
vyšlo 17. 6. 2011čís lo  12/2011 cena 15 Kč

Rytífiem i tovary‰em: 
Den dûtí ve stylu stfiedovûku

Leto‰ní druhé vítání nov˘ch 
r˘mafiovsk˘ch obãánkÛ

Za historií Domu zdraví, 
pÛvodnû léãebn˘ch lázní

Voda, voda, samá voda – závûreãn˘ 
koncert ZU· s v˘stavou

Motoristická omladina 
se pfiedvedla pfii májovém autocrossu

ročník XI I I .

Foto: Miroslav Glacner
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Tovaryšem i rytířem na jeden den
Ve středověkém, ale chvílemi
i v docela moderním stylu se ba-
vily děti, které přišly v sobotu 
4. června do zahrady Mateřské
školy na Jelínkově ulici na Den
dětí pořádaný školkou a Středis-

kem volného času Rýmařov.
Čekaly na ně středověké turnaje,
tovaryšské zkoušky i kulturní
program plný pohádek, hudby
a tance, mimo jiné ve stylu ori-
entu a zumby.

Po celé odpoledne mohli náv-
štěvníci školní zahrady plnit nej-
různější úkoly a získávat za ně
potvrzení o složení zkoušky per-
níkářské, řezbářské, tkalcovské,
šperkařské nebo tiskařské, sledo-

vat lepé tanečnice i chrabré rytí-
ře v boji, ale také vyzkoušet si
jejich umění na vlastní kůži
a stát se na chvíli lukostřelcem,
bojovníkem s dřevcem nebo tře-
ba středověkým písařem. ZN

Děti si mohly zblízka prohlédnout rytířskou zbroj...

Střílelo se lukem...

Skládaly se tovaryšské zkoušky - třeba perníkářská...

Kdo chtěl, mohl si poslechnout koncert Karolíny Kamberské...

...a vidět ji v akci

...i rybařilo

...nebo tkalcovská

...nebo se s Lydií Mihálovou naučit zumbu
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Vznik života je dodnes záhadou. Stále platí představa o „prvotní po-
lévce“ s organickými molekulami, které se spojily a vytvořily první
řetězce ribonukleových kyselin, které jsou prakticky shodné s mole-
kulami DNA, základem přenosu informace v buňkách. Není vylou-
čen ani kosmický původ zárodků života na Zemi. V celém dlouhém
období vzniku života hrálo roli husté bombardování Země planetka-
mi, které způsobilo zvýšení teploty povrchu. Za důkazy vzniku pr-
votních forem života před cca 4,2 miliardami let vědci považují dro-
bounké diamanty v horninách v západní Austrálii. Přímé důkazy 
o existenci života poskytují pozůstatky jednobuněčných organismů
o stáří 3,6 miliard let. Zastánci všech teorií se shodují na tom, že pro-
ces vzniku života se pravděpodobně opakoval několikrát, než se ži-
vot „uchytil“. Ani pak ale nekráčel plynule přímo vpřed, do procesu
zasahovalo mnoho faktorů (včetně vesmírných), takže podmínky by-
ly častokrát krajně nepříznivé.
Živé organismy dokázaly kolonizovat takřka všechna myslitelná pro-
středí v blízkosti zemského povrchu. Zatím jsou popsány asi 2 milio-
ny žijících druhů, což ovšem představuje zlomek celkového počtu.
Jednotlivé druhy přirozenou cestou vznikají ze svých předků. Každý
organismus, který se na Zemi objeví, ji také jednou opustí. Tomuto 
osudu se nemůže nikdo vyhnout. Odhaduje se, že 95 - 99 % organis-
mů, které kdy na Zemi žily, již vymřelo. Každý druh ztratí své místo
na slunci z jistého důvodu, druhy mizí neustále a jsou nahrazovány
novými. Vedle průběžného vymírání však existují v historii Země
i vymírání masová, která bývají způsobována nějakou katastrofickou
událostí. Organismy, kterým se podaří přežít, disponují většinou ně-
jakou schopností přizpůsobení (preadaptace), která se ve změněných
podmínkách ukázala být výhodnou. Mezi takové druhy patří i člověk,
který během svého vývoje dokázal čelit mnoha nepříznivým pod-
mínkám - predátorům, konkurentům, klimatickým změnám, nutnosti
přizpůsobit se neznámým prostředím při migracích; zvládl to díky
svým preadaptacím - velkému mozku, schopnosti abstraktního myš-
lení a zručnosti.
Většina paleontologů se shoduje na tom, že v historii Země došlo
k pěti velkým vymíráním. První nastalo v počátečních obdobích pr-
vohor. Tehdy došlo z nejasných důvodů k masivnímu zalednění
Země, k poklesu hladiny vody v oceánech a vymření velkých skupin
trilobitů a dalších mořských živočichů (život na souši ještě neexisto-
val). Druhé velké vymírání ke konci prvohor - v období nazývaném
devon (z tohoto období pocházejí horniny se zrudněním barevných
kovů v okolí Horního Města, Horního Benešova a Zlatých Hor) 
- sprovodilo ze světa asi 70 % tehdy existujících druhů. Důvodem byl
buď intenzivní vulkanismus, nebo dopady meteoritů. Nejničivější ka-
tastrofa, způsobená patrně následky rozsáhlé vulkanické činnosti
v oblasti dnešní Sibiře před 250 miliony let, zahubila 95 % mořských
a 70 % pozemských organismů. Následovalo další vymírání před asi
200 milióny lety, kdy vyhynula kromě suchozemských obojživelníků
a plazů i polovina druhů mořských živočichů. K pátému velkému vy-
mírání došlo na konci posledního období druhohor - křídy, patrně
v důsledku dopadu obrovského meteoritu do oblasti dnešního mexic-
kého poloostrova Yucatanu. Zastínění oblohy prachem omezilo život
zejména rostlin a dalších organismů závislých na světle a v návaz-
nosti došlo k vymírání velkých forem plazů - dinosaurů. Některé z fo-
rem však přežily a dochovaly se do dnešních dnů v podobě ptáků.
Řada vědců mluví o tom, že stojíme na prahu šestého největšího vy-
mírání v dějinách života na Zemi. Konstatují, že rychlost vymírání
druhů, jehož jsme v současné době svědky, vysoce převyšuje rych-
lost, jíž dokáže příroda druhy nahradit. Celková druhová bohatost -
biodiverzita - rapidně klesá. Zdá se, že vliv lidské činnosti na tento
pokles je nesporný. Stojí za ním hlavně „přemnožení“ lidí, které vy-
žaduje obrovské množství zdrojů od potravy přes energii po nerostné
suroviny a je doprovázeno narůstajícími nároky na životní prostor.
Důsledkem je přímé vybíjení zvířat pro potravu a decimování celých
populací, například mořským rybolovem. Zdaleka nejvýznamnějším
faktorem, který ovlivňuje vymírání, je ubývání původního životního
prostředí.

Od doby neolitické revoluce před 10 - 12 tisíci lety se povrch Evropy
a dalších míst postupně obývaných lidmi výrazně změnil. Člověk za-
čal využívat půdu k pěstování zemědělských produktů, vypaloval
a později kácel lesy a ovlivňoval jejich skladbu, lovil zvěř a některá
zvířata domestikoval. Změn, zejména ve středověku a novověku, by-
lo tolik, že si to ani nedovedeme představit. Takže příroda v původní
podobě u nás vlastně neexistuje a prakticky nejsou biotopy, jejichž
podoba by nesouvisela s činností člověka. Na jedné straně existují
různá průmyslem, zemědělstvím a dalšími činnostmi zdevastovaná 
území, na straně druhé ta, do nichž druhovou pestrost přinesl právě
vývoj kulturní krajiny. Podle některých odborníků je to dokonce tak,
že mezi druhově nejbohatší biotopy patří právě ty, na jejichž podobě
se člověk podílel nejvíce, jako například strukturně bohaté dlouhodo-
bě kácené lesy.
A vývoj pokračuje - na jedné straně ubývání biodiverzity, na druhé
straně vliv invazních druhů rostlin a živočichů i mikroorganismů, kte-
ré způsobují řadu často převratných změn v dosavadních ekosysté-
mech. Rozhodování o tom, co chránit, je čím dál obtížnější. Při zna-
losti toho, co všechno na Zemi proběhlo, bychom měli být velice 
obezřetní. „Přemnožený“ člověk se svého místa pochopitelně nevzdá
a v boji o zachování druhu bude bojovat i na úkor ostatních, bohužel.
Návrat k přírodnímu životu není možný, leda by nás do něj vrátila ně-
jaká katastrofa (což se může stát). A za této situace nemůžeme pro-
blematiku ochrany stavět na tom, že hodnota území spočívá v ojedi-
nělém výskytu „krásných“ druhů, byť by byly sebevzácnější.
Zkušenosti ukazují, že introdukce druhů dříve běžných, ale dnes se
v daném území nevyskytujících, může být rovněž problematická
(máme vydry, ale pstruhy v potocích už takřka ne).
„Ekologem“ je dnes kdekdo, jde však o hrubé zkreslování významu
tohoto slova. Ekologie je vědní disciplína širokého rozsahu, která za
pomoci vědeckých metod zkoumá vzájemné působení mezi organis-
my a prostředím a na základě analýz dokáže předvídat, jak se budou
vztahy v přírodě vyvíjet. Ochrana přírody je drahou záležitostí, ve
které nemá místo osobní přesvědčení o nutnosti ochrany jednotlivé-
ho druhu, aniž je účelnost, ale často i možnost účinné ochrany vě-
decky zdůvodněna. K vymírání druhů docházelo vždy a probíhá i ny-
ní, přestože v řadě případů není příčina známá. A na to, aby tomu člo-
věk zabránil, síly nemá. To jediné a zásadní, co lidská společnost mů-
že a musí dělat, je bránit čistotu přírody v tom nejširším smyslu slo-
va a chránit ji před drancováním a zbytečným ničením.
To jen na okraj současné diskuse o dalším osudu ochrany přírody
v našem území. Vím, že k tomu mohu říci opravdu jen pár slov... 

M. Marek

V tomto čísle najdete
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Osamělý cestovatel na Obu ........................................ str. 12
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Mahen zve na kouzelnou pohádku ............................ str. 15

Z okolních obcí a měst
Cesty našich předků novým ruchem ožily ................. str. 17

Sport
Městská fotbalová liga zná svého vítěze ................... str. 22

Pár slov... o ochraně přírody
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Vítání občánků proběhlo v neděli 5. června

Aktuálně z města

Město nabízí informační skříňky
U nyní rekonstruovaného Střediska volného
času směrem k prodejně Lidl jsou umístěny
informační vitríny. Město nabízí pronájem
zbývajících šesti skříněk občanským sdruže-
ním, spolkům, klubům a organizacím.
Vitríny lze pronajmout za tuto roční cenu: ma-
lá vývěska o rozměrech 70 x 50 cm 500 Kč 

+ 20 % DPH, velká vývěska o rozměrech 100
x 70 cm 830 Kč + 20 % DPH. Pokud se vitrí-
ny nepodaří pronajmout zmíněným subjek-
tům do konce června, budou mít možnost zde
propagovat svou činnost i ostatní zájemci.
V případě zájmu o informační skříňky kon-
taktujte písemně Městský úřad Rýmařov, od-

bor školství a kultury, náměstí Míru 1, 795 01
Rýmařov, telefonicky na čísle 554 254 161
nebo e-mailem na adrese pavlaskova@ryma-
rov.cz. V žádosti je nutno uvést rozměr skříň-
ky, kterou chce organizace využívat, a kon-
taktní údaje (telefon nebo e-mail). 

Hana Pavlásková

Od 1. července nelze
zapisovat děti
do pasů rodičů

V současné době je možné, aby rodič
požádal o zápis svého dítěte mladšího
10 let do cestovního dokladu, případně
požádal o doplnění údajů o dítěti do již
vydaného cestovního dokladu nebo je-
jich změnu. Tato možnost 30. června
2011 skončí.
Zápisy dětí v pasech rodičů jako tako-
vé pozbudou platnosti až 26. června
2012. Po tomto datu bude moci každý
občan České republiky (včetně dětí)
cestovat jen na svůj vlastní cestovní
doklad. Převzato ze stránek města
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Pohřešovaný muž
pobýval v cizí chatce

Jaké bylo překvapení policistů,
když v nezvaném návštěvníko-
vi chaty, kterého 27. květ-
na zadrželi na základě oznáme-
ní jejího majitele, zjistili pohře-
šovaného místního 52letého
muže. Jeho manželka oznámila
zmizení na začátku května,
když se muž několik dní ne-
ozval z pracovní cesty ze
Slovenska. Bylo po něm do-
konce vyhlášeno celostátní pát-
rání. Zadržený se ke svému
zmizení odmítl policistům vy-
jádřit.
Rýmařovští policisté mu v pon-
dělí 30. května sdělili podezře-
ní z přečinu porušování domov-
ní svobody. Toho se dopustil
tím, že vnikl do chaty a od 26.
do 27. května v ní neoprávněně
pobýval. Nic však neodcizil ani
nepoškodil. Policisté také zjis-
tili, že muž měl vniknout i do
rekreační chaty v Rešově.

Stačil si
odnést dalekohled

Rýmařovští policisté v těchto
dnech vyšetřují případ vloupání
do rodinného domu. V úterý 31.
května dosud neznámý pachatel

využil nepřítomnosti majitele
a ve Staré Vsi vnikl do domu.
Přes hospodářskou budovu pro-
šel až do přístavku, kde na 
otevřeném okně odstranil síť
proti hmyzu a dostal se dovnitř.
Zde však nic neodcizil a vrátil
se do přístavku. Po rozbití dal-
šího okna vnikl do chodby ve
druhé části domu, kde ukradl
dalekohled v hodnotě okolo 
1 700 Kč. Majiteli kromě toho
způsobil škodu poškozením za
asi 350 Kč.

