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Kam si v létû zajít posedût? Pfiehled 
restaurací, kaváren a barÛ

Litevská delegace pfiijela podpofiit 
dal‰í mezinárodní projekty

Hrad Sovinec zve na akci 
Past na medvûda, jiÏ tento víkend

Rekonstrukce Stfiediska volného 
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Úspû‰n˘ rok taneãní skupiny Move2you 
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Ztracené  prameny, Zlatá rybka a nejlepší sekáč roku 2011
Uplynulá sobotní akce (23. 7.) mûla
pro obyvatele a náv‰tûvníky Strán-
ského pfiíchuÈ vodního Ïivlu. Konala
se tu kaÏdoroãní obecní slavnost, bû-
hem které byly novû otevfieny rybník
a studánka, zrekonstruované v rám-
ci projektu Ztracené prameny.
„První obecní slavnost jsme
uspořádali v roce 2006, navázali
jsme tím na myslivecké zábavy,
které se ve Stránském konaly
v minulosti. V tom roce byla také
vybudována informativní tabule
ve Stránském a zahájili jsme čin-
nost Občanského sdružení
Stránské,“ informovala předsed-
kyně občanského sdružení

Vladimíra Křenková, která byla
společně s týmem ze Stránského
organizátorkou letošní slavnosti.
Ta se zpravidla koná každý rok
v červenci.
„Letos se nám podařilo provést
rekonstrukci rybníčku, zejména
jeho opěrných zdí, a také rekon-
strukci protější studánky, pojme-
nované po synu místního kováře
Antona a jeho ženy Kláry
Glierových, malíři Engelbertu
Glierovi. Studánka zmíněný ryb-
ník napájí. Na tuto rekonstrukci
nám poskytla částku 70 tisíc ko-
run nadace Via, pomáhající roz-
víjet komunitní život českých

měst a obcí, a 10 tisíc korun byla
částka, kterou poskytlo město
Rýmařov. Dalšími sponzorskými
dary přispěli drobní sponzoři.
Městu Rýmařov bych chtěla tou-
to cestou poděkovat za vstřícnost
a za to, že se naše projekty snaží
vždy podpořit. Stejný dík chci vy-
jádřit všem ostatním sponzorům,
kteří přispěli buď finančním da-
rem nebo přiložili ruku k dílu,“
doplnila Vladimíra Křenková.
O rodině kováře Gliera pohovořil
na místě rýmařovský historik
Mgr. Jiří Karel. Občanské sdruže-
ní Stránské si pro tuto nevšední
akci připravilo pohádku Zlatá

rybka, ve které se představili her-
ci místního ochotnického spolku
PEC, včetně několika dětí.
Pohádka sklidila u přihlížejících
velký úspěch nejen za netradiční
zpracování - představení se totiž
odehrávalo i v samotném rybníč-
ku -, ale také za vtipnou nápadi-
tost. Návštěvníci slavnosti měli
také možnost si prohlédnout kuri-
ózní předměty vylovené ze dna
rybníku, nalezené při jeho čistění,
například hokejový puk, se kte-
rým byl na zamrzlé hladině ode-
hrán nejeden hokejový zápas.
Divácky nejatraktivnějším a zřej-
mě nejvděčnějším bodem celého

programu obecní slavnosti byla
soutěž o nejlepšího sekáče roku
2011. Do soutěže se přihlásilo de-
set účastníků, z toho jedna žena.
Jejich úkolem bylo v co nejkrat-
ším čase, ovšem důraz byl letos
kladen na kvalitu, posekat kosou
travnatý pás o šířce 120 centimet-
rů a délce asi 10 metrů. Nejlépe si
vedl Petr Horňáček z Břidličné
(úkol zvládnul v čase 50 vteřin),
druhé místo vybojoval Jaroslav
Hoffmann z Rýmařova a třetí se
umístil Jan Koštial, také
z Rýmařova. Diváci se bavili
u dalších vtipných klání, napří-
klad soutěže pro dospělé páry -
nošení manželek a přítelkyň a ma-

lování partnerů na výkres se zavá-
zanýma očima. „Nezapomněli
jsme ani na naše nejmenší. Pro
děti byly připraveny zajímavé
soutěže o ceny s tím, že žádné dít-
ko nepřišlo zkrátka. Každé si
z oslav obce odneslo nějaký ten
pamlsek. Pro dospělé byla na ve-
čer připravena taneční zábava, to
již k takovým obecním veselicím
patří,“ řekla dále předsedkyně
Občanského sdružení Stránské
Vladimíra Křenková. Do roka při-
pravuje občanské sdružení regio-
nální expozici, která by se týkala
regionu Rýmařovska a byla by
součástí Nedělní školy ve
Stránském. JiKo

-14-2011  27.7.2011 15:40  Stránka 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2011

3

Jeden z pojmů, který se stává
fenoménem doby, stačí se po-
dívat kolem sebe, kolik neza-
daných třicátníků, a abych
neurazil ženskou část popula-
ce, třicátnic žije tzv. samostat-
ně, chcete-li bez partnera, tedy
jako singles.
Problém této generace je tak
zajímavý, že se jím zabývají
i sociologové a nemají to vů-
bec jednoduché, pokud chtějí
tento typ člověka definovat.
Sociologicky řečeno jsou to li-
dé ve věku 25 až 40 let, kteří
jsou finančně nezávislí, se sa-
mostatným bydlením a nežijí
dlouhodobě v partnerském
vztahu.
Jednou z nejčastějších otázek
je, zda chtějí singles být sku-
tečně sami z vlastní vůle, a ne-
bo se jim nedaří vztah navázat.
Samozřejmě že odpověď je ne-
jednoznačná, je jasné, že v té-
to skupině jsou oba typy. Pro
člověka, který chce žít sám
a nehledá si partnera, může jít
také o životní styl. Říká se, že
lidé v současnosti touží stále
více po svobodě, odmítají být
uzavřeni do jasně definova-
ných rolí, sociálních pozic 
a očekávání. Svoboda je dnes
vnímána jako vyšší hodnota
než stabilita. Nemusejí se ohlí-
žet na partnery nebo děti, mo-
hou se soustředit na kariéru
a koníčky...
Další otázkou je, proč vlastně
generace singles vznikla? Je to
důsledek předlistopadové do-
by nebo rychlého polistopado-
vého vývoje? Možná že jde

o oba časové úseky. V předli-
stopadové době byla rodina
mnohem více podporována,
v době současné státní podpo-
ra rodiny téměř neexistuje,
právě tato skutečnost může
vygenerovat singles občany.
Důvodů vzniku samozřejmě
může být mnoho, jeden z nich
např. nastiňuje studie, ve které
se píše, že v české společnosti
od devadesátých let postupně
narůstá počet mladých žen,
které se rozhodly žít o samotě.
Tento trend je připisován no-
vým možnostem seberealiza-
ce, které se ženám naskytly
a jejichž využíváním došlo ke
snížení jejich ekonomické, ale
též sociální závislosti na mu-
žích.
Z hlediska demografického
vývoje v populaci díky genera-
ci singles dochází k jistému
odkladu reprodukce, což
v současné době znatelně poci-
ťují např. školská zařízení,
a vzhledem k tomu, že genera-
ce singles se ráda urbanizuje,
tak to pociťují i menší obce (sa-
mozřejmě nejen díky singles).
Důkazem, že toto téma je zají-
mavé, může být i skutečnost,
s jakým ohlasem před nedáv-
nem obletěla svět anglická
kniha a poté film Deník
Bridget Jonesové. Na naší scé-
ně můžete aktuálně v kinech
zhlédnout nový film doku-
mentaristky Jany Počtové
Generace singles. Tento po-
jem může být inspirací k nav-
štívení kina v prázdninových
měsících. Boci

Jsou svobodní, flexibilní, ekonomicky nezávislí... a nezadaní.
Čeština pro ně nemá přiléhavý výraz, a tak se jim říká singles -
v angličtině svobodní, nezadaní, ale také jednotliví, sami. Říká
se, že tito singles jedinci obvykle bydlí ve velkých městech a ka-
riéra je pro ně důležitější než zakládání rodiny, než pevný vztah.
Zkreslený pohled většiny „zadané“ populace. Dnes již toto 
označení neplatí. Singles lidé už zdaleka nejsou jen ti, kteří si to
dali jako svůj životní cíl. Tento „problém“ se začíná pomalu tý-
kat většiny z nás. Jana Počtová, dokumentaristka
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Aktuálně z města

Krátce z jednání rady města
Dne 18. července 2011 se konala 13. schůze
Rady města Rýmařova. Přinášíme stručný
výtah ze Zprávy o činnosti komise pro ob-
čanské záležitosti za rok 2010, která se zde
projednávala.
Komise pro občanské záležitosti při Radě
města Rýmařova pracuje pod vedením Mgr.
Květoslavy Sicové. Rozsáhlou činnost komi-
se zabezpečuje třináct členů, z nichž tři jsou
zastupitelé a deset z řad občanů. Komise za-
bezpečuje osobní, rodinné i společenské
slavnostní události, kterými doprovází naše
spoluobčany od jejich narození až po smu-
teční rozloučení při jejich úmrtí.
Vítání nových občánků do svazku obce se
koná 4x ročně v koncertním sále Střediska

volného času na Divadelní ulici. V roce 2010
se narodilo 77 dětí, vítání se účastnilo 65 dě-
tí. Konalo se také zvláštní vítání prvního ob-
čánka města, narozeného 2. ledna 2010.
V roce 2010 se uskutečnilo v obřadní síni ja-
novického zámku 52 svatebních obřadů,
čtyři svatební obřady se uskutečnily na hradě
Sovinci, pět v obci Malá Morávka, dva
v Dolní Moravici a jeden ve Staré Vsi.
Proběhla také jedna jubilejní svatba na přání
členů rodiny.
Životní jubilea: 70letí a 75letí občané jsou
každoročně na podzim zváni na slavnostní ve-
čer s živou hudbou a občerstvením. 80letí
a starší občané jsou individuálně navštěvováni
a s jejich souhlasem je jim rovněž blahopřáno

prostřednictvím Rýmařovského horizontu.
V roce 2010 dosáhl počet jubilantů čísla 210.
Smuteční obřady: Na požádání rodiny smuteč-
ní projev připraví a přednese Mgr. Květoslava
Sicová nebo Božena Filipová. Postupuje se
podle pokynů Františka Filipa ml. a podle přá-
ní pozůstalých. Při církevních rozloučeních ob-
vykle není civilní řečník přítomen. V roce 2010
bylo provedeno 54 smutečních obřadů.
V souvislosti s činností komise pro občanské
záležitosti je nezbytná spolupráce s matrikou
městského úřadu.
Rada města vzala na vědomí předloženou
zprávu o činnosti komise pro občanské zá-
ležitosti za rok 2010. Hana Pavlásková,

převzato z webu města

Zpráva o stavu kultury
Prvním projednávaným bodem byla Zpráva
o stavu kultury ve městě za rok 2010, kterou
vypracovává odbor školství a kultury.
Zabývá se hospodařením knihovny, muzea,
Střediska volného času a Rýmařovského ho-
rizontu, průběhem oprav památek a výsled-
kem žádostí o dotace a jejich využití.
Městská knihovna hospodaří s asi dvěma mi-
liony korun, registruje celkem 974 čtenářů.
V roce 2010 zaznamenala 13 863 návštěv
a 60 743 výpůjček, uspořádala 100 akcí
s celkovou účastí 6 163 osob.
Městské muzeum v roce 2010 přijalo 2,4 mi-
lionů a vydalo 2,7 milionů, rozdíl byl způso-
ben nesouladem v harmonogramu financová-
ní projektu Návrat starých časů. Celkový po-
čet evidenčních čísel ve sbírkách muzea 
k 31. prosinci 2010 činí 20 988, skutečný po-
čet jednotlivých kusů dle odhadu přesahuje 

46 tisíc. Nadále probíhá inventarizace, opravy
a konzervace předmětů, sbírky muzea se daří
rozšiřovat zejména díky darům občanů.
Galerie Octopus a Pranýř za rok 2010 nabídly
dohromady 20 výstav. Publikační činnost or-
ganizace v loňském roce zajišťoval především
Mgr. Martin Samson, činnost badatelská se
zaměřuje na poválečné dějiny Rýmařovska.
Městské informační centrum přilákalo 14 099
návštěvníků, internetová učebna 6 929.
Rozpočtové prostředky Střediska volného ča-
su dosahují 10 milionů Kč. Přestěhování do
náhradních prostor na dobu rekonstrukce kul-
turního domu proběhlo bez komplikací, orga-
nizace zajišťuje provoz kroužků v běžném re-
žimu a v roce 2010 realizovala projekty Síla
zvuku a Bavíme se společně po celé léto, na
něž získala příspěvky z Operačního progra-
mu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko.

V současnosti středisko nabízí 44 zájmových
útvarů v oddělení estetiky, tělovýchovy, tech-
niky a přírodovědy, působí v něm též taneční
skupiny Move2you a Neila. V roce 2010 by-
lo zřízeno mateřské centrum Sluníčko, plánu-
je se jeho rozšíření. SVČ navíc pořádá tábory
a kulturní i sportovní akce.
Do oprav kulturních památek město v roce
2010 investovalo 418 493 Kč. Restaurováno
bylo sousoší Kalvárie spolu s kamenným kří-
žem u kaple V Lipkách a dále socha panny
Marie Immaculaty ze zámku v Janovicích,
jež byla městu zapůjčena a umístěna k faře.
Objekt římskokatolické fary podstoupil vý-
měnu části oken. Rovněž byly vyrobeny čty-
ři dřevěné kříže jako náhrada za starší, zchát-
ralé, nacházející se na cestě z Rýmařova do
Stránského a v kostele sv. Kateřiny.
Zastupitelé zprávu vzali na vědomí.

Zpráva o hospodaření města k 31. květnu 2011
Další bod programu tvořily otázky finančního
zdraví města. K tomu se vztahuje hodnocení
činnosti kontrolního výboru od druhého polo-
letí roku 2010 do současnosti, informace o při-
jatých doporučeních výboru finančního a zprá-
va o hospodaření města.
Kontrolní výbor za dané období provedl kon-
trolu placení odpadů, činnosti komise doprav-
ní, kulturní, životního prostředí, bytové a hos-
podářské, muzea, městské policie, knihovny
a Střediska volného času. Zprávu o činnosti
kontrolního výboru zastupitelé vzali na vědo-
mí, soupis doporučení finančního výboru rov-
něž.
Zpráva o hospodaření města obsahuje také vý-
hled hospodaření do letošního 31. prosince
a prognózu na roky 2012-2014. Jsou v ní zahr-
nuty už známé výsledky žádostí o dotace. Z vý-
sledků poslední výzvy Regionálního operační-

ho programu MSK vyplývá, že z podaných žá-
dostí město obdrží dotaci jen na záměr
Regenerace brownfieldu Janovice, jehož reali-
zace se plánuje na rok 2012. Zkrátka tak přišly
záměry Regenerace brownfieldu Dukelská,
Školní náměstí, oprava náměstí Míru
i Revitalizace sídliště Hornoměstská, která je
v letošním rozpočtu realizována dotací
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Co se plnění rozpočtu týče, probíhá bez výpad-
ků. Celkové příjmy k uvedenému datu dosáhly
87 069 394 Kč, z toho příjmy daňové činily
41,331 mil. Kč, z pronájmu 16 milionů, zá-
kladní dotace především ze státního rozpočtu
dosáhly 24,517 milionů a rozvojové dotace
3,159 mil. Kč. K uvedenému datu bylo naplně-
no 42,2 % příjmů schváleného rozpočtu. Přijaté
úvěry zde čítají něco přes 17 milionů (z pláno-
vaných 37,5), splátky úvěrů z této sumy 7,3 mi-

lionů odčerpaly.
Suma na výdajové straně se k 31. květnu rov-
nala 89 550 521 Kč. Z toho je například dopra-
va 3,8 milionů (převážně za údržbu komunika-
cí), vzdělání a věda 4,350 milionů, kultura
a církve 1,863 milionů, tělovýchova 2,5 milio-
nu. Bydlení si zatím vyžádalo takřka 28 milio-
nů, převážně jako příspěvek Bytermu a nákla-
dy na Zelenou úsporám a Nový panel; na soci-
ální věci se vydalo 16,1 mil. Kč, celkové ná-
klady na správu zatím činily 12,729 mil. Kč.
Výhled na roky 2012-2014 se drží v intencích
rozpočtů posledních let. Předpokládá meziroč-
ní nárůst daňových příjmů o 2 %, investiční ak-
tivita se bude výrazně snižovat. Očekává se
dovršení spoluúčasti města na rekonstrukci bu-
dovy SVČ (2012) a rekonstrukce náměstí Míru
(asi 2014, po skončení oprav plynovodů).
Materiál byl zastupiteli jednomyslně schválen.

