelům mi-
nisterstva také přidávají některé již
schválené stavební projekty na da-
ném území.
Naproti tomu většina podmínek
pro zřízení je již splněna, platí to-
tiž i pro status CHKO. Návrh se
rovněž důsledně vyhýbá obcím
a nepřináší jim z hlediska kompe-
tencí žádná nová omezení -
CHKO v tomto ohledu už předsta-
vuje jakési ochranné pásmo.
Pravomoci by se jen přesunuly na
novou správu parku, a to včetně
části těch, které v současnosti ná-
leží Lesům ČR. Jednoznačný pří-
nos ministerstvo vidí v turismu -
jako příklad Mgr. Bílý uvedl
České Švýcarsko, jež přineslo be-
nefity celému regionu - a v lepším
přístupu k veřejným financím, na-
příklad pro odpadové hospodář-
ství.
Mgr. Chlapek, zástupce vedoucího
správy CHKOJ, plánované území
představil co do formy i obsahu.
Jedná se asi o 20 % rozlohy chrá-
něné krajinné oblasti, téměř celé je
zalesněno, přičemž 90 % z toho

jsou už teď lesy nehospodářské.
Na severu oblast ohraničují Obří
skály, zahrnuje Červenohorské
sedlo, masiv Pradědu a hlavní ji-
hozápadní hřeben, na jihu pak ra-
šeliniště Na Skřítku. Kromě neži-
vé přírody formované dobou ledo-
vou je hlavní hodnotou území pří-
roda živá - 65 % jsou přirozené bi-
otopy, žije zde 135 zvláště chráně-
ných druhů, z toho třetina chráně-
ných přísně. Mgr. Chlapek se též
věnoval otázkám harmonogramu:
po schválení záměru minister-
stvem asi 1,5 až 2 roky trvá pro-
jektová a metodologická příprava,
zhruba stejnou dobu pak schvalo-
vání konkrétních projektů a pří-
prava institucí. I kdybychom usta-
vení NP Jeseníky mohli pokládat
za hotovou věc, což zdaleka není
pravda, celý proces by proto byl
ještě na dlouhé lokte.
Stanovisko Ing. Petra Kloudy bylo
jednoznačné, a jak uvedl, všech
třináct ostatních starostů ze
Sdružení obcí Rýmařovska v tom-
to ohledu zachovává naprostou
jednotu - myšlenku národního par-
ku rozhodně odmítají. Stávající 
ochrana je podle nich zcela dosta-
tečná, a ke schvalování proto nevi-
dí důvod, navíc rizika podle jejich
názoru převažují nad přínosy.
Starosta zmínil důsledky bezzása-
hových zón pro lesní porosty
Šumavy, které se potýkají s kůrov-
cem. Obává se též dopadů na hos-
podářství - Rýmařovsko se nena-
chází v ekonomicky záviděníhod-
né situaci a jedním z mála prospe-
rujících odvětví je zde těžební
a dřevozpracující průmysl, který
spolu s tím turistickým dnes navíc
funguje bez dotací. Krize přinesla
- a odpověď na ni nejspíš ještě při-
nese - razantní škrty v dotační po-
litice, a pokud by lesy přešly pod
Ministerstvo životního prostředí,
znamenalo by to podle něj úbytek

pracovních příležitostí, už tak
vzácných. Dle názoru Ing. Kloudy
též projektu chybí skutečná po-
ptávka, a kdyby občané znali
všechna rizika, petici by řada
z nich nepodepsala.
Vystoupení Ing. Silvestra z Lesů
ČR bylo krátké a k věci. Státní
podnik podle něj myšlenku národ-
ního parku neodmítá ani nevítá,
podřídí se v tomto ohledu přísluš-
ným orgánům. Ekonomické vý-
hledy v této fázi označil za speku-
lace a připomněl, že živnostníci již
s úřady stejně spolupracují
a CHKOJ se ze zákona musí vy-
jadřovat ke všem plánům, které se
daných lesů týkají, jakkoliv se
vždy nemusejí shodovat, třeba v o-
tázce řešení kůrovcových kalamit
nebo rozrůstání kleče. Spolu-práce
státních orgánů, Lesů ČR a sou-
kromého sektoru se podle něj ku
prospěchu území daří.
Ing. Václav Jansa podal charakte-
ristiku NP Krkonoše a vyzdvihl je-
ho podobnost s přírodou Jeseníků.
Připomněl, že i v parku se provádí
zásahy (má tři zóny a ochranné
pásmo), stejně tak v něm lze do ur-
čitého limitu těžit - v Krkonoších
to znamená těžbu 100 tisíc kubíků
dřeva ročně, v bezzásahových zó-
nách ovšem dřevo zůstává za
všech okolností ležet. Porost kleče
je podle něj třeba jednoznačně re-
dukovat, likviduje původní vzácné
druhy.
Následná diskuse byla živá, důraz-
ná a občas i osobní, jak ze stran za-
stánců, tak i odpůrců možného zří-
zení parku. Kritika ze strany od-
půrců směřovala zejména na poci-
ťované upřednostňování přírody
před lidmi, zlehčování práce lesní-
ků a malý rozdíl ve stupni
ochrany vykoupený přílišnými 
omezeními pro průmysl. Připo-
menuty byly rovněž doposud ne-
vyjasněné otázky případných cír-



K 30. červnu 2010 ukončí stávající oční lékař-
ka MUDr. Holinková svou ambulanci v Domě
zdraví na Pivovarské ulici v Rýmařově.
S vedením Podhorské nemocnice v Rýmařově
je dohodnuto, že v krátké době získá pro měs-
to nového očního lékaře. Ten pravděpodobně

nastoupí 1. září 2010 hned poté, co proběhnou
nutná jednání a výběrové řízení na úřadě
Moravskoslezského kraje. Podmínkou je také
dohoda se zástupci všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny, která stanovuje velikost pracovních 
úvazků lékařů. Nová ambulance bude pravdě-

podobně otevřena v prostorách areálu nemoc-
nice.
Do této doby poskytuje vyšetření stávající oč-
ní lékařka MUDr. Holinková ve své ordinaci
v Krnově, Žižkova 7, tel. 554 612 482. 

Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova
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kevních restitucí, které by se moh-
ly dotknout i území parku, třebaže,
dle slov Ondřeje Bačíka, se náro-
ky týkají jen malé části navrhova-
ného území. Ten rovněž zmínil, že
ve fázi vyhlašování zdaleka ne-
jsme, majitelem pozemků je navíc
pořád ještě stát. Věci jako pěší ne-
bo cyklistické trasy prý například
zůstanou beze změny, projekt při-
nese ekonomické příležitosti.
K problému restitucí ovšem zá-
stupci Lesů ČR kontrovali, že sice
majetek spravují, avšak dle zákona
je blokován i kvůli pouhé možnos-
ti restituce, tato otázka by proto
musela být v procesu schvalování
nejprve vyřešena.
S negativním stanoviskem k celé-
mu záměru vystoupil i místosta-
rosta Rýmařova a krajský zastupi-
tel Ing. Jaroslav Kala. Odmítl ze-
jména představu, že nový park
a celý region dostanou dotace

srovnatelné s rozpočty ostatních
národních parků v ČR, i těm stá-
vajícím by podle něj mohlo hrozit
krácení příjmů. Připomněl také
složitou ekonomickou situaci naší
země i celé Evropské unie; vysoká
zadluženost nejen Řecka, Španěl-
ska a Portugalska může dotační
politiku Sedmadvacítky silně re-
dukovat. Poukázal rovněž na zá-
vislost části našeho regionu na
vodních zdrojích v Karlově, které
by případná eroze po kůrovcové
kalamitě v bezzásahové zóně mo-
hla znehodnotit. Zpochybnil také
průkaznost petice, která dle jeho
slov doputovala i do Prahy, zatím-
co o problému by měli rozhodovat
místní. Závěrem Ing. Kala vyjádřil
plnou podporu CHKO Jeseníky
a slíbil pomoc při prosazování dů-
ležitých norem i shánění finanč-
ních prostředků.
RNDr. Jakub Hruška, CSc., před-

seda vědecké sekce Rady NP
Šumava, k otázce kůrovce prohlá-
sil, že tu je možné řešit různými
metodami. Jeseníky si podle něj
přílišnou bezzásahovost stejně ne-
mohou dovolit. Za hlavní problém
Šumavy, často uváděné coby od-
strašující příklad, označil skuteč-
nost, že se v ní koncepce ochrany
během 15 let změnila třikrát, což
hodnotil jako velmi nešťastné. Je
tedy podle něj bezpodmínečně
nutné příslušná pravidla stanovit
předem.
Široce diskutovanou se stala 
i otázka zapojení místních firem
do projektů v rámci parku.
Zástupce KRNAPu Ing. Jansa vy-
světlil problematiku mikroprojek-
tů, které nižšími náklady umožňu-
jí přidělovat malým místním fir-
mám řadu zakázek, zejména údrž-
bových, jako pasení a sečení. Ing.
Silvestr z Lesů ČR naproti tomu

prohlásil, že mikroprojekty jsou
již běžné a 92 % zakázek dnes do-
stávají firmy z Moravskoslezského
kraje.
Ve svém závěrečném slově Ondřej
Bačík shrnul přednosti navrhova-
ného parku pro náš region.
Zdůraznil nesrovnatelně vyšší
možnosti budoucího NP Jeseníky
co se ochrany přírody i přístupu ke
státním prostředkům týče.
Připomněl, že z hlediska turistiky
se o žádných omezeních nejedná,
naopak, národní park představuje
mezinárodně uznávanou značku,
která podle něj výrazně napomůže
ekonomickému rozvoji regionu.
Celá beseda nakonec přesáhla dél-
ku tří hodin a přinesla celou řadu
důležitých faktů i prudké názorové
střety, shod ovšem nemnoho.
Otázka vyhlášení národního parku
na území Jeseníků tak nadále zů-
stává otevřená. JaPo

Zpravodajský servis ve zkratce

Redakce Rýmařovského horizontu
vyhlašuje anketu

Sedm divů Rýmařovska
Celostátní anketa skončila, naši čtenáři ale mohou hlasovat dál - o tom, co nejvíc obdivují přímo tady, doma.

Které přírodní krásy jsou největším bohatstvím Rýmařovska?
Které památky jsou naší vizitkou?
Na které osobnosti jsme hrdí?
Jaké typické produkty reprezentují náš kraj?
Jakými raritami se můžeme chlubit?
Co je pro náš region charakteristické?

Své návrhy a hlasy zasílejte na email rymhor@seznam.cz nebo vhazujte do redakční schránky u vchodu Střediska vol-
ného času. Vaše tipy budeme přijímat do konce října. Vyhlášení ankety Sedm divů Rýmařovska proběhne v posledním
čísle Rýmařovského horizontu na konci roku. Hlasujte pro svého favorita! Vaší fantazii se meze nekladou. Redakce

Redakce
oznamuje

změnu
telefonního

čísla
Redakce Rýmařov-

ského horizontu
oznamuje, 
že došlo 
ke změně

telefonního čísla
u redakčního 

mobilního telefonu.
Nové číslo redakce

je 732 102 489.

Studium pro seniory
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava přijí-
má do konce srpna přihlášky do prvního
ročníku studia na Univerzitě třetího věku.
Přednášky v akademickém roce 2010/2011
začnou v září 2010. Podmínkou přijetí je
věk nad 55 let a minimálně středoškolské
vzdělání.
Studium Univerzity třetího věku na ostravské
Ekonomické fakultě VŠB-TU má šest se-
mestrů, přičemž v každém je sedm vzděláva-

cích tříhodinových přednášek, které se kona-
jí jednou za čtrnáct dnů vždy v pátek odpo-
ledne. V rámci výuky se senioři seznámí
s problematikou ekonomie, práva, Evropské
unie, psychologie, zdravovědy a také se se-
známí, případně zdokonalí v práci s počíta-
čem.
V současné době navštěvuje Univerzitu třetí-
ho věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU
Ostrava celkem 191 seniorů z Moravsko-

slezského kraje, kteří po prázdninách nastou-
pí do druhého a třetího ročníku. Dalších 138
účastníků tříleté studium již úspěšně ukonči-
lo a 30. dubna 2010 bylo slavnostně promo-
váno.
Informace o studiu Univerzity třetího věku
lze získat na tel. 597 322 239 nebo 597 322
415 a dále na www.ekf.vsb.cz/u3v. 

Libuše Miarková, mediální zástupce
EFF VŠB-TU Ostrava, agentura MTA

Zdravotnictví
Nová ambulance očního lékaře
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Proč jsem si ho vybral: Mgr.
Karel Toman je můj bývalý žák
a nynější kolega, nadšený spor-
tovec, vodák, horolezec, skvělý
muzikant, zkrátka všestranně ta-
lentovaný člověk.

Karle, kdy tě poprvé napadla
myšlenka, že se budeš profesio-
nálně věnovat výchově naší
mládeže, co tě k tomu přimělo?
Už jako žák a později student
jsem si přál zůstat ve škole co

nejdéle a mít v létě velké prázd-
niny. Ve školní lavici nelze sedět
donekonečna, tudíž jsem si ve
čtvrtém ročníku gymnázia podal
přihlášku na Fakultu tělesné kul-
tury v Olomouci. Studium těles-
né výchovy a sportu bylo pro
mne skloubením dlouholeté záli-
by i představy o budoucím povo-
lání. Navíc jsem ihned po skon-

čení studia dostal nabídku vést
na ZŠ Jelínkova sportovní třídu,
což nešlo odmítnout.
Nelituješ tohoto rozhodnutí po
několika prvních letech praxe
na základní škole?
Po prvních pěti letech praxe
mám mnoho krásných zážitků
a svého rozhodnutí zatím určitě
nelituji, přestože sám dobře víš,
jak nevděčné a nedoceněné naše
povolání někdy je. Jsem v prima
kolektivu kantorů, kteří mne mi-
le přijali mezi sebe, rád pracuji
s mladými lidmi, mám kvalitní
podmínky a zázemí pro svou
práci a jako tělocvikář se během
školního roku zúčastním ohrom-
né spousty akcí a poznávám
mnoho nových věcí.
Je něco, kvůli čemu bys tuto
práci nevyměnil za něco jiného,
třeba lukrativnějšího?
Těší mne jakékoliv úspěchy na-
šich současných i bývalých svě-
řenců. Těší mne, pokud jsme dě-
ti pro něco získali a ukázali jim
nějaký směr. Jsem rád, můžeme-
li pomoci a vyřešíme-li něčí pro-
blém, mám radost z dobrých
vztahů s dětmi i jejich rodiči. Je
fajn, když se s námi setkávají
a v dobrém na nás vzpomínají
bývalí žáci. Taky potěší, jestliže
někdo výjimečně ocení naši prá-
ci. Při těchto okolnostech hulvát-
ství, nezájem, neúcta a omeze-
nost, která se ve škole nezřídka
vyskytuje, malinko ustoupí do

pozadí. Za něco lukrativnějšího
bych ani neměnil, spíš klidnější-
ho, třeba ošetřovatele v pavilonu
vřešťanů. Ovšem vůbec by mi
nevadilo, kdyby lukrativnějším
oborem bylo samotné školství.
Co tě drží v Rýmařově, ne-
chystáš se do Ameriky nebo do
Austrálie?
V Rýmařově jsem se narodil,
prožil spokojené dětství i barvité
studentské mládí, mám zde prá-
ci, rodiče a příbuzné, přítelkyni,
kamarády a spoustu známých,
také pejska a oblíbenou hospůd-
ku. Žijí zde zajímaví lidé a dopl-
ňují leckdy dost specifický kolo-
rit, za humny je krásná příroda,
máme tu klid a nepřeberné mož-
nosti, jak aktivně trávit volný
čas. A kam bych se rád podíval?
Africké a severoamerické národ-
ní parky, Yucatán, Peru, Nový
Zéland, Tasmánie, Japonsko...
Stačí tomu uzpůsobit délku škol-
ního roku a výplatní pásku.
Jakou roli v tvém životě hraje
sport?
Sport tvoří podstatnou náplň mé-
ho volného času i práce, ne však
smysl života. Profesionálně jsem
se sportu nikdy věnovat nechtěl,
asi proto, že jsem si nedokázal vy-
brat jeden, kterému bych se oddal
naplno, a mám plno jiných zálib.
Baví mne však získávat a zkoušet
nové pohybové dovednosti, proni-
kat do techniky sportovních dis-
ciplín. Odmala to byla atletika,

fotbal, gymnastika, hokej, volej-
bal, kolo, házená, později přibylo
neopakovatelné studium tělesné
výchovy a práce lyžařského in-
struktora, kuželky, plavání, horo-
lezectví, divoká voda, zkoušel
jsem bojová umění, jezdectví, lu-
kostřelbu... Chtěl bych zkusit mo-
derní pětiboj. Pro radost se účast-
ním různých amatérských a rekre-
ačních soutěží, turnajů a závodů.
Tu výkonnostní úroveň přenechá-
vám svým svěřencům.