Do uzenářství
si přišel

pro kávu, alkohol
a cukrovinky

V noci z 31. května na 1. červ-
na neznámý pachatel vnikl na
náměstí Míru v Rýmařově do
místního uzenářství. Dovnitř se
dostal vyjmutím skleněné výpl-
ně dveří prodejny, odkud si ná-
sledně odnesl osm balení kávy,
několik čokolád a nezapomněl
si přibalit deset láhví různého
alkoholu a pět krabic vína. Jeho
pozornosti neunikla ani poklad-
na, ze které ukradl drobné min-
ce, v součtu asi 1 500 Kč.
Celková škoda na zboží a hoto-
vosti dosahuje 3 tisíc Kč.
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Dálkový výslech

Zdravotnictví

MUDr. Richard Rýznar
Věk: 50
Povolání: dětský lékař
Záliby: s věkem narůstající
obliba dobrého jídla a pití
Zvláštní znamení: občas žvatlá
a brouká

V čem jste nejsilnější?
V umění omluvit sám sobě (pří-
padně manželce) svou lenost.
Charakterizujte se pěti přívlastky.

Kolega o mně říkal, že jsem
chytrý lenoch. Přívlastky jsou si-
ce jen dva, ale sám sebe cudně
necharakterizuji, neboť by to by-
ly samé superlativy.
Co na vás lidi štve?
Naše malé klienty odběry krve.
Za co byste si za poslední měsíc
zasloužil odměnu?
Za samostatnou montáž okapu na
pergolu - uznávám ale, že sklá-
dačka byla jednodušší než legen-
dární Merkur.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Prasklina na stropě, kterou se
chystám opravit asi pět let.
Jste „rýmařovská duše“?
Jsem původem Šternberák, nyní
Šumperák, a tedy obecně horal.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Opravdu doslova doběla mne
rozžhaví stav, kdy nade mnou

těžce vítězí můj počítač - a to je
skoro denně.
Co obdivujete na ženách/na mu-
žích?
U žen mám úctu před porodem,
u mužů ostatně taky - když u po-
rodu svého dítěte pokud možno
neomdlí.
Ve kterém literárním díle byste
chtěl chvíli žít?
Vojna a mír v době míru a samo-
zřejmě mezi carskou šlechtou.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Brutální román o lásce k životu
Josefa Formánka Mluviti pravdu
z roku 2008. Pro klienty - samo-
zřejmě odbornou literaturu!
Kterou známou knihu jste nedo-
četl?
Alois Jirásek: U nás. Vůle byla,
ale došly síly.
Koho byste pozval na večeři / od

koho byste přijal pozvání na ve-
čeři?
Pozval bych Andreu Verešovou,
ale Jágr byl rychlejší. Přijal bych
pozvání od tchýně na usmířenou.
Které jídlo byste nikdy nepozřel?
Asi bych měl problém s takzva-
nou čičou - alkoholickým nápo-
jem připravovaným indiány ve
Střední a Jižní Americe zkvaše-
ním dužniny plodů některých
rostlin, např. Guiliema gasipaes
a Ziziphus mistol. Ženy dužninu
žvýkají dlouho v ústech a vypli-
vují do misek.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
Miluju letadla a vše kolem nich
(dědeček byl prvorepublikový
vojenský pilot), a tak bych si jis-
tě pořídil svůj tryskáč - samozřej-
mě jen menší, tak do 150 milio-
nů.

Záněty močových cest nepodceňujte!
„Infekce močových cest, tedy zá-
nět močového měchýře, močové
trubice, močovodů a pánviček
ledvinných, může začínat jako
banální, nenápadný zánět, které-
ho si člověk ani nemusí všim-
nout. Příčinou jsou téměř vždy
choroboplodné mikroorganismy,
nejčastěji bakterie Escherichia
coli, případně Proteus, Staphy-
lococus, Pseudomonas. Méně
často jde o mykózu, avšak jako
původce není vyloučen ani mik-
roorganismus přenášený při po-
hlavním styku, jako například
chlamydie či kapavka,“ vysvět-
luje MUDr. Roman Staněk 
z urologické ambulance Podhor-
ské nemocnice s tím, že v letních
měsících si mnoho lidí způsobí
onemocnění samo tím, že si ne-
svléknou mokré plavky a místo
toho je nechávají uschnout na tě-
le. „Velmi rychle tak dojde k pod-
chlazení podbřišku. Rizikové je
rovněž večerní posedávání u tá-
boráku na studené zemi. Kvůli
prochladnutí chytí infekci větši-
nou lidé se sníženou obrany-
schopností, pozor by si měli ale
dávat všichni,“ dodává Roman
Staněk. Mezi další příčiny one-
mocnění patří nedostatečný pří-
jem tekutin, kdy není močový
měchýř dostatečně proplacho-
ván. Nebezpečné bakterie se tu
pak rychle namnoží a k vážnému

zánětu ledvin zbývá jen krůček.
Infekci pak může způsobit i ne-
dostatečná či přehnaná hygiena
či nechráněný pohlavní styk s na-
kaženým partnerem.
Mezi nejčastější příznaky patří
časté nutkání na močení, pálení
až řezání při močení, zakalená či
páchnoucí moč. Výjimkou není
ani krev, která se do moči dostá-
vá podrážděnou a překrvenou
sliznicí močového měchýře.
Často se vyskytují také bolesti
podbřišku, výjimečně lehce zvý-
šená teplota do 37,5 stupně
Celsia. „Trvají-li některé z uve-
dených příznaků déle než 24 až
36 hodin, měl by nemocný nav-
štívit lékaře, který provede ne-
zbytná vyšetření včetně vyšetření
moče na charakteristické změny
(přítomnost bílkoviny, bílých
a červených krvinek). Okamžitě
je pak nasazena léčba, nejčastě-
ji antibiotiky. Podceňování a ne-
doléčení těchto zánětlivých cho-
rob pak přechází v chronická
stádia a časté recidivy mohou
vést k závažným onemocněním
ledvin. Týká se to především
opakujících se zánětů, které jsou
známkou poruchy obranyschop-
nosti, nebo poruchy vyprazdňo-
vání močového systému,“ varuje
Roman Staněk.

Bc. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu Agel
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Historie jednoho domu

Dům zdraví na Pivovarské ulici
Majestátní budova na Pivovar-
ské ulici s číslem 255/12, nesou-
cí v průčelí nápis Dům zdraví,
byla původně určena lázním, jak
o tom svědčí její německý název
Heilbad (léčebné lázně). Podle
vzpomínek Alfreda Heinische
st., který v Rýmařově žil už před
válkou, mělo jít o bahenní lázně.
V celé této lokalitě, podél dnešní
Okružní ulice, se totiž původně
rozkládal mokřad. Lázeňský
dům pro hosty byl proto posta-
ven na pilířích, stejně jako např.
činžovní domy naproti autobu-
sovému nádraží. Stavba v pozd-
ně secesním stylu s prvky art de-
co z roku 1911 však pravděpo-
dobně lázním nakonec neslouži-
la. „Nápad postavit lázně byl
velmi moudrý a znamenal by pro
Rýmařov příliv platících zájem-
ců a možná i něco vyššího život-
ního stylu té doby. Lázně byly
jedním z míst společenského set-
kávání (podobně v menším ve-
řejná koupaliště, tenisové kurty)
a poskytovaly nejen léčebnou
kúru, ale nejednomu z návštěv-
níků umožnily blýsknout se
módními lázeňskými úbory, po-
vrchní konverzací či navazovat
dočasné, výjimečněji trvalejší
přátelské či milenecké vztahy.
Bohužel však krize zde přerušila
i mnohé další zajímavé projek-
ty,“ přibližuje předválečnou situ-
aci Mgr. Jiří Karel. Podle zmín-
ky v první poválečné kronice
můžeme soudit, že dům byl vy-
užíván k bydlení: „Název
Heilbad získala budova od svého
původního určení. Poněvadž
však německý stavitel neměl
před dostavbou dostatek finanč-
ních prostředků, upravil rozsáh-
lou budovu na obytný činžovní
dům,“ píše František Vychodil.

To potvrzuje i pamětník Alfred
Heinisch st.: „Majitel zkrachoval
a dům nakonec pronajal k bydle-
ní. Po válce byli obyvatelé vy-
stěhováni.“ Po válce a odsunu
německého obyvatelstva se myš-
lenka lázní vytratila zcela; bylo
potřeba mnohem pragmatičtěj-
ších institucí. O dalším osudu
budovy se dočteme v zápise kro-
niky k roku 1947. Spolek s ná-
zvem Okresní péče o mládež, od
roku 1948 státní instituce a sou-
část Okresního národního výbo-
ru, dostala budovu někdejšího
Heilbadu k dispozici, aby v ní
vytvořila zdravotnické a sociální
středisko. V budově zatím sídlil
internát učňovské školy, která
byla 1. září 1946 přenesena do
Bruntálu. V lednu 1947 byl uč-
ňovský domov zrušen a v červnu
začala přestavba Heilbadu pro
potřeby zařízení, které dostalo

nový název Dům zdraví. (Zdra-
votní středisko bylo v Rýmařově
už před válkou a sídlilo v tzv.
Krankenkasse naproti kinu na
Divadelní ulici.) Podle plánů br-
něnského architekta Ing. Neu-
wirtha měla adaptací v budově

vzniknout poradna pro matky
a děti, kanceláře Okresní péče
o mládež, zubní poradna a sídlo
Masarykovy ligy proti TBC, 
v 1. poschodí dětský domov pro
opuštěné či osiřelé děti a ve 
2. a 3. poschodí učňovský do-

mov. Ten nakonec dostal pouze
3. poschodí, neboť Zemský ná-
rodní výbor v Brně rozhodl 
umístit v Domě zdraví také zdra-
votní referát ONV; 2. poschodí
tak obsadily úřady, kromě
Okresní péče o mládež a zdra-
votního referátu také kanceláře
Sociální pomoci, pozdějšího
Československého červeného
kříže, a kuchyně pro internát.
Provoz rekonstruované budovy
byl zahájen v říjnu 1948, na za-
čátku prosince byl otevřen dět-
ský domov v 1. poschodí, který
měl do konce roku již 15 cho-
vanců. Adaptace, která dle slov
kronikáře budovu s 80 místnost-
mi prosvětlila a vybavila halami,
koupelnami a ústředním tope-
ním, měla původní rozpočet ne-
celé 3 miliony korun, nakonec
však stála dvakrát tolik.
Bohulibá instituce, která na jed-

nom místě soustředila zdravot-
nické poradny, sociální zařízení
a související úřady, však o své
působiště brzy přišla. V září
1949 se do budovy nastěhoval
dívčí internát odborné tkalcov-
ské školy. Dětský domov byl
zrušen a děti rozděleny do do-
movů v okolí, kanceláře přesu-
nuty jinam, poradna pro matky
a děti našla útočiště na Bartáko-
vě ulici č. 11. Kronikář František
Vychodil, který působil také jako
tajemník Okresní péče o mládež,
připojil poznámku, že občané
přijali tuto změnu nelibě: „Pro
město a celý okres bylo opuštění
Domu zdraví z hlediska zdravot-
ního krokem zpět.“
Dům zdraví ovšem fungoval ja-
ko internát jen krátce. K 1. září
1952 již nebyla podniková škola
otevřena. Zdravotnictví se záko-
nem z roku 1951 sjednotilo pod
státní správu, vznikly ústavy ná-
rodního zdraví a zdravotnická
zařízení se znovu začala soustře-
ďovat, v Rýmařově do veřejné
nemocnice a do Domu zdraví,
který získal na podzim 1952 zpět
své dřívější poslání. Byly zde 
umístěny ordinace praktických
lékařů, zubní ambulance, rent-
gen, poradna pro matky s dětmi,
kanceláře ústavu národního zdra-
ví, zdravotnický referát ONV, hy-
gienická a epidemiologická stani-
ce a okresní výbor Českoslo-ven-
ského červeného kříže.
V následujících letech se určení
Domu zdraví coby zdravotního
střediska již nezměnilo, pouze se
obměňoval název, doplňovaly
a zase rušily ordinace a probíha-
ly rovněž další adaptace, bohu-
žel co do stylovosti budovy
k horšímu. V létě 1960 byl dům
přestavován na polikliniku