Ze zasedání zastupitelstva
Šesté zasedání rýmařovského městského zastupitelstva se konalo v úterý 28. června. Rada města se od minulého zasedání zastupitelstva sešla dva-
krát v termínu řádném (10. května a 13. června) a jednou v mimořádném (23. května). Přijala 184 usnesení, z toho 32 doporučení pro zastupitelstvo.
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Zákaz požívání alkoholu rozšířen
Zastupitelé schválili rozšíření Obecně závaz-
né vyhlášky č. 1/2008, která vymezuje místa,
na nichž je požívání alkoholu zakázáno.
Návrh na zmnožení těchto míst přinesl Marek
Bocián, podnět však dle jeho slov vzešel od
Policie ČR, která se v tomto ohledu zasazo-
vala zejména o ochranu dětských hřišť. Návrh

rovněž vylučoval požívání alkoholu v zahra-
dě Hedvy, na přilehlém koupališti a u azylo-
vého domu. Omezení se nevztahuje na dny
31. prosince a 1. ledna a neplatí ani po dobu
konání městem povolených akcí.
V následné diskusi byly vzneseny požadav-
ky na zahrnutí Horní ulice, která dostala no-

vé lavičky, a areálu nemocnice. Na dotaz
Romana Vepřeka, zda policie dokáže místa
účinně kontrolovat, odpověděl starosta klad-
ně. Návrh byl jednomyslně schválen, dodat-
ky zapracovány ze záznamu a Obecně zá-
vazná vyhláška č. 2/2011 vyvěšena 13. čer-
vence.

Město dostane janovický zámek do výpůjčky
S nabídkou na změnu vztahu města k zámku
přišli 12. května 2011 zástupci Zařízení slu-
žeb pro Ministerstvo vnitra. Pro město to
znamená bezplatné užívání objektu na jedné
straně a povinnost o něj pečovat - tedy udr-
žet jej alespoň ve stavu k datu výpůjčky - na
straně druhé.
Nabídka byla projednána v komisích rady
města, ty však její přijetí většinou nedoporu-

čily, komise hospodářská si vyžádala další
informace. Ing. Klouda uvedl, že připadne-li
zámek nakonec státu, bude vydražen, před-
kupní právo město nemá. K možnosti vý-
půjčky jen části budovy se ministerstvo staví
spíše odmítavě. Jako výhodu starosta zmínil
možnost investovat do oprav alespoň výši
původního nájmu a příležitost zámek lépe
spravovat a dohlížet na něj.

V diskusi vystoupila Květoslava Sicová s vy-
jádřením kulturní komise, která pochybovala
o možnosti zámek smysluplně využít a obá-
vala se rizik v případě nutnosti náhlých 
oprav, k jednomyslnému závěru však podle
ní komise nedospěla. Starosta i místostarosta
přijetí nabídky podpořili. Návrh byl nakonec
zastupiteli schválen poměrem 14 hlasů ku 3. 

JaPo

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Starosta města Rýmařova
vyhlašuje

konkurzní  ř í z e n í
na základě usnesení rady města č. 687/13/11 a) ze dne 18. 7. 2011

na funkci

jednatele společnosti Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Místo výkonu práce: Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2012

Stanovené požadavky: • vzdělání vysokoškolské,
• zkušenosti s vedením pracovního týmu

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu,
• telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
• datum a podpis

K přihlášce přiložte: • strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas s nakládáním s vámi poskytnutými údaji pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se 

na uchazeče narozené po 1. 12. 1971),
• čestné prohlášení dle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání
nejpozději 31. 8. 2011

Lhůta pro podání přihlášky: 31. srpna 2011

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a konkurzní řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude ucha-
zečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí v konkurzním řízení vznikly. Po ukončení konkurzního řízení budou do-
kumenty s osobními údaji zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Petr Klouda, starosta města, tel.: 554 254 130, mobil 724 179 157. 

Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova, v. r.
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na místo:

referenta finančního odboru
- fakturace, agenda DPH, agenda majetku

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2011
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 9. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění

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

Jiné požadavky: - požadované vzdělání: minimálně ukončené středoškolské ekonomického zaměření s maturitou,
- dobrá znalost aplikace zákona o DPH a hlavních zásad účetnictví,
- orientace v právních předpisech (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, oba v platném znění),
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
- odpovědnost a preciznost, samostatnost, důslednost při dodržování zákonů, organizační schopnosti,
- vysoké pracovní nasazení,
- řidičský průkaz skupiny B výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
- evidence došlých a vystavených faktur, poukazů a přepoukazů, provádění a kontrola jejich úhrady,
- kompletní výkon agendy DPH, včetně pravidelného zpracovávání a podávání daňového přiznání k DPH,
- evidence majetku města, včetně nastavení a účtování o všech jeho pohybech,
- zpracování a pravidelná aktualizace odpisových plánů majetku města a kontrola správného účtování v oblasti 

odpisování,
- metodické a organizační zajištění inventarizace majetku a závazků města

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

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

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov 

nebo poštou s datem odeslání nejpozději 23. srpna 2011

Lhůta pro podání přihlášky: 23. srpna 2011

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude 
uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.).
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů ohledně tohoto výběrového řízení a přesného rozsahu pracovní činnosti podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ
Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martin Ondra, tel.: 554 254 150.

Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

živnostenský odbor
Upozornění poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru

Dne 1. 1. 2011 nabyl úãinnosti zákon ã. 145/2010
Sb., o spotfiebitelském úvûru a o zmûnû nûkte-
r˘ch zákonÛ (dále jen zákon o spotfiebitelském 
úvûru). Uveden˘ zákon zavedl novou vázanou Ïiv-
nost „Poskytování nebo zprostfiedkování spotfie-
bitelského úvûru“.
Podnikatelé, kteří dosud poskytovali nebo
zprostředkovávali spotřebitelské úvěry
v rámci volné živnosti „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živno-
stenského zákona“, oboru „Zprostředkování
obchodu a služeb“, případně jiného oboru,
mohou tuto činnost vykonávat pouze do 31.
12. 2011. Po uvedeném datu jim oprávnění
k poskytování nebo zprostředkování spotře-
bitelského úvěru zaniká, ledaže by požádali
kterýkoliv obecní živnostenský úřad o vydá-
ní výše uvedené vázané živnosti.
Nová vázaná živnost bude stávajícím podni-
katelům bez poplatku vydána pouze tehdy,
jestliže prokáží, že před účinností výše uve-
deného zákona (tj. před 1. 1. 2011) skutečně
vykonávali činnost spočívající v poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů
(např. kopiemi smluv s klienty nebo potvrze-
ním praxe institucí, pro kterou podnikatel 
úvěry zprostředkovává, apod.).
Za nesplnění nové informační povinnosti

hrozí pokuta až do výše 1 milionu Kč!
Podnikatelům poskytujícím nebo zprostřed-
kujícím spotřebitelský úvěr přibyla nová po-
vinnost vyplývající ze zákona č. 180/2010
Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony (dále jen
zákon o finančním arbitrovi). Podle této
právní úpravy, která nabyla účinnosti dne 
1. 7. 2011, se rozšiřuje okruh subjektů (v zá-
koně označovány jako instituce), na které se
zmíněný zákon vztahuje, o osoby poskytují-
cí nebo zprostředkovávající spotřebitelské 
úvěry.
Všichni stávající podnikatelé, tj. bez rozdílu,
zda spotřebitelské úvěry poskytují nebo zpro-
středkovávají v rámci volné nebo nově vyda-
né vázané živnosti, jsou povinni do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti uvedené novely, tzn.
nejpozději do 1. 10. 2011, písemně sdělit ar-
bitrovi svoji obchodní firmu, název nebo
jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání
a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem
s uvedením jejího jména, příjmení, adresy,
funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronic-
ké adresy a ve stejném rozsahu údaje o zá-
stupci této osoby. Informační povinnost lze
splnit též na formuláři vydaném arbitrem.

Vzor formuláře pro splnění informační po-
vinnosti s vysvětlením je k dispozici na we-
bových stránkách www.finarbitr.cz.
Podnikatelé jsou dále povinni písemně a bez
zbytečného odkladu oznamovat arbitrovi
veškeré změny ve sdělených údajích. Za ne-
splnění informační povinnosti může být ulo-
žena pokuta až do výše 1 milionu Kč.
Kdo je finanční arbitr?
Finanční arbitr je specifický státní orgán,
v jehož pravomoci je řešení vymezeného 
okruhu sporů mezi zákonem stanovenými
subjekty, např. mezi bankou a jejím klientem
při poskytování platebních služeb nebo mezi
zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabí-
zení či zprostředkování spotřebitelského 
úvěru ad. Finanční arbitr především usiluje
o smírné vyřešení sporu a jeho pravomoc ne-
ní vyloučena ani v případě, kdy byla sjedná-
na rozhodčí smlouva.
Úkoly spojené s odborným, organizačním
a technickým zabezpečením činnosti arbitra
plní Kancelář finančního arbitra, která je or-
ganizační složkou státu, jejíž příjmy a výda-
je jsou součástí rozpočtové kapitoly
Ministerstva financí. 

Obecní živnostenský úřad Rýmařov,
převzato z webových stránek města

Rekonstrukce Střediska volného času pokračuje podle harmonogramu
Je tomu témûfi pût mûsícÛ (od 
8. bfiezna 2011), kdy byla pfiedána
do rukou zhotovitelské firmy SAN -
JV, s. r. o., ·umperk, která vyhrála
v˘bûrové fiízení, budova Stfiediska
volného ãasu (kulturní dÛm) k re-
konstrukci. Ta by mûla b˘t dokonãe-
na v listopadu pfií‰tího roku. Práce
na akci, která je financována
z Regio-nálního operaãního progra-
mu Mo-ravskoslezsko, pokraãují
podle stanoveného harmonogramu.

V současné době probíhá nadále
bourání a demolice vnitřních pří-
ček, odstraňování starých pod-
lah, byly demontovány již téměř
všechny podhledy, dále elektro-
instalace, ústřední topení, vzdu-
chotechnika a odstraněny všech-

ny komponenty kotelny. Pomalu
se začíná rýsovat podoba pří-
stavby horolezecké stěny, byla
vybudována spodní stavba ramp
a přístupů směrem k třídě
Hrdinů. Vyrostla přístavba vesti-
bulu, který podpírají dva mohut-
né ocelové sloupy na betono-
vých patkách. Hrubou podobu
dostává garáž pro dvě stání, jejíž
stěny byly již vyzděny, a také to-
čité schodiště k ulici T. Matějky.
V suterénu jsou zabetonovány
patky pro podpůrnou konstrukci
výukové místnosti.
Hlavní sál, který by v budoucnu
měl sloužit jako divadlo či pro-
stor pro konání společenských
akcí, prozatím zeje prázdnotou.
Jen několik stavebních dílců, le-
šení a nájezdových plošin připo-
míná, že zde panuje stavební
ruch. „Jak bude vypadat podoba
budoucího divadelního sálu, zda

sedadla budou kaskádovitě za-
jíždět pod balkon či nikoli, se
ještě neví, protože toto vybavení
není součástí hrubé stavby. Také
bude potřeba ještě staticky doře-
šit stávající galerii, která je
v současnosti podepřena čtyřmi
sloupy, ale my potřebujeme, aby
tady byly sloupy dva, právě kvů-
li nové technologii zasunovacích
sedadel,“ informoval při kon-
trolním dnu investiční referent
odboru životního prostředí a re-
gionálního rozvoje Městského 
úřadu Rýmařov Jiří Šlézr. Vedle
současného zadního vchodu je
připraven výkop pro budoucí vý-
tah, jenž bude sloužit imobilním
občanům.
I když probíhá stavba podle pře-
dem stanoveného harmonogra-
mu práce, neobejde se bez drob-
nějších stavebních komplikací.
„Problém spatřujeme pouze
v tom, že v některých částech je
stav ocelové konstrukce po od-
krytí horší, než tomu původně
mělo být. Zejména podhledy
jsou značně zkorodované a bude

Foto: Jakub Vala
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nutné je vyměnit. Na některých
místech se vytvořil kondenzát,
a tím vznikla rez a momentálně
jsou některé ocelové dílce ve
stavu, ve kterém se v žádném
případě zakrýt nedají. Čekáme
na konečné posouzení ocelové
stavby, jež vypracovává specia-

lizovaná firma. Posuzovat se
mohlo až po odkrytí ocelových
konstrukcí. Na základě tohoto
odborného posudku se bude po-
kračovat v dalším postupu. Dnes
je však jisté, že tyto staré pod-
hledové dílce napadené korozí
se s určitostí budou muset vymě-

nit. Kromě toho podle původní-
ho projektu, jak měla stavba vy-
padat, některé prvky v ocelové
konstrukci chybí, dílce měly být
opatřeny nátěrem. Pro nás bude
hlavní prioritou posudek odbor-
né firmy a my se jím budeme
striktně řídit,“ doplnil důležitou

informaci vedoucí odboru život-
ního prostředí a regionálního
rozvoje Městského úřadu Rý-
mařov RNDr. František Čer-
mák. O průběhu rekonstrukce
Střediska volného času budeme
přinášet informace pravidelně. 

JiKo

Litevská delegace přijela podpořit další mezinárodní projekty
Na pracovní náv‰tûvu zavítala do
R˘mafiova ve stfiedu 20. ãervence
devítiãlenná litevská delegace ze
spfiáteleného mûsta Alytusu.
Rýmařov byl jedním z prvním
měst Moravskoslezského kraje,
které navázalo kontakty v Litvě.
Od roku 2005 trvají úzké vztahy
mezi jednotlivými subjekty měs-
ta Rýmařova a litevského
Alytusu. Počátky spolupráce by-
ly navázány v polském partner-

ském městě Ozimku na projektu
Svět přátel a od té doby se vzta-
hy dále prohlubují díky
Gymnáziu Rýmařov, Základní 
umělecké škole Rýmařov,
Středisku volného času
a Městskému úřadu Rýmařov.
Několik desítek studentů
z Rýmařova a představitelé zmí-
něných subjektů měli možnost
osobně navštívit litevská města
Alytus a Vilnius a recipročně li-

tevští studenti a představitelé
kulturního a společenského ži-
vota zavítali do Rýmařova, aby
představili svou kulturu a národ-
ní zvyky. Nejúspěšnější akcí by-
lo vystoupení studentského pě-
veckého sboru v koncertním sále
v národních litevských krojích.
Litevské hosty přivítal v den je-
jich příjezdu na radnici místosta-
rosta Jaroslav Kala. V čele litev-
ské delegace byla zástupkyně ře-
ditele střední školy a členka rady
města Alytusu Silvija Pešteniene
společně s tajemníkem Měst-
ského úřadu Tomasem Budeli-
sem. Cílem jejich návštěvy bylo
představit v Rýmařově litevskou
kulturu a především naplánovat
do budoucna další mezinárodní
projekty. Nově by do česko-li-
tevských vztahů mělo vstoupit
Městské muzeum Rýmařov
v rámci projektů muzeí v Rýma-
řově, Alytusu a Ozimku.
Litevská delegace absolvovala
v průběhu třídenní návštěvy pro-
hlídku rýmařovské radnice, zaví-
tala do firmy Rodinné domky

Rýmařov, dále do hotelového
komplexu Avalanche a uskuteč-
nila výlet do Karlovy Studánky
spojený s výjezdem na Ovčárnu.
Bohužel počasí nebylo příznivě
nakloněno, a tak se původně plá-
novaný výstup k vysílači na
Pradědu musel odložit.
Pro závěrečný večer, jenž se 
uskutečnil ve čtvrtek 21. červen-
ce v koncertním sále SVČ
Rýmařov, si litevská delegace
připravila výstavu fotografií
města Alytusu. Autorem byl fo-
tograf a ekolog Žydrunas
Sinkevičius, který byl také osob-
ně přítomen. Na závěr byl pro-
mítnut oceňovaný amatérský
film litevského režiséra a herce
Robertase Šarknickase s pří-
značným názvem Neopouštějte
nás, v němž sugestivně ztvárnil
vlastní zážitky z dětství v dět-
ském domově. V pátek se hosté
z Litvy vydali na cestu do pol-
ského Ozimku, kde navštíví mu-
zeum dinosaurů a budou jednat
o dalším rozšíření spolupráce. 