Nepomýšlíš na klidný rodinný
život? Manželka, děti...?
V poslední době slýchám tuto 
otázku velmi často, jako byste se
na mě všichni domluvili. Ptal
jsem se přítelkyně a ta mi man-
želku a děti výslovně zakázala.

Příště: Karel Toman se bude ptát
Františka Staňka.

Štafeta

Školství

Rýmařované se ptají známých či něčím pozoruhodných spoluobčanů na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i čte-
náře. Společně s otázkami předávají pomyslný štafetový kolík, který zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-
nými či úplně jinými otázkami dalšího zajímavého člověka.

Miloslav Horký se ptá Karla Tomana

Známí absolventi vzpomínali na svého učitele
Už několik let je stálou součástí
komunitního centra ve vestibulu
rýmařovského gymnázia Galerie
Bořka Zemana, v níž se každo-
ročně pořádají dlouhodobé vý-
stavy děl tohoto absolventa ško-
ly, doprovázené verši jeho ně-
kdejšího spolužáka Dušana
Šimka. Na návratu obou absol-
ventů mezi zdi školy měl velkou
zásluhu jejich bývalý učitel
Stanislav Vitásek, který také do-
posud uváděl všechny slavnostní
vernisáže. Letos se role změnily
- Bořek Zeman a Dušan Šimek
novou výstavou připomněli 
osobnost Stanislava Vitáska, kte-

rý nedávno zemřel, a věnovali ji
jeho památce.
Letošní výstava, která byla slav-
nostně otevřena v pátek 18. červ-
na, byla výjimečná i tím, že se
vázala k jubileím. Akademický
sochař Bořek Zeman a profesor
olomoucké Univerzity Palacké-
ho Dušan Šimek slaví šedesáti-
ny, Stanislav Vitásek by se dožil
pětasedmdesátky. Vernisáže se
účastnili i někteří dřívější spolu-
žáci obou hlavních protagonistů,
kteří dorazili na sraz třídy. A tak
se vzpomínalo nejen na samot-
ného učitele, ale na gymnaziální
léta vůbec.
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Dušan Šimek četl ze své vzpo-
mínky na studentské roky, která
byla otištěna v almanachu k 50.
výročí českého gymnázia v Rý-
mařově, a přidal několik historek -
o tom, jakou roli v jejich mladic-
kém životě profesor Vitásek se-
hrál. Společně s Bořkem Zema-
nem zavzpomínali na amatérský
divadelní soubor Rýma, na stavbu
chaty Evženky i na školní výlet,
ze kterého se se svým třídním uči-
telem vraceli v srpnu 1968, těsně
před okupací Československa.

Stanislav Vitásek pro ně, podle je-
jich slov, představoval důležitou
osobnost i proto, že oba vedl 
k umění, Zemana k výtvarnému
a Šimka k básnictví. A o tom, že
byl podobnou inspirací i pro další,
svědčila další ze vzpomínajících -
snacha Hana Vitásková, která při
vernisáži přečetla svou báseň vě-
novanou tchánovi. Slavnostní pří-
pitek na počest všech učitelů
gymnázia na závěr pronesl další
ze slavných absolventů školy fo-
tograf Jindřich Štreit.

Díla, která Bořek Zeman pro no-
vou výstavu vybral, zpracovává
jeho věčné téma - ženy. „Ještě
jedna věc nás se Standou
Vitáskem spojovala, a to byl vztah
k ženám. I proto jsou na vystave-
ných obrazech linky, dráhy, křiv-
ky, obrysy ženského těla, různých
typů žen, které jsme všichni tři
v životě potkávali,“ vysvětlil
Bořek Zeman. Kresby zobrazují
ženské tělo a tvář ve zjednoduše-
ných liniích, někde zcela jasných,
jinde je lze mezi zvlněnými linka-

mi pouze tušit. I barevnost je
střídmá, černou doplňují tahy čer-
venou, hnědou, oranžovou a tma-
vě modrou. Několik obrazů dopl-
ňují Šimkova čtyřverší, podobně
výrazově oproštěná, vložená pří-
mo do kresby a tvořící spíše bás-
nickou analogii než komentář.
Stanislava Vitáska by tato umělec-
ká pocta jistě potěšila a potěší ur-
čitě i oko návštěvníků komunitní
školy, kterou bude zdobit, po celý
příští rok. 

ZN

16. mezinárodní projekt Svět přátel - Rýmařov 2010 (17. - 24. 7.)
Projekt Svět přátel podporuje ak-
tivní občanství mladých lidí,
rozvíjí solidaritu, propaguje tole-
ranci, klade důraz na evropskou
spolupráci. V interkulturním roz-
měru zvyšuje pozitivní povědo-
mí mladých lidí o jiných kultu-
rách, pomáhá překonávat před-
sudky, rasismus a všechny posto-
je, které vedou k sociálnímu vy-
loučení. Podporuje dialog a set-
kávání mladých lidí z různého
prostředí a kultur. V evropském
rozměru posiluje smysl mladých
lidí pro evropské občanství, po-
máhá jim pochopit jejich roli
v rámci současné a budoucí
Evropy.
Díky Schengenu se daří rozvíjet
spolupráci mladých v Evropě,
neboť hranice přestávají být pře-
kážkou. Čím více mladých se do
tohoto projektu zapojí, tím větší

je záruka, že vytyčený cíl spo-
lečného domu se podaří a lidé
Evropy zde budou spokojeně žít
a pracovat. Je však nutné stále 
upozorňovat na nebezpečí, které
může lidskou populaci ohrozit -
nešetrné zacházení s přírodou
a produkce závadných potravin
ovlivněných chemií a genetic-
kým inženýrstvím. Proto je důle-
žitá informovanost a osvěta.
Mladá generace se musí tímto
problémem zabývat, aby ve spo-
lečném domě byla zdravá fauna,
flóra i lidé. A to je stálý úkol pro
nás, mladé.
Proč tento projekt vznikl? 

Důvody byly tyto:
- rychlé tempo života vede ke
špatným návykům ve stravování,
- neochota vrátit se k tradičnímu
způsobu života,
- negativní vlivy chemie v potra-
vinovém řetězci,
- nedostatek informací a osvěty.
Práce v projektu bude rozdělena
na praxi a teorii. V praxi se zamě-
říme na přípravu regionálního tra-
dičního jídla, budeme pracovat
v lese či na biofarmě. V teoretické
části budeme diskutovat s odbor-
níky, lesníky, chemiky, pracovní-
ky zdravé výživy. K tomu využi-
jeme panelové diskuze, koučingu,

workshopu. Každá skupina bude
mít z těchto aktivit výstup a tím
splníme cíl propojení teorie s pra-
xí. Účastníci projektu budou též
oslovovat veřejnost anketou.
V celotýdenním programu bude-
me dva dny pracovat. Naše přá-
tele seznámíme s kulturními pa-
mátkami regionu, navštívíme
vodní nádrž Dlouhé Stráně, vý-
robu ručního papíru, zúčastníme
se exkurze v potravinářském
průmyslu a v RD Rýmařov.
Zahájení se uskuteční v neděli
18. července v 13.30 v kapli
V Lipkách koncertem chrámové-
ho sboru Petra Wolffa.
Vyvrcholením bude závěrečné
zhodnocení celého projektu za
účasti oficiálních delegací osmi
států. Christiana Zápalková,

Luboš Polanský, Veronika
Lehnertová, Radka Smičková

V. ročník závodu Běh na Praděd o Pohár starosty města Rýmařova
Jak se školní rok chýlí k závěru,
přichází čas závodů pod širým
nebem. Prvním takovým je tra-
diční vytrvalostní závod v běhu
na vrchol nejvyšší hory
Jeseníků Praděd, který se konal
9. června. Počasí se po několika
deštivých týdnech umoudřilo
a přichystalo krásný slunný

den, pro vytrvalostní výkony
možná až příliš teplý. Tento rok
se na startovní listinu zapsalo
42 dívek a chlapců. Závod od-
startoval starosta Rýmařova
Ing. Petr Klouda.
Mezi dívkami do cíle doběhla
jako první Martina Benčíková
(20:09 min.), těsně za ní Nikola

Malíková (20:10 min.), třetí
proběhla cílem Martina
Jarošová (20:30 min.). Z chlap-
ců byl nejlepší Michal
Dočkálek (13:16 min.), na dru-
hém místě potom Pavel Kučera
(13:30 min.) a již podruhé třetí
František Čulík (13:59 min.).
Absolutním vítězem pátého

ročníku závodu Běh na Praděd
se stal Michal Dočkálek.
Na závěr bych velice rád podě-
koval všem závodníkům za ú-
čast a kolegům za pomoc při or-
ganizaci tohoto závodu - díky
a příští rok nashledanou. 

Ondřej Brujevič

V listopadu a prosinci 2009 pre-
zentovali studenti gymnázia své
ekologické práce na celostátní
konferenci MŠMT v Praze, kte-
rou spolupořádal sekretariát
České komise UNESCO. Na
pražské úspěchy navázal další,
a to ekologická konference pořá-
daná 16. března 2010 na Střední
průmyslové škole chemické aka-
demika Heyrovského a gymná-
ziu Ostrava-Zábřeh. Studentky
předvedly své prezentace na té-
ma Obojživelníci a Sinice. Práce

jsou založeny na dlouhodobém
terénním výzkumu a jsou dopl-
něny vlastními fotografiemi a vi-
dei. I když konference byla jen
přehlídkou prací, ne soutěží, pre-
zentace Obojživelníci se líbila
nejvíce. Dalším úspěchem byla
pochvala za obsáhlou prezentaci
v první etapě celostátní celoroč-

ní soutěže Voda živá, kterou po-
řádá sdružení Arnika Praha.
Studenti se také celoročně věnu-
jí fotografickým soutěžím a růz-
ným pozorováním v přírodě, sle-
dují výskyt ptáků, fenologii rost-
lin i živočichů, znečištění pro-
středí apod. Své práce prezentují
nejen ve vyučování, ale také na

ekologických konferencích.
Poslední veřejná ekokonference
proběhla v dubnu 2010. 
Projekt Prožitkové vnímání envi-
ronmentálních vzdělávacích ak-
tivit v přírodním učebním areálu
(registrační číslo projektu
CZ.1.07/02.0006) podporuje
zvyšování kvality ve vzdělávání
v Moravskoslezském kraji.
Projekt je spolufinancován ze
státního rozpočtu ČR a z Evrop-
ského sociálního fondu.   

M. Novotná

Ekologická výchova na Gymnáziu Rýmařov
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V kůži... kuchařky
aneb Jak nakrmit 700 hladových krků

Přiznám se, že na školní jídelny nemám
zrovna nejlepší vzpomínky. Jako nejedlíka
mě v raném dětství učitelky nutily dojídat
i to, co mi vyloženě nechutnalo, a v pubertě
ze mě maso jako podešev udělalo takřka ve-
getariána. Na druhou stranu už za mých
gymnaziálních let se poměry ve školní jídel-
ně začaly měnit. Ne že by vymizela
Univerzální Hnědá Omáčka, ale hlasy odmí-
tačů masa u výdejních okének vedení jídelny

vyslyšelo a zavedlo tzv. dvojku, tedy mož-
nost výběru ze dvou jídel, z toho jednoho
bezmasého (pravda, občas byla coby dvojka
nabízena ryba nebo hrachová kaše se salá-
mem). A mě tehdy začalo v jídelně docela
chutnat. A co víc, díky školnímu stravování
se mezi mé oblíbené pokrmy zařadila např.
rajská omáčka s těstovinami, plíčka na sme-
taně nebo rybí rizoto, tedy jídla, která se do-
ma nikdy nevařila.

Kuchařky jsme my strávníci znali jen jako ty
paní v bílých pláštích, které nám zpoza 
okénka nandávaly porce na talíře. Za jejich
zády se dalo zahlédnout i něco málo z ku-
chyně, především obrovské kovové kotle,
z nichž se nabíraly litry polévky nebo hro-
mady brambor. Člověk si přitom uvědomil,
že vařit pro rodinu, nebo pro několik set
strávníků je nejspíš velký rozdíl. Jak se tedy
vaří ve školní jídelně?

reportáž
S Janou Egidovou, vedoucí
školní kuchyně na ulici 1. máje,
jsme se domluvily na úterý ráno
v 6.30. Kuchařky začínají už
v šest poradou v denní místnos-
ti, kde dostanou rozpis porcí jí-
del a množství surovin pro tento
den. Přes kancelář jídelny vstu-
puji do prostor, kam je nepovo-
laným vstup zakázán, s fotoapa-
rátem, diktafonem a zdravotním
průkazem (z dob studentských
brigád), který mě opravňuje
k práci v potravinářství. Jana
Egidová mě nejdřív vede po ko-
vových schodech do suterénu.
Musím se převléct. V šatně vy-
fasuji bílé triko, kalhoty, plášť
a boty a od této chvíle skutečně
můžu vstoupit do kuchyně.
Ještě předtím ale zajdeme do
skladu, na vozík je potřeba nalo-
žit suroviny pro dnešní oběd.
„Tady máme sklad na suché
zboží, jako je mouka, cukr, luště-
niny. Zvlášť se skladují brambo-
ry a zelenina, dál jsou mrazící
boxy a velká chladírna. Tamhle
je umývárna transportního ná-
dobí, ve kterém se převáží jídlo
do školy na Národní ulici, a tady
sklad čistících prostředků,“ pro-
vádí mě suterénem a přitom na-
kládá džusy, jogurty, máslo, 
olej, sušené houby, vejce, cukr,

mouku. V jednom skladu přiklá-
dá i láhev rumu. „Ten se přidá-
vá do těsta na koblihy, aby těsto
nenasáklo tolik tuku,“ vysvětlu-
je s úsměvem Jana Egidová.
Nakonec naloží několik krabic
mléka. „Mléko už vozíme po pa-
letách. Od té doby, co je v jídel-
ně vířící přístroj na nápoje, ze
kterého si můžou děti samy nalí-
vat vodu, ovocný nebo mléčný
nápoj, stoupla spotřeba mléka,“
komentuje náklad na vozíku.
„Nákup“ putuje do výtahu a my
po schodech do patra.
Část jogurtů a krabic s mlékem
zůstává u vchodu připravená pro
školníka z Národní ulice, který
si přijede pro svačiny. Zbytek se
bude chystat na stoly v jídelně.
„Osm dětí jede na výlet, ty s se-
bou dostanou croissanty,“ dodá-
vá Jana Egidová. Na dnešním
menu je tedy ovocný jogurt, ro-
hlík a mléko ke svačince 
a k obědu houbová polévka,
mrkvový salát a jako hlavní chod
pečená kuřecí stehna s brambo-
rami nebo koblížky s marmelá-
dou. Kolik se čeho bude vařit,
zjistí vedoucí kuchyně podle ob-
jednávky strávníků, kteří si nej-
později den předem prostřednic-
tvím čipu zvolí jednu ze dvou
možností; zvolit a zaplatit obědy

si mohou i přes internet. Na úte-
rý je objednáno asi 600 porcí ku-
řecích stehen s bramborami
a přibližně 100 porcí koblih.
V kuchyni už je živo. Pro sedm
set strávníků tu vaří pět kucha-
řek a tři pomocné síly, které ma-
jí na starosti čištění zeleniny ne-
bo umývání nádobí. Procházíme
kolem „bramborárny“. Tři mla-
dé ženy tu právě škrabou bram-
bory. Práci jim urychluje elek-
trická škrabka, která připomíná
velkou ždímačku. Brambory pak
ale stejně musí ručně dočistit
a nakrájet, to jim trvá až dvě ho-
diny. Kolik se na jeden oběd
spotřebuje brambor? „Na 600
obědů je to osm pytlů brambor,
každý má 25 kilo. Třicet kilo při-
jde do polívky, zbytek na přílo-
hu,“ vypočítává jedna z pracov-
nic. V kuchyni se už také připra-
vuje maso do pekáčů, chutí ko-
řením a vývarem a vkládá do
pojízdných roštů, které se celé
zasunou do konvektomatu, velké
trouby, v níž se naráz upeče 150
porcí masa. Nový konvektomat
za 500 tisíc korun kuchyň poří-
dila před měsícem.
Vzadu zadělává vedoucí kuchař-
ka Bohuslava Pleská těsto na
koblihy. Na cca 100 koblih je
potřeba 9 kilo mouky, 20 vajec,