Heilbad, předválečná podoba

Dům zdraví krátce po válce
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(městskou kliniku); ta byla, „no-
vě vybavená a opravená“, otev-
řena v květnu 1961. Stavební 
úpravy v hodnotě 700 tisíc korun
prováděl Okresní stavební pod-
nik, zaměstnanci Okresního 
ústavu národního zdraví svépo-
mocí upravili okolí budovy.
Hlavním smyslem polikliniky
mělo být zajištění zdravotní péče
na jednom místě tak, aby pacient
mohl navštívit nejen svého ob-
vodního lékaře (Rýmařov byl
v polovině 50. let rozdělen na
dva obvody, později na tři a ví-
ce), ale i odborníka. Specialisté
přijížděli do Rýmařova jednou či
dvakrát týdně z Bruntálu,
Krnova či Olomouce. V roce
1968 na poliklinice ordinovali
kromě pediatra a dvou obvod-
ních lékařů také gynekolog, psy-
chiatr, neurolog, oční lékař, der-
matolog, lékař ORL, ortoped, di-
abetolog či dětský kardiolog, ale
například i protialkoholní nebo
protinádorová poradna. Vedle
polikliniky byli občané Rýma-
řovska v péči lékařů nemocnice,
která tvořila s poliklinikou jeden
správní celek, a zaměstnanci vel-
kých podniků docházeli k zá-
vodnímu lékaři.
V letech 1971-1972 byla prove-
dena generální oprava budovy
polikliniky za 1 230 tisíc korun,
která se zřejmě nejmarkantněji
podepsala na jejím vzhledu.
Kronika suše uvádí, že byla vy-
měněna okna a provedena nová
fasáda. Výsledek zachycuje hod-
nocení Mgr. Václava Hájka
z Národního památkového ústa-
vu v Ostravě: „Původní architek-
tonický výraz byl zcela potlačen
odstraněním balkónů s dekora-
tivně pojednaným zábradlím

a kompletním oklepáním původ-
ní dekorativní fasády. Odstraně-
ní členěných kastlíkových oken,
jež odlehčovaly mohutnou hmo-
tu objektu, a jejich nahrazení
jednoduchými okny pak dokona-
lo celkovou architektonickou de-
gradaci. Stávající architektonic-
ký výraz budovy, kdy je fasáda
navíc opatřena novodobou bri-
zolitovou omítkou, působí po
stránce užitých materiálů zcela
disharmonicky. Hmota objektu
s objemnou členitou střechou
bez dekorativních fasádních prv-
ků a balkónů je oproti původní-
mu stavu výrazně těžkopádněj-
ší.“ Lapidárně tuto proměnu vy-
stihuje Mgr. Jiří Karel: „Jak to
bývalo za bývalého režimu, dům
dokonale osekali a zbavili všeho,
co bylo na stavbě hezké.“
V roce 1982 přibyly ve 3. po-
schodí, kde dříve sídlily kancelá-
ře a byty sester, nové ordinace
odborných lékařů, kteří dojížděli
jednou či dvakrát týdně z jiných
měst. Původně se specialisté stří-
dali v jedné společné ordinaci,
nyní tedy dostali vlastní míst-
nosti. V roce 1983 byl v budově
instalován výtah.
Převrat v roce 1989 přinesl i do
zdravotnictví „převratné“ změny.
V roce 1991 byl zrušen systém
obvodních lékařů, kteří pečovali
o pacienty podle jejich bydliště.
Lidé si nyní mohli svého lékaře
zvolit. V roce 1993 zasáhla zdra-
votnické služby privatizace - ně-
kdejší obvodní a dětští lékaři pře-
šli na soukromou praxi.
Nemocnice s poliklinikou změni-
la název na Sdružené zdravotnic-
ké zařízení a poliklinika se vráti-
la k dřívějšímu názvu Dům zdra-
ví, nyní s nezbytným přístavkem

s. r. o. Většina lékařů zatím zů-
stala ve svých ordinacích v rám-
ci této nově vzniklé společnosti.
V Domě zdraví ordinovali čtyři
praktičtí lékaři, tři pediatričky,
sedm dentistů, soukromá gyne-
koložka a dva lékaři Okresní
správy sociálního zabezpečení.
Zůstaly zachovány i ordinace
specialistů, např. oční, ortopedic-
ká, kožní, neurologická, ORL ne-
bo psychiatrická. V roce 1995
však začaly ordinace soukro-
mých lékařů postupně Dům zdra-
ví opouštět. Důvodem bylo údaj-
ně vysoké nájemné, které od lé-
kařů požadovat vlastník budovy -
Nemocnice, s. r. o., Rýmařov.
Zdravotnictví se v 90. letech za-
čalo potýkat s finančními pro-
blémy - pozdními platbami od
zdravotních pojišťoven a zadlu-
žením. Nutnost šetřit vyvolala
postupné omezení zdravotnic-
kých služeb ve městě, v nemoc-
nici ubývalo lůžkových odděle-
ní, v Domě zdraví ambulantních
ordinací - praktičtí lékaři, zubaři
i někteří specialisté se rozptýlili
do jiných prostor ve městě, ně-

které ordinace byly zcela zruše-
ny. V roce 2000 ordinovali
v Domě zdraví už jen dva prak-
tičtí lékaři, zubaři, pediatričky
(dnes je tu jediná), gynekoložka
a někteří dojíždějící specialisté.
V roce 2003 přibyla v přízemí
soukromá lékárna. Rok 2003 byl
zároveň počátkem postupného
oklešťování nemocnice, která se
nakonec stala součástí komplexu
zdravotnických zařízení soukro-
mého vlastníka (původně
Euromednet, nyní Agel) a po
spojení s bruntálskou nemocnicí
dostala název Podhorská nemoc-
nice. Také Dům zdraví je nyní
v soukromých rukou a kromě or-
dinací lékařů praktických i od-
borných v něm najdeme další
služby - pobočky pojišťoven,
kosmetické salony atd. ZN
(Prameny: kroniky města od roku
1945 do současnosti; za cenné in-
formace a hodnocení děkuji
Alfredu Heinischovi st., Mgr.
Jiřímu Karlovi a Mgr. Václavu
Hájkovi, za poskytnutí dobových
snímků Mgr. Marku Bociánovi
a Vítězslavu Šopíkovi.)

Dům zdraví dnes

Zajímavosti z přírody

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon), též li-
lie zlatohlávek, jejíž snímek zdobí titulní
stranu tohoto vydání, je vytrvalá rostlina
příslušející k čeledi liliovitých, kam se řa-
dí i křivatec luční a žlutý (Gagea praten-
sis, Gagea lutea) a také například vraní
oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). 
Najdeme ji v celé Evropě a ve většině mír-
ného pásu Asie. Roste v listnatých a smí-
šených lesích od nížin do hor, ve vyšších
polohách i na loukách. Vyskytuje se nepří-
liš hojně, roztroušeně, místy však i ve vět-
ším množství. Dorůstá výšky 30 až 120
cm. V době květu vypadá dosti exoticky,
jako by do našich lesů ani nepatřila. Kvete
od června do srpna, barva květů je načer-
venalá, spíše až do fialova s tmavými

skvrnami. Plodem je hranatá, 3 centimetry
dlouhá tobolka, která obsahuje 6 - 8 mili-
metrů dlouhá světlehnědá semena. 
Zimu přečkává pouze cibule v zemi. Je
zlatožluté barvy a je složena z většího
množství dužnatých šupin; díky zkraco-
vání takzvaných tažných kořenů je schop-
na zatahovat se hlouběji do půdy. Dříve se
tyto cibule vařené konzumovaly. Lilie se
rovněž používala na přípravu nápoje lás-
ky a na ochranu proti démonickým silám. 
Z hlediska celosvětového Červeného se-
znamu se lilie zlatohlavá řadí k druhům,
které vyžadují pozornost. Zákony ČR je
chráněna jako ohrožený druh. 

M. Marek, 
zdroj: Wikipedia, www.priroda.cz

Lilie zlatohlavá

Foto: Miroslav Glacner
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Můj šálek čaje

Erich Maria Remarque: Nebe nezná vyvolených
Clerfayt pro ni přijel a jeli do restaurace Le
Grand Véfour. „Jaké bylo vaše první střetnu-
tí se světem tady dole?“ zeptal se.“ - Mám
pocit, že jsem mezi lidmi, kteří si myslí, že
budou žít věčně. Alespoň tak jednají. Chrání
svůj majetek a utrácejí tím svůj život.“ 
- Clerfayt se dal do smíchu. „Přitom si všich-
ni v poslední válce přísahali, že jestli z ní vy-
jdou živi, už nikdy se nedopustí téže chyby.
Člověk je velkorysý v zapomínání.“ - „Ty jsi
na to taky zapomněl?“ zeptala se Lillian. 
- “Moc jsem se o to snažil. Doufám, že se mi
to tak docela nepodařilo.“ - „Myslíš, že tě
proto miluji?“ - „Nemiluješ mě. Kdybys mě
milovala, tak bys tohle slovo tak lehce ne-
používala - a neříkala bys mi to.“ 
- „Nemiluji tě proto, že nemyslíš na budouc-
nost?“ - „To bys byla musela milovat každé-

ho člověka v sanatoriu. Dáme si mořské ja-
zyky s praženými mandlemi a k tomu mladé
montrachetské.“ - „Proč tě tedy miluji?“ 
- „Protože tu zrovna jsem. A protože miluješ
život. Jsem pro tebe anonymním kouskem ži-
vota. To je hrozně nebezpečné.“ - „Pro
mne?“ - „Pro toho, kdo je anonymní. Může
být kýmkoli kdykoli nahrazen.“ - „Já taky,“
řekla Lillian. „Já taky, Clerfayte.“ - „Tím už
si nejsem tak docela jistý. Kdybych byl ro-
zumný, co nejdřív bych sbalil kufry.“ 
- „Vždyť jsi sotva přijel.“ - „Zítra odjíždím.“
- „Kam?“ zeptala se Lillian nevěřícně. 
- “Daleko. Musím do Říma.“ - „A já k Ba-
lenciagovi, koupit si šaty.“ - „Ale já opravdu
odjíždím. Musím se postarat o smlouvu.“ 
- „Dobrá,“ řekla Lillian. „Budu mít alespoň
kdy vrhnout se do dobrodružství v módních

salónech. Strýc Gaston by mě hrozně rád dal
pod kuratelu - nebo mě provdal.“ - Clerfayt
se zasmál. „Chtěl by tě strčit do druhého vě-
zení dřív, než bys poznala, co je to volnost?“
- „Co je to volnost?“ - „Taky nevím. Vím jen,
že to není ani neodpovědnost, ani bezcílnost.
Člověk spíš ví, co to není, než co to je.“ 
- „Kdy se zase vrátíš?“ zeptala se Lillian. 
- “Za pár dní.“ - „Máš v Římě milenku?“ 
- „Ano,“ řekl Clerfayt. - “Myslela jsem si
to.“ - „Proč?“ - „Bylo by divné, kdybys byl
žil sám. Já jsem taky nežila sama, než jsi při-
šel.“ - „A teď?“ - „Teď,“ řekla Lillian, „teď
jsem příliš opilá sama sebou tady dole, než
abych o tom mohla přemýšlet.“

Remarque, E. M. Nebe nezná vyvolených. 
2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1970. 205 s.

Mojí oblíbenou knihou je román E. M. Remarqua Nebe nezná vyvo-
lených, který jsem přečetla několikrát. Vypráví o velké lásce, končí-
cí tragédií. Mám ráda knihy, jež pouze nevyprávějí nějaký svůj pří-
běh, ale snaží se i o myšlenkové střety bytí a nebytí, rozvíjí úvahy
o životě a smrti. Osu knihy tvoří reflexe hlavní hrdinky, která je sa-
ma smrtelně nemocná, potkává různorodé charaktery a přemýšlí
o tom, jak málo lidí své životy umí správně žít a jak vysoká je pro ně
cena vlastního života.
Samotný příběh popisuje vztah mezi automobilovým závodníkem
Clerfaytem, který se při návštěvě svého bývalého kolegy ve švýcar-
ském sanatoriu pro nemocné (tehdy nevyléčitelnou) tuberkulózou se-

známí s nemocnou Lilian, kterou ale nebaví pouhé čekání na neod-
vratitelné a touží utéct a vyzkoušet si život tam venku. Proto se
Clerfayt rozhodne Lilian při odjezdu vzít s sebou a sportovním vo-
zem jménem Guiseppe spolu odjedou do Paříže. Zde si Lilian koneč-
ně plní své sny o bezstarostném brouzdání pařížskými ulicemi, výle-
tech do Benátek a nákupech drahých šatů, sponzorovaných hamiž-
ným strýčkem. Zároveň ale v začínajícím milostném vztahu
s Clerfaytem zjišťuje, že život „tam dole“, jak popisuje pobyt mimo
sanatorium, není zas až tak pohádkový, jak si jej vysnila.
Kniha pro svůj poutavý příběh určitě stojí za přečtení. 

Lenka Žmolíková

Ptačí mláďata

Mladé poštolky na balkóně panelového domu v Rýmařově

Čerstvě vylétlá rýmařovská kavka Mláďata sýce v hnízdní budce v blízkosti Břidličné

Mládě výra velkého z hnízda v blízkosti Břidličné
Fota: Miroslav Glacner
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Školství

Samá voda, samá voda...
Vodu si pro letošní školní rok
zvolila Základní umělecká škola
Rýmařov jako téma mezioboro-
vého projektu a příznačně na
Medarda, jehož kápě prý čtyřicet
dní kape, představila výsledky
celoroční práce žáků výtvarné-
ho, hudebního a literárně-drama-
tického oboru veřejnosti. Pásmo
hudebních a scénických vystou-
pení, průvod po zaniklých rýma-
řovských kašnách a vernisáž vý-
stavy v muzeu ukázaly vodní ži-
vel v nesčetných podobách.
Voda je základ života, praví zná-
má poučka, bez ní by život nebyl
stvořen, ale k vodě se pojí i tvo-
ření umělecké. Mluví se o zdroji
nebo prameni inspirace a voda
sama byla múzou mnoha uměl-

ců, kteří jí dali zurčet, plynout,
šumět i bouřit v hudbě, třpytit se,
temnět i pableskovat v obrazech
či jednoduše tryskat ze sošných
kašen. A těch příběhů na moři
nebo řece, u jezera nebo obyčej-
ného rybníka, kterým dala život
literatura, bychom napočítali ta-
ké dost. Finální přehlídka zá-
kladní umělecké školy nabídla
příkladů vodní tematiky celou
řadu.
První část přehlídky patřila pře-
devším hudebníkům a divadelní-
kům. V pásmu hudebních vy-
stoupení se představili hráči na
nejrůznější nástroje i vokalisté
v intencích nynější snahy školy
vytvářet hudební soubory - dět-
ský sbor, hudecká kapela, skupi-

na Chaotics, dua, tria i školní or-
chestr Zuškaband předvedl obe-
censtvu „mokrou“ hudbu všech
stylů, od klasiky Smetanovy
Vltavy přes lidové písně až po
Yellow Submarine kapely
Beatles. Dramatický obor přispěl
do přehlídky inscenací pohádky
Jana Wericha Fimfárum s herci
v nápaditě kostýmovaných dvoj-
rolích. Výtvarný obor předvedl
několik krátkých filmů, např. 
animaci k písni Modlitba za vo-
du kapely Hradišťan na text Jana
Skácela.
V režii výtvarníků se odehrávala
druhá část přehlídky - průvod
vodních bytostí městem po za-
niklých rýmařovských kašnách,

jejichž historii představil zájem-
cům Jiří Karel. Pouť začala
u zrušené fontány v parku pod
bývalým gymnáziem (pozdější
Jednotou), kterou výtvarníci
symbolicky oživili, a pokračova-
la na náměstí, kde bývaly kašny
hned dvě. Návrhy nových kašen
z dílny výtvarného oboru, stejně
jako množství dalších prací s té-
maty plavců, vodních živočichů,
lodí a ponorek, vody mořské,
říční i dešťové, mohli diváci
spatřit během slavnostní vernisá-
že v muzeu, která přehlídku
završila. Výstava i animované
filmy jsou k vidění v obou gale-
riích muzea až do konce června. 