JiKo

Slovo krajského zastupitele

Ve středu 22. června 2011 pro-
běhlo v Ostravě 20. zasedání za-
stupitelstva Moravskoslezského
kraje, které mělo na programu
jednání celkem 95 bodů.
Velmi diskutovaným bodem byl
Návrh na uzavření dohody MSK
se společností VaK Bruntál, a. s.,
který byl těsnou většinou schvá-
len. Tato dohoda byla společností
VaK navržena proto, že nelze vy-

loučit další právní kroky společ-
nosti Focus-Metal, s. r. o., vůči
Moravskoslezskému kraji, který
je ručitelem společnosti VaK, a. s.
Zastupitelé schválili neinvestiční
dotaci na hospodaření v lesích
40 žadatelům, mezi kterými byly
také Spojené lesy, s. r. o.,
Rýmařov, které získaly 80 380
Kč. Celkem bylo rozděleno 1,5
milionu Kč.
Krajské zastupitelstvo schválilo
návrh na profinancování a kofi-
nancování projektů v oblasti
školství. Např. projekt Podpora
přírodovědných předmětů, jehož
partnerem je i Gymnázium
Rýmařov, p. o., ve výši 11 mil.
Kč, dále projekt Diagnostické
nástroje, ICT a pomůcky pro pe-
dagogicko-psychologické porad-
ny v částce 12 mil. Kč a projekt
Diagnostické nástroje, ICT po-
můcky pro specializovaná centra
v částce 12 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo sloučení
Střední školy řemesel a služeb
a Základní školy v Havířově,
sloučení Gymnázia a Střední prů-
myslové školy elektrotechniky,
informatiky a řemesel ve Fren-
štátě pod Radhoštěm, sloučení
Obchodní akademie a Střední
školy poštovních a logistických
služeb v Opavě, sloučení Střední
odborné školy dopravní a Střed-
ního odborného učiliště Ostrava-
Vítkovice a Střední školy Ostra-
va-Kunčice. Sloučení organizací
Gymnázium Bruntál a Sportovní
gymnázium Vrbno pod Pradědem
hlasováním neprošlo.
Zastupitelstvo MSK rozhodlo
profinancovat a kofinancovat
projekt II/449 - Rýmařov -
Ondřejov, rekonstrukce silnice
km 0,00 - 11,40 II. stavba, před-
kládaného do Regionálního ope-
račního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007 - 2013

ve výši 223 mil. Kč. Hlavním cí-
lem projektu je zvýšení bezpeč-
nosti, zlepšení dopravní obsluž-
nosti a vytvoření podmínek pro
ekonomický rozvoj. Plánuje se
rozšíření komunikace na katego-
rii 7,5/60, vybudování opěrných
zdí a vyztužení svahů a rekon-
strukce, případně rozšíření pro-
pustí a mostů. Smlouva o dotaci
je podmíněna modifikovanou
platbou.
Krajské zastupitelstvo schválilo
dlouhodobý záměr podpory 
údržby lyžařských běžeckých
tras v Moravskoslezském kraji
po dobu udržitelnosti projektu
MSK s názvem Jesenická ma-
gistrála. Jde o vytvoření kvalit-
nějších podmínek pro provozo-
vání lyžařského sportu a cyklo-
turistiky a zapojení veřejnosti
všech věkových kategorií k ak-
tivnímu trávení volného času
v rekreační oblasti Jeseníků.

Foto: Hana Pavlásková
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Jedna paní povídala

Dálkový výslech

Celkové náklady projektu dosa-
hují výše maximálně 23 mil. Kč.
Dotace z ROP pokryje 85 % ná-
kladů, podíl Moravskoslezského
kraje činí 15 % nákladů. Projekt
plynule navazuje na projekt
Beskydské magistrály, jehož rea-
lizace byla ukončena 31. března
2011.
Zastupitelé kraje rozhodli po-
skytnout investiční dotace z roz-
počtu MSK v rámci Programu
na zvýšení absorpční kapacity
obcí a měst do 10 tisíc obyvatel
v celkové výši 20,7 mil. Kč, což
je pro obce do 10 tisíc obyvatel

jeden z mála dotačních titulů na
investiční akce. Dotace byly
schváleny obci Dolní Moravice
na obnovu veřejného osvětlení
ve výši 258 800 Kč, dále obci
Tvrdkov na odpočívadlo u vodní
nádrže Tvrdkov-Rýmařovsko ve
výši 365 500 Kč, městu
Břidličná na opravu kostela sv.
Antonína ve Vajglově ve výši
360 000 Kč, obci Dětřichov nad
Bystřicí na částečnou rekon-
strukci budovy obecního úřadu
a vybudování zdravotního stře-
diska ve výši 504 200 Kč a obci
Stará Ves na obnovu a moderni-

zaci obce částka 326 100 Kč.
Dlouze projednávaným bodem
byl návrh strategické spolupráce
při provozování nemocnice
v Novém Jičíně. Zdravotní vý-
bor doporučil provozovat ne-
mocnici v Novém Jičíně formou
pronájmu podniku. Krajské za-
stupitelstvo pověřilo náměstka
hejtmana Karla Konečného po-
kračovat v projednávání doporu-
čení zdravotního výboru. Zprávu
pak předložit na příštím jednání
krajského zastupitelstva MSK.
Náměstek hejtmana podal infor-
maci k efektivnímu řízení ne-

mocnic zřizovaných MSK (týká
se i nemocnice v Krnově). Zde
byly definovány dílčí cílové vý-
stupy. Byla nastavena jednotná
struktura řízení v jednotlivých
nemocnicích, jednotné výkaz-
nictví, byl zprovozněn datový
sklad, vytvořena manažerská
aplikace, realizace společných
nákupů, jednotné řízení v oblasti
investiční politiky a hlavně byla
nastavena jednotná politika ve
vyjednávání se zdravotními po-
jišťovnami. Ing. Jaroslav Kala,

krajský zastupitel
a místostarosta

S kanalizačním odérem za krásami Rýmařova
Smrdutý zápach kanalizační stoky, povalu-
jící se vyplavené toaletní papíry a výkaly
na malém parkovišti pod základní školou
na Národní ulici již řadu let trápí občany
při každé větší, a v současnosti již dokon-
ce při každé menší dešťové přeháňce.
Příčinou problémů je údajně kanálové po-
trubí a hlavně kanálová vpusť umístěná
v rohu parkoviště, ze které se velkým gej-

zírem tyto splašky derou na povrch. Podle
některých odborníků kapacita potrubí ne-
stačí odvádět dešťovou vodu. Podle jiných
stojí údajně za příčinou nezodpovědné fir-
my podílející se na rekonstrukcích domů
tím, že likvidují zbytky používaných omít-
kových směsí do kanálových vpustí. Tak či
onak, nevábně vyhlížející kout našeho
města odrazuje nejen procházející návštěv-

níky, ale podle okresní hygienické stanice
je navíc zdrojem bakterií a infekce.
Nejohroženějšími v tomto ohledu mohou
být děti hrající si na nedalekém hřišti. Jak
dlouho ještě bude trvat stav s nevyhovující
kanalizací, na to jsme se zeptali pracovní-
ků organizace Městské služby Rýmařov,
kteří se tímto problémem v současnosti in-
tenzivně zabývají.

odpovídá technik Městských služeb Rýmařov Bohumil Mořkovský
Tím, že docházelo ke stále častějšímu ucpá-
vání této kanalizace a neustálé pravidelné
čistění a průtahy fekálním vozem začaly být
neekonomické, začali jsme pátrat po příčině
neprůchodné kanalizace. Pozvali jsme firmu,
která pomocí speciální kamery provedla mo-
nitoring prostoru kanalizace, a bylo zjištěno,
že ze směru od Bartákovy ulice do centra
sídliště Příkopy se v úseku téměř pěti metrů
propadla klenba kanalizačního potrubí a tato

havárie znemožnila plnou průchodnost zmí-
něné kanalizace. Stávající kanalizace je z še-
desátých let a vzhledem ke značnému převý-
šení (trasa kanalizace vede od kostela
z Národní ulice a prudce s převýšením dese-
ti metrů padá dolů směrem na Příkopy) vel-
ký tlak vody za více jak čtyřicet let vykonal
své. Oprava bude provedena až na základě
vyřízení všech schvalovacích povolení, které
se týkají inženýrských sítí. Mohlo by se jed-

nat asi o dva až tři týdny. Opravu kanalizace
provede specializovaná firma.
Naší snahou je, aby oprava co nejméně zasáhla
do komunikace, spíše se budeme snažit využít
prostor travního pásu u parkoviště, rozhodující
však bude vyjádření dotyčných firem v rámci
inženýrských sítí. Vede tudy voda, plyn, elek-
trické rozvody, telefonní přípojky a k rekon-
strukci se také musí vyjádřit Správa a údržba
silnic, jelikož komunikace není naše, ale státní.

Milan Zlámal
Věk: 60
Povolání: oční optik
Záliby: cestování, zahradničení,
plavání
Zvláštní znamení: tajím

Kdy jste netrpělivý?
24. 12. 23:55.
Co je pro vás největší odměna?
Když vidím, že vidíte.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Šest přerostlých jehličnanů saha-
jících (nebezpečně) snad až do
nebe!
Jste „rýmařovská duše“?
Od pondělků do pátků.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Špatně zhotovené brýle.
Co obdivujete na lidech?
Úsměv, dobrou náladu a humor.

Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Zdenka Kašparová: Zločin
v Cukmantlu.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Byt, zahrada.

Fekální vůz Městských služeb Rýmařov čistí problematickou kana-
lizaci
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Zdravotnictví

Školství

Podhorská nemocnice proinvestuje v letošním roce 6,5 miliónu
Investice v celkové výši 6,5 miliónu korun
vynaloží v letošním roce Podhorská nemoc-
nice, která je členem skupiny Agel, do mo-
dernizace svých budov a do nového přístro-
jového vybavení. Na dalších investicích tý-
kajících se nemocnice se podílejí také město
Rýmařov a Bruntál.
Mezi nejvýznamnější akce letošního roku
patří v Rýmařově například stavební rekon-
strukce v místnosti pro zemřelé, která bude
vybavena novým chladícím boxem a chladí-
cí místností pro odpady. „Práce v těchto pro-
storách budou dokončeny ke konci července,
celkové náklady dosahují 400 tisíc korun.
V letošním roce rovněž zahájíme další inves-
tiční akci rýmařovského pracoviště, jejímž
cílem bude zvýšení komfortu pro pacienty.
Spočívat bude především ve vybudování so-

ciálních zařízení na pokojích. Tato investice
si vyžádá 2 miliony korun,“ říká ekonomka
Podhorské nemocnice Ing. Irena Orságová
s tím, že pacienti i personál se mohou těšit

rovněž z obměny přístrojů a inventáře - na
interní ambulanci rýmařovské části nemoc-
nice již bylo pořízeno nové EKG v hodnotě
66 tisíc korun a do konce roku přibudou no-
vá lůžka za 850 tisíc korun, obnoven bude
částečně také inventář a lékařská technika za
půl miliónu korun. Pro bruntálskou část ne-
mocnice je naplánována obnova lékařské

techniky za bezmála 1,5 miliónu korun, vo-
zový park se rozšíří o novou sanitu za 1,2
miliónu korun.
Mezi významné akce, na kterých se finančně
podílejí města Rýmařov a Bruntál, patří vý-
měna oken v části provozu léčby bolesti a re-
habilitace nemocnice v Bruntále. „Oproti
klasickým dřevěným oknům jsou ta plastová
levnější na údržbu a rovněž nejsou uživatel-
sky tolik náročná. Nezanedbatelná je i úspo-
ra za energie a estetický vzhled budovy, kte-
rého díky plastovým oknům dosáhneme,“ po-
pisuje Ing. Irena Orságová s tím, že zahájeny
budou v těchto dnech i práce na budovách
pracoviště v Rýmařově, které čeká zateplení,
výměna oken a oplášťování. 

Ing. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu Agel

Rozloučení se školním rokem
Skončil zase jeden z mnohých
školních roků. Prožili jsme hod-

ně pěkných akcí s rodiči a dět-
mi. Děti uzamkly zahradu a při-

vítaly se s Martinem, přešly
Vánoce. Při karnevalu si zasko-
tačily jako pohádkové postavy.
Děti připravily spolu s učitelka-
mi oslavy Dne matek. Další
svátek oslavily na svém dět-
ském dni Z pohádky do pohád-
ky. Také nezapomněly na starší
občany, pro které připravily
pásmo písniček, básniček a ta-
nečních vystoupení. Byly se po-
dívat u záchranných složek na-
šeho města, seznámily se s je-
jich prací. V den čarodějnické-
ho rejdění se vydaly na náměstí
a pozdravily všechny kolem-
jdoucí čarodějnickými písnička-
mi. Taktéž si vyzkoušely hru se
skřítky, kterým pomáhaly plnit

úkoly a získat barvy pro
Duhovou vílu.
Děti, které odcházejí do základ-
ní školy, se rozloučily, obdržely
pamětní listy a užily si diskoté-
ky s Hopsalínem. Čeká je další
mezník. Na cestě životem jim
přejeme hodně školních úspě-
chů, kamarádů a chápající paní
učitelky.
Nejen děti se těší na prázdniny,
ale i my pedagogové. Každým
rokem odvádíme náročnou
a zodpovědnou práci. Proto ce-
lému kolektivu mateřské školy
na ulici 1. máje 11 přeji hezké
prázdniny, načerpání nových
sil, ale hlavně DĚKUJI! 
Evženie Resnerová, MŠ 1. máje

Republikové finále odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Na čtyři dny se Pražský Strahov
zaplnil více jak 300 závodníky
v odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů. Ve dnech 
23. - 26. června se zde totiž ko-
nala největší a nejnáročnější
školní soutěž pro žáky základ-
ních škol či víceletých gymnázií
rozložená do dvou dnů a složená
z 12 disciplín. Základní škola
Jelínkova Rýmařov sem vyra-
zila obhajovat loňské fantas-
tické druhé místo v družstvech
a 2. a 3. místo v jednotlivcích.
Nebylo vůbec lehké se letos opět
kvalifikovat v soutěži družstev
přes okresní a krajská kola, což
se projevilo i v obměně soutěží-
cích družstev ve finále. Mezi

družstvy soutěží pouze žáci 
6. - 7. tříd v počtu 8, čtyři děvča-
ta a čtyři chlapci. Letos se navíc
soutěžilo v šesti kategoriích, kde
16 nejlepších jednotlivců dostalo
pozvánku na základě splněného
odznaku a nejvyššího bodového
součtu. Z naší školy bylo na sou-
těž jednotlivců vybráno 8 žáků
ve věku 12 až 15 let, kteří dosáh-
li v těžké konkurenci opět mimo-
řádných výsledků. Družstvo
skončilo na 5. místě z 19 soutě-
žících a kvalifikujících se druž-
stev. V jednotlivcích jsme napříč
kategoriemi a ročníky narození
získali v absolutním pořadí jed-
nou 1. místo, dvakrát 2. místo
a jednou 3. místo. V jednotli-

vých disciplínách jsme nejlep-
ších výkonů dosáhli 3x (60 m,
přeskok přes švihadlo a sedy-le-

hy). Získali jsme 1 diamantový,
6 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzo-
vých odznaků.

Foto: archiv MŠ 1. máje

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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V Praze se nejen závodilo, ale
všech 16 žáků si užilo i zajímavý
program. Návštěva Aquapalace
Praha, multikina Cinestar,
Petřínské rozhledny a bludiště,
sledování ukázek výcviku našich
elitních vojáků v Army show a ex-
hibice ve skoku o tyči nejlepších
českých závodníků, to vše v nich
zanechalo silné zážitky. A nesmí
se zapomenout na slavnostní zahá-
jení závodů ministrem obrany,

předsedou senátu a hejtmanem
Středočeského kraje, na státní
hymnu jako u nejvýznamnějších
závodů, na setkání s našimi vý-
znamnými reprezentanty a olym-
pioniky, závěrečný raut a pompéz-
ní vyhodnocení výsledků se spou-
stou cen. To vše za přítomnosti
České televize a pod dohledem
našich olympijských vítězů v atle-
tickém desetiboji, patronů a zakla-
datelů této soutěže Roberta

Změlíka a Romana Šebrleho.
Zde jsou výsledky našich repre-
zentantů, kterým byla za výbor-
nou reprezentaci naší školy udě-
lena pochvala ředitele školy:
diamantový odznak: Tereza
Krywdová (2. místo - jednotlivci)
zlaté odznaky: Jiří Turták,
Martina Macháčová, Radek
Sacký (1. místo - jednotlivci),
Martina Ohrádková, Šárka
Zapletalová (švihadlo - nejlepší

výkon), Lenka Machalíčková
(sedy-lehy - nejlepší výkon)
stříbrné odznaky: Veronika
Murínová, Tomáš Janík, Jan
Hrdlička (3. místo - jednotlivci),
Zlatuše Zobalová
bronzové odznaky: Michal
Hejný (2. místo - jednotlivci, 60
m - nejlepší výkon), Miroslav
Král, David Černý, Adam
Kopsa, René Bajcar. 

Mgr. Miloslav Slouka

Co mají děti umět před vstupem do mateřské školy?
Každým rokem si po zápisu dětí do mateřské
školy říkáme, zda-li vůbec rodiče vědí, co je tře-
ba děti naučit, aby zvládly vstup do mateřské
školy. V současné době jsou děti s mámou do 
3 či 4, někdy i 5 let doma. Mají problém s ko-
munikací (špatná výslovnost nebo vůbec ne-
mluví), proto si s dětmi povídejte nad obrázky
i o tom, co prožívají, čtěte pohádky. Dále je dů-
ležité, aby se o sebe děti dokázaly postarat, tzn.
užívání toalety, zvládaly základní hygienu - my-

tí rukou, utírání do ručníku, používání toaletní-
ho papíru. Měly by se umět obouvat, obléknout
se, zapínat knoflíčky, poznat své oblečení a do-
plňky. Dále zvládat správný úchop lžíce, tužky
(špetkový úchop) a porozumět jednoduchým
pokynům. Ostatní dovednosti děti zvládnou po-
stupem svého životního vývoje - výchovou
v rodině a vzděláním v mateřské škole.
Je důležité děti na mateřskou školu připravit
i psychicky - nestrašit je tím, že jim paní učitel-

ky v mateřské škole ukážou, že budou muset
dělat to či ono. Mateřská škola je hlavně pro dě-
ti, aby se v ní cítily dobře, těšily se za svou pa-
ní učitelkou, měly radost z pobytu a z kamarád-
ství, aby věděly, že mohou paní učitelce důvě-
řovat a těšit se na různorodé činnosti (pohyb,
zpěv, kreslení...). Rozvíjíme jejich dovednosti,
vědomosti i nadání, pomáháme jim začlenit se
mezi vrstevníky a rodičům zase při výchově je-
jich ratolestí. Evženie Resnerová, MŠ 1. máje

Za „nestydou“ na Rešovské vodopády
Nestyda, stydlivka - takto si pře-
křtili studenti některých ročníků
gymnázia rostlinku netýkavku
žláznatou, kterou se vydali poznat
na Rešovské vodopády v posled-
ních červnových dnech. Třicítka
studentů od sekundy do kvinty se
zde z úst zástupce CHKOJ Duša-
na Duhonského dozvěděla zajíma-
vosti z historie a současnosti této
lokality.