4 litry mléka, 3/4 kila cukru, 
40 dkg kvasnic, lžíce soli a 3 de-
ci rumu. „To je množství podle
normy, ale dobrá kuchařka si
sama upraví recept tak, aby bylo
jídlo dobré. Dosolit, dosladit -
to záleží na kuchařce, jakou má
chuť a jak je šikovná,“ říká paní
Pleská, zatímco přidává ingredi-
ence do nádoby pod hnětacím
strojem. V oboru pracuje celý
život a zkušeností má na rozdá-
vání. Vystudovala hotelovou
školu v Brně, pracovala na hor-
ské chatě, pak učila kuchaře-číš-
níky na někdejším zemědělském
učilišti a teď, v důchodu, pracu-
je ve školní jídelně. Vaření jí prý
baví: „Pořád něco vařím, peču,
i doma pro rodinu. Oni jsou vy-
bíraví, někdy vařím i dvě jídla,
aby si každý vybral.“ Jaký musí
být podle ní dobrý kuchař?
„Musí mít dobrou chuť. A musí
se pořád učit, zkoušet nové věci,
nesmí ustrnout. I tady ve
školní kuchyni zkoušíme nová
jídla,“ soudí Bohuslava Pleská.
Opodál se připravuje salát.
Kuchařka do robotu vkládá očiš-
těnou mrkev - na dnešní oběd se
jí spotřebuje 50 kilogramů.
Nakrouhaná putuje do dvou dět-
ských vaniček, ve kterých se bu-
de salát ochucovat. Uprostřed
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kuchyně stojí řada nerezových
plynových kotlů. V jednom
z nich se vaří brambory, v dal-
ším polévka. „Dnes bude hou-
bová,“ říká kuchařka Alena
Korytářová a krájí namočené
houby. Na 150 litrů polévky je
jich potřeba docela dost. Polívka
je grunt, praví přísloví, ne kaž-
dý, kdo přijde do jídelny na 
oběd, si ji ale dá. Které jsou nej-
oblíbenější? „Jsou lidi sta chutí.
Včera byla třeba obyčejná čes-
nečka a ta zmizela, oblíbená je
i s těstovinami,“ dává příklad
Alena Korytářová. V kotli při-
tom míchá vařečkou, která by se
hodila do ruky spíš obrovi.
Kdo sestavuje školní jídelníček?
Vedoucí kuchyně s hlavní ku-
chařkou promýšlejí denní menu
tak, aby byl dodržen nejen výběr
mezi masitým a bezmasým,
příp. sladkým pokrmem, ale ta-
ké s ohledem na přípravu jídel,
aby se nekřížily kuchařské práce
a kuchařky byly využity rovno-
měrně. Při volbě jídel se navíc
musí řídit spotřebními koši da-
nými ministerskou vyhláškou,
které udávají, jaké množství
hlavních komodit, např. masa,
ryb, mléka, ovoce, zeleniny, luš-
těnin, se musí v jídelně spotře-
bovat za měsíc. Recepty mohou
čerpat ze speciálních třídílných
Receptur pokrmů pro školní
stravování, ale jak jsme se do-
zvěděli od Bohuslavy Pleské,
mohou občas i experimentovat.
V posledních letech školní jídel-
na uspořádala ve spolupráci
s potravinářskými firmami ně-
kolik zvláštních akcí, zaměřila
se např. na některou národní ku-
chyni či určitou potravinu nebo
nabídla zážitkovou gastronomii
a pozvala profesionálního ku-
chaře, který vařil jídlo přímo
před strávníky.
Blíží se doba dopolední svačin-

ky. Pracovnice kuchyně chystají
na stoly v jídelně jogurty, pečivo
a mléko pro děti, které se sem
v půl desáté nahrnou z vedlejší
školy. Interiér jídelny se od
mých školních let příliš nezmě-
nil. Prostornou halu naplněnou
stoly a židlemi zdobí pár dět-

ských kreseb, před výdejními 
okénky stojí regál s tácky a na
zdi visí nástěnka s aktuálním jí-
delníčkem a pár tipy na zdravé
stravování. Jídelna by se ale mě-
la už brzy viditelně proměnit.
„Letos máme přislíbenu dotaci
na modernizaci jídelny. Chceme
propojit jídelnu s šatnou tak,
aby strávníci měli odložené věci
lépe pod dohledem. V šatně bu-
de bufet, který by měl sloužit
i k prodeji stravného. V jídelně
by měl zároveň vzniknout pro-
stor pro pořádání přednášek,
kurzů nebo školení,“ popisuje
Jana Egidová. Pokud jídelna zís-
ká dotaci, měla by přestavba
proběhnout už v srpnu.
Příprava obědů se chýlí ke kon-
ci. V konvektomatech se dopéká
maso, ve dvou fritézách se sma-
ží koblížky, kuchařky je skládají
na tácky a další je zdobí jahodo-
vým džemem, jiná míchá mléč-

ný nápoj. Vedoucí kuchařka 
ochutnává polévku a salát:
„Tady do té (vaničky) je potřeba
přidat cukr. Bylo by dobré přidat
i trochu pomerančového džusu,
to bude supr!“
Kolem jedenácté se opět objeví
školník z budovy na Národní uli-
ci, aby si odvezl obědy pro školá-
ky a učitele, cca 80 porcí. Od
čtvrt na dvanáct se vydávají obě-
dy do jídlonosičů. Ve školní jí-
delně si totiž mohou oběd zakou-
pit i mimoškolní strávníci. Platí
sice plné stravné 52 Kč (dotova-
né pro žáky a učitele stojí dle vě-
ku 17, 19 a 21 Kč), přesto je to
poměrně levný způsob stravová-
ní. Kolem půl dvanácté přicháze-
jí především senioři, kteří oběd-
vají přímo v jídelně. Využívají
toho, že je tu zatím klid, a mohou
si u jídla popovídat.
Největší ruch nastává kolem půl
jedné a pak o hodinu později.
Školákům končí vyučování a jí-

delna se rychle naplní. Kolem
výdejních okének postupuje
fronta strávníků. Na tácky si dá-
vají salát, do talířů nalévají po-
lévku, čip ohlásí u dalšího okén-
ka, jaký pokrm si vybrali za
hlavní chod a jak velkou porci

mají zaplacenu, a podle toho jim
kuchařky nakládají na talíř kuře
s brambory nebo koblihy.
Pekáče se rychle vyprazdňují,
kuchařky přinášejí plné, doléva-
jí polévku, nabírají z kotle další
brambory. Prázdné nádobí míří
do umývárny, stejně jako použi-
té talíře a příbory, které strávní-
ci odevzdali v posledním okén-
ku za zástěnou. Jeden velký ko-
lotoč, který končí kolem druhé
hodiny. Pak je potřeba ještě ukli-
dit kuchyň, uklízí se ale průběž-
ně, takže v půl třetí se může
skončit. A co se děje se zbytky
jídla? Odebírají se ke zkrmení
pro hospodářská zvířata.
Celé dopoledne fungovala ku-
chyň jako rušný, ale dobře orga-
nizovaný úl, jako by vše bylo
pečlivě secvičené. Přes ohromné
množství jídla, které se tu při-
pravovalo, bylo hotovo poměrně
rychle a použité nádobí mizelo
tak rychle, že to za chvíli vypa-
dalo, jako by se tu nic nedělo
(když to srovnám se stavem ku-
chyně po nedělním obědě u nás
doma...). „Zítra jsou kynuté kne-
dlíky, to se nezastavíme do půl
dvanácté. Někdy je to fičák,“
ujišťují mě kuchařky.
Každodenní kolotoč školní jídel-
ny se zastavuje jen o víkendech
a letních prázdninách. Ale i bě-
hem nich se může v jídelně vařit,
např. v červenci jídelna zase oži-
je - budou tu obědvat a večeřet 
účastníci mezinárodního stu-
dentského projektu Svět přátel.
Jeho letošní program má navíc
téma stravování a studenti budou
mimo jiné ve školní kuchyni při-
pravovat vizovické pečivo. ZN

(Děkuji Janě Egidové, Bohusla-
vě Pleské a celému týmu kucha-
řek ze školní jídelny za rozhovo-
ry a vynikající polévku a koblíž-
ky.)
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky
S Jiřím Strakošem do pobaltských republik a Sankt-Petěrburgu - 6. část

Ve středu historické části Sankt-
Petěrbugu nedaleko Palácového
náměstí se nachází náměstí sv.
Izáka se stejnojmennou katedrá-
lou. Na této stavbě udivuje snad
všechno - mohutnost, sloupořadí,
sochařská výzdoba, reliéfy, zlace-
ní, mramorová výzdoba. Její ko-
pule z opravdového zlata svítí už
z dálky. Má průměr 22 m a tyčí se
do výšky 101,5 m. Vzácného ko-
vu na ni bylo spotřebováno 100
kg. Okolo kopule je vyhlídkový
ochoz, ze kterého je krásný vý-
hled na město. Délka chrámu je
111,5 m, šířka 96,6 m, šířka zdiva
v některých místech dosahuje až
5 m. Chrám má 112 mohutných
sloupů, až 17 m vysokých.
Katedrálu zdobí velké množství
soch. Na severní straně jsem po-
znal apoštoly sv. Petra a Pavla
a mezi nimi sousoší Vzkříšení
Ježíše. Katedrála byla postavena
v letech 1818-1858 podle projek-
tu architekta francouzského pů-
vodu Augusta de Montferrand.
Na stavbě se údajně vystřídalo až
440 tisíc lidí. Architekt má v ka-
tedrále bustu. Je zajímavé, že pří-
liš stavebních zkušeností neměl,
a tak mu museli pomáhat další
stavitelé a inženýři.
Do katedrály se vejde až 14 tisíc
lidí, vnitřní prostor nezaostává za
vnější impozantností. Opět
spousta soch, obrazů, zlata a mra-
moru. Před chrámem stojí jezdec-
ká socha Mikuláše I. a z druhé
strany bronzová jezdecká socha
Petra I. Je znázorněn v podobě
římského císaře, na hlavě má vav-
řínový věnec. Socha se všeobec-
ně pokládá za symbol Sankt-
Petěrbugu. Okolo katedrály na-
leznete řadu historických budov,

jednou z nich je i hotel Astoria,
v němž Hitler na podzim roku
1941 plánoval oslavit dobytí měs-
ta. Byly dokonce vytištěny po-
zvánky, na nichž byl uveden mě-
síc a hodina zahájení. Chybělo
pouze datum.
Dále nás průvodce zavedl k chrá-
mu Kristova vzkříšení. Předsta-
vuje klasickou ruskou architektu-
ru s několika věžemi s cibulovitý-
mi báněmi, krásně barevně vyma-
lovanými. Velice se podobá chrá-
mu Vasila Blaženého na Rudém
náměstí v Moskvě. Největší věž
je vysoká 81 m. Chrám nechal
vystavit na rozhraní 19. a 20. sto-
letí Alexandr III. na památku své-
ho otce Alexandra II., který byl
na tomto místě zavražděn. Car
Alexandr II. musel udělat v revo-
lučním období poloviny 19. stole-
tí určité reformy, aby se udržel

u moci. Zrušil nevolnictví, oddě-
lil státní moc od soudní, zkrátil
povinnou vojenskou službu z 25
na 6 let atd. Přesto měl silnou 
opozici a ta na něj roku 1881 spá-

chala atentát, mimochodem na
carovu osobu už sedmý - a po-
slední. Interiér chrámu je vyzdo-
ben mozaikami a pozlacenými 

ikonami. Překvapilo mě, že v pra-
voslavných kostelech neměli la-
vice jako u katolíků či protestan-
tů. Za socialismu bylo v chrámu
muzeum mozaiky, po revoluci ro-
ku 1991 se tu už zase konají pra-
voslavné mše.
Po prohlídce této mozaikové pa-
rády jsme dostali na dvě hodiny
volno. Vydal jsem se na prohlíd-
ku nedaleké Něvské třídy. Je 
4 km dlouhá a patří k nejstarším
magistrálám města. Zašel jsem
k paláci Admirality a znovu nav-
štívil chrám Panny Marie
Kazaňské. Celý je zakryt mohut-
nou kolonádou sloupů ve dvou
řadách. Ve výklencích a ve středu
kolonády jsou sochy svatých.
Kolonáda je postavena v půlkru-
hu, a tak vypadá jako Svatopetr-
ské náměstí ve Vatikánu, jen
v menším měřítku. Před koloná-
dou je malý parčík s fontánou, na

obou koncích jsou umístěny
bronzové sochy vojevůdců
Michaila Illarionoviče Kutuzova
a jeho spolubojovníka Barclaye
de Tolly.
V chrámu se nachází vzácná iko-
na Panny Kazaňské. Během naší
návštěvy tam zrovna probíhala
mše. Pop předříkával modlitbu
a ostatní věřící ji opakovali. V bo-
haté výzdobě chrámu to mělo ne-
opakovatelnou atmosféru. V boč-
ní lodi je krypta ruského vojevůd-
ce M. Kutuzova, který roku 1812
porazil Napoleona. Když Napo-
leon s 600 tisíci vojáky napadl
Rusko, Kutuzov se mu nemohl
rovnocenně postavit, a tak ho jen
několik měsíců v drobných šar-
vátkách vyčerpával. V zájmu své-
ho plánu obětoval i Moskvu.
Když Napoleonova vojska z měs-
ta odcházela, byla hladová a trpě-
la velkou zimou. Při přechodu ře-
ky Berezin Kutuzov na Napoleo-
na zaútočil. Z velkolepé armády
francouzského císaře zbylo jen
30 tisíc vojáků a to byl počátek
Napoleonova konce. Podobný
scénář probíhal před známou bit-
vou u Slavkova, tam také
Kutuzov spoustu týdnů shromaž-
ďoval velké masy lidí a vojenské-
ho materiálu k rozhodující bitvě.
Ještě než měl všechno připrave-
no, začal mu do jeho strategie
mluvit rakouský císař František I.
a mladý ruský car Alexandr I.,
který velice toužil po vojenské
slávě. Nařídili mu, aby zaútočil
jako první. Napoleon tehdy koali-
ci porazil, přestože měla početní
převahu, a z této katastrofy pak
obvinili Kutuzova. Byl odvolán
z armády do výslužby a nespra-
vedlivé nařčení těžce nesl. Po-

Chrám Vzkříšení Ježíše Krista

Chrám sv. Izáka

U Puškinova pomníku Socha vojevůdce Kutuzova
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Prodejce přišel o vozidlo
Rýmařovští policisté šetří případ odcizení
vozidla z autobazaru. V průběhu víkendu
od 12. do ranních hodin dne 14. června
v Břidličné na Bruntálské ulici dosud ne-
známý pachatel odstranil zámek na bráně
u prodejny a z odstavné plochy odcizil au-
tomobil Škoda Superb v hodnotě asi 175
tisíc Kč. Po voze bylo vyhlášeno celostát-
ní pátraní.