ZN

Chráníme přírodu s polskými přáteli
O víkendu 20. a 21. května
proběhlo zatím poslední
setkání žáků naší školy
s dětmi z 1. základní školy
v polském Ozimku a uděla-
lo tak pomyslnou tečku za
aktuálním projektem „S přáteli chráníme pří-
rodu a vyrábíme v ekodílně“, podporovaným
fondem Evropské unie.
Tentokrát jsme naše kamarády pozvali do
Rýmařova a podnikli výpravu do okolních le-
sů, exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé Stráně a návštěvu historické ruční pa-
pírny ve Velkých Losinách. Páteční přírodo-
vědnou procházku jsme odstartovali na lesní
správě v Janovicích zajímavou přednáškou,
kterou pro nás se svými kolegy připravili Ing.
Lukáš Vala a Bc. Adam Vitešník. Ti nám byli
i fundovanými průvodci na procházce lesem.
Děti si zahrály pěknou hru a večer jsme se
všichni sesedli u ohně.
Sobotní návštěvou vodní elektrárny a ruční
papírny jsme naplnili hlavní motto projektu.
Myslím, že nejen výtvarná a literární soutěž
a dubnové ekoworkshopy, ale i naše výpravy

do přírody, přednášky
a nakonec i zkušenosti,
které jsme si navzájem vy-
měnili, pomohou našim
žákům, aby nezapomínali,
jak je důležité naši přírodu

a planetu Zemi chránit.
Pro všechny účastníky projektu jsme také mě-
li připravený katalog s pracemi dětí, které vy-

robily jednak do soutěže, jednak během ná-
vštěvy v Ozimku. Všichni se už těšíme na dal-
ší zajímavá setkání, která by se však nemohla
realizovat bez podpory spolupracovníků, ve-
dení Základní školy Rýmařov, města
Rýmařova, polských kolegů, dětí a jejich rodi-
čů a také bez finanční pomoci z fondů EU.
Takže - v příštím školním roce opět nashleda-
nou! Petra Mížová, Základní škola Rýmařov

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1958
Rýmařovská mlékárna fungova-
la již před válkou. Na jaře 1946
se založilo rolnické mlékařské
družstvo s asi 600 členy. Od 
1. ledna 1953 se naše mlékárna
začleňuje do mlékařského pod-
niku v Bruntále, ale toto období
dle názoru kronikáře rozhodně
nepatří mezi zdařilé. Od 1. dub-
na 1958 se stává samostatným
závodem v rámci Olomouckých
mlékáren. Tím nastal rozvoj vý-
roby a její oživení. Vyrábí se zde
egalizované mléko o tučnosti 
2 %, plnotučné třiapůlprocentní,
máslo první jakosti, pečivový
tvaroh, jogurty a sýr Gorgonzo-
la, vyvážený do celé republiky.
Velkou zásluhu o rozvoj i samot-
né zavedení výroby gorgonzo-
ly měl tehdejší ředitel závodu 
J. Zapletal.
JZD (Jednotné zemědělské druž-
stvo) dosáhlo roku 1958 těchto
výsledků na hektar: žito 1,75 t;
ječmen 1,85 t; oves 1,76 t; maso
0,072 t; mléko 200 l; brambor
8,68 t. Družstvo chovalo 311 ku-
sů hovězího dobytka, z toho 133
dojnic, jejichž celková roční pro-
dukce byla 1 644 l, tedy 4,5 l na
jednu krávu a den. Rozhodně to
nebyl žádný oslnivý výsledek.
Pro chov zvířat sloužily dva 
adaptované kravíny pro 140 ku-
sů, jeden nový kravín pro 100
kusů, adaptovaný teletník pro 50
telat, vepřín pro 120 prasat, dvě
drůbežárny pro 750 kusů atd.
Z mechanizačních prostředků
družstvo vlastnilo čtyři traktory,
jedno nákladní auto, devět elekt-
romotorů, čtyři šicí stroje a tři
rozmetadla hnoje. Ve špičkových
pracích se družstvo neobešlo bez
brigád. Desítky lidí pomáhaly při
sklizni sena či v době žní. Místní
národní výbor denně vyčleňoval

pět pracovníků na noční směny
pro čištění obilí po kombajnech.
To se pak muselo sušit a pro ten-
to účel velmi dobře posloužila
nově vydlážděná plocha náměstí.
Sám jsem zde několikrát viděl
hromady obilí a v duchu si říkal,
jestli je lidé nekradou. Ve slun-
ných zářijových dnech zde býva-
lo až 25 brigádníků na přehazo-
vání a pytlování obilí. K 9. září
obec splnila dodávky na 116 pro-
cent a okres na 100 %. Tím naše
podhorská oblast předběhla 
okres Jeseník, Hranice, Šumperk
a Zábřeh.
Ve správě obce došlo k některým
změnám. Starostou byl nadále 
J. Crhonek, ale 28. května ze
zdravotních důvodů odešel ta-
jemník MNV a místo něj nastou-
pil Andělín Schwarz, úředník
ONV. Dva členové rady byli slu-
žebně přeloženi a na jejich místa
nastoupili František Vychodil, 
učitel jedenáctileté střední školy,
a Stanislav Šimr, úředník
Brokátu. Pan Vychodil se tak po
deseti letech opět stal členem ra-
dy MNV, když byl po únoru
1948 „vyakčněn“ a spolu s ostat-
ními členy národně socialistické
strany označen za nepřítele lidu.
Výbor žen měl 21 členek a jeho
práce se ve 2. pololetí výrazně
zlepšila. Předsedkyní se stala 
učitelka Marie Mačáková. Výbor
zorganizoval peněžní sbírku
a dárky pro jihoamerické dele-
gátky na sjezd Mezinárodní fede-
race žen do Vídně (sbírka vyne-
sla 7 200 Kčs) a brigádnické prá-
ce - 516 hodin na pomoc země-
dělství a 372 hodin v akcích Z.
Dne 27. března se konala v sále
kina beseda s lidickými ženami.
Asi 250 posluchačů si vyslechlo
vyprávění dvou lidických žen

o zážitcích z roku 1941 - vypále-
ní Lidic, postřílení mužů, odvle-
čení žen a dětí do koncentrač-
ních táborů a všech utrpeních,
která museli prožít.
K dvacetiletému výročí mni-
chovských událostí se v místním
vysílání rozhlasu po drátě kona-
la beseda o tehdejších událos-
tech na Rýmařovsku. Hovořili
na ní přímí účastníci těchto dnů,
kteří zde tenkrát žili - Ladislav
Toman, Metoděj Vaculík, Emil
Barták, František Vychodil
a někteří další. Mluvilo se o sílí-
cím fašismu, připomínal se prů-
vod německých nacistů, kteří
provokativně pochodovali v bí-
lých punčochách a se zdvižený-
mi pravicemi na rýmařovském
náměstí, a další fakta.
V prolukách po zbouraných ob-
jektech na náměstí začaly vyrůs-
tat nové domy. S pracemi se za-
čalo 11. srpna a do zimy byly ho-
tovy hrubé stavby. Za prádelnou
se jedna budova upravila na dal-
ší mateřskou školu, vznikla tím
dvě oddělení a mohlo sem začít
chodit 60 dětí. Na Palackého uli-
ci bylo koncem září předáno do
užívání 12 bytových jednotek.
Celkový náklad na jejich výstav-
bu činil 936 tisíc Kčs, což zna-
mená, že jednotka přišla na 78 ti-
síc. Tím stoupl počet nových by-
tů postavených v Rýmařově po
roce 1945 na 39. Je to velmi má-
lo. Kupříkladu v Břidličné se za
stejnou dobu vystavělo více než
280 bytů. Probíhala též adaptace
starších budov - budovaly se
koupelny, prováděly se izolační
práce, nahazovaly se nové fasá-
dy a podobně. Tyto akce proved-
la domovní správa nákladem
206 tisíc korun. Adaptací dosud
neobydlených domů za téměř

600 tisíc korun získalo město 11
bytových jednotek. Autobusové
nádraží se z náměstí přestěhova-
lo 25. srpna 1958 na ulici
Tomáše Matějky, protože dosa-
vadní prostory se proměnily ve
skladiště stavebního materiálu
pro tehdy budovaný objekt na
rohu náměstí a Národní ulice,
dnešní samoobsluhu.
Stále se projevoval citelný nedo-
statek vody, proto se její dodáv-
ky denně přerušovaly - v jarních
a letních měsících od 13 do 17
hodin a v noci voda netekla.
Netrpělivě se čekalo na připojení
vodovodu od Karlova.
Roku 1958 také vznikla dechová
hudba Pionýrka. Její první kolek-
tiv se utvořil začátkem ledna,
u jejího zrodu stáli Jan Vraný, ře-
ditel hudební školy, a její tehdejší
učitel Josef Jureček. Ti také na-
cvičovali skladby se souborem.
Měli s tím hodně práce, ale již 
1. května pochodovala 55členná
kapela v prvomájovém průvodu.
Práce ovšem pokračovala a za
dobu své existence si chlapci
a děvčata vyhráli řadu vavřínů
a vysokých ocenění. Dechovka
patřila k městu další desítky let.
Škoda že pak zanikla.
Co se počasí toho roku týká, za
zmínku stojí 19. srpen. Toho dne
se nad městem těžká obloha roz-
trhala a začaly se z ní lít proudy
vody. Průtrž mračen způsobila,
že rýmařovské potoky se začaly
vylévat z břehů. U mostu na
Národní ulici voda strhla roh bý-
valé sodovkárny, pod nádražím
až k Jamarticím vzniklo jedno
velké jezero. Během asi tří hodin
spadlo 55,7 mm srážek. Ale na-
štěstí jak rychle voda stoupala,
tak rychle i opadla a nezpůsobila
velké škody. Vratislav Konečný

Bourání domů č. 13, 14 na nám. Míru, březen 1958

Jan Vraný vede dětskou dechovou kapelu, 1. 5. 1958

Fota: archiv městského muzea
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Jazzclub
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Městská knihovna

Osamělý cestovatel na Obu křtil knihu
Je mnoho důvodů, proč se lidé
vydávají na cesty. Zdají se nás
fascinovat, jako prostá skuteč-
nost nebo coby metafora lidské-
ho života, ale většina z nás asi
vždycky doufá, že bude kde spo-
činout, že se bude kam vrátit.
Pro dnešního člověka je výprava
do dalekých krajin z vlastní vůle,
zvláště do zemí výrazně chud-
ších, většinou jen dovolenou -
pevně ohraničenou a co možná
nejbezpečnější. Pozorujeme je
jako tygra za sklem, jako něco,
co máme ve své moci a co je zde
pro nás, něco, čemu se nikdy ne-
vydáváme všanc.
Po naprostou většinu historie
ovšem cestování vypadalo a pro-
žívalo se zcela jinak a nebylo ta-
kové ani pro ty Evropany, kteří
se do oněch dalekých krajin po-
prvé vydávali a s údivem zjišťo-
vali, že všude žijí lidé. Jenže svět
se, jak se říká, zmenšuje a naše
nároky na pohodlí úměrně tomu
rostou. Přesto - a možná nakonec
právě proto - se i dnes najdou li-
dé, kteří touží setkat se s nehos-
tinnou krajinou tváří v tvář, snad
v malé partě, možná dokonce sa-

mi, pěšky, na lodi či se psím
spřežením.
Jedním z nich je i rýmařovský
rodák Karel Bublák, chovatel
tažných psů a cestovatel po
Sibiři. Příběh jeho výprav začíná
prozaicky: roku 1985 ležel
s chřipkou a koukal na televizi.
Když v jakémsi pořadu uviděl si-
biřského huskyho, rozhodl se, že
psa musí mít. Nakonec založil
celou stanici a choval jich osm-
náct. Se svým spřežením dvakrát
vybojoval zlato na mistrovství
republiky, ale to mu nestačilo.
Jak sám říká, už nějakou dobu
předtím chtěl prchnout na moře,
jenže rodina mu to rozmluvila.
Rozhodl se tedy, že si splní sen
a vyrazí se psy. Volba padla na
střední Rusko. Roku 1997 se vy-
pravil z města Bijsk pod Altají
po řece Bili a dále po Obu až do
Jar Sale u Obské zátoky
Karského moře. Kromě svých
psů cestoval úplně sám. Proto
mu sibiřští Rusové, kteří dobře
věděli, jak zranitelný je v těch
krajích jednotlivec, dali přezdív-
ku Adin - Jeden.
A právě takový název nese i kni-

ha, již nedávno Karel Bublák vy-
dal. Cestovatel - a nyní i spiso-
vatel - je ale povahy velmi
skromné, a tak své úspěchy do
světa nehlásil. Naše knihovna by
se o něm asi nedozvěděla, kdyby
si informace pro práci na knize
nesháněl na internetu z jejího ve-
řejného přístupu. Knihovnicím
začala být pravidelně se objevu-
jící postava divná, a tak ná-
vštěvníka opatrně vyzpovídaly.
Díky jejich zvědavosti se mohly
roku 2007 konat dvě besedy pro
veřejnost. Když ale ředitelka
knihovny chtěla loni Karla
Bubláka oslovit znovu, náhle
nebyl k sehnání, až jej jednoho
dne potkala ráno při otevírání.
Kniha byla napsaná. Cestova-
tele se navíc podařilo přesvěd-
čit, aby se její křest konal právě
v prostorách Městské knihovny
Rýmařov. Stalo se tak ve středu
8. června.
Na tomto slavnostním setkání
mohli návštěvníci vyslechnout
autorovo vyprávění nejen o jeho

začátcích a cestě po Obu, ale
i o výpravě, kterou podnikl roku
2007, když se s trimaranem pla-
vil dolů po řece Leně. I tentokrát
se vypravil sám a nakonec se 
ukázalo, že osamělému cestova-
teli hrozí větší nebezpečí od lidí
než od přírody. Jednou ho i pře-
padli se zbraní v ruce a jeho pu-
tování nakonec muselo předčas-
ně skončit, když mu - oficiálně
pro podezření ze špionáže - ode-
brali propustku pro území
Jakutské republiky, a on tak mu-
sel zůstat v přístavu Tiksi.
Poutavé vyprávění o cestovatel-
ských zážitcích za účasti autora,
paní ředitelky a knihovnic na-
šich, z Bruntálu i z Krajské kni-
hovny v Ostravě bylo zakončeno
poléváním čerstvě svázané no-
vokřtěnkyně šampaňským, které
pro tento účel darovala Alko-
holtéka Stonožka. Doufejme te-
dy, že půjde knize k duhu a že se
s Karlem Bublákem opět na ně-
jaké besedě v rýmařovské kni-
hovně setkáme. JaPo