Rešovské vodopády jsou národní
přírodní památkou od r. 1966, ma-
jí rozlohu asi 72 ha. V současnosti
ochranáři rozvíjejí aktivity, aby lo-
kalita byla prohlášena za přírodní
rezervaci. Jako takovou ji už nyní
i berou.

V kaňonovitém údolí říčky
Huntavy se vyskytují chráněné
druhy rostlin a živočichů, ovšem
v poslední době se zde rozšířila in-
vazní rostlina netýkavka žláznatá.
Pochází z Himalájí, zde je tedy ne-
původním druhem a agresivně vy-
tlačuje původní rostliny, které sem
patří. Může se rozšířit natolik, že
naruší celý původní ekosystém.
Netýkavka žláznatá je 1 - 2,5 met-
ru vysoká jednoletá bylina. Má rů-

žové okvětní lístky. Kvete od
června do října, roste na okrajích
lesa, podél cest a podotů, ve vlh-
kých oblastech (zdroj: Wikipedie).
Po bližším seznámení s místem
studenti zlikvidovali přímo pod
vodopády ohniště, jež zde nemá
být, pročistili terén od odpadků,
našli dokonce i pneumatiku. Poté
hledali invazní netýkavku a sbírali
ji do přinesených pytlů. Samotná
lokalita je v letošním roce již čist-
ší od této rostlinky, ovšem nad vo-
dopády směrem ke Skalám byl te-
rén ještě velmi zaplevelený.
Nachází se zde také plevelná netý-
kavka nedůtklivá, obě rostliny
jsou si velmi podobné. Studenti se
je díky Vítu Slezákovi z CHKOJ
naučili správně rozlišovat.
Parné dopoledne v chládku říčky
Huntavy bylo velmi příjemné
a doufejme, že po této školní eko-
akci budou mnohým naše krásné
vodopády zase o něco bližší.

Fota a text: Pavlína Doleželová,
Gymnázium Rýmařov

Informace školní jídelny SŠ Rýmařov
Vážení strávníci,
dovolujeme si vás pozvat ke stravování ve školní jídelně Střední školy Rýmařov na Divadelní ulici. V pěkném a čistém prostředí vám po-
skytneme kompletní servis - přijdete, posadíte se a studenti Střední školy vás obslouží. Samozřejmostí je i možnost odnést si oběd domů.
Denně si můžete vybrat z nabídky dvou jídel. Kromě klasické české kuchyně zařazujeme do jídelníčku pokrmy zdravé výživy, různé
druhy salátů (zeleninové, těstovinové, luštěninové...), nezapomínáme ani na kuchyň našich babiček.

Jak se přihlásit?
Dostavit se k vedoucí školní jídelny paní Chlebcové a stravu si zakoupit osobně nebo zavolat
na tel. 554 23 01 85, příp. 554 21 25 41. Cena oběda od září 2011 činí 54 Kč, výdejní doba: 11.15 - 14.00.

Těší se na vás kolektiv školní kuchyně
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Sportovní závěr roku na SŠ Rýmařov
Dne 8. června pořádala škola 
6. ročník Běhu na Praděd o Pohár
starosty města Rýmařova. Za vě-
trného a sychravého počasí vy-
běhlo z Kurzovní chaty na vrchol
nejvyšší hory Jeseníků 34 hochů
a 17 děvčat ze SŠ Rýmařov
a SSOŠ Prima. Kategorii děvčat
vyhrála časem 18 min. 45 s.
Nikola Malíková, celkový vítěz
Radek Vöröš v čase 13 min. 13 s.
převzal od starosty města Ing.
Petra Kloudy pohár.
Dne 15. června se konal třetí
ročník atletického poháru Me-
moriál Jana Koňaříka. V atletic-
kém trojboji (skok daleký, vrh

koulí a běh na 60 m) soutěžili žá-
ci a žákyně pořádající školy a le-
tos poprvé i klienti Kouzelné bu-
řinky z Rýmařova. Ti s velkým
zápalem a za neustálého povzbu-
zování běželi sprint na 30 metrů,
házeli vařečkou do dálky a ská-
kali z místa. Disciplíny se jim
moc líbily a příští rok budou
znovu soutěžit.
Absolutní vítězkou a držitelkou
poháru se stala Kristýna
Havlíčková z 2. ročníku oboru
kuchař-číšník. Nejlepší závodni-
ci předal cenu vnuk Jana
Koňaříka Bronislav. 

Mgr. Petr Staněk

Úspěšné zakončení taneční sezóny
V sobotu 18. června se uskutečni-
lo v bohumínském kulturním do-
mě mistrovství České republiky
v modern dance a show dance
v sólech, duích a malých skupi-
nách. Taneční obor ZUŠ Rýmařov
zde měl své zástupce. V juniorské
kategorii nás zastupovaly Micha-
ela Blašková, Žaneta Szapowalo-
vá, Hana Marečková a Lenka Mr-
halová. Ve velmi silné konkurenci
(20 závodnic) se až do finálového
kola probojovala Míša Blašková,
která skončila na krásném 5. místě.
Za necelý týden poté, 24. června,
se v olomoucké Sidii konala pře-
hlídka pod názvem Rytmus tančí

dětem, kde se mimo jiné vyhlašo-
valy vítězové žebříčkových soutě-
ží. A právě výrazový tanec v juni-
orské kategorii byl zastoupen
hned dvěma našimi sólovými ta-
nečnicemi, které shodným po-
čtem bodů získaly stupeň nejvyš-
ší a titul absolutního vítěze.
Michaela Blašková a Žaneta
Szapowalová si odvážely zlaté
medaile, poháry a spoustu dárků.
Nejen vítězům, ale všem svým ta-
nečníkům přeji krásné prázdniny,
hodně sluníčka a již nyní se těším
na další tancování. 

Alena Tomešková, učitelka
tanečního oboru ZUŠ Rýmařov

ZUŠ Rýmařov v Městě Albrechticích
V květnu letošního roku naši
ZUŠ navštívili učitelé a žáci
ZUŠ Město Albrechtice. Při spo-
lečném koncertu s žáky naší ško-
ly předvedli rýmařovskému pub-
liku několik vynikajících pěvec-
kých i instrumentálních vystou-
pení ze své úspěšné muzikálové
show.
Protože podobné akce, při kte-
rých se mohou setkávat žáci
z různých škol, na naší ZUŠ
podporujeme, rádi jsme přijali
pozvání ke společnému koncer-
tování na zahradní slavnosti, kte-

rou každoročně na konci školní-
ho roku připravují pro své žáky,
jejich rodiče i širokou veřejnost
učitelé albrechtické ZUŠ. Letos
se tato akce konala 21. června.
Naši školu na ní reprezentovali
členové školní kapely ZUŠKA-
BAND a školního pěveckého
sboru, kteří posluchačům před-
vedli to nejlepší, co se v průběhu
školního roku naučili. Úspěch
sklidilo např. nastudování
Vltavy Bedřicha Smetany či náš
letošní hit, opera T. Hanzlíka
Tvarůžková óda, na jejíž realiza-

ci se nemalou měrou podíleli ta-
ké žáci literárně-dramatického
oboru. Přestože všechny skladby
žáci prezentovali už dříve na
různých školních akcích, přece
jen jim toto vystoupení přineslo
zcela novou zkušenost, protože
se odehrávalo pod širým nebem,
na školní zahradě albrechtické
ZUŠ.
Po vystoupení čekalo všechny 
účinkující občerstvení, posezení
u ohně s opékáním, ale i zábavné
hry, soutěže, skákací hrad a růz-
né sportovní aktivity, do kterých

se mohli společně zapojit žáci
z obou zúčastněných škol. Není
tedy divu, že při návratu domů
se ve tvářích dětí zračila únava,
ale také spokojenost a dobrá ná-
lada, která celou akci provázela.
Děkujeme ještě jednou všem žá-
kům i učitelům naší školy, kteří
se zasloužili o zdárný průběh vy-
stoupení. Rádi bychom touto
cestou poděkovali také panu
Michalu Šopíkovi a firmě Vesper
Homes za finanční podporu této
úspěšné akce. 

L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Žijí mezi námi
Z jednoho života

Na začátek vám, naši čtenáři, po-
ložím otázku: Znáte v našem měs-
tě někoho, kdo je za-
psán do České data-
banky rekordů Agen-
tury Dobrý den v Pel-
hřimově? Já jednoho
znám a jeho jméno
vám sdělím až na kon-
ci svého povídání. Pro-
zradím jen, že doslova
celý život prožil v na-
šem městě. Vitální, ro-
zený optimista.

Sport a hudba - to vždycky patřilo
k jeho životu. Byl tenisovým hrá-

čem, budoval kurty
i kluziště, dobře hrál
košíkovou, lední ho-
kej, byl skvělým orga-
nizátorem všech spar-
takiád a svoje svěřen-
ce odvážel až do
Prahy. Jeho žáci
v něm nacházeli
schopného i přísného
trenéra.
Založil hudební sku-

pinu Pedagog, která hrála a rozdá-
vala radost půl století, však také
kronika Pedagogu má 1200 stran
a 5000 fotografií. Na produkce to-
hoto souboru v Avionu určitě za-
vzpomíná mnoho Rýmařovanů.
Učil na škole s Františkem
Vychodilem i na tehdejší Střední
všeobecné škole a mnoho let poté
v Břidličné. Určitě je zapsán v pa-
měti svých žáků. O sobě říká:
„Moc rád jsem organizoval srazy
a setkání. Když se povedou, to je
pak radost!“

Jako amatérský řidič má na svém
kontě neuvěřitelné 2 700 000 kilo-
metrů bez nehody.
A za co jej ocenila pelhřimovská
agentura Dobrý den? Je nejdéle
působícím občanem ČR v organi-
zování dětských letních táborů -
od roku 1945 jich bylo už 153
a vždycky perfektní.
Teď už jistě víte s určitostí (a spo-
lehlivě podle fotografie), že jde
o letošního jubilanta, který chodí
po světě už dvakrát čtyřicet let -
Mgr. Antonína Zaďu Zavadila. Si

Foto: archiv SŠ Rýmařov Fota: archiv ZUŠ Rýmařov
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Zavolal policii na otce,
skončil na záchytce

V brzkých nočních hodinách dne
27. června šetřili policisté
z Rýmařova oznámení 31letého
muže z Horního Města, že ho na-
padl jeho otec. Po příjezdu na
místo události policisté provedli
u obou dechové zkoušky.
Staršímu muži naměřili 1,63 pro-
mile a oznamovateli 2,27 promi-
le alkoholu. Při šetření začal být
syn na otce i hlídku agresivní. Na
výzvu policistů nereagoval a ne-
ustále otci vyhrožoval. Byl zajiš-
těn a po lékařském vyšetření pře-
vezen na záchytnou stanici k vy-
střízlivění. Je podezřelý z pře-
stupku proti občanskému soužití.

Vandal zničil malbu
na zdi a podlahu

V Karlově se 7. července v noci
odehrál kuriózní případ vloupá-
ní. Pachatel využil nepřítomnos-
ti majitele a vnikl přes nezajiště-
né okno v přízemí do chodby re-
konstruovaného bytu. Nic neod-
cizil, ale vzal plechovku s hně-
dou barvou, která byla odložena
na chodbě, a vylil její obsah na
stěnu chodby bytu. Došlo k po-
škození malby stěny, stropu
a stékající barva rovněž poškodi-

la laminátovou plovoucí podlahu
v místnosti. Majiteli bytu vznik-
la škoda okolo 10 tisíc Kč.

Z prodejny si odnesl,
co se dalo

Rýmařovští policisté šetří případ
vniknutí do prodejny potravin ve
Skalách. V průběhu noci z 8. na
9. července neznámý zloděj po-
škodil zadní dveře prodejny
a dostal se do objektu. Z poklad-
ny odcizil drobné mince v celko-
vé hodnotě okolo 2 tisíc Kč.
Dále se mu hodily cigarety, ciga-
retový tabák, cihla tvrdého sýru,
několik kilogramů klobás, okolo
50 kusů čokolády, zimní boty
a velká sportovní taška. Před-
běžně byla celková škoda vyčís-
lena na 11 tisíc Kč.

V létě mají žně
vykradači chat

V noci z neděle 10. července na
pondělí 11. července vnikl zloděj
do kůlny rekreační chaty v Rudě.
Odcizil motorovou pilu a křovi-
nořez za 16 tisíc Kč.
V Albrechticích u Rýmařova do-
šlo ke vloupání do chaty mezi 12.
a 15. červencem. Neznámý pa-
chatel odnesl zahradní nábytek
a slunečník uložený na zahradě

pod plachtou. Majiteli způsobil
škodu ve výši 12 500 Kč.
Další nemilé překvapení čekalo
majitelku rekreačního obydlí
v Jiříkově, která se vrátila v pon-
dělí 18. července skoro po měsí-
ci na svou chatu. Zloděj, který
v době její nepřítomnosti násilně
vnikl do objektu, odcizil nový
LCD televizor s DVD přehráva-
čem za 7 tisíc Kč.

Kabely i nářadí
se hodily

Ve Velké Štáhli se mezi 9. a 12.
červencem vloupal zloděj do šat-
ny budovy bývalé firmy. Odcizil
odtud 35 metrů kabelu, kompre-
sor a další nářadí. Způsobená
škoda činí přes 31 tisíc Kč.

Muž našel v lese
nevybuchlou munici

V neděli 17. července oznámil
51letý muž policistům v Rýma-
řově, že v lesním porostu v ka-
tastru obce Jiříkov nalezl muni-
ci. Na místo ihned vyjeli poli-
cisté, aby místo zabezpečili.
Přivolaný pyrotechnik zjistil, že
se jedná o hlavici ruční protitan-
kové zbraně bez zápalky, která
byla částečně ukryta v zemi.
Zajistil ji a převzal ke zničení.

Do garáže šel
pro křovinořez a pilu

V Rýmařově na ulici Palackého
vnikl neznámý pachatel v noci
z 27. na 28. června do garáže
Městských služeb. Odcizil moto-
rovou pilu a křovinořez s ná-
hradním lankem. Způsobená
škoda přesáhla 51 tisíc Kč.

Vloupali se
do recyklačního dvora
V noci z 18. na 19. července
vnikli zloději do objektu re-
cyklačního dvora na ulici 
8. května v Rýmařově. Vláma-
li se do kontejneru, kde je 
uskladněno staré elektronické
zboží určené k likvidaci. Z něj
odcizili klávesnici, PC moni-
tor, anténu k TV a mikrovln-
nou troubu.
Rýmařovští policisté pachatele
brzy vypátrali. Čtveřici mužů ve
věku od 19 do 35 let ve středu
20. července obvinil policejní
komisař SKPV z krádeže.
Mladíci měli do recyklačního
dvora chodit krást vyhozená 
elektrozařízení několikrát. Elek-
tronické spotřebiče, které byly
určeny k likvidaci, odvezli do
svých obydlí a používali pro
svou potřebu.

Při jízdě zřejmě usnul
Dne 13. července ráno došlo k dopravní nehodě na silnici
v Dětřichově nad Bystřicí. Pravděpodobně vlivem mikrospánku
vyjel řidič nákladního vozidla Ford Transit za pravý okraj ko-
munikace, poškodil dvě dopravní značky a sjel do silničního pří-
kopu, kde narazil do ohradníku. Nehoda se obešla bez zranění,
škoda na nákladním vozidle dosáhla výše okolo 30 tisíc Kč, dal-
ší 4 tisíce bude stát oprava značení a ohradníku.