Ze stroje odčerpal naftu
V době od 13. do 14. června v obci Stará
Ves dosud neznámý pachatel odčerpal
z nádrže lesního stroje Harvestor 230 lit-
rů motorové nafty. Stroj byl zaparkován
v lesním porostu u cesty ve směru na
Novou Ves. Majiteli tak vznikla škoda 
okolo 7 tisíc Kč.

Odnesl si alkohol
za více jak 30 tisíc Kč

V odpoledních hodinách dne 15. června
dosud neznámý pachatel vnikl v obci
Karlov pod Pradědem do turistické chaty,
kde ukradl alkoholické nápoje různých

značek. Celkové množství dosahuje 50
litrů alkoholu (z toho okolo 15 litrů vína,
14 litrů medoviny a okolo 21 litrů desti-
látů), dále 23 kusů energetického nápoje
a přes 40 krabiček cigaret různých zna-
ček. Majiteli chaty vznikla škoda odcize-
ním zboží přes 30 tisíc Kč a poškozením
okna ve výši asi 2 tisíce Kč.

Odcizil devět rolí
bílé síťoviny

V době od 17. do 18. června ve Skalách do-
sud neznámý pachatel násilně vnikl do hos-
podářské haly zemědělské firmy a odcizil
devět rolí bílé síťoviny, která se používá na
balení slámy. Škoda činí přes 30 tisíc Kč.

Chatař nemá čím sekat
Krádež zahradní techniky šetří rýmařov-
ští policisté. Dosud neznámý pachatel se
vloupal v době od 13. do 21. června do
kůlny rekreační chaty ve Žďárském
Potoku. Odcizil zahradní traktorek i křo-
vinořez, které si majitel pořídil sotva
před třemi týdny. Způsobená škoda činí
67 tisíc Kč.

14. ročník turnaje v kopané
„O pohár OOP ČR Rýmařov“

se koná
v sobotu 3. července 10.00 - 18.00
na fotbalovém hřišti ve Velké Štáhli

Účastníci:
AK Velká Štáhle             Staří páni Rýmařov
Staří páni Břidličná            Policie Rýmařov

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno

cházel ze skromných poměrů
a jen díky pilnému studiu vojen-
ství a velké odvaze ve válkách
proti Turecku získal zkušenosti
a na sklonku života i slávu.
Kateřina II. ani Alexandr I. ho ne-
měli rádi, ale obyčejní vojáci ho
zbožňovali.
Pochodoval jsem po rušné třídě
a zaregistroval několik památníků
- básníka Puškina, skladatele
Glinky nebo carevny Kateřiny II.
Kateřina, pokřtěná jako Sofie
Frederika Augusta, byla původně
Němka. Roku 1745 byla provdá-
na za později psychicky labilního
Petra III., který byl nakonec svr-
žen z carského trůnu a brzy nato
i zavražděn. Vlády se ujala jeho
vzdělaná žena, z níž vyrostla 
energická, ale bezohledná a tvrdá

panovnice. Reformy prováděla
jen na oko a jen takové, které po-
silovaly její moc, přičemž opozi-

ci posílala do vyhnanství na Sibiř.
Proslavila se rozpínavou politi-
kou. Za její vlády získalo Rusko

nejvíce území a obyvatelstva -
stalo se nejrozsáhlejší evropskou
velmocí, ale zároveň i tou nejzao-
stalejší. Na spodní části pomníku
jsou znázorněni její nejbližší přá-
telé, například vojevůdce
Suvorov nebo kníže Potěmkin.
Ten je znám svými vesnicemi.
Když se carevna vydala na in-
spekční cestu k Černému moři,
kníže nechal podél cesty postavit
kulisy venkovských stavení, z ni-
chž „šťastní“ poddaní zdálky víta-
li svou panovnici.
Když jsem popošel kousek dál,
došel jsem až k říčce Fontánce.
Na jejím mostě jsem obdivoval
krásné sousoší bohatýra krotícího
koně. Potom jsem se už musel
vrátit k chrámu Kristova vzkříše-
ní. Fota a text: Jiří StrakošChrám Panny Marie Kazaňské se sloupořadím

Moravskoslezský kraj informuje

Moravskoslezský kraj
vyhlašuje fotosoutěž

Moravskoslezsk˘ kraj vyhla‰uje velkou prázdninovou foto-
soutûÏ o nejlep‰í fotografii na téma Léto v Moravsko-
slezském kraji. SoutûÏ je urãena v‰em zájemcÛm o fotogra-
fování.
Cílem soutěže je podpořit návštěvnost webových strá-
nek kraje a zapojit návštěvníky zábavnou formou do
poznávání kraje a tím zvýšit návštěvnost turistů. Jedná
se o 1. ročník soutěže s touto tematikou, a pokud o ni
bude zájem, bude vyhlašována každoročně na různá
témata.
Fotosoutěž je realizována v rámci projektu „Kraj pl-
ný zážitků“ spolufinancovaného Evropskou unií pro-
střednictvím Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko.
Podrobné informace o soutěži, včetně fotogalerie
snímků a podmínek účasti, zájemci získají na webo-
vých stránkách Moravskoslezského kraje www.msre-
gion.cz, kde se budou moci průběžně přihlašovat a hla-
sovat ve čtyřech průběžných kolech. Soutěž bude pro-
bíhat v termínu od 1. července do 31. srpna, každých
čtrnáct dní bude vyhlášeno jedno ze čtyř soutěžních
kol.
Hlasovat o nejlepší fotografie budou moci všichni ná-
vštěvníci internetu přímo na webových stránkách
MSK. Hodnotit budou formou hvězdiček, od 1 do 5.
Z nejlepších fotek z jednotlivých kol nakonec vybere
odborná komise tři vítěze, kteří budou odměněni hod-
notnými cenami:
1. cena - týdenní pobyt v Moravskoslezském kraji pro
dvě osoby,
2. cena - víkendový pobyt v Moravskoslezském kraji
pro dvě osoby,
3. cena - věcná cena pro autora fotografie.
Své fotografie můžete zasílat formou elektronického
formuláře, který bude zveřejněn na stránkách
www.msregion.cz již od 1. 7. 2010. 

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.

Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. 
Charles F. Browne

Známá i neznámá výročí
2. 7. 1930 nar. Ota Pavel, vl. jm. Otto Popper, český prozaik a spor-

tovní novinář (zemř. 31. 3. 1973) - 80. výročí narození
4. 7. 1900 nar. Louis Armstrong, americký jazzový trumpetista

a zpěvák (zemř. 6. 7. 1971) - 110. výročí narození
5. 7. Státní svátek ČR - Den slovanských věrozvěstů

Cyrila a Metoděje
6. 7. Státní svátek ČR - výročí upálení Mistra Jana Husa

roku 1415
6. 7. 1415 upálen Jan Hus, český teolog, kazatel, náboženský re-

formátor (nar. 1372) - 595. výročí úmrtí
6. 7. 1535 zemř. Thomas More, anglický humanista (nar. 7. 2.

1478) - 475. výročí úmrtí
7. 7. 1860 nar. Gustav Mahler, rakouský skladatel a dirigent

(zemř. 18. 5. 1911) - 150. výročí narození
7. 7. 1930 zemř. sir Arthur Conan Doyle, anglický prozaik, autor

detektivních příběhů (nar. 22. 5. 1859) - 80. výročí úmrtí
10. 7. 1895 nar. Carl Orff, německý skladatel (zemř. 29. 3. 1982) -

115. výročí narození
11. 7. 1920 nar. Dana Medřická, česká herečka (zemř. 21. 1. 1983)

- 90. výročí narození
13. 7. 1985 zemř. Oldřich Mikulášek, český básník a publicista

(nar. 26. 5. 1910) - 25. výročí úmrtí
18. 7. 1610 zemř. Caravaggio, vl. jm. Michelangelo Merisi, italský

malíř (nar. 28. 9. 1573) - 400. výročí úmrtí
21. 7. 1880 nar. Milan Rastislav Štefánik, slovenský astronom, po-

litik a diplomat (zemř. 4. 5. 1919) - 130. výročí narození
25. 7. 1980 zemř. Vladimir Vysockij, ruský básník, zpěvák a herec

(nar. 25. 1. 1938) - 30. výročí úmrtí
26. 7. 1565 zemř. Oldřich Prefát z Vlkanova, český cestovatel

a spisovatel (nar. 12. 5. 1523) - 445. výročí úmrtí
26. 7. 1875 nar. Carl Gustav Jung, švýcarský psycholog a kulturní

antropolog (zemř. 6. 6. 1961) - 135. výročí narození
28. 7. 1750 zemř. Johann Sebastian Bach, německý skladatel

a varhaník (nar. 21. 3. 1685) - 260. výročí úmrtí
29. 7. 1890 zemř. Vincent van Gogh, holandský malíř (nar. 30. 3.

1853) - 120. výročí úmrtí

Pranostiky na měsíc červenec
• Červenec - úrody blíženec.
• Když dne ubývá, horka přibývá.
• Slunce peče - déšť poteče.
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
• Svatá Markéta hodila srp do žita. (13. července)
• Na svatého Jakuba brambor prvá úroda. (25. července)
• Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
• Svatá Anna - chladna z rána. (26. července)

ČERVENEC 2010

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Kateřina Metelková ........................................................ Rýmařov
Luděk Šimko ................................................................. Rýmařov
Evžen Vaštík .................................................................. Rýmařov
Miroslav Matoušek ........................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Eva Muráriková - Rýmařov ............................................... 80 let
Ludmila Zahradníková - Jamartice .................................... 81 let
Ladislav Šín - Rýmařov ...................................................... 81 let
Vlasta Prouzová - Rýmařov ............................................... 81 let
Zdeňka Ondrašíková - Rýmařov ........................................ 82 let
Pavla Hynčicová - Rýmařov .............................................. 82 let
František Šoman - Rýmařov .............................................. 82 let
Anna Janeková - Rýmařov ................................................ 82 let
Jiřina Musilová - Rýmařov ................................................ 83 let
Anežka Štanglicová - Janovice .......................................... 86 let
Ludmila Orságová - Rýmařov ........................................... 86 let
Růžena Furiková - Janovice ............................................... 88 let
Marie Monincová - Rýmařov ............................................. 89 let
Elfrieda Grossová - Rýmařov ............................................. 89 let
Anna Mojáková - Rýmařov ................................................ 89 let
Marie Cenková - Rýmařov ................................................. 89 let
Ludmila Šmirková - Rýmařov ........................................... 90 let

Rozloučili jsme se
Kateřina Sobkuliáková - Jamartice ................................... 1926
Julie Řepková - Dolní Moravice ....................................... 1925

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Městská knihovna

Půjčovní doba knihovny o prázdninách
od 8. 7. do 31. 8. 2010

Po 9.00 - 16.00 Út 9.00 - 16.00
St z a v ř e n o Čt 9.00 - 16.00
Pá 9.00 - 16.00 So z a v ř e n o

Kontakt:
Sokolovská 25, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 212 566

www.mekrymarov.info, knihovna.rymarov@tiscali.cz
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Premiérové udílení cen Lipového listu
Zájmové kroužky Střediska vol-
ného času se pro řadu lidí staly
vítaným zpestřením daného dne,
ba co víc, spásnou bójkou na mo-
ři pracovního týdne - časem, na
nějž se lze znovu a znovu těšit.
Přestože nepochybně jeden kaž-
dý, kdo se kroužků účastní, tak
činí z čistého zájmu a touhy po 
osobním naplnění, a pro soutěže-
ní či snad dokonce řevnivost
v nich tudíž není místo, tu a tam
se najde pár jednotlivců, jimž se
v některých ohledech přece jen
podaří malinko vyniknout.
Právě tyto osobnosti se vedoucí
jednotlivých skupin rozhodli oce-
nit při premiérovém předávání
cen Lipového listu, které se kona-
lo v sobotu 19. června. Středisko

volného času spravuje čtyřiačtyři-
cet kroužků, do nichž pravidelně
dochází okolo osmi set členů, dě-
tí i dospělých. Padesát vybra-
ných, s nimiž se toho odpoledne
mohlo publikum seznámit, tak
představuje jen malý vzorek z to-
hoto na Rýmařov překvapivě vy-
sokého počtu.
Přestože se jedná o její první roč-
ník, kdy lze zádrhely očekávat, ak-
ce se bez nich obešla a vše pro-
běhlo bez problémů. Vyjmenovat
všechny, kteří cenu obdrželi, by
vydalo na dlouho, a tak zmiňme
jen pár vybraných. Jako první se
představilo oddělení tělovýchovy,
vedené Helenou Tesařovou, kon-
krétně jeho šachový kroužek.
V něm je třeba vyzdvihnout výkon

Jana Štefanišina, který v okresním
přeboru žáků jednotlivců získal
druhé místo a na přeborech, ač
ročník 98, soutěží i v kategorii do-
spělých.
Kroužek stolního tenisu u nás po-
malu, ale jistě získává na populari-
tě i úspěších, zejména zásluhou
dalšího ze Štefanišinů, tentokrát
Lukáše, jenž na republikovém tur-
naji dosáhl prvního místa a na 
okresních přeborech je k vidění na
stupních vítězů pravidelně. Úspěš-
ný v oboru je rovněž Zdeněk
Štefanišin, který na okresním tur-
naji získal čtvrté místo a dochází
i do kroužku kondičního cvičení.
Po udělení cen představitelům
kroužku kulturistiky následoval
tanec skupiny Move2You. Dále
štafetu převzaly tanečnice inspiro-
vané tentokrát více východem než
západem a spíše tradicí než mo-
dernou, tedy členky kroužku tanců
orientálních, od nejstarších po nej-
mladší. Skupina Neila se také
s hip-hoppery podělila o osm pří-
ležitostí předvést pohybové do-
vednosti a obě tělesa jich využila
bezezbytku.
Nejpočetnější docházkou se může
pochlubit oddělení estetiky, 240 li-
dí ve dvanácti kroužcích. Z toho
nejvíce, až osmdesát, jich dochází
do prvních lekcí předtanečních
pro devátou třídu, i když někteří

do konce nevydrží. Další silnou
skupinou je keramika pro dospělé,
která například spotřebuje asi dvě
tuny hlíny ročně. Ceny v této kate-
gorii předávala ředitelka SVČ
Marcela Pavlová a dlouholetá ke-
ramička Vendula Čajanová, opět
sestupně podle věku. Zejména je
třeba chválit naše malé, ale šikov-
né umělce z kroužků pro děti, ať
už keramiky nebo výtvarného.
Největšími úspěchy se honosí ta-
neční skupina Move2You Petry
Čechové, která se před nedávnem
vrátila z mistrovství světa
v Amsterodamu, kde finišovala
šestadvacátá ze sta, přičemž sa-
motná Petra Čechová se svým só-
lem dosáhla na dvanáctou příčku
ze sto dvaceti. Lipový list obdrželi
Mirka Rapouchová, Lucie Ryšavá,
Tereza Švehlová a Adam Komůr-
ka. Tečku za celou akcí pak uděla-
lo oddělení techniky, vedené
Jakubem Valou.
Na závěr je rozhodně třeba podě-
kovat nejen organizátorům tohoto
odpoledne, ale hlavně vedoucím
všech kroužků stejně jako jejich 
účastníkům, od nejmenších dětí
a jejich rodičů po úctyhodné staře-
šiny, kteří nelitují času ani pro-
středků a do kroužků pilně dochá-
zejí. Bez jejich účasti by Středisko
volného času pozbylo smyslu. 