Otevírací doba o prázdninách:

od 2. 7. do 8. 7. zavřeno
Pondělí 9:00 - 16:00 Úterý 9:00 - 16:00
Středa zavřeno Čtvrtek 9:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 16:00 Sobota zavřeno

Foto: archiv Karla Bubláka
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na ji-

ných, aby žili tak, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij
Známá i neznámá výročí

18. 6. 1936 zemř. Maxim Gorkij, vl. jm. Alexej Maximovič
Peškov, ruský prozaik a dramatik (nar. 28. 3. 1868) 
- 75. výročí úmrtí

19. 6. 1881 nar. František Gellner, básník, prozaik, novinář, překla-
datel a karikaturista, (zemř. 1914) - 130. výročí narození

19. 6. 1926 nar. Josef Nesvadba, prozaik a scenárista (zemř. 26. 4.
2005) - 85. výročí narození

21. 6. 1621 popraven Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, poli-
tik, historik, hudební skladatel a spisovatel (nar. 1564) 
- 390. výročí úmrtí

21. 6. 1816 nar. Charlotte Bronteová, anglická prozaička (zemř.
31. 3. 1855) - 195. výročí narození

22. 6. 1906 nar. Billy Wilder, americký filmový režisér (zemř. 29.
3. 2002) - 105. výročí narození

23. 6. 1996 zemř. Eduard Cupák, herec (nar. 10. 3. 1932) - 15. vý-
ročí úmrtí

25. 6. 1956 zemř. Eduard Štorch, prozaik, autor knih pro děti (nar.
10. 4. 1878) - 55. výročí úmrtí

26. 6. 1861 zemř. Pavel Josef Šafařík, básník a filolog (nar. 13. 5.
1795) - 150. výročí úmrtí

26. 6. 1891 nar. Vladislav Vančura, prozaik a dramatik (zemř. 1. 6.
1942) - 120. výročí narození

27. 6. Významný den ČR - Den památky obětí komunistic-
kého režimu (výročí popravy Milady Horákové v ro-
ce 1950)

30. 6. 1911 nar. Czesław Miłosz, polský básník, prozaik a esejista,
nositel Nobelovy ceny (zemř. 14. 8. 2004) - 100. výro-
čí narození

18.6. Tábor Mistrovství ČR Belly Dance 
Tábor - účast TS Neila

18.6. Javorník Dny Javornicka - vystoupení 
Move2You

18.6. 9:00 Stará Ves Jedenáctka - cyklozávody
21.6. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
24.6.-3.7. Chorvatsko Léto s tancem v Chorvatsku
25.6. kavárna 13 Majáles

w w w . s v c r y m a r o v . c z

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Terezie Cingelová .................................................. Rýmařov
Patrik Krajcar ......................................................... Stará Ves
Vilém Ludwig ........................................................ Rýmařov
Jiří Mikuš ............................................................... Horní Město
Daniel Pavlita ........................................................ Malá Morávka
Eduard Norbert Rotter ........................................... Malá Morávka

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

Vlasta Lustigová - Rýmařov ................................................ 81 let
Ludmila Novotná - Rýmařov ............................................... 81 let
Erika Maková - Janovice ..................................................... 81 let
Šarlota Zifčáková - Rýmařov ............................................... 83 let
Emilie Blablová - Rýmařov ................................................. 92 let

Rozloučili jsme se
Jaroslav Horkel - Dolní Moravice ....................................... 1921
Františka Minarčíková - Horní Město ................................. 1931
Marta Sršňová - Rýmařov .................................................... 1933

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Servis služeb

Plavání pro veřejnost v červnu
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 v úterý od 17.00 do 18.00

a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.
Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska 
na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30 - 16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, 
může využít odvoz v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 
které byste sami nepodnikli.

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2011: 21. 6. (další až v září)

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Barokní kaple V Lipkách je otevřena pro veřejnost
V pátek 27. května byl v rámci
akce Noc kostelů slavnostně 
otevřen filiální kostel Navštívení
Panny Marie, zvaný také kaple

V Lipkách. Od června 2011 je ta-
to památka zpřístupněna ná-
vštěvníkům.
Skvostná barokní kaple je nej-

hodnotnější historickou památ-
kou Rýmařova a svým význa-
mem přesahuje regionální úro-
veň. Celý prostor zaujme přede-
vším freskami, které vytvořil 
olomoucký malíř Ferdinand
Naboth se svým učněm Janem
Kryštofem Handkem. Kaple byla
v minulosti v dobách válek, mo-
rů a živelních pohrom vždy cí-
lem prosebných procesí z celého
kraje.
Kaple je návštěvníkům přístupná
každé úterý, čtvrtek a sobotu
v čase 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Plné
vstupné do kaple je 20 Kč za 
osobu. Pro studenty, děti do 15

let, důchodce a skupiny nad 10
lidí je připraveno snížené vstup-
né 10 Kč za osobu. Po předchozí
domluvě v Městském informač-
ním centru při Městském muzeu
Rýmařov (nám Míru 6, tel.:
554 212 381, email: info@ryma-
rov.cz) je možná prohlídka i ve
středu nebo pátek za jednotnou
cenu 300 Kč. Vstupné zahrnuje
komentovanou prohlídku kaple,
jejíž délka je cca 30 minut.
Maximální počet účastníků jedné
prohlídky je 30 osob. Tímto si
dovolujeme vás k návštěvě této
jedinečné památky pozvat. 

Městské muzeum Rýmařov

Otevírací doba:
pondělí: zavřeno

úterý - sobota: 9 - 12, 13 - 17
neděle: 13 - 17Foto: archiv městského muzea

Úsměvně

Jednou a přiměřeně
Ptáte se co? Trestat. Koho? Ty
malé zlobily. Občas je třeba sáh-
nout do arzenálu rodičovských
zbraní a vytáhnout přiměřené po-
stihy. Zákazy televize, DVD, po-
čítače, snížení kapesného, odepře-
ní sladkostí, zrušení vycházek, ki-

na s kamarády, napravení způso-
bené škody... Rozbitý nos kama-
ráda, krádež v samoobsluze nebo
šikana zasluhují určitě jiný trest
než pětka, zapomenutý domácí 
úkol či nevynesený koš.
Vhodné je, když se na trestu shod-
nou oba rodiče. Potom také do-
hlédnou na vykonání trestu. Váš
drobeček si neuklízí hračky, má
zákaz Večerníčku a vy najednou
vidíte, jak klidně mává klukovi
v papírové čepičce. Nepodléhejte
slzám ani prosbám. On si ten náš
miláček dá příště pozor.
Každý věk chce své. Trestat pu-
berťáka může být docela tvrdý 
oříšek. Naše babičky se řídily hes-
lem Škoda rány, která mimo pad-
ne, moderní rodiče se dušují, že
by na svého drobečka ani nesáhli,

že je to ponižující. Osvícení rodi-
če uznávají osobnost dítěte. A ne-
zapomínejme, že pochvala je nad
zlato, pozitivní přístup nám třeba
ukáže, že to s naší ratolestí není
tak zlé.
Občas slevme ze svých nároků,
hledejme náhradní řešení, naučme
dítě vžívat se do pocitů druhého,
jděme mu příkladem. Nechcete,
aby odbíhal od jídla? Seďte také.
Trest by taky měl být hned. V zá-
ří něco provedl? Však v lednu
o pololetí ti to spočítají. Zlobils?
Až táta v pátek přijede z montáží,
tak bude cirkus!
Už jsem se setkala s tím, že rodi-
če strašili policií, doktory, učiteli,
kominíkem, smrtkou i čertem. Že
to neděláte? Zlobíš? Nedostaneš
nic od Ježíška. Ale Vánoce budou

až za tři měsíce.
Jedna maminka řešila ty časté lot-
roviny svého pětiletého potomka
tak, že vzala velkou kabelu a za-
čala se chystat k odjezdu.
Doprovázela to slovy jako: „Já ta-
dy nebudu s takovým neposlu-
chou, odjíždím. Dělejte si tady
všichni, co chcete, pojedu hodně
daleko.“ Malý seděl, hleděl, pak
dal hlavu do dlaní a zakňoural:
„Kdo mně udělá bábovku? Kdo
mně vypere košilku? Nikdo!“ To
si odpověděl sám. A sám taky slí-
bil, že se doopravdy polepší.
Podotýkám, že dlouho nevydržel,
ale i snaha se přece cení. Cestovní
kabela je připravená v horním re-
gálu.
Vracím se k nadpisu: Jednou
a přiměřeně. SiIlustrační foto
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Organizace a spolky

Rýmařovské divadlo Mahen zve na kouzelnou pohádku
Jako každým rokem i letos připravilo divadlo
Mahen pro nejmenší děti z MŠ a 1. - 5. roční-
ku ZŠ veselou pohádku, tentokrát na motivy
Jaroslava Koloděje pod názvem V pekle do-
šly zlaťáčky. Pohádky nejsou jen pro nejmen-

ší, tudíž jistě přijdou i studenti, mládež a do-
spělí, kteří pravidelně chodí se svými ratolest-
mi do divadla nasát tu krásnou atmosféru, pře-
stože křesla v našem divadle jsou nepohodlná
a už něco pamatují. To však není tak důležité.

Důležité je setkat se opět se svými oblíbený-
mi postavičkami, tentokrát samými čerty.
V pohádce se dozvíme, co se stane, když
i v pekle dojdou penízky a peklo je každému
dlužno. Možná že dospělým to něco připome-
ne. Uvidíte veselé čertíky, kteří si rádi zazpí-
vají a z ničeho si nic nedělají. V pekle se ne-
topí, protože zde nejsou žádní hříšníci. Přesto
do něj přichází chudobná dívčina Andělka,
která na zemi nemá štěstí a hledá ženicha.
V pohádce uvidíte Lucipera Bimbase 
(Z. Rychlý), čertici Křivuli (P. Zieglerová),
čertici Anténu (J. Stehlíková), čerta Vrátného
(P. Konštacký), čerta Ňafíka (J. Konečný),
čerta Frgála (P. Božek), čerta Žabžu 
(J. Steiner), čerta Fusakla (M. Holouš), nepo-
sedného čerta Ťunťu (T. Valášek) a starého
čerta Krpouše (P. Buchta). Jak pohádka do-
padne? To se dozvíte v úterý 28. června
v 17.00 v Městském divadle Rýmařov.
Vstupenky jsou k dostání u pokladny divadla
před představením.
Do divadla vás zvou všichni čerti a Andělka
Nebeská.  Divadelní spolek Mahen

Foto: Libor Mašík

Tanečnice z TS Sheilla vybojovaly 1. místo ve finále Světla Orientu
I přes krátké působení Sportovního
klubu Torpédo se začínají dostavovat
první velké úspěchy.

Vynikajícího výsledku dosáhla děvčata
z taneční skupiny Sheilla, která po ví-
tězství v krajském kole v Kopřivnici

postoupila do celostátního finále ve skupinovém orien-
tálním tanci Světlo Orientu 2011. To se uskutečnilo
v sobotu 4. června v Uherském Ostrohu. Zde děvčata
v těžké konkurenci 8 nejlepších skupin z České repub-
liky svou skladbou Odyssey Fantasy vybojovala 1. mís-
to v kategorii nad 21 let a tím se stala absolutními ví-
tězkami skupin v ČR. V porotě zasedali uznávaní od-
borníci z oblasti břišního tance, čestným členem poroty
byl také moderátor, imitátor a zpěvák Vladimír Hron.
Taneční skupina Sheilla pracuje v rámci SK Torpédo
pod vedením a v choreografii Lucie Laštůvkové. Velký
dík patří všem jejím členkám - Vlaďce Tkačíkové,
Regině Jánské, Markétě Vaničkové, Adrianě
Koritarové, Andrejce Černé, Nele Zothové, Kláře
Ondruchové, Michaele Štefelové a Janě Juráskové.
Děvčata v nejbližší době čeká nominační závod na
mistrovství Evropy (v Moskvě) a mistrovství světa (na
Ukrajině), který se uskuteční 18. června v Táboře. Dále
spolupracujeme se SVČ Rýmařov při přípravě těch nej-
menších tanečnic, které se pod vedením a v choreogra-
fii Lucky Laštůvkové tohoto nominačního závodu zú-
častní v kategorii Děti - malá formace a duo.
Všem proto držíme palce, přejeme hodně štěstí a úspě-
chů a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho klubu
a města Rýmařova. Více na www.sktorpedo.cz. 

SK Torpédo, o. s.

SK Torpédo, o. s., pořádá taneční příměstský tábor
Kdy: 22. - 26. srpna
Věk: 9 -15 let
Program: základy různých tanečních stylů a technik, orientální tanec, bollywood, africký tanec,
zumba, jazz dance, soutěže, hry, výlet do přírody...
Tábor je zaměřený na rozvoj tanečních dovedností pro mírně a středně pokročilé pod vedením Lucie
Laštůvkové a dalších lektorek. Bližší informace na www.sktorpedo.cz.