Osadní výbory informují

Osadní výbor Ondřejov
zve na letní akce

Již tuto neděli 31. července se v Ondřejově, místní části Rýmařova,
bude od 11.30 konat Pouť v kapličce sv. Anny. Přijměte srdečné po-
zvání na tuto každoroční zajímavou akci.
Na třetí srpnovou sobotu (20. 8.) připravuje osadní rada tradiční

Letní podvečer spojený se
soutěží v pojídání švestko-
vých knedlíků. Letní podve-
čer bude zahájen v 15 hodin
na hřišti v Ondřejově a k tan-
ci a poslechu zahraje Duo
Akord. Pro účastníky je při-
pravena bohatá tombola
a chutné občerstvení.
Zájemci o účast v soutěži
o největšího jedlíka se musí
zaregistrovat do 20. srpna na
tel.: 606 837 950. Startovné
činí 70 Kč a hradí se v den
konání soutěže. Neváhejte
a přijeďte na letní akce do
Ondřejova, jste srdečně vítá-
ni. Osadní výbor Ondřejov

Foto: PČR Bruntál
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Historie jedné sochy

Socha Panny Marie a manželé Forgáchovi

Otazníky kolem sochy Panny Marie z janovického zámku
V naší krajině se s volně stojícími
sochami můžeme setkat již od ob-
dobí raného baroka. Byly zhoto-
veny z nejrůznějšího materiálu,
nejvíce se však uplatňovalo dřevo
nebo kámen, nejčastěji poměrně
snadno dostupný a dobře opraco-
vatelný pískovec, spíše ojediněle

vápenec nebo žula.
Pískovce, pevné klastické sedi-
mentární horniny, jsou vhodné ze-
jména pro stavební účely, některé
z nich jsou však barvou, zrnitostí,
pevností a opracovatelností vhod-
né i pro architektonické a sochař-
ské účely; používání pískovců do-

sáhlo vrcholu v gotice především
zásluhou kamenické hutě k stavbě
Chrámu sv. Víta na Pražském hra-
dě. Po určité stagnaci v období re-
nesance nalezl pískovec oblibu ze-
jména v baroku, kdy se stal takřka
výhradním sochařským kamenem,
a to nejen pro vrcholné mistry té

doby, ale i v tzv. selském baroku.
Obecně jsou jako pískovce ozna-
čovány pevné úlomkovité usaze-
niny, tvořené pískovými zrny
a základní hmotou. Rozlišovány
jsou podle vzájemného poměru
obsahu křemene, ostatních úlom-
ků a základní hmoty (jíl, prach, 

K plastikám v Rýmařově přibyla další. Město
využilo historický prostor pod farou, který od
ostřelování města v květnu 1945 a iracionální
planýrky obydlených ploch později budil léta
pocit znechucení z nevábné ruiny. Změnilo jej
velmi hezkou parkovou úpravou v příjemné
místo k procházkám a posezení podle návrhu
skvělého architekta. Zmizela též zahrádka,
která nás pamětníky kdysi fascinovala krásný-
mi růžemi a tulipány, především však vinnými
hrozny, jež v extrémním podnebí Jesenicka
dokázal vypěstovat náš nezapomenutelný pan
farář dr. František Vaňák. Šlo však o pozdní
přístavbu nejpozději z 19. století a nikdy nelze
zachovat vše, třebaže bychom si to asi přáli.
Místo se tak rozumně vrátilo k původnímu
prostoru pod průčelní stěnou renesančního
horního soudu z roku 1542, nyní děkanství.
Místo se prosvětlilo a umožnilo obohatit jej
sochou Neposkvrněné Panny Marie, jak napo-
vídá srpek měsíce, na němž stojí, a svatozář
s dvanácti hvězdami.
Sochu, jež stávala naproti vchodu do nejstarší
části janovického zámku, stíněna mohutnými
lipami, poškodili asi před patnácti lety tupí
a možná opilí výrostkové, aniž se vyšetřila je-
jich totožnost. Od té doby vlhla v mokrém pří-
zemí budovy u zámecké kaple. Pískovec však,

jak známo, musí dýchat. Zámek Janovice do-
sud patří ministerstvu vnitra, a tak bylo třeba
s institucí vyjednat zápůjčku plastiky a získat
povolení k restauračním a konzervátorským
pracím, jichž se ujal zkušený olomoucký od-
borník Ladislav Werkmann, který již restauro-
val sochy u kaple V Lipkách. Velmi hezká so-
cha modlící se mladé ženy skrývá zajímavé ta-
jemství, ale budí též některé otazníky.
Prohlédneme-li si pozorně podstavec, najdeme
na čelní straně nápis Regina pacis ora pro no-
bis, tedy Královno míru, oroduj za nás, a na
zadní straně A. D. (Anno domini) MCMXL,
tedy Léta páně 1940. Pod letopočtem je drob-
nými písmeny ještě FvdF, zde jsme trochu na
rozpacích. Mohlo by sice jít o iniciály kamení-
ka, ale též o dárce jménem Franciscus v (von?)
či d (de či donator?) Forgách.
Vzhledem k tomu, že v uvedené době patřil
zámek Františku Forgáchovi a jeho ženě Anně
Harrachové, je zcela jasné, kdo plastiku za-
koupil nebo přivezl a nechal instalovat. A nyní
se dostáváme k jádru věci. Roku 1940 stál zá-
mek již třetí rok na území zabraném
Velkoněmeckou říší s všehoschopným gesta-
pem a všudypřítomnými agenty. Bděli
SAmani, Sicherheitsdienst, úředníci a ústa 
účinně rozvazoval neustálý strach. Wehrmacht

zatím vyhrával. Roku 1939 doby-
to Polsko a rozděleno se Stalinem,
9. dubna padlo Dánsko, pak
Norsko. V květnu se pět dní brá-
nilo Holandsko, 18 dnů se marně
rvali Belgičané, Lucembursko
padlo za jediný den. 22. června
kapitulovala Francie. Jen osamo-
cený Albion se statečně bil za svo-
bodu v bitvě o Anglii. Nikoho ne-

napadlo, že lze silné Německo plné koncentrá-
ků a věznic zastavit. Jakákoli známka defétis-
mu, jakýkoli odpor či sebemenší pochybnost
se trestaly smrtí, ba i naslouchání rozhlasu
„nepřátelskému“ říši.
A v Janovicích, které Hitler „zachránil“, si do-
volí jakýsi podezřelý Maďar a jeho žena, jež se
nezřekla svého češství, ba možná vlastenka,
prosit neárijskou Matku Boží s jejím slaboš-
ským mírotvorstvím, aby za všechny, tj. i za
podlidi, orodovala v době hrdinských vítěz-
ství. Hitlerův mýtus o pověření Prozřetelností
i hrůzné praktiky a divné obřady SS páchly
barbarstvím. Nemylme se slovy Gott mit uns
na opascích vojáků, církev pronásledovali.
Nápis z podstavce tedy míří odvážně proti na-
cionálnímu socialismu a válce. Vždyť aktivní
a skvěle informovaný maďarský politik dobře
věděl, co se odehrává v Říši a manželé leccos
viděli při návštěvách Janovic či Prahy. Velmi
dobře známe jejich názory, jež si lidé zapama-
tovali a bohužel neušly ani nacistům. Také mo-
ravský odboj si přesvědčení a spolehlivost 
obou dokonale ověřil.
Na podstavci však najdeme i další zajímavý
důkaz. Díváme-li se čelně, najdeme zprava na
boční straně harrachovský znak a na opačné
straně záměrně otlučený znak hrabat Forgáchů
(královna rostoucí z koruny a šesticípá hvězda
s půlměsícem nad ní). K znectění znaku „zrád-
ného“ Forgáche došlo kolem roku 1943 asi
v souvislosti s jeho internací a nelze vyloučit
ani ruku místního fanatika. Nad čelním nápi-
sem zeje prázdný čtvercový otvor s perutěmi.
Zde bývala vložena dnes již odcizená hlava
andílka.
Sochu vede památkový ústav jako barokní, po-
kud by se však prokázalo, že je vytesána, jak
se zdá, i se soklem ze stejného materiálu, moh-
lo by datum 1940 zpochybnit její stáří. Pro ba-
rok vzhledem ke stylu též optuje paní Mag.
phil. Petra Kalousková, kunsthistorička z ví-
deňské univerzity, a domnívá se, že je sokl
mladší. Restaurátor se rozborem materiálu ani
jejím stářím nezabýval, ale nevylučuje, že po-
kud by se nejednalo o originál, mohlo by jít
o zdařilou repliku starší sochy nebo tzv. výdu-
sek, vzniklý pěchováním drcené kamenné
hmoty pojené speciálním lepem do dvou- či
vícedílné formy.
Raději však nechme další posouzení na zkuše-
ném geologovi Ing. Miloslavu Markovi, který
se stejnou otázkou rovněž zabývá. 

Mgr. Jiří KarelForgáchův erb
Foto: M. Marek
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úlomky slíd). Pro ušlechtilé ka-
menické a sochařské účely jsou
vhodné drobnozrnné pískovce
s vysokým obsahem křemene,
případně živců - arkózy. Složení
základní hmoty ovlivňuje nejen
technické vlastnosti kamene, ale
i jeho zabarvení. Vhodné hrubě
kvádrovité nebo lavicovité vrstvy
těchto hornin se vyskytují jen
v nemetamorfovaném platform-
ním pokryvu Českého masívu
a částečně i v karpatské soustavě.
Nejvýznamnější a nejpočetnější
skupinou kamenických a sochař-
ských pískovců jsou mořské pís-
kovce české křídy těžené v růz-
ných obdobích na mnoha místech
pod různými obchodními názvy.
Nejvýznamnější hořický pískovec
byl těžen asi ve 150 lomech.
Obdobné horniny se vyskytují
v nejvýchodnější části české křídy
na moravsko-českém pomezí, kde
se od 13. až 14. století až do dru-
hé světové války ve více než de-
seti lomech těžil v západním oko-
lí Maletína na Mohelnicku tzv.
maletínský pískovec a v okolí ob-
ce Mladějov tzv. pískovec mladě-
jovský. Pískovec maletínský je
silně kaolinický a jeho barva bývá
v důsledku zabarvení oxidy
a hydroxidy železa nažloutlá nebo
okrově žlutá, zabarvení není rov-
noměrné, ale spíše šmouhovité
nebo v páscích. V pískovci se
místy objevují „korálkové“ vrst-
vičky hrubších křemenných va-
lounků. Charakteristickým zna-
kem je výskyt drobných pyrito-

vých konkrecí, které zvětrávají na
limonit. Mladějovské pískovce
jsou jemnozrnné, bez konkrecí
a s nižším podílem kaolinitického
tmelu a mají vyšší pevnost. Lomy
maletínského pískovce patřívaly
olomouckému biskupství a po-
zději arcibiskupství olomoucké-
mu, a proto sloužily jako sochař-
ský kámen pro plastiky nejen
v Olomouci, ale i v širokém okolí
včetně Rýmařovska. S maletín-
ským a mladějovským pískovcem
se setkáme při prohlídce většiny
našich soch včetně křížové cesty
v Rudě.
Socha Panny Marie Immaculaty
z parku janovického zámku, 
umístěná v současné době před
farou v Rýmařově, se již na první
pohled odlišuje svojí světlou bar-
vou od známých šedavých a okro-
vě zbarvených barokních soch sv.
Jana Nepomuckého a Panny
Marie na náměstí Míru a dalších.
Ze sochy z Janovic byla při res-
taurování odstraněna původní
„patina“, nátěr neznámého půvo-
du, nicméně žádné z barokních
soch by podobný zásah k získání
bílé barvy nepomohl. Důvod je
jasný - údajně barokní socha
Panny Marie není zhotovena z tra-
dičního „místního“ pískovce, ale
z „exotického“ střednězrnného až
hrubozrnného organodetritického
(biodetritického) vápence špinavě
bílé nebo šedavé barvy. Jde o hor-
niny složené převážně z opracova-
ných úlomků zbytků schránek,
krunýřů a jiných karbonátových

nebo kalcifikovaných
částí nejrůznějších orga-
nismů tmelených kalci-
tem nebo kalovou zá-
kladní hmotou.
Aniž bychom se mohli
opřít o výsledky speci-
álních petrografických
a chemických prací po-
třebných k bezchybné-
mu určení původu hor-
niny, z níž byla socha
zhotovena, na základě
makroskopického po-
souzení a předběžného
studia se domnívám, že
socha je s největší prav-
děpodobností zhotove-
na z lithothamniového
vápence nazývaného li-
tavský vápenec, ozna-
čovaného též jako muš-
lový vápenec nebo také
eggenburgský mra-
mor. Klasickou oblastí
původu suroviny je
Litavské pohoří (Leitha
Gebirge), 35 km dlouhý

a 5 - 7 km široký hřbet na zemské
hranici mezi Dolními Rakou-
sy a Burgenlandem v Rakousku.
Mocné vrstvy vápenců zde vznik-
ly hromaděním vápnitých částí těl
odumřelých organismů na dně
mělkého teplého moře v třetiho-
rách. Kvalitní vápenec se v minu-
losti těžil ve velkém rozsahu a do-
pravoval se povozy po dlouhé ná-
ročné cestě až do Vídně. Na
Moravě je největší a nejznámější
naleziště lithothamniových vá-
penců na kopci Výhon u Židlo-
chovic.
V rakouském městě Eggenburgu
(60 km sv. od Vídně, 30 km jz. od
Znojma) byla již ve středověku
významná kamenická huť na
zpracovávání vápence, bývají z ní
zhotoveny složitější stavební prv-
ky, ozdoby a figurální plastiky.
Zpravidla jde o drobné církevní
památky slohově příslušné gotice
a baroku. Hornina je také praktic-
ky jediným druhem materiálu,
který byl používán ke zhotovová-
ní drobných církevních plastik
v oblasti jižně od Znojma.
A jsme u meritu věci. Podle mak-
roskopického posouzení je nepo-
chybné, že materiál vlastní sochy
a podstavce sochy Panny Marie
z janovického zámku je identický.
Při restaurování sochy byly od-
straněny povrchové, povětrnostní-
mi vlivy narušené partie, a není te-
dy možné dešifrovat původní stav,
posoudit působení povětrnostních
vlivů a pokusit se o časovou re-
konstrukci. Nicméně při podrobné
prohlídce sochy jsem neshledal
žádný důvod k domněnce, že by
socha a podstavec neměly být
zhotoveny zároveň, ze stejného
materiálu, ve stejném čase. Na
zadní straně podstavce je vytesán
letopočet MCMXL, tedy 1940.
Co přesně tento údaj znamená,
nemohu posoudit, nicméně se do-
mnívám, že jde o rok umístění so-
chy u janovického zámku (a patr-
ně zároveň o dobu jejího vzniku).
Nejednalo by se tudíž o původní
barokní sochu, nýbrž o její novo-

dobou napodobeninu. V úvahu
připadá i varianta, že skutečně jde
o původní barokní sochu, která se
dostala do Janovic např. jako dar,
a této okolnosti byla přizpůsobena
datace i označení symboly majite-
lů janovického panství na pod-
stavci. Tuto domněnku však po-
važuji za hraničící s racionalitou -
znamenalo by to přepracování ce-
lého podstavce, aby na něj mohly
být umístěny znaky majitelů pan-
ství apod. Zůstávám tedy u názo-
ru, že jde o novodobou napodobe-
ninu barokní sochy. Z jakých po-
hnutek a jakými cestami se socha
dostala do janovického zámku, to
jsou otazníky, které zůstávají.
Pochází-li socha Panny Marie
skutečně z Eggenburgu, je možná
zajímavé připomenout, že toto
místo je i místem vzniku význam-
ného uměleckého díla současnos-
ti. Na farmě Johanna Haningera
poblíž Eggenburgu na začátku 90.
let minulého století pobýval, žil
a pracoval v ekologickém země-
dělství Jindřich Štreit, zejména
však fotografoval a vytvořil tak
velmi zajímavý soubor, který je
dnes součástí přehlídky Štreitova
dosavadního díla v pražském do-
mě U Kamenného zvonu. A tady
žádné pochybnosti o umělecké
kvalitě a autorství nejsou. Souhra
náhod pomohla vytvořit kuriózní
situaci, kdy se do Rýmařova zno-
vu vrátila tvorba spojená s Eggen-
burgem. M. Marek
Zdroje: Rybařík V.: Ušlechtilé sta-
vební a sochařské kameny České
republiky, Nadace Střední průmy-
slové školy kamenické a sochař-
ské v Hořicích v Podkrkonoší,
1994; Šmerda J.: Tři typické hor-
niny staveb a drobných plastik
v Národním parku Podyjí, Jiho-
moravské muzeum ve Znojmě,
http://www.nppodyjí.cz; Šrámek
J.: Maletínské a mladějovské pís-
kovce na čestném sloupu Nejsvě-
tější Trojice v Olomouci, Zprávy
o geologických výzkumech v roce
2003, Česká geologická služba
2004; Wikipedia.

Panna Maria Immaculata ze zámku Janovice
Foto: archiv J. Karla

Znak hraběnky Anny Marie
z Harrachu Léta Páně 1940
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Kam si v létě zajít posedět?
Možná se vám to už taky stalo: na ulici vás
zastavil turista s prosbou o radu, kam by si
mohl zajít na dobrý oběd - s malými dětmi,
a protože je hezky, nejlépe na zahrádku.
Zalovíte v paměti, kde je ve městě restaura-
ce s venkovním posezením a dětským kout-
kem. Nebo jindy se vás zeptá parta mladíků
na kolech, kde mají dobré pivo a něco
k snědku - hledají klasickou hospůdku, nic
nóbl. Anebo si sami chcete někam zajít sed-
nout - k pivu, vínu, dobrému jídlu, poslech-
nout si muziku nebo si zatancovat.
Pro všechny, kteří někdy marně přemýšlejí,
kam zajít nebo co poradit návštěvníkům
města, nabízíme přehled restaurací, kavá-
ren, barů a hospod v Rýmařově a místních
částech s krátkou charakteristikou jejich

nabídky (více informací najdete na webo-
vých stránkách jednotlivých zařízení).
V případě, že relaxaci tohoto typu nevyhle-
dáváte, alespoň se můžete přesvědčit o tom,
že jestli něco v Rýmařově kvete, pak ře-
meslo hostinské. Jen pro zajímavost - res-
tauračních zařízení všeho druhu jsme
v Rýmařově a jeho osadách napočítali 34
(pokud jste svou hospůdku v našem přehle-
du nenašli, neváhejte nás upozornit, aby-
chom seznam doplnili). Přehled neobsahu-
je školní a závodní jídelny, uzavřené kluby
ani rychlá občerstvení typu „hladové ok-
no“. Do seznamu jsme rovněž nezahrnuli
restaurační zařízení v okolních obcích, kte-
rým se budeme věnovat později. 