JaPo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2010

18

Městské muzeum a Galerie Octopus

Servis služeb

Náhoda něhy - obrazy Jaroslava Dostála z let 1946-2007
Před sedmi lety jsme měli vzác-
nou příležitost seznámit se
s tvorbou pana Jaroslava Dostála
(1923), jehož umělecká tvorba je
částečně spjata s jeho životní
profesí dětského chirurga.
Setkání nebylo čistě náhodné.
Pan Dostál ještě před rokem
1989 poskytl tehdejšímu Klubu
amatérských výtvarníků v Rý-
mařově vzácné grafiky svého ve-
likého tchána Josefa Čapka, kte-
rý tragicky zahynul v koncent-
račním táboře Bergen-Belsen na
samém konci 2. světové války
v dubnu 1945 a svou rozsáhlou
tvorbou výtvarnou, literární i di-

vadelní patří na vrchol českého
moderního umění.
Výtvarný projev Jaroslava Do-
stála, vnitřně příbuzný nejvíce
snad s tvorbou Václava Boštíka,
jeho přítele, není vždy jen čistě
malířský. Využívá netradiční ma-
teriály, například obvazovou gá-
zu, větvičky, oblázky, kůru a jiné
drobné artefakty, se kterými
komponuje a dává jim nový vý-
znam nebo nechává vyniknout
jejich osobitost. Jeho dílo si jistě
zaslouží pozornost kunsthistori-
ků, obdivovatelů a milovníků vý-
tvarného umění, ale v každém
případě je doporučujeme všem

návštěvníkům muzea včetně těch
nejmladších. Není univerzální,
ale mnohdy velice hravé a vní-
mavějším lidem vždy poskytne
příjemný zážitek.
Tato výstava zahrnuje práce
Jaroslava Dostála od počátku je-
ho tvorby roku 1946 až do sou-
časnosti. Koncepci a výběr pro
naši galerii připravila osobnost
nejpovolanější, pan Jaromír
Zemina, historik umění a dlou-
holetý přítel rodiny pana
Dostála, který vernisáž výstavy
zahájí v sobotu 3. července za
přítomnosti autora a jeho dcery
Kateřiny.

PhDr. Jaromír Zemina (1930) vy-
studoval dějiny umění a klasickou
archeologii. Od roku 1961 do ro-
ku 1992 pracoval v Národní gale-
rii v Praze, v šedesátých letech ja-
ko vedoucí sbírky moderního 
umění, v 80. letech vedl sbírku za-
hraničního umění 19. a 20. století.
Nejvýznamnějším Zeminovým
objevem bylo zapomenuté dílo
Aléna Diviše. Po léta přednáší dě-
jiny umění na DAMU, je odbor-
ným poradcem státních galerií
České republiky a členem Mezi-
národní asociace kritiků umění 
AICA. Po odchodu z Národní ga-
lerie realizoval desítky výstav
v České republice i v zahraničí.
Zeminovy odborné stati vycházejí
většinou v publikacích doprováze-
jících výstavy (např. Adriena
Šimotová, Otakar Slavík, Jiří John,
Václav Boštík, UB 12, Oldřich
Smutný, Věra Janoušková, Otto
Gutfreund, Václav Cigler, Vladimír
Janoušek, Alén Diviš, Ladislav
Zívr, Antonín Slavíček, Emil Filla,
Jindřich Prucha). Je též autorem
mnoha odborných publikací.
Krásné a vzácné setkání v Měst-
ském muzeu v Rýmařově zpří-
jemní hudba Ivy Smýkalové
(housle) a Darrena Eve (kytara,
zpěv). Roman Karel

pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 9 - 12, 13 - 17, neděle: 13 - 17Otevírací doba:

Prázdniny v Muzikantské čajovně
Změna otevírací doby po dobu prázdnin!
Pravidelný kulturní program:

Po 16 - 22 od 18 hod. Čteme s dětmi
Út 16 - 22 od 16 hod. Člověče, nezlob se pro předškoláky

od 17 hod. Prázdninový kurz šermu
St 16 - 22 od 18 hod. Scrabble Masters klubík

Letní noční bar (míchané ledové nápoje)
Čt 16 - 22 od 17 hod. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Pá 16 - 24 od 18 hod. Jam session a poslechové večery
So 16 - 24 od 20 hod. Veřejné zkoušky místních kapel

Pondělky
v Muzikantské
čajovně jsou
věnovány
večernímu
předčítání
pohádek pro děti.
Rodiče vítáme
s dětmi od 18 hodin a předčítání pohádek se může ujmout,
kdokoliv je připraven.
Dítka se jistě ráda zapojí do vašeho vyprávění a pomohou
vám se na chvíli odpoutat od dospěláckého světa.

Čteme s dětmi

Muzikantská čajovna informuje:

pořádá v úterý 6. července od 17 hodin nábor na prázdninový kurz
bojového šermu. Kurz bude mít osm lekcí a mohou se jej účastnit
všichni od 10 let.
Prázdninový kurz povede instruktor Zdeněk Čermák.
Další informace získáte na tel. 731 928 753 nebo v Muzikantské ča-
jovně na Sokolovské 30 v Rýmařově, www.muzikantskacajovna.cz.

Zveme na veřejnou zkoušku
amatérského hudebního seskupení

v Muzikantské čajovně
10. července od 20.00

alternativa Rýmařov/Olomouc
akustické kytary: Tony Jony, Střevlík,

bonga: Dušan Malinovski, zpěv: Bohuš Cicko
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Jazzclub

Objektivem rýmařovských fotografů

Téma děti Foto: Ludmila Kebísková

Propršený květen byl důvodem,
proč se letošní hudební program
na počest studentských oslav jara
přesunul na konec června, do do-
by otevřeným festivalům přízni-
vější. Zatímco „náhradní“ květno-
vý koncert se musel uchýlit pod
střechu, opožděný „opravdový“
majáles se už mohl konat, alespoň
zčásti, venku.
Letošní majáles dostal podtitul
„prestižní přehlídka rýmařov-
ských kapel“ a nabídl průřez míst-
ní hudební scénou napříč nejrůz-
nějšími žánry. Na sníženém pódiu
kavárny DJ Stanley clubu 13 se
postupně představilo jedenáct rý-
mařovských kapel a jeden zahra-
niční host.
Místní hudební dění reprezento-
vali jak zkušení matadoři, tak no-

váčci a výběr žánrů byl vskutku
pestrý: rockoví The Hero, alterna-
tivně laděná Sibérija, grindcoreo-
vý Apetit Terror nebo do ska za-
barvený bigbeat v podání
Mrtvého holuba. Zajímavou kom-
binaci předvedla hiphopová dvoji-
ce Omega Styl, jejíž rapování do-
provázeli baskytarista a bubeník
ze skupiny The Hero.
A nebyla to jediná specialita le-
tošního majálesu - punková kape-
la Moskvič oslavovala, zahrála to-
tiž na majálesu svůj stý koncert.
Jako zvláštní host festivalu se
v hlavním čase před kotlem fa-
noušků představila deathmetalová
kapela Komutator z polského
Ozimku, která si okamžitě získala
publikum, nejen to křepčící uvnitř
klubu, ale i to v klidu postávající

venku a sledující koncert promíta-
ný na plátně.
Letošní majáles přilákal kolem
dvou set příznivců nekomerční
muziky a zahájil tak sezónu let-
ních festivalů. Hlavní organizátor
Středisko volného času Rýmařov
jej uspořádalo jako součást pro-

jektu Bavíme se společně po celé
léto, který spolufinancuje Evrop-
ský fond pro regionální rozvoj
(ERDF - European Regional De-
velopment Fund) prostřednictvím
Euroregionu Praděd - Pradziad
„Překračujeme hranice“. 

ZN

Majáles... a v červnu!

Omega Styl
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Úsměvně

Organizace a spolky

Závistník schne od toho, vidí-li zdar u koho
Kdybych mohla zhmotnit tu zlou vlastnost,
kterou závist bezesporu je, byl by to had se ze-

lenýma očima. Díval by se na mě, a protože ne-
jsem mladá, atraktivní a úspěšná, nemám vše,

na co si vzpomenu, přestávám kontro-
lovat svoje emoce a závidím a závidím.
Nemají ti, na které se dívám, nějaké ne-
právem získané výhody? A vůbec - jak
k nim přišli? Je to asi nespravedlivé.
Jsou bohatí, určitě kradli. Jsou úspěšní,
určitě jsou podrazáci. V určitém slova
smyslu závidíme všichni, pokud někdo
vyrůstal v prostředí naplněném závistí,
asi s ní bude zápasit i v dospělosti. Asi
má nízké sebevědomí. Člověk má ten-
denci srovnávat se s ostatními a vyrov-
nat se těm, které vnímá jako lepší.
Přítelkyně má symetrickou postavu,

cvičí, pečuje o sebe, ale vy ji začnete obviňovat
z anorexie či bulimie a budete se radovat nad
každým kilem či dekem, které přibere. Pozor,
závist je s přátelstvím neslučitelná. Co dělá člo-
věka doopravdy šťastným? Je to dokonalé tělo,
bohatství, auta, dovolená, apartmán na Floridě?
Nejlepší lék proti závisti je spokojenost. Mám
čistý ubrus a čisté svědomí, umím sám sebe po-
chválit, vím o svých silných stránkách, věřím si
a mám před sebou vidinu něčeho radostného.
Zdraví se bere jako nutný předpoklad a samo-
zřejmost, ale ono není vůbec samozřejmé.
Sousedko, slyšela jste, že ta Hnipírková má
glaukom? Ta na to má, ta baba si může dovolit
všechno!
Naše heslo: Nezávidím - dobře spím! Si

První ročník turnaje v pétanque vyhrála Kouzelná buřinka
V sobotu 26. ãervna uspofiádala r˘-
mafiovská organizace Spoleãnosti
pro podporu lidí s mentálním posti-
Ïením (SPMP) první roãník turnaje
v pétanque. Na ‰kolním hfii‰ti na uli-
ci 1. máje se dopoledne se‰lo devût
druÏstev, aby vzájemnû zmûfiila své
síly a ‰ikovnost, ale pfiedev‰ím se
dobfie pobavila.
Společenskou hru pétanque za-
hlédnete v její domovině, ve
Francii, hrát v parcích nebo jen
tak na ulici děti stejně jako do-
spělé. Její nenáročnost a snadno
pochopitelná pravidla ji přímo
předurčují k tomu, aby si získala
oblibu i u nás. Její velkou před-
ností je, že se dá hrát takřka kde-
koliv a je vhodná jak pro spor-
tovně zdatné, tak pro malé děti,
seniory či zdravotně postižené.
To by hlavní důvod, proč SPMP
Rýmařov vybrala právě tuto hru:
„Šance zdravých a zdravotně
postižených hráčů jsou v pétan-
que velmi vyrovnané. Proto jsme
tuto hru chtěli zkusit. Všichni ji
hráli poprvé a po turnaji říkali,
že se jim líbila,“ uvedla hlavní

organizátorka turnaje a předsed-
kyně SPMP Rýmařov Anežka
Přikrylová.
První ročník turnaje v pétanque
byl uspořádán jako součást kraj-
ské sportovní olympiády pro
mentálně postižené, ale byl otev-
řen i pro veřejnost. „Každá or-
ganizace pořádá určitou discip-
línu, například SPMP Bruntál
turnaj v bowlingu, kterého se
pravidelně účastníme,“ vysvět-
luje Anežka Přikrylová.
V Rýmařově se sešlo devět tří-
členných družstev; tři družstva
vytvořili klienti rýmařovského
centra Kouzelná buřinka, další
tři vyslala Polárka Bruntál, dvě
družstva sestavilo Sagapo
Bruntál a jedno přijelo reprezen-
tovat SPMP Opava. Hrálo se te-
dy devět kol vzájemných soubo-
jů každý s každým a na závěr
dvě finálová utkání o nejlepší 
umístění. Jako vítěz z nich vyšlo
družstvo Kouzelné buřinky ve
složení Ladislav Litvík, Daniel
Janoušek a Jana Mrkvová, kteří
ve finále porazili Sagapo

Bruntál. Druhé družstvo Sagapa
vybojovalo i třetí místo.
Medailistům předala vedoucí te-
rapeutické dílny Buřinka Nela
Habanová a předseda krajské or-
ganizace SPMP Ostrava Ing.
Štěpán Kovář diplomy z ručního
papíru, které vytvářeli klienti
Kouzelné buřinky. Věcné ceny vě-
noval Městský úřad Rýmařov

a turnaj sponzorsky podpořil kraj-
ský výbor SPMP, Nadace OKD
a Pivovar Excelent. „Chci podě-
kovat všem pořadatelům turnaje,
studentům gymnázia a Střední
školy Rýmařov z oboru hotelnic-
tví, pracovníkům terapeutické díl-
ny a základní škole, která nám za-
půjčila hřiště,“ řekla na závěr
Anežka Přikrylová. ZN

Ježibabky a kouzelná polévka
Slunce, prázdniny, vysvědčení a... kouzelná
pohádka. Tak tu sehrál náš ochotnický soubor
Mahen pro své malé diváky. Ke konci školní-
ho roku tomu tak bývá vlastně pravidelně.
Tři představení v sále našeho kinodivadla, 
uvolnění herci, kteří si své role viditelně uží-
vali, jednoduché vlastnoručně vyrobené kuli-
sy, kostýmy s fantazií a písničky - radost po-
slouchat a zpívat. Však také do rytmu tleskal
celý sál. Pohádka měla spád a švih, trvala ho-
dinu (to je pro udržení dětské pozornosti tak
akorát), na jevišti se stále něco dělo, využito

bylo světel, zvuků, barev a hlavně vtipu!
Slovního i komiky situací.
Oč v pohádce šlo? Ne Honza, ale vesnický
synek Martin jde do světa, aby hledal štěstí.
V hlubokém lese u Rýmařova se najdou dvě
ježibabky od mlýna a Martinovi namluví, že
jsou zakleté princezny. Vydatně jim pomáhá
i sovinecká ježibába Kordula. Les je plný
vodní havěti, hejkal úúúžasně hejká, žabák
i skřítek nahánějí strach, ale pomáhají.
Pomohou i Barunce, dívence z vesnice, která
se vydala svého Martina hledat. Všechno na-

konec dopadne, jak jinak, dobře. Ochutnají
houbovou polévku, po které se musí mít
všichni rádi. A v tom je to pravé štěstí.
Maheňáci, díky, díky! Všem. Nelze všechny
vyjmenovat, proto poděkování patří režisérce
Hance Vystrčilové (s chotěm) a všem, kdo se
zasloužili o radost a spokojenost dětí.
Představení skončilo, děti přišly na jeviště
pohladit si všechny pohádkové bytosti a taky
se s nimi vyfotografovat.
Kouzelná polévka? Ať se vaří v našich domo-
vech. Květa Sicová

Ilustrační foto
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Když se řekne... chléb a hry Opékání buřtů
Tak jako každým rokem i letos pořádala Diakonie ČCE - středisko
v Rýmařově opékání buřtů, které se konalo v zahradě patřící k ob-
jektu budovy střediska. Loni se tato akce musela konat uvnitř budo-
vy, protože bylo škaredě, ale letos nám počasí přálo a přítomní si
mohli užít sluníčka. Po jídle se všichni pobavili a shodli na tom, že
se akce vyvedla, a my jsme rádi, že jsme mohli zpříjemnit odpoled-
ne třiceti seniorům. Diakonie ČCE, středisko Rýmařov

Briard párty ve Stránském
Již třetí ročník Briard párty pro-
běhl o víkendu ve Stránském.
Jde o přátelské setkání chovatelů
psů tohoto impozantního pleme-
ne. Chovatelé přijeli se svými
čtyřnohými chlupáči z různých
koutů republiky, a dokonce
i z Rakouska. V člověčím světě
je zvykem, že se párty pořádá ja-
ko oslava něčeho výjimečného.
K uspořádání Briard párty se ta-
ké výjimečná událost našla - bri-
ardí dáma jménem Issua měla
narozeniny. A jelikož je zaslou-
žilou matkou, na párty se dosta-
vili její potomci i přátelé. K vi-
dění tedy bylo deset briardů, kte-
ré doprovázel o něco větší počet
chovatelů.