Foto: archiv SK Torpédo
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Děti si s rodiči zasoutěžily
na dětském dni Diakonie ČCE - středisko

v Rýmařově
pořádá opékání buřtů

Dětský den 4. června na hřišti na
Jesenické ulici se skvěle vydařil
hlavně díky krásnému slunečné-
mu počasí.
Pro děti byla připravena řada
různých soutěží. Jako každý rok
byla největším lákadlem jízda na
koních, kolo štěstí nebo střelba
na basketbalový koš zakončená
utkáním dvou družstev. Děti
soutěžily v malování křídou
o nejkrásnější obrázek, zkoušely
chodit na chůdách a trefovaly se

míčky do různých atrakcí.
Úspěšní obdrželi sladkosti a věc-
né ceny za výkon.
Po takovémto klání přišlo samo-
zřejmě dětem i dospělým vhod
občerstvení v podobě limonády
a opékaných klobás. Chtěl bych
poděkovat všem členům místní
organizace ČSSD Rýmařov, kte-
ří se podíleli na přípravě i orga-
nizaci této dětské akce. 

Ing. Jaroslav Kala,
předseda MO ČSSD Rýmařov

Foto: archiv MO ČSSD Rýmařov

Pěstounské rodiny strávily společný víkend v Karlově
Horský hotel Kamzík se stal již podru-
hé místem víkendového setkání pěs-
tounských rodin. Připravila ho
Rodinná a manželská poradna Bruntál,
která je součástí Centra psychologické
pomoci, ve spolupráci s Moravsko-
slezským krajem. Ten akci také finan-
coval.
Letos se do Karlova sjelo 10 rodin
z našeho kraje s dětmi od 1 roku do 15
let. Pro všechny byl připraven bohatý
a zajímavý program. Děti si užily her,
soutěží, sportu, zahrály si divadlo, zaz-
pívaly a opekly buřty u táboráku.
Pěstouni si v rámci odborného progra-
mu doplnili informace o tom, jak pra-
covat na zdravém vývoji identity dítě-
te, jak mu pomoci dozvědět se o svých
kořenech a minulosti. Ocenili také pro-
stor pro výměnu zkušeností s výcho-
vou přijatých dětí, podělili se o své ra-
dosti i starosti a přivítali chvilky pro
odpočinek, kdy o jejich děti bylo orga-
nizátory dobře postaráno. K dobré ná-
ladě přispělo i ukázkové letní počasí
a příjemné prostředí hotelu Kamzík
i jeho okolí. Děti zvláště ocenily hote-
lový bazén a aktivity v přírodě.

Centrum psychologické pomoci orga-
nizuje každý rok čtyři podobná setkání.
Mimo to nabízí pěstounům odbornou
pomoc formou doprovázení po přijetí
dítěte, pěstounských klubů, poraden-
ství, rodinné terapie a supervize. Cílem
je pěstouny podpořit a pomoci jim v je-
jich nelehkém poslání.
Výchova přijatého dítěte s sebou určitě
přináší spoustu problémů, ale i radost
a naplnění. Je jisté, že nejlepším mís-
tem pro dítě je rodina, která ho dokáže
přijmout, naplnit jeho citové potřeby,
pomoci mu vyléčit traumata z minulos-
ti, dát jeho životu nový směr a smysl.
Opakovaně se přesvědčujeme, že děti
v pěstounských rodinách doslova rozk-
vetou, získají ztracené sebevědomí
a chuť do života.
Zájemců o pěstounskou péči v našem
kraji je sice víc než v jiných částech re-
publiky, přesto je ale dětí v dětských
domovech stále hodně. Uvažujete-li
o této formě pomoci dětem, rádi vám
nezávazně poskytneme informace v na-
ší poradně. Více o nás na www.cepp.cz. 

Mgr. Nina Drápalová,
Šárka Františová

Kdy?
V úterý 21. 6. ve 13.30.

Kde?
Na zahradě střediska Diakonie ČCE, tř. Hrdinů 48

Ve 13.30 bude pro zájemce odvoz od potravin H+H.

V sociálně terapeutické dílně
Buřinka, která funguje od 1. led-
na 2010, vyrábějí uživatelé
s mentálním nebo kombinova-
ným postižením z Rýmařova růz-
né užitkové předměty. Pro tuto
činnost mají k dispozici několik
dílen – stolařskou, košíkářskou,
tkalcovskou, keramickou, výtvar-
nou a dílnu ručních prací. 
Ve stolařské dílně se zaměřují na
výrobu ptačích budek, krmítek,
zahradních laviček, škrabadel pro
kočky a dekorativních předmětů
na zahradu. V košíkárně vznikají
různé druhy košíků – kulaté, 
oválné, koše pro psy, dárkové ko-
še, proplétané tácy. 
Dílna se zabývá i pletením deko-
rativních předmětů, např. veliko-

nočních vajec, květin, vánočních
ozdob, z pedigu, šény a proutí. 
Ve tkalcovské dílně uživatelé tka-
jí tašky a koberečky z motouzu
a textilu. Fotoalba zhotovená
z ručního papíru nebo různé dru-
hy přání a poznámkové bloky se
vyrábějí v dílně na výrobu ruční-
ho papíru. Dekorativní předměty
z hlíny spatřují světlo světa v díl-
ně keramické. Výtvarná dílna se
zaměřuje na dekorace z přírodnin
a dalších ozdoby, samozřejmostí
je výroba bižuterie nebo vyšívání
polštářků a deček.
V případě zájmu o naše výrobky
nás prosím kontaktujte na tele-
fonním čísle 732 750 024 nebo 
na std.diakonie@seznam.cz.

Nela Habanová, vedoucí služby

Foto: archiv RaMP Bruntál

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny
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Z okolních obcí a měst

Cesty našich předků novým ruchem ožily
Možná to zní až tak nějak obrozenecky, on ten
ruch se koná zatím jedenkrát do roka ve dnech
májových. Nebýt víceméně s těmi historicky 
ověřenými trasami analogických směrů a cílů,
mohlo jít o příjemné vycházky v družném ko-
lektivu, kterých nebude nikdy dost. Lomnic-
kým organizátorům šlo ale o něco víc než jen
zdravé mašírování, a tak se zrodil jakýsi záro-
dek něčeho pravidelného (probůh, jen ne tradi-
ce!) do kalendáře akcí v mikroregionu Rýma-
řovska. Ta myšlenka byla už na svém počátku,
jak se říká, geniálně prostá: lidé vyrazí pěšky
po pradávných cestách ke středu bývalého pan-
ství Sovinec tak, jak tomu bývalo po celá stale-
tí temného feudalismu, ale s tím rozdílem, že
na ně nebudou čekat nadutí panští „ouředlníci“,
či dokonce drábi s rákoskami, nýbrž setkání si-
ce trochu unavených, ale pro každou recesi
a vůbec veselí naladěných „skoropoddaných“
z dědin Rýmařovska.
Autoři myšlenky byli inspirováni jednak histo-
rií, jednak pohledem na staré mapy, kde jsou
snad všechny stezky a pěšiny z jednotlivých vsí
směrovány k centru panství. Lidé před staletí-
mi chodili hodně, ale neodvažujme se napsat,
že chodili rádi, jak by se nabízelo. Ostatně, jak
rádi chodíte, pardon, jezdíte na úřady odevzdá-
vat daně nebo o něco pokorně žádat? Jenže
i když není spojení vždy ideální nebo silnice
sjízdná, tak vám vyřízení vašich záležitostí trvá
zlomek času, který tomu museli věnovat ti, již
zde po staletí bydleli před námi.
Začněme tím, co má pro velkou většinu v našem
kraji význam okrajový, a sice návštěvou boho-
služeb. Ještě před ne zas tak moc dávnou dobou

to byla záležitost velmi
závažná a vlastně po-
vinná, včetně tvrdých
postihů v řídkých pří-
padech nedbalosti. Víc
jak 150 let chodili lidé
z Lomnice, Tylova, ale
i z Břidličné či Vajglo-
va na bohoslužby kaž-
dých 14 dní do kostela
v Jiříkově, a to tak, aby
tam byli na desátou ho-
dinu dopolední. Bez 
ohledu na roční období
a mnohdy i bez ohledu
na zdravotní stav. Doslova hrstka mohla využít
dobrodiní selského povozu, ostatně po velmi
těžce sjízdných cestách - chodilo se pěšky.
Ráno kolem čtvrté byl nástup obyvatel na urče-
ném plácku a po kontrole jednotlivých domác-
ností, zda někdo nechybí nebo proč tu není,
zvedl kostelník lucernu na dlouhé tyči, ponoc-
ný zabubnoval a šlo se. Lidé se plahočili ve tmě
po blátivém chodníku a celý průvod uzavíral
sám rychtář, který za plnou kostelní účast od-
povídal. Kostelní stezka, jak se cesta nazývala,
pamatuje mnohé. Mnoho lidí při pochodu do
kostela zemřelo, někteří třeba v zimě umrzli
nebo zbloudili a byli nalezeni mrtví až za delší
dobu. To bylo na trase Lomnice, Tylov
a Jiříkov.
V úředních záležitostech se chodilo až na
Sovinec nebo později až na úřad do Dlouhé
Loučky. Pošta neexistovala, vše se řešilo 
osobní účastí. Ve válečných nebo jiných kri-

zových časech běhal obecní po-
sel k panstvu snad každodenně
a v případě nemoci jej musel za-
stoupit někdo z rodiny - bývala to
i jeho manželka, bez ohledu na
malé děti doma.
Ale i opačným směrem se vydá-
vali chodci dost často vyšších
společenských postavení - třeba
úředníci na kontrolu do obcí, du-
chovní na obhlídku vyučování ve
školách a vůbec nejrůznější obá-
vané panské přepadovky. Jistě,
byli i takoví papaláši, že se necha-
li nést ze Sovince do Lomnice na
nosítkách pětičlennou „patrolou“
- jeden vpředu jdoucí a svítící plus
čtyři nosiči. Řeknu vám, že pokud
byl ten papaláš trochu „kvicht“,
tak jim nezávidím...
Obtížné to měli ti, co se i tehdy ří-
dili heslem: „Udávat vás nebudu,
ale na úřady to hlásit musím!“ Ti
se tedy naběhali (těch „hlášení“ je
v archivu dost) a panstvo, jak je
dodnes zvykem, takovou iniciati-
vu moc neodměňuje. Tož i takové
stezky pamatují.
Našlo by se i pár narozených dítek
na této trase, ba i dva tři zázraky

neb jevy nevysvětlitelné. Lidé v takových mís-
tech stavěli kříže a bylo jich jen na úseku
Lomnice - Ryžoviště přes čtyřicet (!), z nichž
pakulturní hloupost a osvětu přežil jediný, pře-
ražený ve křoví.
Teď jsme u druhé stránky, při organizování ta-
kových veskrze užitečných a kulturně pojatých
akcí. Účastníci by mohli vědět také něco o tom,
jakými místy procházejí, co se zde odehrávalo.
Trasy takových pohodových výprav vedou lo-
kalitami s bohatou minulostí. Jistě, každého ne-
musí zajímat všechno, ale na druhé straně tak
užitečná akce nabude na zajímavosti i přitažli-
vosti pro jiné, zatím neúčastnící se a neinfor-
mované. Někde to řešívají jednoduchými tisko-
vinami, které pak slouží zároveň jako upomín-
ka na účast pro pochodníka. Mustr by se našel
ledaskde v infocentrech a jde to vytisknout, do-
konce barevně, přes počítač v každé obci.
Samozřejmě že neškodí ani trocha propagace
přes internet. Tam se dal dokonce dohledat je-
den ze zážitků z minulých ročníků Po stopách
našich předků, kde se účastnice svěřila s udá-
lostí tak nějak dvojsmyslně podanou: při pro-
cházení jistou obcí mezi Lomnicí a Jiříkovem jí
bylo nabídnuto májové políbení pod rozkvet-
lou třešní. I stalo se tak, třešeň nahradila nějaká
kvetoucí větvička. Pointa příběhu byla zajíma-
vá tím, že nejmenovaní hasiči po ní chtěli po-
platek 5 Kč za „výkon“ s tím, že onen ostatně
dost bídný peníz půjde na dobročinné účely.
Taková perlička někdy pomůže v propagaci víc
než dlouhé úvahy nebo opožděně uveřejněná
krátká zprávička v novinách.
Byly zaznamenány i hlasy, že kalendář nejrůz-
nějších akcí v mikroregionu je běžně nedostup-
ný v malých obcích a že vůbec tato činnost se
po slibných začátcích nějak zadrhává, příliv pe-
něz je menší a s tím souvisejí i výsledky. Že by
neuškodilo trochu ubrat (už se to někde děje)
na zbytečné a skutečně už přežilé monstróz-
nosti Dnů obcí s náznaky pompy bývalých stat-
kářských dožínek, jejichž společensko-kulturní
efekt je dost diskutabilní. Stávající finanční
možnosti zkrátka přesunovat k akcím skrom-
nějším až komorním. Třeba setkávání rodáků,
absolventů místních škol, akcím pro důchodce
nebo pro místní mládež.
Ale to už je k Cestám našich předků jen na 
okraj. Jaroslav Chytil

Foto: archiv J. Chytila
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Kácení májky v Tvrdkově Dětský den a kácení máje ve Stránském
V sobotu 28. května uspořádal
Spolek přátel Tvrdkova pro
všechny občany a chataře z našich
obcí velmi pěkné odpoledne.
Protože počasí v tuto sobotu niko-
mu nepřálo, probíhala akce na sá-
le místního hostince. Od 15 hodin
se konal program pro děti, zajiště-
ný ve spolupráci s kulturní agen-
turou. Pan král i jeho dvě princez-
ny připravili množství her a tanců,
takže se opravdu žádné dítko ne-
nudilo a děti se v podstatě celé tři
hodiny nezastavily.
Po ukončení her pro děti se jak
děti, tak dospělí sešli venku, kde
se kácela májka. I pro dospělé měl
pan král připravené zábavné sou-

těže, tudíž jsme se pěkně pobavili
a zasmáli. Samozřejmostí byly
pečené makrely, kolo štěstí a do-
šlo taky na tanec pod širým ne-
bem, protože i pršet přestalo.
Jsme rádi, že mezi nás přišli i ob-
čané s dětmi z Rudy a věříme, že
se jim u nás líbilo. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na takto
zdařilé akci podíleli - děvčatům ze
Spolku přátel Tvrdkova, obecní-
mu úřadu, vedoucímu pohostin-
ství i vedoucímu místního obcho-
du a samozřejmě všem našim mu-
žům, bez nichž bychom májku
rozhodně neskáceli. Děkujeme
i občanům, kteří přes nepřízeň po-
časí na akci přišli. Alena Čiklová

V sobotu 4. června Stránské opět
ožilo. Místní osadní výbor pořá-
dal oslavu Dne dětí se soutěže-
mi, hrami a zábavou, které orga-
nizovala Iveta Kristínová. Za 
účast byly pro děti nachystány
balíčky se sladkostmi a také ruč-
ně vyrobené medaile. Vítěze
soutěží pak čekaly drobné ceny.
Atrakcí pro děti byla jistě i jízda
na koni, kterou zajistil Roman
Křenek. Z tváří dětí bylo zřejmé,
že se jim připravený program lí-
bil.
Májka padla k zemi v 18.30 po
nesčetných ranách k tomuto úče-
lu upravenou sekyrkou. K dobré

náladě přispěla hudební produk-
ce pana Sigmunda z Rýmařova,
nejprve pro děti a po 20. hodině
pro dospělé. Připraveno bylo 
i očerstvení s dobrým pivem
a pečenými makrelami. Z klad-
ných ohlasů návštěvníků bylo
zřejmé, že se jim zde líbí, proto
doufám, že se opět za rok uvidí-
me. Po pálení čarodějnic je to již
druhá úspěšná akce v tomto ro-
ce, při které se nezapomnělo ani
na naše nejmenší. Poděkování
patří všem, kteří se účastnili, kte-
ří akci připravili, a také Městu
Rýmařovu za podporu. 