Připravila ZN
Ilustrační foto

Rýmařov (řazeno abecedně):

Bar U Nucáku, 
Bartákova 153/10, Rýmařov, 554 725 144
bar s kapacitou 30 míst
otevírací doba: ne - čt 17.00 - 01.00, pá - so
17.00 - 03.00
pivo Bernard, Svijany
specialita podniku: míchané nápoje

Cukrárna Paula, 
nám. Míru 29, Rýmařov, 554 211 810
cukrárna, kavárna s kapacitou 20 míst, letní
terasa 20 míst
otevírací doba: denně 9.00 - 17.00
zákusky, poháry, lahvové pivo Holba,
Gambrinus
venkovní posezení, dětský koutek
specialita podniku: italská káva, vyhlášené
větrníky

Čerpací stanice Robin Oil, 
Opavská 54, Rýmařov
bistro u čerpací stanice s kapacitou 16 míst
otevírací doba: denně 5.00 - 23.00
teplá a studená jídla, pivo Šerák
venkovní posezení, ubytování
specialita podniku: otevírací doba od snídaně
do večeře

Fortuna, 
Julia Sedláka 14, Rýmařov, tel. 777 008 999
bar s hernou, kapacita 60 míst, zahrádka 40
míst
otevírací doba: ne - čt 11.00 - 03.00, pá - so
11.00 - 05.00
pivo Gambrinus, Plzeň
venkovní posezení
specialita podniku: krytá terasa s výhledem
do parku

Herna, 
Sokolovská 20, Rýmařov
hospoda s hernou
otevřeno non-stop pro hráče
pivo Gambrinus
specialita podniku: obsluha nehovoří česky

Hospoda U Černého psa, 
nám. Míru 16, Rýmařov
hospoda s kapacitou 50 míst
otevírací doba po - čt 10.00 - 22.00, pá - so
10.00 - 23.00, ne 10.00 - 21.00
pivo Plzeň, Kozel, Litovel
venkovní posezení
specialita podniku: umístění na náměstí, sty-
lový interiér

Hospůdka Na Hřišti, 
8. května 42, Rýmařov, 777 838 033
hospoda s kapacitou 30 míst
otevírací doba: denně 14.00 - 21.00
pivo Šerák
venkovní posezení
specialita podniku: výhled na fotbalové hřiště

Hostinský pivovar a hotel Excelent, 
Pivovarská 10, Rýmařov, 554 211 777
hotel s pivovarem a restaurací, kapacita 100
míst, salonek pro 30 osob
otevírací doba: po - čt 10.00 - 23.00, pá - so
10.00 - 01.00, ne 11.00 - 22.00
teplá jídla, především česká kuchyně, pivo
Excelent
ubytování, venkovní zahrádka, dětský koutek
specialita podniku: živé kvasnicové pivo

Hotel Praděd, 
nám. Svobody 12, Rýmařov, 554 772 333
hotel s restaurací, kapacita 100 míst, salonek
pro 30 osob
otevírací doba: ne - čt 11.00 - 23.00, pá - so
11.00 - 01.00
teplá jídla, především česká kuchyně, pivo
Bernard
ubytování, venkovní zahrádka s dětským
koutkem
specialita podniku: denně sedm menu

Hotel a restaurace Slunce, 
Jesenická 4, Rýmařov, 554 212 790
hotel s nekuřáckou restaurací a aquacentrem,
kapacita 45 míst
otevírací doba: ne - čt 11.00 - 22.00, pá - so
11.00 - 24.00

teplá jídla, především česká kuchyně, pivo
Gambrinus, Budvar, Master
ubytování, venkovní posezení
specialita podniku: každou sobotu speciality
na grilu

Inferno, 
Husova 5, Rýmařov
nekuřácký bar s kapacitou 30 míst
otevírací doba: denně 15.00 - 01.00
pivo Šerák
specialita podniku: široký výběr ochucených káv

Jídelna Podlas, 
Radniční 1, Rýmařov, 737 278 517
jídelna, cukrárna s kapacitou 40 míst
otevírací doba: po - pá 7.00 - 15.00, so 9.00
- 13.00, ne zavřeno
teplá a studená jídla, převážně česká kuchy-
ně, lahvové pivo Hanušovice
specialita podniku: velký výběr hotových jí-
del, rozvoz jídel

Kavárna DJ Stanley Club,
Divadelní 13, Rýmařov, 602 828 603
klub s kapacitou 35 míst
otevírací doba: út - so 18.00 - 24.00
pivo Šerák
venkovní posezení
specialita podniku: hudební klub under-
groundového zaměření

Mi-Co bar (Modrá ústřice),
tř. Hrdinů 14, Rýmařov
bar s kapacitou 40 míst
otevírací doba denně 14.00 - 22.00
teplá jídla, česká kuchyně a rychlé občer-
stvení, pivo Gambrinus, Radegast
venkovní posezení
specialita podniku: jednou měsíčně stylové akce

Muzikantská čajovna,
Sokolovská 30, Rýmařov, 731 928 753
nekuřácká čajovna s hernou pro děti, kapaci-
ta 30 míst
otevírací doba: denně 16.00 - 22.00
specialita podniku: velký výběr sypaných čajů
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Na Kluzišti, 
Úvoz 11, Rýmařov
hospoda s kapacitou 50 míst
otevírací doba: denně 9.00 - 24.00
pivo Šerák, černé Litovel
venkovní posezení
specialita podniku: výhled na ledovou plo-
chu

Občerstvení U Gašparů, 
nám. Míru 4, Rýmařov
hospoda s hernou, kapacita 30 míst
otevírací doba: ne - čt 8.00 - 21.00, pá - so
8.00 - 22.00
pivo Holba

Penzion a bar Mary, 
Palackého 27, Rýmařov, 554 211 279
restaurace s kapacitou 35 míst
otevírací doba: denně 12.00 - 01.00
teplá jídla, domácí česká kuchyně, pivo
Plzeň, Litovel, Šerák
ubytování, venkovní posezení, bazén, dětský
koutek
specialita podniku: 35 druhů whisky

Prima Pizzerie, 
nám. Míru 11, Rýmařov, 774 304 310
pizzerie, kavárna s kapacitou 20 míst
otevírací doba: po - čt 9.00 - 21.00, pá 9.00 -
22.00, so 10.00 - 22.00, ne 11.00 - 20.00
teplá jídla - pizza, pivo Kozel, Gambrinus
venkovní posezení, dětský koutek
specialita podniku: wi-fi připojení, rozvoz
pizzy

Restaurace Na Růžku, 
Rudé armády 1, Rýmařov, 777 602 424
restaurace s kapacitou 50 míst, salonek pro
35 osob
otevírací doba: po - čt 10.00 - 22.00, pá
10.00 - 24.00, so 9.00 - 24.00, ne 9.00 -
22.00
pivo Šerák
venkovní posezení
specialita podniku: v salónku galerie pro po-
řádání výstav

Restaurace Na Statku Synot bar, 
Mlýnská 26, Rýmařov, 777 008 999
restaurace s kapacitou 80 míst, zahrádka 20
míst

otevírací doba: po - čt 10.00 - 24.00, pá 10.00
- 01.00, so 11.00 - 03.00, ne 11.00 - 22.00
teplá jídla, domácí česká kuchyně, pivo
Staropramen (i kvasnicový), Ostravar,
Hoegaarden
venkovní posezení
specialita podniku: výběr z 8 druhů piv

Restaurace U Pepy, 
Husova 7, Rýmařov, 604 207 007
hospoda s hernou, kapacita 40 míst
otevírací doba: denně 9.00 - 22.00
studená kuchyně, pivo Šerák, Litovel, Kozel,
Plzeň, Radegast
venkovní posezení, dětský koutek
specialita podniku: dobré pivo, kulečník

Restaurace U Vilímků, 
Pivovarská 1, Rýmařov
hostinec s kapacitou 30 míst, zahrádka 16
míst
otevírací doba: ne - čt 10.00 - 23.00, pá - so
10.00 - 02.00
pivo Litovel, Šerák, lahvové Plzeň
venkovní posezení
specialita podniku: mimořádné cenové akce

Rychlé občerstvení, 
Okružní 12, Rýmařov (na autobusovém nád-
raží)
rychlé občerstvení s kapacitou 25 míst
otevírací doba: po - so 5.30 - 22.00, ne 10.00
- 21.00
teplá jídla - polotovary, pivo Hanušovice
venkovní posezení
specialita podniku: prodej tabákových vý-
robků a suvenýrů

Sportovní zábavné centrum Viktorie, 
Žižkova 13, Rýmařov, 553 034 269,
734 578 274, 723 063 459
restaurace se sportovišti, kapacita min. 40
míst
otevírací doba: po - čt 16.00 - 22.00, pá - ne
10.00 - 22.00
teplá jídla, česká, italská a francouzská ku-
chyně, pivo Plzeň, Master, Kozel,
Gambrinus
venkovní posezení, dětský koutek
specialita podniku: bowling, squash, spin-
ning

Tip Sport bar, 
Mlýnská 24, Rýmařov, 777 008 999
bar s hernou, kapacita 35 míst, zahrádka 40
míst
otevírací doba: po 9.30 - 05.00, út - ne 9.00 -
05.00
pivo Gambrinus
venkovní posezení
specialita podniku: možnosti sázek, posezení
po celou noc

V-club, 
Julia Sedláka 14, Rýmařov, 775 138 802
diskotéka s barem, kapacita 75 míst
otevírací doba: pá - so 21.00 - 05.00
pivo Staropramen
specialita podniku: koktejly

Vinárna Šafář, 
tř. Hrdinů 27, Rýmařov
vinárna s hernou, kapacita 30 míst
otevírací doba: po - čt 17.00 - 24.00, pá - so
17.00 - 01.00, ne zavřeno
6 druhů vína, pivo Šerák
specialita podniku: výběr vín

Vinný sklep Chlachula, 
Okružní 2, Rýmařov
vinný sklep s kapacitou 30 míst
otevírací doba: po - čt 15.00 - 21.00, pá - so
15.00 - 22.00, ne zavřeno
12 základních odrůd vína, moravské pálen-
ky, lahvové pivo, studená kuchyně
venkovní posezení, dětský koutek
specialita podniku: k vínu škvarková poma-
zánka s cibulkou a chléb

Edrovice
U Hrozna, 
J. Fučíka 13/1, Rýmařov, 773 105 796
restaurace s kapacitou 80 míst
otevírací doba: po - čt 14.00 - 22.00, pá - ne
11.00 - 23.00
teplá jídla, asijská kuchyně, pivo Holba,
Gambrinus
venkovní posezení
specialita podniku: asijské speciality

Jamartice:
Hospoda U Khachika, Jamartice 13
hospoda s kapacitou 30 míst
otevírací doba: ne - čt 15.00 - 20.00, pá - so
15.00 - 21.00
pivo Šerák
venkovní posezení, dětský koutek
specialita podniku: dobré pivo

Janovice:
Restaurace Karolina, 
Opavská 179, Janovice
restaurace s kapacitou 30 míst
teplá jídla, domácí kuchyně, pivo Braník,
Šerák, Velvet, Kozel
venkovní posezení
specialita podniku: domácká atmosféra

Víkendová hospůdka U Zámku, 
Hřbitovní 2, Janovice
víkendová hospůdka s kapacitou 30 míst
otevírací doba: pá 15.00 - 21.00, so 12.00 -
21.00, ne 12.00 - 19.00
teplá jídla - minutky, studená kuchyně, pivo
Gambrinus
venkovní posezení
specialita podniku: umístění poblíž zámku
Janovice

Ondřejov:
Hospůdka Ondřejovka, 
Ondřejov 95
hospoda s kapacitou 30 míst, venku 12 míst
otevírací doba: denně 10.00 - 22.00
teplá a studená jídla, česká kuchyně, pivo
Hanušovice
venkovní posezení
specialita podniku: dobré pivo, domácká at-
mosféra

Ilustrační foto
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Kdyby se nepostradatelný muž týden po své smrti vrátil,

nenašlo by se pro něj nikde ani místo vrátného. 
Bertold Brecht

Známá i neznámá výročí
30. 7. 1511 nar. Giorgio Vasari, italský malíř, architekt, historik vý-

tvarného umění (zemř. 27. 6. 1574) - 500. výročí narození
2. 8. 1921 zemř. Enrico Caruso, italský pěvec (nar. 27. 2. 1873) -

90. výročí úmrtí
6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den

Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na
Hirošimu v r. 1945

7. 8. 1941 zemř. Rabíndranáth Thákur, bengálský spisovatel, fi-
lozof a skladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu
(nar. 6. 5. 1861) - 70. výročí úmrtí

9. 8. Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce
1945

10. 8. 1896 nar. Milena Jesenská, publicistka a překladatelka
(zemř. 17. 5. 1944) - 115. výročí narození

10. 8. 1986 zemř. Vratislav Effenberger, teoretik umění, básník,
vůdčí osobnost surrealistické skupiny u nás (nar. 22. 4.
1923) - 25. výročí úmrtí

11. 8. 1956 zemř. Jackson Pollock, americký malíř (nar. 28. 1.
1912) - 55. výročí úmrtí

14. 8. 1956 zemř. Bertold Brecht, německý spisovatel, divadelní
teoretik a režisér (nar. 10. 2. 1898) - 55. výročí úmrtí

15. 8. 1771 nar. Walter Scott, skotský prozaik (zemř. 21. 9. 1832)
- 240. výročí narození

15. 8. 1951 zemř. Jan Welzl, cestovatel a polárník (nar. 15. 8.
1868) - 60. výročí úmrtí

19. 8. 1936 zastřelen Federico García Lorca, španělský spisovatel
(nar. 5. 6. 1896) - 75. výročí úmrtí

20. 8. 1941 nar. Július Satinský, slovenský herec, kabaretiér, spi-
sovatel (zemř. 29. 12. 2002) - 70. výročí narození

22. 8. 1891 zemř. Jan Neruda, spisovatel, novinář a umělecký kri-
tik (nar. 9. 7. 1834) - 120. výročí úmrtí

23. 8. 1851 nar. Alois Jirásek, spisovatel (zemř. 12. 3. 1930) - 160.
výročí narození

SRPEN 2011

Středisko volného času Rýmařov

TANEČNÍ KURZY
na školní rok 2011/12

TANČÍRNA
Kurz společenského tance zahájení v pátek 23. 9. 2011
9. tř. - SŠ 18.00 - 20.00
Taneční kurz pro dospělé zahájení v pátek 23. 9. 2011
začátečníci - 5 lekcí 20.30 - 22.30
Taneční kurz pro dospělé zahájení v pátek 4. 11. 2011
pokročilí - 5 lekcí 20.30 - 22.30

Místo: tělocvična na Hornoměstské ulici
Lektoři: Libor Sobek a Veronika Kainzová
Cena: 500 Kč na osobu
Společenský oděv není nutný, taneční boty ano
Přihlášky: Eva Kudláková, SVČ Rýmařov, 

554 211 410, www.svcrymarov.cz
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Kateřina Křenková ........................................................ Rýmařov
Michal Rakita ................................................................ Rýmařov
David Chytrý ................................................................. Janovice
David Sivaninec ............................................................. Rýmařov
Natali Urbanová ............................................................. Rýmařov
Nikodém Zástěra ............................................................ Sovinec
Josef Merva ................................................................... Rýmařov
František Cázer .............................................................. Kněžpole
Tereza Švachová ............................................................ Rýmařov

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

Anna Bartesová - Rýmařov ............................................... 80 let
Růžena Schollerová - Rýmařov ......................................... 80 let
Anna Pospíšilová - Rýmařov ............................................ 80 let
Jaroslav Mazel - Nové Pole ............................................... 80 let
Ida Henkeová - Rýmařov ................................................... 81 let
Božena Sekáčová - Rýmařov ............................................ 81 let
František Závada - Rýmařov ............................................. 82 let
Jaroslav Mikeš - Rýmařov ................................................ 82 let
Ludmila Zahradníková - Jamartice .................................... 82 let
Markéta Gerychová - Rýmařov .......................................... 83 let
Anna Matějíčková - Rýmařov ........................................... 83 let
Lumír Mrkus - Rýmařov .................................................... 84 let
František Nesiba - Rýmařov ............................................... 84 let
Julie Brunclíková - Janovice ............................................. 84 let
Marie Meitnerová - Rýmařov ............................................. 85 let
Ferdinand Štěpek - Rýmařov ............................................. 85 let
Jan Slovák - Edrovice ........................................................ 85 let
Božena Geroltová - Rýmařov ............................................. 86 let
Marie Rajnohová - Rýmařov ............................................. 86 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ....................................... 94 let

Rozloučili jsme se
Valerie Tomanová - Rýmařov ............................................. 1920
Marie Šustrová - Rýmařov .................................................. 1928  
Karel Mátl - Horní  Město .................................................. 1941
František Vrba - Horní Město ............................................. 1949
Vladimír Vlček - Rýmařov ................................................. 1940
Přemysl Cenek - Rýmařov .................................................. 1951
Ladislav Bláha - Rýmařov ................................................... 1926
Marie Přikrylová - Edrovice ............................................... 1929
Josef Chocholatý - Rýmařov ............................................... 1949
Antonín Orel - Stará Ves ..................................................... 1949
Jaromír Kůrka - Dolní Moravice ......................................... 1923
Františka Vrobelová - Rýmařov .......................................... 1928
Andrej Bačík - Stará Ves ..................................................... 1934
Antonie Konrádová - Tvrdkov ............................................ 1923
Bedřich Zapletal - Edrovice ................................................ 1948

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřání ke zlaté svatbě

Dne 21. srpna oslaví kulatých padesát let
svého života naše skvělá a nezastupitelná

spolupracovnice, vzácný a obětavý člověk,
paní Jana Niekischová.