Součástí párty byla mimo grilo-
vání i procházka po krásném 
okolí obce Stránské. Překvapení
kolemjdoucí na setkání s deseti
takovými psy asi nezapomenou.
To ani nevědí, že potkali šampi-
ona sedmnácti zemí nebo vítěz-
ku soutěže Craft, pořádané ve
Velké Británii. Někteří účastníci
přijeli rovnou z expozice Inter
Canis, která probíhala na brněn-
ském výstavišti. Ne všichni 
účastníci párty jsou aktivně vy-
stavováni, ale to rozhodně není
důležité. Párty je o přátelství,
o příjemně strávených chvílích
a troše relaxování. To vše se po-
vedlo a už teď se těšíme na další
setkání.

Briard je původně francouzské
pastevecké plemeno. V Česku
není mnoho zástupců tohoto ple-
mene, a tak se trošku paradoxně

stalo, že ve Stránském bylo více
briardů než na výstavě v Brně,
která se konala tentýž den. 

Vladimíra Křenková

Armáda zaútočí na letní tábor ve Staré Vsi
Nezisková společnost STAN, kte-
rá provozuje celoroční outdooro-
vé tábory v rekreačních středis-
cích Březová u Rokytice nad
Rokytnou na Vysočině a Relaxa
ve Staré Vsi, přichází i o letošních
prázdninách s nabídkou tematic-
ky zaměřených turnusů pro děti
a mládež od 8 do 18 let. Kromě
vysokolanových center, lezec-
kých stěn, paintballu, airsoftu
a dalších adrenalinových atrakcí
již třetím rokem úspěšně probíhá
projekt „Vyzkoušej si svoje bu-
doucí povolání“.
Rekreační střediska Březová

a Relaxa v rámci tohoto projektu
navštíví již potřetí Armáda České
republiky. Ve dnech 18. a 19. srp-
na se na Relaxe uskuteční „inva-
ze“ vojáků AČR, pozemní i letec-
ké techniky. Přiletí bojový vrtul-
ník Mi 24/35 či Mi 17 a vrtulník
W3A Sokol a proběhne výsadek
parašutistů. Přes noc se uskuteční
kurz základů přežití, společný pro
vojáky a táborníky. Součástí pro-
gramu je také setkání s profesio-
nálním vojákem Jaroslavem
Kulíškem, který se mimo jiné zú-
častnil války v Iráku a jiných misí.

Alexander Lukeš

Chléb a hry, latinsky panem et circenses, se staly hlavním požadavkem
a heslem kdysi politicky aktivního římského lidu v dobách raného cí-
sařství, tedy od roku 31 př. Kr., kdy začal být postupně zbavován účas-
ti na správě státu. Dohled nad zásobováním Říma obilím i nad pořádá-
ním her měli zvláštní úředníci zvaní aedilové, mezi jejichž další povin-
nosti patřila údržba veřejných budov a dohled nad obecním pořádkem.
Obilí se původně dováželo ze Sicílie a Sardinie, později z Hispánie a ze-
jména Afriky. Bylo vykládáno v přístavech a sítí cest rozváženo do
Říma a dalších větších měst. Už od 1. století př. Kr. platil v Římě zákon
o bezplatném přidělování obilí a žadatelů nebyl málo – v polovině sto-
letí dostávalo obilí zdarma asi 300 tisíc osob. Gaius Julius Caesar toto
množství sice snížil na polovinu, ale již za jeho nástupce Augusta opět
vzrostlo na 200 tisíc lidí.
Jestliže římský stát takto zbavil
chudší obyvatelstvo starostí o obži-
vu, zbývalo mu zabezpečit i druhou
stránku, tedy zábavu a hry. Ty byly
původně součástí svátků a nábožen-
ských slavností, od konce 1. stol. př.
Kr. se staly způsobem hromadné zá-
bavy a později i prostředkem k odvá-
dění pozornosti od politických otá-
zek. Na rozdíl od Řeků se Římané
her účastnili pasivně, jako diváci, za-
tímco aktéry byli otroci, zajatci nebo
najatí baviči.                          Zdroj:
Stanislava Kovářová, Proč se říká?

Foto: archiv V. Křenkové

Foto: archiv STAN

Fota: archiv Diakonie ČCE Rýmařov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2010

22

Zpravodajství města Břidličné
Slavnosti města Břidličné

Je to až neuvěřitelné, ale již po-
šesté se v Břidličné pořádaly
Slavnosti města Břidličné. Tato
velká kulturní událost se opět ko-
nala na fotbalovém hřišti, a to
v sobotu 19. června. Akce je spo-
lufinancována z ERDF v rámci
OPPS ČR - PR 2007-2013, tudíž
je nejen největší městskou kultur-
ní událostí, ale i dnem setkání ob-
čanů Břidličné se zástupci z dru-
žební polské obce Ujazd. Pan sta-
rosta Tadeusz Kauch s sebou letos
přivezl opět fotbalisty klubu
Naprzod Ujazd, ale i pěvecký a ta-
neční sbor a děti ze základní ško-
ly, které předvedly krásné taneční
vystoupení. Hosty slavností byli
i starostové okolních obcí - paní
Eva Lašáková, starostka Ryžo-
viště, a pan Petr Klouda, starosta
Rýmařova.
Celým kulturním odpolednem
provázel svým slovem známý
moderátor a imitátor Petr
Jablonský. Ten také na úvod přiví-

tal všechny diváky a na pódiu sta-
rosty obou spřátelených měst.
Velmi milým překvapením pro
občany byla i účast pana Antonína
Klučáka z Kokor u Přerova, syna
jednoho z prvních starostů města
po válce, který kvůli slavnostem
po letech do Břidličné zavítal
a s radostí z pódia pozdravil
všechny občany. Po úvodních slo-
vech starostů už následovala
spousta krásných vystoupení.
Jako první se představila folková
skupina Večery v jednom
z Bruntálu, následovala vystoupe-
ní dětí ze Základní školy
v Břidličné s letní plážovou téma-
tikou a s ukázkou baletního
Labutího jezera. Tato vystoupení
se střídala s ukázkou písní a tanců
v podání valašského souboru
Radhošť v doprovodu cimbálové
muziky a také s vystoupením pol-
ských hostů - pěveckého i taneční-
ho sboru. Nesmíme zapomenout
ani na bubenickou ukázku míst-

ních dětí ze základní školy pod
vedením Pepé Šustra. Tuto po-
klidnější část odpoledne zakončil
svým příspěvkem místní pěvecký
sbor Bernardini. A pak už se na
pódiu rozjela šou Michaela
Jacksona v podání Pavla Janáka,
kterého následně vystřídal Kabát
Revival. To už se i hodně tančilo
a řádilo pod pódiem a noční zába-
vou pak provázela přítomné hu-
dební skupina Syrinx. Pro ty, kdož
vydrželi až do nočních hodin, byl
odměnou velkolepý ohňostroj
s hudbou.
Ale ani na děti se nezapomnělo,
slavnosti jsou pravidelně velkou
měrou zaměřeny právě na jejich
zábavu. K dispozici měli nejen ře-
tízkový kolotoč, trampolínu a ská-
kací hrad, ale také možnost jízdy
na koních, na čtyřkolkách, interak-
tivní pohádku se zapojením dětí
předvedla pohádková babička, dě-
ti si vyráběly svíčky a ozdoby

z korálků. Všichni návštěvníci si
mohli také prohlédnout vystoupe-
ní španělských a orientálních ta-
nečnic nebo ukázky šermířského
umění. V rámci doprovodného
programu proběhlo na hřišti i pou-
tavé vystoupení sokolníků. A stej-
ně jako v předchozích letech, ještě
před zahájením oficiálního pro-
gramu slavností se uskutečnila
mše ve starokatolickém kostele.
Závěrem bych chtěla připome-
nout, že tyto slavnosti se mohly 
uskutečnit díky městu Břidličná,
Sdružení obcí Rýmařovska a Eu-
roregionu Praděd. Krásnou upo-
mínku na příjemně strávený den si
mohli odnést všichni návštěvníci
v podobě bílých svíček s červe-
ným logem města Břidličné.
Pořadatelům slavností lze jen a jen
za tento krásný zážitek poděkovat
a můžeme se těšit na další ročník. 

Libuše Kováříková,
fota: Roman Ujfaluši

Setkání starousedlíků
Pravidelnou součástí programu Slavností
města Břidličné se v posledních letech stalo
i tzv. setkání starousedlíků. V letošním roce,
18. června, tedy proběhlo další zajímavé set-
kání, tentokrát občanů narozených v roce
1947 a přistěhovaných či trvale žijících od
roku 1947 v Břidličné. Toto příjemné setkání
se uskutečnilo v malé zasedací síni městské-
ho úřadu v pátečních odpoledních hodinách.
Kromě pozvaných hostů se setkání samozřej-
mě s radostí zúčastnili i zástupci města, a to
konkrétně starosta Bohumír Kamenec, mí-
stostarosta Jan Bubela, radní Karel Sýkora
a zastupitel Miroslav Volek (pro zajímavost
rovněž narozen v roce 1947). Hostem tohoto

setkání byl i Pavel Buráň, který se dlouhodo-
bě zajímá o historii našeho města. Svou účast
nám také přislíbil Antonín Klučák z Kokor
u Přerova - syn jednoho z prvních předsedů
Národního výboru v Břidličné po roce 1945.
Pan Klučák je ve spojení s panem Buráněm,
kterému letos opět poskytl mnoho cenných
informací z minulosti Břidličné a také řadu
fotografií, které byly po dobu setkání vysta-
veny v malé i velké zasedací místnosti měst-
ského úřadu. Bohužel vzhledem ke svému
věku a nepříznivému počasí, které v uvedený
den na Přerovsku panovalo, se pan Klučák ze
setkání omluvil a přijel až o den později, pří-
mo na Slavnosti města. Celé setkání proběh-

lo ve velmi příjemné neformální atmosféře,
zavzpomínali jsme na uvedené období, a to
zejména nad fotografiemi, kde jsme mohli
porovnat změny, které od té doby v Břidličné
proběhly. Bylo to již třetí velké setkání se
starousedlíky a věříme, že ne poslední.
V příštím roce bychom chtěli uskutečnit spo-
lečné setkání se starousedlíky z let 1945 
- 1947, pro něž bychom připravili obdobnou
galerii historických fotografií rozšířenou
o ty, které nám poskytnou naši spoluobčané
z období od roku 1945 do současnosti. 

Bohumír Kamenec,
starosta města Břidličné

Sbor Bernardini zpíval Valdštejnské zahradě
Každý čtvrtek se koná v senátní zahradě v Praze
Kulturní léto, na kterém se pokaždé představuje
jiný region. Dne 24. června přijeli prezentovat
své umění zástupci okresu Bruntál. Pozvání se-

nátora Jiřího Žáka z Bruntálu přijal i břidličen-
ský pěvecký sbor Bernardini v čele s paní
Bernardinou Mereďovou. Spolu s nimi vystou-
pil také žákovský Dixieland z Krnova, taneční

soubor Move2You z Rýmařova, Bruntálský
smíšený pěvecký sbor a děti ze ZŠ 1 Bruntál.
Z našeho okresu tak byly do Prahy vybaveny
dva autobusy.
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Mezinárodní derby v kuželkách
Oddíl kuželek při TJ Břidličná hostil ve
dnech 11. - 13. června družební přátele
z Německa, kteří přijeli na jubilejní, už třicá-
té vzájemné sportovní klání v kuželkách.
Utkání bylo sehráno na kuželně TJ Břidličná,
kde proti sobě bojovala šestičlenná družstva.
Pro dvanáct přátel z Německa byl mimo spor-
tovní klání připraven i bohatý program. V pá-
tek jsme přivítali hosty na Myslivecké klu-
bovně. Po ubytování se šli po dlouhé cestě o-
svěžit a zaplavat si na bazén v Břidličné.
Večer u společného posezení se domluvil
program na další den. Druhý den ráno po sní-

dani jsme odjeli na exkurzi do Ruční papírny
ve Velkých Losinách, tato prohlídka se hos-
tům velmi líbila, i proto, že si někteří nechali
vyrobit papír přímo na počkání. Po návratu
a obědě ve Společenském domě následovalo
dlouho očekávané sportovní klání. V přátel-
ském utkání, které mělo zdravé soutěžní jád-
ro, získalo nakonec převahu domácí družstvo.
Břidličná vyhrála o úctyhodných 236 kolků
v poměru 2488:2252 poražených kuželek.
Celková bilance po třiceti sehraných utkáních
je vyrovnaná - patnáctkrát zvítězili hosté
z Německa a patnáctkrát domácí kuželkáři.

Po skončení sportovní části dne následoval o-
pět společenský večer na Myslivecké klubov-
ně. Všichni zúčastnění byli s programem spo-
kojeni a v neděli jsme se společně rozloučili
s tím, že budeme uvažovat o dalším pokračo-
vání této družební sportovní akce. Na závěr
bych chtěl poděkovat zástupcům městského
úřadu v Břidličné, který tento sportovní mí-
tink podporuje jak sponzorsky, tak i aktivním
přístupem starosty města pana Bohumíra
Kamence, který se zúčastnil zahájení na ku-
želně i samotného utkání. 

Jan Doseděl - předseda oddílu kuželek

Vítání občánků
V sobotu 19. června se uskutečnilo v obřad-
ní síni městského úřadu v Břidličné další
slavnostní vítání nových občánků. Pozváno
bylo devět dětí, z toho dvě z Velké Štáhle.
Nakonec na tento slavnostní okamžik zavíta-
lo šest dětí se svými rodinnými příslušníky.
Nestarší slečna z Velké Štáhle měla pět měsí-
ců a nejmladší zástupce měl pět týdnů.

Programem provázel jako obvykle pan
Rostislav Malík ze sboru pro občanské zále-
žitosti. Zdravotní dohled měla na starosti Iva
Pilárová. Děti přišel pozdravit a rodiče po-
vzbudit starosta města Bohumír Kamenec.
Program zpestřily svým kulturním vystoupe-
ním, zpěvem a recitací děti ze základní školy
pod vedením Jaroslavy Gardoňové. Ty po-

tom i všem přítomným novým občánkům
města rozdaly dárečky. Jsme rádi, že se tato
krásná tradice uvádění dětí do společenského
života v našem městě udržuje. Pro děti je to
první setkání, které si budou ze společných
fotek připomínat, až spolu usednou do škol-
ních lavic.

Bernardina Mereďová

Mladí výtvarníci tvořili na Slovensku
Dne 19. června jsme vyjeli spolu
s paní učitelkou Mgr. Kamilou
Hýžovou do Podskalie na
Slovensku, kam jsme byli pozvá-
ni díky výstavě Bazénování.
Z fotografií z vernisáže na pla-
veckém bazéně v Břidličné jsme
vytvořili prezentaci a poslali ji
do mezinárodní výtvarné soutěže
Inštalácia. Za odměnu jsme byli
vybráni do mezinárodní umělec-

ké dílny, která se konala nedale-
ko Považské Bystrice. Strávili
jsme v horském středisku šest
dní spolu s pěti týmy z Ru-
munska, Polska, Slovenska
a Česka. Úkolem dílny bylo vy-
tvářet land art, výtvarné objekty
z přírodních materiálů na téma
Genius loci neboli Duch místa,
vytvořit si masky vztahující se
k vybranému místu, svou tvorbu

nafotit a vytvořit
prezentaci. Pobyt
vyvrcholil společ-
ným happeningem
a posléze vyhod-
nocením zasla-
ných prezentací.
Naše Bazénování
zvítězilo, obdrželi
jsme cenu mini-
sterstva školství!
Pobyt na Sloven-
sku byl jak pouč-
ný, tak i velmi zá-
bavný. S radostí
budeme vzpomí-
nat na své zážitky
a doufáme, že se
sem ještě vrátíme. 

Kateřina Chudá,
Ondřej Barcuch,
Libuše Fialová,

žáci ZUŠ
v Břidličné

Programu se svým proslovem účastnil nejen
senátor Jiří Žák jako organizátor akce, ale
i předseda senátu Přemysl Sobotka.
„Atmosféra cestou tam a zpět byla úžasná,
rychle nám cesta uběhla. Měli jsme z toho

vystoupení dost velký strach. Po vystoupení -
velká úleva a radost, že jsme to zvládli,“ řek-
la nám po návratu domů Bernardina
Mereďová.
Jsme rádi, že všichni účinkující dobře repre-

zentovali svůj region i město. Snad se i tím-
to způsobem daří neustále postupně vylepšo-
vat mediální obraz našeho regionu. 