Petr Orádka

Den zdravotně postižených
Přátelství bez hranic

Ještě nám neoschly pořadatelské kalhoty
z Okresní soutěže hasičů, kde se sešlo více
jak 150 soutěžících, kteří podali vynikající
výkony v extrémně nepříznivém a deštivém
počasí, a už tu máme aktivní místní organiza-
ci Svazu tělesně postižených, která pod zášti-
tou obce Horní Město společně s přáteli
z polského Grodziece pořádá v sobotu 18.
června od 9.00 ve sportovním areálu Den
zdravotně postižených za účasti 120 soutě-
žících z celého okresu.
Soutěže budou probíhat ve čtyřčlenných
družstvech a jednotlivcích v tradičních spor-
tovních disciplínách i znalostech v sociální
a dopravní oblasti. Občerstvení po celý den
zajišťuje místní organizace STP, od 14.00 do
20.00 hraje hudební skupina Škrpál. Jste
k nám srdečně zváni. Eva Machová

Tento projekt je spolufinancován z pro-
středků Evropského fondu pro regionální

rozvoj (ERDF) Překračujeme hranice

Voda v Břidličné
Nebojte se, žádné povodně nebyly. To je jen
název projektu ZUŠ Rýmařov, na kterém
pracovaly děti pod vedením pedagogů celý
letošní školní rok. Výstava prací výtvarného
oboru z pobočky v Břidličné proběhla
v Galerii města Břidličné ve dnech 30. květ-
na - 1. června s hojnou účastí návštěvníků.
Ti se tak mohli s výtvarně zpracovanými po-
tápěči ponořit do světa barevných medúz,

zaplavat si s nejrůznějšími rybami a objevit
tajemný podmořský svět viděný dětskýma
očima. Do okolí českých rybníků se přenesli
na křídlech vážek z drátu a igelitu, museli si
však dát pozor na vodníky a jejich hrníčky
na dušičky. Před bouřkami a různými podo-
bami deště zpracovanými jako papírový re-
liéf se mohli ukrýt pod barevnými deštníky.
Pokochali se i dětskými návrhy kašen pro

náměstí v Břidličné.
Na vernisáži pak ná-
vštěvníci ještě zhlédli
animace ke skladbám
Vltava a Prší, prší.
Pokud i vy chcete na
chvíli uniknout horké-
mu letnímu počasí,
můžete navštívit vý-
stavu v Městském mu-
zeu Rýmařov, kde jsou
k vidění práce z rýma-
řovské ZUŠ i z poboč-
ky v Břidličné. Výsta-
va zde potrvá do 
26. června. 

Kateřina Císařová
a Kamila Hýžová,

ZUŠ Rýmařov
Foto: D. Mach

Foto: Jiří KřížFoto: archiv Aleny Čiklové
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Výtvarníci ze Staré Vsi
Rukodělné a výtvarné činnosti mají ve školič-
ce ve Staré Vsi své jedinečné místo. Děti stéle
něco nového zkoušejí, vyrábějí, rozvíjejí svou
fantazii, dovednosti i zkušenosti. Pracují nej-
častěji formou projektových úkolů, do nichž
jsou včleňovány i další předměty, jiné oblasti
vzdělávání. Zdařilá dílka potom učitelé připra-
vují pro soutěže.
Letos jich školáčci absolvovali celkem 12
a mezi nejvýznamnější patřila mezinárodní
výtvarná soutěž Lidice 2011, Cena Polského

institutu, soutěže se Schaumou nebo
s Ministerstvem zemědělství ČR. V nedáv-
ných dnech škola získala další ocenění, tento-
kráte za pohádkového draka malovaného klo-
vatinou, kterého nejlépe ze všech vytvořil
Danek Horáček. Odměnilo ho nakladatelství
Fragment. Základní školu skvěle reprezento-
vali ve výtvarné soutěži zaměřené k požární 
ochraně Martin Major, který zvítězil ve své ka-
tegorii v krajském kole, a Miško Hrin.
Dařilo se i při podávání projektů a žádostí o do-

tace. Staroveští získali na příští sezónu 212 ti-
síc Kč na školní a zájmové výtvarné aktivity
pro děti i veřejnost z projektu „Cesta za řemes-
lem“. Účastníci si vyzkoušejí tkaní a barvení
látek, pletení košíků, budou pro ně připraveny
výlety, exkurze, vánoční a velikonoční dílny,
výroba šperků, korálkování a hlavně nová ke-
ramická dílna. Školičku podpořila tentokráte
Nadace OKD. Přijďte si i vy vyzkoušet zapo-
menutá řemesla a ruční práce. Projekt je otev-
řený pro všechny. Eva Staňková

Program Keltských slavností
Pátek 24. 6., chata Švýcárna
Rituální obřad druida Lugara a koncert skupiny Kelt Grass Band
k uctění památky obětí hor. Akce bude zahájena v 19.00, předpoklá-
dané ukončení 22.00. Na Švýcárně bude připraveno bohaté občer-
stvení. (Pro návštěvníky jsou zajištěny povolenky k výjezdu
z Hvězdy na parkoviště Ovčárny v 16 a 17 hod., od Ovčárny na
Švýcárnu zajišťuje pořadatel dopravu dvěma mikrobusy.)
Sobota, neděle (25. - 26. 6.), Karlov pod Pradědem
Pizzerie Praděd: odborné přednášky a besedy: Jiří Janočko - myto-
logie stromů, keltské horoskopy, Alois Pospíšil - vše o dýmkách,
Erika Jeanka Bábková - keltská čarodějka. Hudební skupiny: Žůžo
Band východní Čechy (old time music), Rabuša Přerov (hradní folk),
Lučec vnučec Brno (unikátní soubor niněr), Markovice Postřelmov
(folklórní soubor), Kelt Grass Band Stránské (keltská muzika), BO-
RIS Opava (bubeníci), Taneční skupina TS Máta Dolany (country,
skotské a irské tance). Malování křídou, soutěž v chůzi na chůdách,
barvení vlasů a rituální malování na tělo, parkoviště pro motorkáře -
volně přístupné veřejnosti. Občerstvení: sele a steaky na rožni, bram-
borové placky, keltská kuchyně.
Hospůdka ve srubu: hudební skupina Kentaur, soutěž pro děti a mlá-
dež ve výrobě vlaštovek a jejich hodu do dálky, střelnice z luků a kuší
pro veřejnost, expozice sokolníků, projížďky na koních. Občerstvení:
makrely, maso na roštu, kotlíkový guláš, keltská kuchyně.
Penzion Antonie: taneční skupina The Kilts (skotské tance), barve-
ní vlasů a rituální malování na tělo.
Turistická ubytovna U Ostřížka: cimbálová muzika Wajdovci, sou-
těže pro děti a dospělé (řezání klády, hod balvanem, soutěž družstev
dobrovolných hasičů v přetahování lanem), dobová tržnice Lovecká
stezka, zelená lékárna (bylinkářka), runová věštírna, kovárna.
Občerstvení: sele, vepřové a drůbeží na rožni, udírna, makrely, bram-
borové placky, topinky s játry, borůvkové koláče, borůvkový likér ze
Švýcárny, pstruzi a kapři z vlastního chovu na grilu, jelení guláš.
Horská chata Edison: hudební skupina Šviháci Ostrava (country),
dvorec lidových řemesel (řezbář, keramika, košíkář, kovář, brašnář,
drhání...), keltský tábor, rytířský tábor. Občerstvení: domácí zabíjač-
ka, ochutnávka slivovice.
Po oba dva dny mají návštěvníci možnost zhlédnout ukázky bojo-
vých umění středověkých rytířů a skotské pěchoty z 18. století.
Slavnosti se uskuteční za každého počasí!

Moravskoslezský kraj informuje

Do soutěže „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ je přihlášeno 53 receptů
Na zaãátku dubna tohoto roku byl vyhlá‰en první
roãník gastofestivalu s názvem „Jak ‰makuje
Moravskoslezsko“, jehoÏ souãástí je kulináfiská
soutûÏ. Do 31. kvûtna se pfiihlásilo 53 receptÛ.
Vefiejné hlasování na internetu zaãalo 1. ãervna.
„Již nyní můžeme hodnotit soutěž jako úspěš-
nou, neboť vybíráme z více jak padesáti recep-
tů,“ hodnotil náměstek hejtmana pro cestovní
ruch Jiří Vzientek. Celá akce má oživit pově-

domí o původních regionálních specialitách,
dopomoci k budování pozitivního image MSK
a rozšířit nabídku v oblasti cestovního ruchu
o regionální gastronomické zážitky.
Ze zaslaných receptů budou vybrány ty nejty-
pičtější a budou vyhodnoceny a oceněny od-
bornou porotou v čele s gastroexpertem
Mirkem Horákem. Internetové hlasování potr-
vá do 31. srpna.

Soutěžit se bude o 2 víkendové pobyty ve
wellness hotelu s polopenzí pro celou rodinu,
o 2 víkendové pobyty spojené s návštěvou piv-
ních lázní, dále parní hrnce a další hodnotné
ceny. Vyhlášení vítězů proběhne na 1. ročníku
gastrofestivalu, který se bude konat na hradu
Hukvaldy 2. října. Program celého dne bude 
ukončen koncertem skupiny Kryštof.

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí
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Akce hradu Sovince

Noc filmů na Sovinci 2011
V sobotu 25. června se koná už
šestý ročník akce Noc filmů na
Sovinci. I letos jsme pro vás ve
spolupráci s kastelánem hradu
Sovinec a za velké podpory ředi-
telky Muzea Bruntál připravili ve-
čer hudby a filmových produkcí.
Zahájíme již tradičně hudební pro-
dukcí, pak budou následovat krát-
ké filmy, a jako hlavní program
zazní „Musica Pornograficca“
v podání světově uznávaného sou-
boru Agon Orchestra.
Hudební produkci zahájí Darren
Eve a Iva Smýkalová, šumperské
duo ve složení akustická kytara,
zpěv a akustické housle. Jejich
prvním společným vystoupením
byl pouhý aprílový žertík 1. dubna
2010 v H klubu v Šumperku.
Nicméně se ukázalo, že hra je
spoutala dohromady, a tak spolu
vystoupili znovu. Hudba ve dvou,
kytara a housle, anglické texty
a Darrenův zpěv neustále prochá-
zejí inovacemi.
Dalším účinkujícím je hudební
skupina z Olomouce Hynkovy
zámky. Vznikla již v roce 1985
a počátkem devadesátých let se
rozpadla. Koncem roku 2008 však
jeden ze zakládajících členů pů-
vodní sestavy skupinu obnovil.
Její minimalistické plochy vytváří
hudební barvité obrazy, propojené
indiánským rytmem a opatřené
poetickými texty. Mimo vlastní
texty zhudebňuje i poezii Miro-
slava Václavka a Petra Hrušky.
Následuje rýmařovská skupina
Sibérija, která patří mezi legendy

severomoravské alternativní scé-
ny. Nabízí propracované, hlouba-
vé, až pochmurné melodie, vyža-
dující aktivní poslech a soustředě-
ní posluchače. Proplétající se
struktury jednotlivých nástrojo-
vých partů dají vzpomenout na le-
ccos z alternativy sedmdesátých
let. Skupina, jejíž začátky sahají
do roku 2001, získala v loňském
roce hlavní cenu poroty a cenu di-
váků na celostátním festivalu
„Malá alternativa“ v Praze, kterou
organizuje Unijazz.
Následují krátké filmy, první je
černobílá a němá Píseň lásky (Un
chant d’amour) z roku 1950 od
Jeana Reneta. Je to film, který se

zabývá gayovskou tematikou.
Demonstruje poezii a vášeň ero-
tického vztahu v omezeném pro-
storu vězení. Film byl poprvé uve-
den v sestříhané podobě až v roce
1964. Promítání celého filmu
v Londýně v únoru 1971 se stalo
symbolem proniknutí filmu do ex-
perimentálních či artových klubů.
Druhý je film Sanctus od Barbary
Hamer z roku 1990 s hudbou