Do dalších let jí přejeme neutuchající 
smysl pro humor, optimismus, elán, zdraví,
pohotový objektiv a výkonnou muří nohu.

Vedení a pracovníci Diakonie ČCE
- střediska v Rýmařově

Dne 12. srpna 2011 oslaví manželé

Marie a František Šubovi
50 let společného života.

Ke krásnému jubileu oběma přejeme
zdraví, štěstí a spokojenost.

Dcery Jarmila a Alena s rodinami

Městské muzeum a Galerie Octopus

Ve čtvrtek 14. července vpodvečer se v rý-
mařovské kapli V Lipkách konal loutnový
koncert renesanční a barokní hudby. Na
repliky autentických nástrojů zahrál
Richard Závada, student Akademie staré
hudby při Masarykově univerzitě v Brně,
který má za sebou mnoho zkušeností z kon-
certů v České republice i v zahraničí.

Prošel také řadou interpretačních kurzů pod
vedením vynikajících zahraničních lektorů,
jako například Briana Wrighta (Velká
Británie), Dolores Costoyas (Argentina),
Ariela Abramoviche (Španělsko) nebo
Paula Beiera (Itálie). 
Na koncertě pro loutnu a theorbu zazněla
díla loutnových velikánů Giovanna

Girolama Kapsbergera, Johna Dowlanda,
Roberta de Viséeho a dalších. Během hodi-
nového programu doprovodil Richard
Závada hudební vystoupení slovem o inter-
pretaci staré hudby a funkci dobových ná-
strojů. Kaple V Lipkách zaplněná poslu-
chači byla opět svědkem nevšední hudební
události. Martin Samson

Kapli V Lipkách rozezněla loutna

Fota: M. Samson
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Nevšední „dřevěná“ výstava
předního moravského sochaře
Jana Naše z Hněvotína bude
prodloužena do 21. srpna 2011.
Soubor prací vybraných do ex-
pozice mapuje různorodost auto-
rovy tvorby a vedle starších plas-
tik jsou zde zastoupeny i nejno-
vější práce. Originální rukopis,
kultivovanost a hravost vám 
otevřou dveře od krásného světa,
do kterého se budete rádi vracet.

Od 30. července bude v druhé
místnosti galerie otevřena výsta-

va Darrena Eve, velmi talento-
vaného anglického hudebníka,
fotografa, učitele, který pochází
z Hastingsu, průmyslového měs-
ta ve východním Sussexu.
Narodil se v roce 1975 a nyní ži-
je a pracuje jako pedagog
v Šumperku. Je především muzi-
kantem, ale focení propadl, když
se začal zajímat o práci evrop-
ských a britských ‘street’ doku-
mentaristů-fotografů. Nejraději
pracuje s formátem 35 mm
a středním formátem, fotografo-
val na zakázku a sám vydal kni-

hu černobílých fotografií
Dreams and Wanderings.
Výstava nese název Ore Valley -
Údolí rudy a byla vytvořena bě-
hem tří dnů v místě Darrenova
dřívějšího bydliště - Hastingsu,
(East Sussex, 2009) těsně před
jeho odchodem z Anglie do
České republiky. Pobýval zde
s rodinou během vlády 
M. Thatcherové, v době vysoké
nezaměstnanosti. Nechce ko-
mentovat tehdejší politickou si-
tuaci, ale jen ukázat nostalgické
momenty této doby: „Místo se

trochu změnilo, ale našel jsem
mnoho podobností, které spustily
představivost v mé hlavě. Tento
projekt nemá v úmyslu dokumen-
tovat, obrázky nemají konfronto-
vat, ohromovat nebo znepokojo-
vat, ale raději zformovat obrazo-
vý soubor dojmů a vzpomínek.
Doufám, že by to mohlo být zají-
mavé i pro ostatní a výstava ne-
bude bezduchá.“
Vernisáž této výstavy se usku-
teční v úterý 2. srpna v 16 ho-
din a jste srdečně zváni.

Octopus

Letní výstavy Galerie OCTOPUS v Městském muzeu v Rýmařově

(Ne)úsměvně

Co se vůbec neučí
Stáří? Je to něco, co se mě nedotýká, to se mi přece nemůže stát! Ale
ano. A musím se učit stárnout, nezapomínat na to. Je to moc důležité.
S panem Werichem si říkám: Je to smutné, mládí musí jednou odejít.
I když si je člověk zachová v srdci, bohužel si je nezachová v kolenou.
Stáří je privilegium, že jsem neumřel mladý.
Já se už rozhodla. Dám si ušít sukni s kapsářem, jupku a čepec a zač-
nu pro pírko přes plot skákat. Nebo ho aspoň obejdu. Protože jsem dů-
chodce. A co horšího - český důchodce. To má vyloženě špatný zvuk.
Rentiér nebo na odpočinku zní líp, ale úředně jsem důchodce. Jsme ne-
vstřícní, abychom vymřeli na nějakou pěknou epidemii, třeba e. colli,
čímž by se státnímu rozpočtu silně ulevilo.
Znám dva postoje k důchodu. Jedni se ho nemohou dočkat a těší se,
druzí se mu zuřivě brání. O stáří, penzi a vůbec o koncích života všech-
no zjistíme, když budeme mít to štěstí, až sami. A ještě k tomu tajně,
protože staroba je absolutní tabu. Diskrétní, jemné, nezadržitelné a tro-
chu tragikomické, jak se změníme. Zřídnou nám vlasy, zato bujně vy-
razí černé chlupy z nosu a uší. Naše pokožka neumí už tolik vázat vo-
du, takže připomíná oškubanou krůtu. Ztrácí se nám pigment z očí.
Nohy s popraskanými žilkami nás děsí, protože si představujeme, jak
vypadají ty cévy zevnitř.
Zestárne i naše imunita, i staré myši v laboratoři uhynou po mnohem
nižších dávkách mikrobů než mladé. Kosti se odvápňují a bolí, slizni-
ce atrofují a svěrače... no tak dost!
Přesto se naši senioři cítí šťastnější než mladí. Statistici to vysvětlují je-
jich vnitřní svobodou. Nebo je to jinak? Třeba nám milosrdně sesychá
mozek.
Vracím se domů. Odkud jdeš? Z kosmetického salonu. A měli zavřeno,
že? Si
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Můj šálek čaje

Šálek mého čaje - jak vhodný
a příznačný název pro literární
rubriku. Stejně jako má člověk
někdy chuť na lehký bílý čaj
Pai-Mu-Tan, jindy na hutný
a zemitý Pu-Erh, tak je zmítán
„chutěmi“ i ohledně knih. Ani
já nejsem výjimkou, a proto vy-
brat z mé knihovničky, kde jed-
nu poličku svorně sdílí Marxův
Kapitál, Masarykova Nová Ev-
ropa, Bible, Korán, Nietzscheho
Antikrist a další, nebylo vůbec
jednoduché. Navíc výběr byl
samozřejmě zatížen ještě tím,
že bych některou z knih, které
na mě den co den koukají z po-
lice, nerad urazil, neboť dle mé-
ho má každá kniha přece svoji
duši.
Nakonec, snad proto, že jsem
historik a jsem svým povoláním
patrně již „nevratně postižen“,
jsem vybral dílo švédského his-
torika Petera Englunda. Nejed-
ná se v podstatě o jednu knihu,
ale hned o dvě, které na sebe
volně navazují a jsou spojeny 
osobou Erika Jönssena Dahlber-
gha, jenž je typickým „dítětem“
své doby. Doby „švédského 
17. století“, ve kterém krvavý
vír válek nabízel schopným mu-
žům kariérní postup až k vrcho-
lu - povýšení do šlechtického
stavu. Mnohým, kteří třeba jen
prostě neměli onu správnou
Fortunu (barokní personifikaci
štěstí a osudu přejatou z římské
mythologie), však také často
chladný hrob v cizí zemi. Erik
Jönssen Dahlbergh však to štěs-
tí měl a z úřednického synka

s pouze skromným svobodným
statkem se vyšplhal službou
v armádě až k vytouženému vr-
cholu kariéry a stal se šlechti-
cem. Tento osud by nebyl až tak
výjimečný a jistě by zapadl
v zapomnění, kdyby si vojenský
inženýr Erik Jönssen nevedl 
osobní deník a ten poté nenalezl
a nerozhodl se zpracovat histo-
rik, archeolog a filosof z Up-
psaly Peter Englund.
Toto fenomenální dílo, které má
v celkovém součtu přesně 1451
stran, nerozebírá pouze osob-
nost Erika Jönssona či tzv. poli-
tické dějiny, ale pojí dohromady
osobní složku příběhu jednot-
livce s velkým soukolím dějin
a neopomíjí ani četné exkurzy
do dějin barokního myšlení
a dějin každodennosti.
První kniha Nepokojná léta
nám nabízí švédský pohled na
třicetiletou válku, jenž je samo-
zřejmě značně odlišný od po-
hledu českého. Zajímavé je
švédské hodnocení první části
třicetileté války, která se u nás
tradičné nazývá česká, nebo tře-
ba pohled na moravského učen-
ce a pedagoga Jana Ámose
Komenského. Druhá kniha na-
zvaná Nepřemožitelný se pak
zabývá u nás málo známou tzv.
první severní válkou, která byla
v podstatě pokračováním války
třicetileté v Polsku a na
Ukrajině. Do této války se pak
zapojily téměř všechny severní
a východní národy, včetně
Dánska, Braniborska, Rusů,
Kozáků i Krymských Tatarů

a samozřejmě žoldnéřů z celé
tehdejší Evropy.
Proč však jsem vybral toto dílo
z mnoha dalších? Když pomine-
me úžasný překlad, který za-
chovává lehkou čtivost a per-
fektní řemeslné zpracování kni-
hy jako takové, kdy například
na vazbě jsou použity dobově
výstižné obrazy Gerarda ter
Brocha Jezdec na koni (1634)
a Karla Fabritia Strážný (1654),
můj výběr je založen na čistě 
osobní vzpomínce, kterou ve
mně tyto knihy vyvolávají.
Englundovy knihy mi totiž při-
pomínají studentská léta na
Masarykově univerzitě a léta
strávená na kolejích pardubické
univerzity, která byla mojí první
Alma mater. Menší univerzita,
jež byla u nás jednou z prvních,
která se cíleně zaměřovala na
moderní pojetí dějin každoden-
nosti a dějin myšlení oproti tra-
dičně pojímaným politickým
dějinám. Právě Englundova
práce bylo to, co jsme tehdy
snad všichni chtěli jako histori-
ci dělat. Ovlivněni prof. Len-
derovou s gender historií, doc.
Jiránkem se sociálními dějinami
19. století a jeho typickým ang-
lickým humorem a asi nejvíc
Mgr. Jiřím Kubešem, PhD.,
a jeho pojetím raného novově-
ku.
Taky však pro mě představují
kamarády z kolejí a připomínají
naše věčné debaty o „nesmrtel-
nosti brouka“ a odpírání si dal-
ších piv s kamarády na Rychtě
nebo u Josefa, abych našetřil na

Nepřemožitelného z mého
skromného studentského rozpo-
čtu, doplňovaného jen občasný-
mi brigádami v pardubických
perníkárnách. I to, jak jsem si
ho v Brně u Barviče a Novot-
ného koupil za pro mě tehdy ho-
rentní sumu 450 korun. Či jak
jsem si ho přinesl na kolej a můj
spolubydlící a zároveň kolega
Dvořka skákal nadšením dva
metry do vzduchu s tím, že když
půjdu do školy, musím ho ne-
chat na pokoji, aby si v něm
mohl taky číst. A poté vytrvalé
odmítání všech nabídek stu-
dentských kumpánů, abych ne-
chal toho čtení a šel s nimi na
Pernštejna, neboť tak se jmeno-
valo pardubické pivo. Tehdy mě
kozácké povstání Bohdana
Chmelnického vykreslené
Englundem pohltilo natolik, že
jsem nebyl schopen přestat číst
až do svítání a na ranních před-
náškách mi nikdo nevěřil, že
jsem nebyl s ostatními flámo-
vat.
Toto všechno jsou pocity a myš-
lenky, které se mi vybaví, když
pohlédnu na krásnou modrou
a hnědou vazbu Englundových
knih, které mi čestně trůní na
poličce. Chápu, že jsou to čistě
moje osobní pocity, které nezú-
častněnému čtenáři neřeknou
zhola nic, ale možná právě to je
ta jedinečná a osobitá duše kni-
hy, o které jsem mluvil na za-
čátku, a to, co je za černobílou
záplavou stránek a písmen. 

Martin Samson

Zatím co mnozí Poláci stále ještě užívali
luk a šíp, spoléhali se Švédové na muške-
ty a jiné střelné zbraně; zatímco Poláci
byli ještě pyšní a stateční individualisté,
kteří se sice pohybovali v hordě, ale nej-
raději se bili sami, připomínali tvrdě vy-
cvičení Švédové pod rozhodným velením
ve svých semknutých a geometricky do-
konalých formacích stroj, který se pohy-
boval a bil s přesností hodinek.
Osmdesát metrů. Právě tak dlouhou
vzdálenost urazili polští husaři, když vy-
jeli ze středověku do nové epochy.
Zpočátku to šlo podle očekávání. Se
skloněnými kopími ozdobenými praporky
a na zpěněných koních letěli husaři
s hlasitým křikem vpřed a narazili do
vnější části levého spojeneckého křídla
jako skutečné zemětřesení. Dusot koň-
ských kopyt, harašení výzbroje a bojový

pokřik husarů se sléval s třeskotem švéd-
ské a braniborské střelby v těžké jednoli-
té dunění, v němž se srazila nevyrovnaná
masa koní a mužů s pevně semknutým
nepřítelem.
Braniborská pěší garda vypálila z krát-
ké vzdálenosti mohutnou salvu rovnou
do jezdectva; palba v salvách byla jed-
ním z důležitých objevů, které revoluč-
ně změnily způsob boje západoevrop-
ských armád. Čtyři lehké kusy byly na-
bity kartáči a odpáleny najednou. Je
jasné, že stačilo tímto způsobem vystře-
lit ve vhodnou chvíli - v zastaralé pol-
ské jízdě tyto salvy vyvolávaly panický
strach. Husaři se v tom okamžiku zara-
zili...

Peter Englund. Nepokojná léta. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 23.

Posledních osmdesát metrů středověku
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Battle Kings posedmé
Magická sedma přinesla 7. roč-
níku festivalu Battle Kings
vskutku štěstí. Jak jinak nazvat
jediný slunečný den z propršené-
ho týdne.
Brány areálu se otevřely v pravé
poledne, kdy začali přicházet
první návštěvníci. Dvě hodiny
nato bylo zahájeno dění na ta-

nečním pódiu, kde měli své zá-
zemí soutěžící ve stylech break-
dance, footwork, hiphop, poppin
a house. Následně byly zahájeny
soutěže ve freestyle, beatboxu
a skate, tedy všechny soutěžní
styly letošního ročníku. Soutěží
se zúčastnilo necelých 200 ta-
nečníků především z tuzemska,

Slovenska, Polska a Anglie.
V areálu zahrady Hedvy vyrostla
rovněž provizorní legální plocha
pro grafitti. Své umění se spreji
přijelo ukázat 34 crew z Ostrav-
ska. Jejich tvorbu si mohl každý
prohlédnout v zahradě Hedvy
i po ukončení festivalu.
S třicetiminutovým zpožděním
odstartovaly koncerty pozvaných
hudebních skupin, které si ihned
získaly přízeň publika. Zahajova-
cí koncert měla skupina Subcor-
tex z Bruntálu, jež byla překvape-
ním dne. Po ní se uskutečnil kon-
cert 6. Smylu z Třince, ostrav-
ských Safari, BPM z Liberce.
Následovala připravená show rý-
mařovských Omega Styl spolu
s živou kapelou The Hero, kon-
cert jihlavských PioSquad, slo-
venských Moja Reč a jako třeš-
nička na dortu Prago Union.
Celý festival proběhl bez větších

problémů a s vynikající atmosfé-
rou. Po ukončení festivalu se 
účastníci v poklidu rozešli na af-
terparty, která se konala ve 
V-clubu.
Rád bych závěrem poděkoval
partnerům podporujícím festi-
val: KSI Filtertechnik, C-Tech-
nik, 5. stavební, Hotel a pivovar
Excelent, Well-Build - stavební
společnost, Woodmetal-technics,
K-Therm (Lubomír Klaň), Os-
ram, Klempířství Pipa, Rýmstav,
Autocolor design, H+H dis-
kontní prodejna, Autoškola Bill,
stolárna Mobis, hotel Praděd
a v neposlední řadě mé rodině
a známým za pomoc. Díky patří
rovněž městu Rýmařov za dotaci
z fondu kultury a spolupráci 
s městskou i státní policií a MS
Rýmařov. 