Libuše Kováříková

Pozvánka na hasičskou soutěž
Tradiční hasičská soutěž v Břidličné, spojená s celodenní i ve-
černí zábavou a dětským dnem, proběhne letos opět na fotbalo-
vém hřišti v Břidličné, a to v sobotu 10. července 2010 od 10 ho-
din. Můžete se těšit nejen na souboj družstev v požárním útoku,
ale také na policejní a hasičskou ukázku. Pro děti bude připrave-
na zdarma kuželna, dle počasí i hasicí pěna a spousta dalšího, pro
dospělé pivko, opékané maso a k večerní zábavě bude hrát sku-
pina Axel z Olomouce. Dobrovolní hasiči z Břidličné

Plavání pro veřejnost v červenci
Pondělí 14.00-20.00 Úterý 14.00-18.00
Středa 14.00-20.00 Čtvrtek 14.00-19.00
Pátek 14.00-20.00 Sobota 13.00-20.00

Neděle 13.00-20.00

Aerobik se koná každý čtvrtek od 18.45 do 19.45.
Od 26. 7. do 1. 8. je z provozních důvodů zavřeno.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Foto: archiv ZUŠ Břidličná
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Z okolních obcí a měst

Z historie okolních obcí

Obec Stará Ves
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci
ředitele/ky/ příspěvkové organizace

Základní škola (1. - 5. třída)
a mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání a pedagogická praxe dle zákona

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně někte-
rých dalších zákonů,

- znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných předpisů
z oblasti školství,

- morální a občanská bezúhonnost

Náležitosti přihlášky:
- životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností,
- průběh jednotlivých zaměstnání potvrzený posledním zaměst-

navatelem,
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (di-

plom i vysvědčení),
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředite-

le/ky,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- koncepce rozvoje školy (5 stran strojopisu)
Předpokládaný termín nástupu do funkce 16. 8. 2010.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kom-
pletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče a s uvede-
ním jeho kontaktní adresy a telefonu.
Termín podání přihlášek je do 16. 7. 2010.
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu Obecní úřad Stará Ves,
Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves. Obálku označte slovy KONKURZ -
NEOTVÍRAT. Mgr. Petr Staněk, starosta obce

Koncert v tvrdkovském kostele
Spolek Přátelé Tvrdkovska, o. s.,
spolupracuje i s občany, kteří
v naší obci a okolí nalezli takové
zalíbení, že k nám jezdí jako
chataři a chalupáři po celý rok.
Jedním z nich je pan Jiří Štrajt,
který si v Rudě postavil domek
k rekreačnímu účelu. Jeho povo-
lání ředitele Základní umělecké
školy v Olomouci nabízí spolu-
práci na poli uměleckém.
V sobotu 26. června uspořádal
Jiří Štrajt s absolventy ZUŠ kon-
cert v kostele sv. Antonína

Paduánského ve Tvrdkově.
Komorní orchestr Valeriána za-
hrál skladby pro flétny a kytary,
které se do prostoru kostela ho-
dily. I pan farář Měchura byl vel-
mi spokojený a prohlásil, že sly-
šel hru na kytary tak, že pro jeho
uši zněly jako „sladké dřevo“.
Velmi nás potěšila účast občanů
z Rudy, ze Skal i našich chatařů.
Bylo to velmi pěkné pozdní od-
poledne a těšíme se na další akce
Přátel Tvrdkovska, o. s. 

Foto a text: Alena Čiklová

Bouřkový příval odhalil zlato!
Dnes a denně, kdyby měly pověstné trakaře
padat, vychází vedoucí a zaměstnankyně
v jednom paní Topiářová k přístrojům stanice
Českého hydrometeorologického ústavu
Ostrava v Lomnici, která je umístěna na hor-
ním konci obce. Jak je letos zvykem, většinou
leje, nicméně naměřený spad vody tomu na
první pohled neodpovídá. Asi podle anekdoty,
kdy měřič stojí po pás ve vodě, leč přesto hlá-
sí hodnoty jen průměrné. To by mohlo být ty-
pické právě pro zmíněné místo, čas od času
zaplavované vodními přívaly z lesů okolo
Slunečné. A bylo tomu tak odjakživa.
Nejstarší zápisy o záplavě mělkého údolí, kde
leží obec Lomnice, pocházejí z roku 1667
a pak třeba 1712, 1817, 1847 či 1861. Řadu
přívalů trochu zbrzdil rok 1859, kdy bylo ta-
kové sucho, že místní vždy vodnatý potok do-
cela vyschl. Tím i studny okolo, mlýny ne-
mlely, pila neřezala... Ale to byla výjimka, ná-
sledovala řada povodní v letech 1879, 1881,
1889 a 1898. Scénář vždy stejný, bouřka nad
Slunečnou, za hodinku kalný příval, co bere
všechno, proplachuje chalupy, ničí ploty
a mosty. Snad ve smyslu národní písně o tom,
jak „přišla velká voda, vzala pilu s vantroka-
ma“. Přesně tak tomu bývalo.

Sluší se podotknout, že lomničtí toho proti
živlu moc nenadělali. Nepočítáme-li kapličku
u č. p. 87 z roku 1712, kdy si zde zachránil ži-
vot jakýsi obchodník s kořalkou unášený ná-
hlým přívalem a stavbičku tuto nechal „pro
věčné časy přihotoviti“. Vlastně, ještě se zvo-
nilo, když se voda začala valit z lesů, ale i zde
byl výsledek jen symbolický. U kapličky se
každoročně konala polní mše, a to vždy 8.

června. Proč? Je to podivuhodné, ale nejméně
tři z tragických povodní se přihodily vždy té-
hož dne! To jest na svátek svaté Trojice, ka-
plička byla ale zasvěcena svatému Jiří a Panně
Marii - Trojice prý nemá té vodovzdorné síly.
Dnes je to stejně pasé, stavba zmizela „za pří-
činou překážení garážnímu výjezdu“.
Velká voda lomnickým vždy jen brala, nepo-
čítáme-li událost z roku 1890, kdy naopak

Povodeň v Rýmařově r. 1927 - ilustrační foto
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málem odstartovala v obci zlatou horečku.
Byl čtvrtek odpoledne, přišla bouřka od jiho-
východu, a to taková, že urputná. Za hodinu se
podél potoka vytvořil malý veletok, voda
stoupla o víc jak 1 sáh, což je asi metr a půl,
a s každým dalším coulem vzestupu stoupala
jeho už tak dost velká rychlost a dravost.
Mizely četné můstky, mosty, ploty, chlívky, 
úroda na zahrádkách. Byly zaplaveny celé 
úseky silnice. Lomnice měla tehdy tři mlýny
s vodními koly. Dva mlynáři včas vypustili
vantroky a zvedli stavidla, mlynář, co měl nej-
víc času, jménem Severin Kühl, to už nestihl,
prý se mu nějak vzpříčily šubry u vantroků.
Vysoká vlna prolétla náhonem (před dnešním
obecním úřadem), prolomila stavidla, urvala
i mlýnské kolo o průměru skoro 4 metry
a vrhla jej do zahrady souseda, co bydlel
v dnešním domě č. 45. Naneštěstí to bylo za-
hradnictví a valící se koleso mu projelo přes
pařeniště.
Za dvě hodiny už bylo po vší té hrůze, dokon-
ce prý vysvitlo i pozdní odpolední slunce.
Zdrcení lidé zírali na tu zkázu. Tam, kde ještě
v poledne byly vantroky, kolo, splav, teď zíva-
lo pusté vymleté koryto. A v tom korytě, po-
hleďte, se cosi zlatě leskne! Takové šupinky.
Zbídačení mlynáři Kühlovi sbíhají k bahnu,
vyberou několik šupinek a mládek hned běží

pro učitele Tögela. Učitel zavře šupinky pod
víčko hodinek a ve škole provede rozbor lu-
čavkou královskou s výsledkem, který shrne
slovem zlato! Zlato v Lomnickém potoce - je
po bídě!
Událost se rozkřikla snad v okamžiku a každý
spěchal, aby uviděl a taky, jak to jinak ani ne-
ní možné, sebral, co se dá. Mlynářovi sbírali
z bahna ty šupinky a dávali je do skleničky, ji-
ní lidé se rozběhli podél potoka a prý sem tam
i něco nacházeli. Kolem z mlýna postižený za-
hradník si všiml, že se zlatě sem tam zatřpyti-
ly i kameny, ze kterých byl postaven taras, te-
dy zeď náhonu. Zavolal rodinu a začali kame-
ny odnášet na svou zahradu. Totéž činili i dal-
ší seběhnuvší se lidé, taras kvapem mizel.
Nezbylo než přikročit k sebeobraně. Početná
mlynářova rodina se s pomocí čeledi vyzbro-
jila vidlemi, kopáči na hnůj a kopistěmi. Po
sveřepém boji teritorium se zlatem uhájila.
Starosta nechal místo hlídat ponocným a vy-
slal posla hejtmanství do Rýmařova. To už byl
pátek a vše, co jen náznakem připomínalo ně-
co zlatého, bylo dobře zabezpečeno.
Mlynářovi se pod vlivem náhlého zbohatnutí
rozhodli pro kousek vpravdě selskoburanský
a na neděli svolali do hospody tehdy jménem
Gasthaus dem Karl (Österreicher) dnešním
slovníkem řečeno pařbu.

Hospodský a řezník v jednom porazil dvě pra-
sata a tele. Najal též dva sklepníky a opatřil se
forotou pitiva. Přítomní jedli, pili, hodovali,
dobrou vůli spolu měli. Pan učitel Tögel při-
vedl dokonce celý zpěvácký soubor a spolu 
oblažovali hodující písněmi. Na závěr chyběl
snad jen ohňostroj, v současnosti běžný.
V pondělí přišel z Rýmařova četník s komisně
se tvářícím pánem „od financů“, odebrali
vzorky a že dají vědět. A dali. Jistě tušíte, že
to nedopadlo moc dobře. Ty šupinky byly 
opravdu zlaté „zlatinky“, ale to žluté v kame-
ni byl pouhý kyz, jakého se v okolí kdysi na-
cházela spousta při těžení měděné rudy. Zlatá
bublina o bohatství praskla... Zůstaly jen hád-
ky, spory, závist se měnila v nenávist. Mlynář
psal učiteli dopis (dochovaný), že si žádné
zpěváky nežádal, že baštili jak najatí a zpěv se
hodil tak do kostela a že „nad plán“ spořádali
i kornouty s oříšky. Což jest nemorální a měli
by to zaplatit.
Problém byl s mlýnským kolem. Nakonec to
vyřešil starosta, když tehdy obvyklý příspěvek
odvedencům podmínil přivalením kola zpět
k mlýnu. Pak teprve dostali obligátní sud piva.
A lomnické zlato? Určitě tam zbytky jsou.
Přece se tam těžívalo. Jenže na kopci zvaném
Liščí díry. 

Jaroslav Chytil

Akce hradu Sovince

Střevíc bílé paní Hortenzie
10. a 11. července

Netradiční prohlídky s pohádkovým příběhem
Na svatou Markétu bílá paní hradem prochází

a ztracený střevíc hledá

Doprovodný program skupiny šermu Taurus
11.10 a 14.30 divadelní příběh Inkvizice

12.50 a 16.10 šermířské pásmo Noc milánská
Souboje, historické tance, divadelní scénky,

dobová hudba a sokolník

Za čest krále IX
17. a 18. července

Historická akce s celodenním programem
Sovinec v temné době války třicetileté

Po oba dny ve 13 hodin bitva s obléháním hradu
Kejkle a žonglování s komedianty na káře

Historická řemesla a ukázky života v obstřelovaném hradě
Ražba pamětních mincí k ochutnávce domácí klobásy

Střelnice z luků a dětské soutěže

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 30. 7. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 22. 7. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!14/2010
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Sport
Desetibojaři promokli na kůži

Kapkama se proplétám - úryvkem ze známé písně by se dala charak-
terizovat poslední letošní disciplína desetiboje. Nezněl však rytmus
samby, ale zněly startovní povely Na místa - Připravit - Start!
Počasí si s námi pohrálo v pátek 18. 6. 2010, kdy se ti skalní shro-
máždili na hřišti u ZŠ na 1. máje. Začátek disciplíny byl stanoven na
16.30. V tu dobu se z oblohy spouštěl hustý déšť, který na trati vy-
tvářel kaluže a posléze souvislou vrstvu vody. To nemohlo sportovce
tělem i duší zastavit. V rychlém sledu do bloků zaklekávali zástupci
všech kategorií.
Jako první na start nastoupili muži C. Jarda Hoffman byl mezi kap-
kami deště nejrychlejší s vylepšeným maximem 9,38 s, následován
Ivo Volkem (9,60 s). Třetí pozici získal za rovných 10 s Vojta Hrdina.
Velmi solidní účast byla v kategorii ženy B. Favoritka disciplíny
Markéta Míčková se potýkala se svalovým zraněním, takže do boje
o přední příčky tentokrát nezasáhla, avšak za účast jí patří velký ob-
div. Dané situace mistrně využila Vlaďka Šindelková - atletický ob-
jev letošního ročníku! S časem 10,44 s předběhla celkovou vítězku
této kategorie Jarmilu Urbanovou (10,59 s), taktéž letos prvně závo-
dící. Třetí místo urvala zkušená matadorka a duše desetiboje Alena
Jurášová (10,70 s).
Průběh závodu žen kategorie A byl rychlý a jednoznačný. Tradičně
rychlé nohy má Olga Valová. Ta ani v dešti nezpomalila a získala prv-
ní místo (9,47 s) v přímém souboji s Petrou Dobrevovou (9,62 s).
Třetí místo získala v dalším rozběhu Jana Pitorová za 9,75 s.
Bez nejmenší prodlevy začali do bloků zaklekávat muži B. I zde se
vzhledem k počasí zúčastnili pouze čtyři borci. O vítězi rozhodovali
setiny. Marek Zoth v prvním běhu dosáhl času 9,38 s. Tento čas se si-
ce otřásl v základech při druhém běhu, ale odolal náporu Pavla

Koláře s časem 9,40 s. S menším odstupem skončil třetí Josef
Svedoník za 9,70 s.
Obvykle plné startovní pole mužů A za hustého deště prořídlo.
Nezúčastnil se lídr soutěže Karel Toman ani druhý v celkovém pořa-
dí Milan Metelka - na jeho pozici se ještě snažil zaútočit Jiří Jaroš, 
avšak útok se nakonec nezdařil. Kdo chtěl „na bednu“, musel čas
stlačit výrazněji pod 9 s. Poměrně bezpečně vyhrál Pavel Konštacký
s časem 8,40 s - tím získal triple, tedy první místo ve všech atletic-
kých disciplínách desetiboje. Tuhý boj byl sveden o druhou a třetí
příčku. Nakonec druhé místo uhájil časem 8,60 s Lukáš Janáč před
dotírajícím Pavlem Holubem (8,64 s).
Organizace závodu byla komplikována počasím, Miloš Slouka ji však
zvládnul výborně. Dík patří také dobrovolným časomírám, které 
obětavě mokly u cíle. Ve chvíli, kdy cílovou rovinkou proběhl po-
slední běžec, déšť ustal, a dokonce vysvitlo slunce.
V průběhu roku jsme vás informovali o našem snažení v jednotlivých
disciplínách. A jak to dopadlo celkově, po vyškrtání tří nejslabších
výsledků a přičtení bodů za věk?
Muži A: Karel Toman, Milan Metelka, Jiří Jaroš
Muži B: Josef Svedoník, Pavel Kolář, Lubomír Křimský
Muži C: Ivo Volek, Jaroslav Hofman, Jaroslav Lachnit
Ženy A: Petra Dobrevová, Lenka Metelková, Jana Pitorová
Ženy B: Jarmila Urbanová, Alena Jurášová, Markéta Míčková
Touto cestou děkujeme Městu Rýmařov za finanční podporu celé ak-
ce. Rovněž děkujeme všem účastníkům a opět si dovolujeme vás vy-
zvat - pokud máte sportovního ducha, chcete se jednou za měsíc pro-
táhnout, pobavit, vyzkoušet, co si vaše tělesná schránka pamatuje ze
školních let nebo o co se od té doby vylepšila, přidejte se k nám.
Pětatřicátý ročník Rýmařovského desetiboje začíná 18. září na kole
nebo pěšky v rámci Rýmařovské padesátky.