Neila Rolnicka. Film používá sta-
ré rentgenové snímky z padesá-
tých let, které natočil lékař a reži-
sér James Sibley Watson. Barbara
Hammer vzbuzuje svou vizáží
i hlasem pozoruhodný dojem
křehkosti jak lidského bytí, tak fil-
mové emulze, syrového materiálu,
na kterém utváří obrazy.
Hlavním programem Noci filmů
na Sovinci je projekt Musica
Pornograficca souboru Agon
Orchestra. Počátky Agon
Orchestra spadají do roku 1983,
kdy byl platformou pro tehdy na-
stupující generaci mladých skla-
datelů, jejichž činnost se vyvíjela
nezávisle na kulturním establish-

mentu (Petr Kofroň, Martin
Smolka, Miroslav Pudlák a další).
Kromě těchto kmenových autorů
uváděl soubor tvorbu české avant-
gardy šedesátých let minulého sto-
letí - díla Johna Zorna, Franka
Zappy, Philipa Glasse nebo Elli-
otta Sharpa, spolupracoval s Bli-
xou Bargeldem z Einstürzende
Neubauten, The Plastic People,
MCH Bandem, DG 307 či

Filipem Topolem. Nynějším ve-
doucím orchestru je Ivan Bier-
hanzl, známý u nás z koncertů
MCH Bandu či Dekadent Fabrik.
Hudební skladatel Ivan Acher zde
pro změnu vystoupil před lety
s Vladimírem Václavkem a skupi-
nou VRM.
U příležitosti výstavy Decadence
Now! - Za hranicí krajnosti složili
Petr Kofroň a Ivan Acher hudbu,
která bude živě zahrána jako do-
provod k černobílým pornofil-
mům ze sbírky Jana Daňhela. Jde
o osmimilimetrové amatérské fil-
my ze šedesátých let, které budou
promítány na pozadí orchestru.
Hudba je záměrně detailně kom-
ponována, působí někdy až vzne-
šeně, jako kontrast k amatérským
filmům.
Jan Daňhel k tomu říká: „Spodní
proudy v dánské kinematografii
a ve filmech jiné severské proveni-
ence tvoří základ 8mm projekce
ryze filmového, fyzicky hmatatel-
ného materiálu, který implikuje, ve
spojení s hudbou, touhu po exi-
stenciální tělesnosti, obsažené
v poměrně jasném, utilitárním
a explicitním materiálu vulgární-
ho charakteru.“
Pro reprezentaci erotických tužeb
a jemných hnutí těla i mysli je film
ideálním společníkem, přítelkyní
i přítelem do nepohody světa, kte-
rý se tělesnosti čím dál víc zbavu-
je.
Produkce po 22. hodině je mláde-
ži nepřístupná. 

Roman Kubík

Agon Orchestra Foto: archiv Romana Karla

Hrad SOVINEC
18. a 19. června
Žoldáci, vodníci a sličné panny  

Nesmělá mlynářka a vodník 
ve sporu o leknín      

Účinkuje: divadelní soubor Magnet  

Vodnická pohádka Dagmar Höferové  
v 11.00 a 14.40

Netradiční prohlídky 
s doprovodným programem          

Vodnické hry pro děti 
a bohaté občerstvení, hrnčířské 

a kovářské řemeslo v dobové tržnici
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Sport

Městská fotbalová liga zná svého vítěze
S končící fotbalovou sezónou
2010/2011 má svého mistra
i městská amatérská fotbalová
liga, která pod názvem
„Udělej si žízeň“ na podzim
zahájila svůj třetí ročník.
Soutěž se hraje na polovině
fotbalového hřiště se šesti hrá-
či na každé straně a je určena
amatérům.
Předcházející dva ročníky se
těšily velké oblibě, jak hráč-
ské, tak divácké. Nejinak tomu
bylo i letos, změnou je však
nový mistr, mužstvo nesoucí
název Green Team. To za celý
ročník nepoznalo hořkost po-
rážky a nechalo za sebou Staré
pány i vítěze minulých dvou
let Hospůdku na hřišti. Na
druhém místě skončila skupi-

na reprezentující Horní Město
a tabulku uzavřelo těleso
s největší diváckou podporou
Kovošrot Moravia.
Nedílnou součástí ligy je i sou-
těž o nejlepšího střelce soutě-
že, o kterém se rozhodovalo až
v posledním kole. O titul bojo-
vali Petr Fojtík a Petr Pospíšil
z Green Teamu a František
Pohanka z mužstva Starých pá-
nů. Trofej nakonec získal Petr
Fojtík a s 22 góly se stal ligo-
vým králem střelců. Každé
mužstvo obdrželo po skončení
utkání pohár a společně pak
všichni tuto sezónu ukončili
posezením v areálu fotbalové-
ho hřiště Jiskry Rýmařov, kte-
rá soutěž organizuje. Po nad-
cházejících prázdninách je na

programu 4. ročník, na který
můžete svůj tým přihlásit již ny-
ní. Podrobnosti o soutěži nalez-

nete na webových stránkách od-
dílu www.jiskrarymarov.com. 

FO Jiskra Rýmařov

Májový autocross
Ve středu 21. května se jel dal-
ší závod Auto Hobby Crossu
v Rýmařově. Říká se, se po
májovém dešti roste. Pro naše
mladé motoristické naděje toto
rčení platí v plné míře. Petr
Hrabal a Jan Jiří Žák v největ-
ším májovém lijáku závodili na
svých čtyřkolkách do poslední-
ho metru s vervou, jakou by
jim mohl závidět leckterý do-
spělý závodník. V očích diváků
opravdu vyrostli a zaslouží si
obdiv nás dospělých.
Samotný autocrossový závod
vyhrál v divizi D1 Zdeněk
Vilímek, druhé místo obsadil
Jan Čapek a třetí se umístil
Bohumil Bernátek. V divizi D2

si první pozici s přehledem vy-
bojovala jediná žena v závodu
Gabriela Kappelová, na druhé
pozici stanul Miroslav Šuba
a třetí pozici získal Stanislav
Salek. Potěchu očím diváků
nabídli se svými speciály
Alfréd Heinisch a Jiří Křístek.
V pořadí již třetí závod se jede
v sobotu 18. června, dříve avi-
zovaný následující termín 23.
července se z technických dů-
vodů přesouvá na 30. července.
Srdečně zveme všechny moto-
ristické fanoušky a těšíme se
na vaši návštěvu.

Za Auto Hobby Cross
Jitřenka Raníková,

ředitelka závodů

Průběžné výsledky kuželkářů
Pátý turnaj kuželkářů započítávaný do
Českého poháru se konal v pátek 10. a v so-
botu 11. června v Rybníku, účastnilo se jej 39
hráčů. V kategorii LP 1 se Jiří Polášek umístil
na třetím místě výkonem 389 shozených kol-
ků, ve skupině LP 2 docílil Karel Forcek 385
body třetího a Ivo Mrhal 347 body osmého

místa. Kategorii TP 1 tentokrát Rýmařované
zcela dominovali - Zdeněk Dočkálek zvítězil
výkonem 470 kolků, stříbrný Josef Vosyka
shodil 423 kolků a na bronzové příčce stanul
Miroslav Grebenár s 403 body.
V průběžném pořadí poháru je Jiří Polášek na
druhém, Karel Forcek na třetím a Ivo Mrhal

na pátém místě. Zdeněk Dočkálek si ve své
kategorii udržuje vedení, následován
Miroslavem Grebenárem na druhém místě.
Čestmír Šrom a Josef Vosyka drží čtvrtou
a pátou příčku.
Další utkání se koná 13. srpna v Horním
Benešově. JaPo

Poděkování sponzorům za příspěvek
na pořádání celostátního turnaje v kuželkách tělesně postižených sportovců

Děkuji tímto Městu Rýmařov, Městskému muzeu Rýmařov, firmám
Autocolor Design, RD Rýmařov, Unisko, Amin Velká Štáhle,
Papírnictví Radka Vepřeková, Elektro Kováčová, Klempířství Pipa,
Elektro Bernátek, Michalu Hámovi - hotel Praděd, panu Koutnému -
Večerka Břidličná, Michalu Zelenému, Liboru Horáčkovi, paní
Viktorinové - Pohostinství Velká Štáhle, Edovi Jánskému - restaura-
ce Na Růžku, Romanu Vepřekovi - Pátá stavební, Zbyšku Adamcovi,

Josefu Mikulcovi - Autodoprava Huzová, Jaroslavu Šubovi -
Výkopové práce Velká Štáhle, Vilému Bergrovi - Večerka Eva
Břidličná, panu Medkovi - Elektro Břidličná, Josefu Mereďovi -
Lesnická činnost Velká Štáhle.
Zároveň bych chtěl poděkovat Věře Tomanové a Radce Poláškové za
občerstvení, rozhodčímu Zdeňku Dědáčkovi, Milušce Dudové
a Michalu Ihnátovi. Zdeněk Dočkálek

Foto: Ivo Medek

Foto: archiv FO Jiskra Rýmařov
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Soukromá řádková inzerce
Prodám dvoupodlažní rodinný dům 6+1 (možno i jako dvougenerač-
ní 3+kk a 3+1) s garáží v klidné části Rýmařova (U Potoka). 

Tel.: 733 644 665.

Nabídka
krátkodobé zápůjčky prostor

Ski klub RD Rýmařov 
nabízí krátkodobé zápůjčky:

- lyžařské chaty ve Stráleckém údolí,
- prostorů v nově vybudovaném objektu 

v zahradě Hedvy.

Objekty jsou vybaveny zařízením pro konání schů-
zí či přátelských setkání a mohou sloužit i jako zá-
zemí pro konání sportovních a kulturních akcí.

Dotazy a kontakt: 
Ing. Pavel Kolář, předseda klubu, tel. 775 295 599 
nebo správce areálů F. Kovářík, tel. 602 733 188.
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Čtyřčlenný tým profesionálních
hasičů z polského Prudniku zví-
tězil v úterý 14. června na pres-
tižní soutěži vodních záchran-
ných služeb „Slezská Harta
2011“. Ve 13. ročníku soutěže
porazil se 101 body za osm ab-
solvovaných disciplín tým pro-
fesionálních hasičů z Přerova
(HZS Olomouckého kraje) s 96
body, bronzoví skončili dobro-
volní hasiči z Krnova, kteří měli
jen o jeden bod méně.
Tým profesionálních hasičů
z Krnova (HZS Moravskoslez-
ského kraje) skončil čtvrtý, pátý
tým HZS z Olomouce. Do soutě-
že se zapojilo 29 týmů, Prudnik,
který se v posledních letech soutě-
že pravidelně účastní, byl jediným
zahraničním týmem v této soutě-
ži. S výjimkou dobrovolných ha-
sičů z Krnova byly všechny týmy
tvořeny profesionálními hasiči. 
Ve druhé, mezinárodní soutěži
WASAR týmů (Water Search and
Rescue), kam bylo nasazeno 12
kvalitních týmů z ČR, Slovenska,
Polska a Velké Británie, se nako-

nec výsledky nevyhlašovaly, je-
jich činnost na vodě byla považo-
vána za mezinárodní výcvik.
Obsahem soutěže se základním
časovým limitem 50 minut byla
záchrana osob z vodní hladiny,
poskytnutí první pomoci a tran-
sport pomocí motorového člunu,
včetně zvládnutí techniky jízdy
s motorovým člunem. Přiroze-
nou součástí bylo i letos předá-
vání záchranářských zkušeností
mezi jednotlivými skupinami. 
Týmy odstartovaly z mola a mu-
sely doplavat k nafukovacímu
gumovému člunu na vodě, který
měl nastartovaný motor, a vylézt
na něj. Na jednotlivých stanoviš-
tích záchranáři pomáhali tonou-
cím osobám, vytahovali je na
břeh, ošetřovali zraněné osoby,
jezdili slalom mezi brankami
a couvali do vodních garáží, si-
mulovali poruchu motoru člunu.
Velké problémy dělaly některým
posádkám několikametrové ho-
dy záchranným míčem, kruhem
a pytlíkem uvázaným na laně
přesně na tonoucí osobu.

Soutěžícím přálo i stálé (pro
všechny regulérní) počasí. Bylo
sice pod mrakem (z toho měli ra-
dost fotografové), ale nefoukalo,
a zatímco v okolí Slezské Harty
v úterý po poledni zapršelo,
v místě soutěže spadlo jen něko-
lik dešťových kapek.
Soutěž družstev jednotek požár-
ní ochrany a vodní záchranné
služby každoročně pořádá HZS

MSK, územní odbor Bruntál, ve
spolupráci s Českou asociací ha-
sičských důstojníků, Územním
střediskem záchranné služby
Moravskoslezského kraje
a Vodní záchrannou službou
Českého červeného kříže.
Letošní pravidla jsou v článku na
domácí stránce www.hzsmsk.cz. 

por. Mgr. Petr Kůdela, 
tiskový mluvčí HZS MSK

Českým hasičským týmům vypálil na Hartě rybník polský Prudnik

Fota: archiv HZS MSK
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Firma Ing. Karel Krajsa - Unist
se sídlem v Bfiidliãné, Zahradní 491

NABÍZÍ: - stavební a stolafiské práce
- v˘robu stavebního fieziva
- impregnaci fieziva a su‰ení

HLEDÁ: - zku‰eného zedníka s ¤P sk. B
- stolafie

tel.: 602 719 381, krajsakarel@seznam.cz

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Akce: ãerven
Fasádní barva - sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BB AA RR VV YY LL AA KK YY
Sokolovská 35, Rýmařov, tel.: 554 211 228

I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Prodám RD 6+1 (moÏno i 3+kk a 3+1) s garáÏí
v klidné ãásti R˘mafiova. Tel.: 733 644 665.

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 1. 7. 2011

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 23. 6. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

13/2011

Stávající smlouvu vám pomůžeme vypovědět.
Přijďte – ušetříte!
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Markéta Slamûníková – STIHL
Prodej – servis

Malá Morávka 213
Tel.: 554 273 209, Mobil: 723 912 274

Provozní doba: Po – Pá 8 – 12, 13 – 16.30
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