Fota a text: Výbor Rýmařovského desetiboje3

Úspěch Lydie Mihálové na Akademickém mistrovství ČR 2010
Ve dnech 6. až 12. června probí-
halo v Praze deváté Akademické
mistrovství ČR. Celkem 2 300
sportovců ze sedmatřiceti čes-
kých vysokých škol bojovalo
v pětadvaceti sportovních discip-
línách o titul akademického
mistra ČR. Hry byly důstojnou
součástí oslav stého výročí trvá-
ní vysokoškolského sportu
v Čechách.
Univerzitu Palackého Olomouc
reprezentovala v Soutěžním 
aerobiku Master Class Lydie

Mihálová, studentka Fakulty tě-
lesné kultury UP Olomouc - ús-
pěšná trenérka a závodnice SK
Studio Sport a zdraví Rýmařov.
Soutěž v aerobiku probíhala 
v úterý 8. června ve Sportcentru
ČZU v Praze. Po základním ko-
le, téměř dvouhodinovém soubo-
ji ve dvou disciplínách, aerobiku
a stepaerobiku, vybrali rozhodčí
ze čtyřiapadesátičlenného sou-
těžního pole patnáct finalistek,
mezi které se probojovala
i Lydie. Finálový boj byl velmi

náročný - mezi finalistkami sou-
těžily úřadující mistryně světa
a mistryně ČR a další medailist-
ky a finalistky MČR SAMC
2010. Lydii se však dařilo a na-
konec vybojovala krásné šesté
místo a cenné body pro UP
Olomouc. Gratulujeme jí k vý-
bornému umístění a přejeme
mnoho dalších sportovních i tre-
nérských úspěchů. Více na
www.studiosportazdravi.cz. 

L. Švédíková,
předsedkyně SK SSaZ

Foto: archiv SK
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Ohlédnutí za jedenáctým ročníkem Lord Cupu
Na závûr fotbalové sezóny 2009/2010 pofiádala TJ Jiskra R˘mafiov spoleãnû
s mûstem R˘mafiov jiÏ 11. roãník turnaje pfiípravek Lord Cup R˘mafiov 2010.
Tento roãník byl pofiádán v rámci projektu SVâ R˘mafiov Bavíme se celé lé-
to, kter˘ je spolufinancován z Fondu mikroprojektÛ Operaãního programu
Pfieshraniãní spolupráce âeská republika - Polská republika prostfiednic-
tvím Euroregionu Pradûd.
Turnaj byl v letošním roce naplněn o něco později než v předešlých
letech vzhledem k posunutí ročníku startujících hráčů. Těsně před
turnajem nám též jedno mužstvo muselo svoji účast odříct, ale orga-
nizátoři sehnali včas adekvátní náhradu. Turnaje se tak zúčastnila
mužstva MFK Ružomberok, SK Sigma Olomouc, SFC Opava,
ČAFC Židenice Brno, Slavoj Rychvald, ŠSK Bílovec, KS
Malapanew Ozimek (partnerské město) a samozřejmě domácí Jiskra
Rýmařov.
Slavnostní zahájení turnaje proběhlo v pátek 18. června. Před na-
stoupenými mužstvy promluvil předseda TJ Jiskra Rýmařov
František Pohanka, starosta Rýmařova Ing. Petr Klouda a předseda
VV OFS Bruntál a člen VV MSKFS Václav Vojtíšek. Poslední dva
jmenovaní také provedli slavnostní výkop na obou hracích plochách.
Všechny zápasy opět probíhaly na obou polovinách hřiště zároveň,
což zaručovalo rychlý spád a atraktivnost pro diváky. Po organizační
stránce bylo opět vše připraveno, jediné, co organizátoři nemohli za-
ručit, bylo počasí. Oproti loňskému ročníku proběhlo slavnostní za-
hájení i úvodní utkání bez deště. Postupně se však nad hřištěm zača-
la stahovat mračna a po polovině pátečního programu začalo pršet.
Déšť zesiloval a vzhledem k neregulérnímu stavu hrací plochy, která
se proměnila v jednu velkou louži, rozhodli organizátoři, že jedno
dvojutkání se přesune na sobotu ráno.
Po neúplném prvním dnu na tom byli nejlépe hráči Ružomberka, kte-
ří od začátku dokazovali, že budou patřit k favoritům. Špatně si ne-
vedla ani Sigma, která sice v úvodu remízovala s domácí Jiskrou, ale
zbylá dvě utkání vyhrála. Smolný den měli hráči Rychvaldu, když
v prvním utkání ztratili vítězství s Bílovcem v poslední minutě a hned
v dalším utkání si v posledních vteřinách vsítili vlastní branku, což
znamenalo porážku s domácí Jiskrou. Kvalitní výkony předváděli na
hřišti i hráči Bílovce, Opavy a Židenic, a tak se dalo čekat, že druhý
den bude ještě zajímavý.
Ke spokojenosti všech se počasí do soboty umoudřilo a dešťové sráž-
ky ustaly. Hřiště již nepřipomínalo bazén, a tak se mohlo odehrát
zbývající utkání a následně dohrát dle harmonogramu. Nejlépe se do
druhého dne vyspali hráči z Ružomberka, kteří ztratili bod pouze
v posledním utkání s domácí Jiskrou za remízu 1:1, a tak suverénně
dokráčeli za vítězstvím v turnaji. Na druhé místo se po právu proko-
pali hráči Sigmy Olomouc, kteří prohráli s Ružomberkom a remizo-
vali s Jiskrou a Brnem. Třetí místo patřilo loňskému a předloňskému
vítězi z Opavy. Na čtvrtou příčku sahali dlouho naši hráči, ale slabší
střelecká produktivita proti polskému Ozimku, s nímž pouze remizo-
vali, je posunula až na páté místo za ČAFC Židenice. Těsně za nimi
pak skončil Bílovec a v posledním utkání si Rychvald poradil

s Ozimkem 3:2, čímž polský tým odsunul na osmé místo. Zpestřením
sobotního odpoledne bylo i vložené utkání našich nejmenších fotba-
listů, z nichž někteří měli na sobě poprvé dres, a vzájemné utkání by-
lo pro ně i diváky velikým zážitkem.
Po dramatických bojích čekala nakonec na hráče odměna v podobě
ohňostroje a konečného vyhlášení výsledků. Všechna mužstva si od-
nesla krásné poháry, jež dodala firma Mauritz. První tři mužstva se
kromě pohárů mohla pochlubit originálními medailemi. Každý hráč
obdržel tašku a tričko s logem a hlavním garantem turnaje, upomín-
kové předměty města Rýmařova a samozřejmě i pár sladkostí. Na
kluky čekala také individuální ocenění. Poděkování a upomínkové
předměty si odnesla i čtveřice rozhodčích Petr Vyroubal, Antonín
Studený, Martin Jiruš a Radek Koňařík.
Slavnostního ukončení fotbalového turnaje se zúčastnili sponzoři
a zástupci města Rýmařova. Na závěr promluvil předseda TJ Jiskry
Rýmařov František Pohanka a předseda fotbalového oddílu Jiskry
Rýmařov Pavel Pech, kteří poděkovali hráčům, trenérům a především
organizátorům a sponzorům turnaje, bez jejichž pomoci by se tento
fotbalový svátek u nás nemohl uskutečnit. Touto cestou organizátoři
znovu děkují všem sponzorům a těší se na další spolupráci při rozvo-
ji kopané v našem městě.

Konečné pořadí 11. ročníku:
1. MFK Ružomberok
2. SK Sigma Olomouc
3. SFC Opava
4. ČAFC Židenice
5. Jiskra Rýmařov
6. ŠSK Bílovec
7. Slavoj Rychvald
8. KS Malapanew Ozimek

Nejlepší hráči 11. ročníku:
Nejlepší hráč turnaje: Adam Filek (MFK Ružomberok)
Nejlepší brankář turnaje: Zdeněk Vilímek (Jiskra Rýmařov)
Nejlepší střelec turnaje: Alexandr Barša - 12 branek (ČAFC
Židenice)
Talent turnaje: Marek Čtvrtlík (Sigma Olomouc)
Nejrychlejší branka utkání: Bořek Suchopár - 72. sekunda (SFC
Opava)
Nejužitečnější hráči mužstev: Remigiusz Dobrzynski (KS
Malapanew Ozimek), David Škulavík (SFC Opava)
Nejmladší hráč turnaje: Lukáš Ott (ŠSK Bílovec)
Smolař turnaje: Martin Šmídl (Slavoj Rychvald)

Fota a text: Organizátoři Lord Cupu
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Mimochodem...
V úterý 8. června započala jede-
náctá společná dovolená přízniv-
ců rýmařovské kalanetiky, tento-
krát doplněná skupinkou ze
Svitav. Autobus měl sice trošku
zpoždění, ale nikomu to dobrou
náladu nezkazilo. Řidiči rychle 
urovnali všechna zavazadla a my
mohli nastoupit. Když v tom se
ozvala ohlušující rána, bus se za-
kolébal a viditelně poklesl. Řidič
Olda v momentě vyhodnotil situ-
aci - praskl vyrovnávací měch, 
oprava potrvá asi hodinku a bylo
by dobré nějak zabavit lidi.
A tak rýmařovská parta pozvala
Svitaváky na seznamovací večírek
do nedalekého vinného sklípku.
Mimochodem - vydařený večírek.
Lehce ovínění, v dobré náladě,
jsme po osmé večer vyrazili.
Lehké opojení nám naštěstí vydr-
želo, protože cestou už jen prask-
la jedna z pneumatik, odešla kli-
matizace a začalo zlobit řazení.
Ve středu, brzy po deváté, jsme se
ubytovali v penzionu Marko
v chorvatském Biogradu na Moru.
Po celodenním lenošení všichni
přivítali večerní hodinku kondič-
ního cvičení. Delegát Jirka začal
hned plánovat výlety. Ve čtvrtek

se program rozběhl naplno: v 7.15
jóga na pláži s Irenou a Janou,
v 11.30 cvičení s podpůrnými pá-
sy v moři s Alenou a v 17.30 ka-
lanetika s Irenou. Díky této pest-
rosti si vybral opravdu každý
a všechna cvičení byla hojně nav-
štěvována.
Na první výlet jsme se vypravili
do Zadaru. Po krátké procházce
městem jsme dorazili k vodním
varhanám a novým slunečním ho-
dinám. Ještě před západem slunce
jsme vystoupali na věž a pozoro-
vali, jak město ožívá nočním živo-

tem. Procházku jsme zakončili ve
stylové hospůdce.
Následující den jsme využili toho,
že náš bus byl už v pořádku, a vy-
razili jsme do přírodních parků
Vranské jezero a Vodopády Krka.
Městečko Vrana je typickým his-
torickým příkladem toho, že co
nezničili Benátčané, vyhodili do
vzduchu Turci. Z monumentální-
ho sídla chorvatských králů zůsta-
ly kamenné trosky, stejně jako
z proslaveného tureckého zájezd-
ního hostince. A tak jsme opustili
historii a pokračovali dál na vy-

hlídku Kamenjak. Naskytl se nám
překrásný výhled na Vranské je-
zero, které je úzkým pásem pevni-
ny odděleno od moře s Kornat-
skými ostrovy. Vranské jezero je
největším jezerem v Chorvatsku
a bývalou zásobárnou pitné vody
pro Zadar. Dnes je cílem ornitolo-
gů a rybářů. Kolem jezera vede 
40 km dlouhá cyklostezka.
Učiněná pastva pro oči.
Úzkou silničkou jsme pokračova-
li přes Šibeník do Skradinu, k jed-
nomu ze dvou největších jezer na
řece Krka. Řeka do něj kaskádo-
vitě padá a vytváří nádhernou sce-
nerii. Skradinské jezero jsme zvo-
lili také proto, že je zde povoleno
koupání přímo pod vodopády, což
je nezapomenutelný zážitek.
V sobotu po ranním cvičení jsme
využili nabídky kapitána Borise
a doplavili jsme se na ostrov
Pašman. Pláže jsou tu kamenito-
písčité s pozvolným vstupem do
moře. Zavítá sem jen málo turistů,
a tak není nouze o mušličky.
Vypadalo velmi komicky, když
dvacet lidí chodilo v pravoúhlém
předklonu s obličejem nad hladi-
nou a občas někdo zmizel pod vo-
dou. V rámci cvičení jsme si ve
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vodě zahráli na honěnou. Moc nás
to bavilo.
Na další výlet jsme se vypravili
v pondělí. Šlo o plavbu Kornat-
ským souostrovím - jedním z nej-
mladších národních parků. Pojali
jsme ji jako „pruhovanou plavbu“
(každý musel v kufru vyštrachat
pruhované tričko) a kapitán Boris
i jeho syn Mate nevěřícně kouka-
li, jak se jejich lodi MAC zmocni-
lo dvacet pravých námořníků.
Pouze skupinka amerických turis-
tů se domnívala, že jde o poslední
zážitek vězňů...
Kornatské souostroví má téměř
150 ostrovů a ostrůvků, největší je
Kornat. Po třech hodinách plavby
jsme jej minuli a před námi se 
otevřelo moře. Ostrovy jsou chrá-
něny bělostnými strmými útesy,
nejvyšší mají téměř 60 m. Za půl
hodinky jsme přistáli v zátoce
a pěšinou vystoupali na horní hra-
nu útesů. S bezpečím turistů se ni-
kdo moc netrápí a jen na pár mís-

tech je pevné hrazení. Zastávku
jsme si ještě zpříjemnili procház-
kou k solnému jezeru. Zatímco asi
patnáct oslíků prohledávalo obsah
našich batůžků, my se vykoupali
v sametové vodě.
Náš kapitán dobře věděl, že se
vrátíme pořádně hladoví, a proto
jsme se co nejrychleji přeplavili

na další z ostrůvků, kde nás čeka-
lo bohaté občerstvení. Pár se nás
vypravilo na nejbližší vrchol, od-
kud byl výhled na bezpočetné ka-
menné ostrůvky.
Dalších pár dnů jsme se věnovali
utužování své kondice i lenošení
na pláži. Nejvydařenějším veče-
rem byla „noc pirátů“. Hned po

večeři se piráti začali scházet
před jídelnou, až jich bylo čtyři-
cet! Nechyběl vůbec nikdo. Asi
patnáct pirátů se vydalo obsadit
hospodu u moře. A aby bylo
hned od začátku vidět, kdo v ní
bude tento večer pánem, přiváza-
li jsme nočního hlídače k baru.
Za pár minut se přihnala horda
zbývajících pirátů a nastala hád-
ka o hospodu. Všechno skončilo
pochopitelně smírem a na usmí-
řenou jsme si dali pár námořnic-
kých hitů. Hodovalo se téměř do
východu slunce za nemalé pod-
pory jachtařů z Plzně. Naši útra-
tu tam nejspíš dlouho nikdo ne-
trumfne.
Bylo to nádherných jedenáct dnů
a dá se předpokládat, že tahle par-
ta letos určitě nejela naposled.
Vždyť už se vymýšlí téma příštího
karnevalu. Mimochodem - to bu-
dou Řekové koukat!

Irena Ondrašíková,
cvičitelka kalanetiky
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fiidiãe
pro mezinárodní

kamionovou dopravu

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460

(v dobû od 7 do 16 hodin).

POÎADUJEME:

- praxi v fiízení
- fiidiãsk˘ prÛkaz

skupiny C, E
- trestní

bezúhonnost
- poctivé jednání

Fota: archiv Z. Ondrašíkové
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