Freddy,
Martin Heinisch

Akce hradu Sovince

30. a 31. července
PAST NA MEDVĚDA

historická akce s celodenním programem
Sokolnické a lesnické slavnosti: Ukázky výcviku a příletů dravých ptáků

Právo útrpné s trestáním pytláků a zlodějek chrastí. Včelařské, košíkářské a řezbářské řemeslo
Účinkují:
Skupina historických scén a gotická katovna
TAURUS z Tuřan u Brna. Taurus humorně zpra-
covává šermířské příběhy. Proslavená scénka Igor
to zařídí je předlohou šermířsko-divadelního před-
stavení, které bude mít 30. 7. na hradě premiéru!
Kejklíř Tomáš Křupala je návštěvnicky čtvrtý nej-
úspěšnější účinkující, který kdy na Sovinci vystu-
poval. Jeho známé a oblíbené vystoupení Rád vstu-
puji do... bude tentokráte odehráno na chůdách.
Loutkové divadélko Bodi z Jaroměře na Sovinci
účinkuje od roku 2005. Tentokráte bude k vidění

premiéra pohádky Perníková chaloupka a loutkář-
ská klasika Začarovaný les, zahraná ovšem s vel-
kým nadhledem - tak trochu parodie, tak trochu 
ukázka práce starých loutkářů.
Skupina historického šermu Valmont je zaměřena
na rekonstrukce skutečně podložených historic-
kých událostí třicetileté války. Valmont patří mezi
pět návštěvnicky nejoblíbenějších šermířských
skupin, které kdy na Sovinci účinkovaly.

Doprovodný program - pohádková Babička
a Špinavci.

V sobotu 30. července od 18.00 do
22.30 večerní koncert hudební sku-
piny Rabussa.
V průběhu večera zazní skladby
z programů Renesanční trh a Potulný
trubadúr, které se budou střídat se
šermířskými a divadelními vstupy.
Jako zlatý hřeb večera vás čeká šer-
mířský hororový příběh Bartoloměj-
ská noc.
Po oba dny hrad otevřen od 9 do 18
hodin!

Na akci zve Muzeum v Bruntále ve spolupráci se sdružením Dědictví

Srpen na Sovinci
I druhý prázdninový měsíc bu-
dou moci návštěvníci hradu
Sovince trávit víkendy v duchu
historických a kulturních akcí
pořádaných hradní posádkou
Dědictví ve spolupráci se sdru-
žením Špinavci. Již 6. a 7. srpna
proběhne historická akce s celo-
denním programem nesoucí ná-
zev Na příkaz císaře. Oba dny
budou prodchnuty atmosférou
středověkého mumraje a etikety
při námluvách na gotické tvrzi.
Kromě celé řady šermířských,

divadelních a kejklířských vy-
stoupení bude k vidění i pravé
dělostřelecké obléhací ležení,
v němž bude prezentováno ře-
meslo platnéřské i výroba krouž-
kových zbrojí. Nad dodržováním
pořádku v knížecím sídle budou
bdít, ale také o zábavu se posta-
rají kupříkladu skupiny Tartas,
Revertar či M.C.E.
O víkendu 13. a 14. srpna pořá-
dá hradní posádka Dědictví další
historickou akci, tentokráte poja-
tou jako loutkářská a divadelní

pouť, jež nese název Kašpárek
ze skalního hradu. Víkend plný
hraných i loutkových pohádek
budou mít v režii například diva-
delní soubory Magnet, Záplata
nebo Kašpárkův svět. Velké di-
vadlo, pro změnu v šermířském
duchu, také zahraje oblíbená
skupina M.C.E.
Předposlední srpnový víkend,
20. a 21. srpna, pak bude ve zna-
mení návštěvnicky nejoblíbeněj-
ší historické akce, a to tradičního
řemeslného jarmarku Hodokvas

rytíře Kobylky. Sovinecká akce
roku nabídne nejen ukázky zruč-
nosti mistrů starých řemesel, ale
také exhibici těch nejlepších šer-
mířských skupin a kejklířů.
Právu útrpnému všechny nepoc-
tivce podrobí skupina historic-
kých scén Taurus, své žonglér-
ské umění představí kejklíř
Tomáš Křupala, s kejklířskou
pohádkou přijedou i Komedianti
na káře.
Na všechny tyto akce vás srdeč-
ně zve posádka hradu Sovince

Foto: Jan Dvořák
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Komunitní projekt „Zahrada pro
všechny“, pro který získali obča-

né Staré Vsi pomoc Nadace
Partnerství, úspěšně pokračoval

dalším rokováním o nové podobě
upravovaného veřejného pro-
stranství. Tentokráte se jednání
zúčastnila kromě facilitátorů
z Brna ještě Ing. Jana Mikisková,
zahradní architektka, připravující
podle návrhů staroveských budo-
vatelů projektovou dokumentaci.
Byla rozplánována kultivace te-
rénu, výsadba dřevin a živých
plotů a rozmístění atrakcí pro ve-
řejnost. Jako první se začne bu-
dovat dětské hřiště se šplhací se-
stavou a horolezeckou stěnou.
Pak by měla přijít na řadu cyklo-
dráha pro nejmenší bikery, kolo-
běžkáře a tříkolkáře, zpestřená
obrázky, směrovkami nebo do-
pravními značkami a semafory.
Patronát nad tímto okruhem pře-

vzali mladí lidé, kteří se navíc
snaží získat další finanční pro-
středky u Nadace Vodafone.
V jarním období přijdou na řadu
trávníky, rostlinné dekorativní
záhonky, nové houpačky, dětské
pískoviště a možná altánek s gri-
lovací soupravou a příjemným
posezením.
A aby toho bylo víc, mohou se
Staroveští pochlubit ještě dalším
úspěšným projektem, tentokráte
u Nadace OKD, který jim zajistí
vybavení, potřebný materiál a fi-
nanční prostředky na roční pro-
voz výtvarného klubu pro jedno-
tlivé věkové kategorie. Prvním
společným přáním všech byla
keramická dílna. Nechcete se ta-
ky zapojit? Eva Staňková
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Z okolních obcí a měst

Hasiči z Ryžoviště slavili 140. výročí založení
Tradiční soutěž začala v dopoled-
ních hodinách příjezdem sportov-
ních družstev v kategoriích mla-
dých hasičů, žen a mužů, aby 
ukázali a porovnali síly v požární
dovednosti. Letošní hasičská ak-
ce nebyla jen o soutěži, ale hlav-
ně o oslavách významného jubi-

lea - 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Ryžovišti.
Oslava byla zahájena prohlídkou
požární zbrojnice. Poté se za do-
provodu dechové hudby Podo-
lanky z Rýmařova vydal průvod
hasičů a hostů na fotbalové hřiště.
Paní starostka a také členka sboru
dobrovolných hasičů Eva Lašá-

ková zahájila akci svým proje-
vem, poděkováním všem a hlav-
ně přivítáním všech hostů. Dále
následovala krátká zmínka o his-
torii našeho sboru a posvěcení
nového hasičského praporu. Po
celý den byla k vidění fotogalerie
hasičů nejen z Ryžoviště, ale 
i okolních obcí, připravená Ing.
Františkem Rechtorikem. Hlavně
děti měly velký zájem o výstavu
hasičských autíček a výtvarných
děl ze soutěže Požární ochrana 
očima dětí a mládeže. Kulturní
a doprovodný program byl určen
pro všechny věkové kategorie,
zahrála dechovka, cimbálovka,
bubeníci, děti se vyřádily na ská-
kacím hradě a trampolíně.
Na oslavu tohoto výročí přijala
pozvání i delegace hasičů z Pol-
ska společně se starostou města
Ozimku Markem Korniakem, se

kterými již několik let spolupra-
cujeme. Mladí hasiči z Ozimku se
letos již potřetí zúčastní našeho
hasičského tábora. Po celý den
nás doprovázelo sluníčko, takže
nikomu nechyběl úsměv na tváři.

A tak jsme také zahájili další pro-
jekt pod názvem Prázdniny 
s úsměvem na tváři, který je spo-
lufinancován Nadací OKD. Tato
společenská událost byla jeho
první akcí. Obecní úřad Ryžoviště

Komunitní akce ve Staré Vsi

Foto: archiv Evy Staňkové

Léto v Malé Morávce 2011
Kalendář akcí - srpen a září

SRPEN
So 6. 8. Den obce fotbalové hřiště, OÚ
So 13. 8. MM Bike Cup III - MTB sprint tábořiště TC Praděd
Ne 14. 8. Kopřivná Cup - nohejbal dvojic Kopřivná, TC Praděd
So 20. 8. Memoriál Jiřího Hudáka - hasičská soutěž

fotbalové hřiště, hasiči
So 20. 8. Kopřivná Fest 2011 - festival extrémních sportů

Kopřivná, Chata Kopřivná
So 20. 8. MM Bike Cup IV- MTB maratón Kopřivná, TC Praděd
Pá 26. 8. Borůvková olympiáda obecní park, TC Praděd
So 27. 8. - ne 28. 8.

Borůvkové hody obec

ZÁŘÍ
So 3. 9. Freeride Dub Cup - DH Kamzík, TC Praděd
So 10. 9. Krejča Cup - nohejbal trojic víceúčelové hřiště, 

TC Praděd
St 21. 9. Drakiáda za kostelem, MŠ & ZŠ
So 24. 9. Last Ride 2011 - závod DH & SS & noční paralel

Kopřivná, Chata Kopřivná
So 24. 9. - ne 25. 9.

Festival řízků obec
Ne 25. 9. Pradědův duatlon - Jesenický pohár

Kopřivná, TC Praděd

www.malamoravka.cz www.praded-info.cz www.ski-malamoravka.cz

Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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V prostoru mezi Břidličnou,
Ryžovištěm a Lomnicí se roz-
prostírá už odnepaměti les s vel-
mi špatnou pověstí – lze-li to
o lese vůbec říci. Procházela tu-
dy dávná kupecká stezka, a kde
jsou kupci, tam bývají zpravidla
též lupiči. Namnoze velmi bezo-
hlední lapkové nešetřili lidských
životů, o čemž svědčí název 
úvozu Vražedný. Váže se k ně-
mu více pověstí, ale my je pro
tentokrát pomineme a dáme
přednost příběhu nekrvavému,
spíše bizarnímu – o místním
strašidle zvaném Slepý bubeník.
Dřevorubectví byla vždy dřina.
Za časných rán vycházeli dřeva-
ři z chaloupek s pilami a sekera-
mi přes rameno a se skromným
jídlem v chlebníku, což byl plá-
těný pytlík u pasu. Vodu pili
z lesních studánek.
Po příchodu na místo kácení 
obešli hajným označený strom,
poplácáním po jeho drsné kůře
mu vzdali poslední poctu a dali
se do práce. Vlastně udělali ještě
něco: pokřižovali se a na nejbliž-
ší pařez nebo kámen položili pár
drobečků. Pokud myslíte, že na
pochutnání ptákům, jste na omy-
lu. Byla to jakási obětina, úlitba,
Slepému bubeníkovi, aby je ne-
rušil v práci. Stačila totiž chvilka
nepozornosti, včas neuskočit pa-
dajícímu kmeni a stávalo se, že
z lesa odnášeli těžce zraněného,
ne-li mrtvého druha.

Takové neštěstí prý se stávalo,
když dřevaři urazili Slepého bu-
beníka. On pak ve chvíli rozho-
dujícího vypětí a pozornosti na-
jednou hlasitě zabubnoval, vy-
nořil se z lesa jako duch a zase
zmizel. Když byl ale pohoštěn
drobečky, tak prý jen v povzdálí
přihlížel z lesního šera.
Staletá pověra byla posilována
údajně zaručenými, čas od času
se opakujícími zážitky, kdy byl
„ten Slepý“ zpozorován i pocest-
nými nebo lesní plody sbírající-
mi babkami a dětmi. Málokdo
dokázal odpovědět na otázku,
kde se bubnující fantom v lese
vzal a proč v něm vůbec strašil.
Bubeníkův příběh začíná v době
kolem roku 1649, kdy (nejen)
v Lomnici dlouhodobě tábořila
švédská vojska. Staří dějepisci
dokázali při zkoumání archiv-
ních dokumentů z tehdejší doby
shromáždit spoustu důkazů i mí-
stopisného určení událostí a pří-
hod. Zde bere svůj počátek i zá-
hadný bubeník a jeho působení.
V tehdejším středu Lomnice, už
tehdy velmi protáhlé obce, býval
velký statek, patřící pánům ze
Sovince. Skládal se z několika
na svou dobu výstavných stavení
a stodol, blízko stál pivovárek,
palírna kořalky, řeznictví, pekař
i kováři. Ideální místo pro vojen-
skou posádku. Je doloženo, že
v nedávno zbořeném domě č. 30
se vyráběl černý střelný prach

a na nedalekém kopečku, ovšem
v bezpečné vzdálenosti, stávala
stavba zvaná Pulverturm, česky
„prachová věž“, kde se střelný
prach skladoval – prachárna. Ten
kopeček se tak nazýval ještě
v době, kdy si původ názvu už
nikdo nedokázal vysvětlit, a tak
se od něj později upustilo.
Pulverturm byl podobný pohád-
kové chaloupce na kuří nožce.
Na silném sloupu, příp. několi-
ka, byla sroubena jakási dřevěná
kůlna, a to v takové výši, aby
vlhkost ze země vzlínající ne-
provlhčila jako troud suchý čer-
ný střelný prach, nasypaný do
soudků, a tento byl připraven
k okamžitému použití. Jen na o-
kraj: o kus dál, ve stavení
Tostových, se vyráběly na svou
dobu moderní „raketové střely“,
plněné i odpalované zdejším
prachem.
Pulverturm byl pravidelně stře-
žen vojenskou stráží před útoky
nepřítele. Sklad prachu byl obe-
hnán kruhovou hradbou z hlině-
ných cihel omazaných jílem
a dovnitř se vcházelo kulatým 
otvorem. Samozřejmě tu bylo
zakázáno rozdělávat oheň a kou-
řit. Pětičlenná stráž byla střídána
2x denně a příchod nové stráže
byl oznamován bubeníkem s tru-
bačem v duchu tehdejších vojen-
ských řádů. Dělo se tak i v den
pro náš příběh rozhodujícím.
Stráž se střídala již za brzkého
podzimního šera. Staří strážní již
slyšeli buben i trubku nové smě-
ny, honem uklidit a také „Holka,
seber se a honem utíkej pryč, ať
tě nikdo nevidí!“. Ta slova patři-
la přechodné milence poddůstoj-
níka, velitele stráže, ve službě o-
blažovaného dámskou návště-
vou. Pravda, nikdy se to nesmě-
lo, a přesto se po celé věky tako-
vé události stávaly. Nebo ne?
„Dámička“, říkávalo se jim také
„militisy“, pocházela z Lomnice,
z dodnes stojícího domu č. 11,
a jmenovala se Katerina
Czysařová. Honem sesbírala své
svršky, ještě si na cestu zapálí

dýmku (už tehdy některé zejmé-
na „polodámy“ kouření holdova-
ly), popadla křesadlo, křísla, jis-
kra vyskočila a pomalu padala
k zemi pocukrované střelným
prachem vytroušeným z ledaby-
le zhotovených soudků.
Ano, hádáte správně, jiskra do-
padla, zažehla prach a zrníčko
po zrníčku se oheň vyšplhal až
do kůlny se soudky – a pak to
blaflo! Soudky se střelným pra-
chem vybuchly, rozmetaly
Pulverturm i hliněnou hradbu.
Pozabíjeni byli téměř všichni jak
uvnitř prachárny, tak i právě při-
cházející čerství strážní v čele
s kaprálem, bubeníkem a truba-
čem. Vlastně – zázraky se děly
i tehdy – přežila sama
Czysařová, kterou výbuch nej-
spíš odhodil někam daleko. Sice
notně popálená, ale bystré mysli,
vzala nohy na ramena
a v Lomnici se objevila až po de-
sítkách let jako zámožná „sou-
kromnice“. Jistě, některé doká-
žou zbohatnout i z takových „ře-
mesel“.
Pověst traduje, že bubeník byl
silně popálen, ale hlavně utrpěl
poranění očí a úplně oslepl.
Šílený bolestí běžel do temného
neznáma, zmateně běhal po le-
sích, křičel o pomoc a silně bub-
noval. To může být pravda, další
jeho osudy jsou však už pole po-
věstí a povídaček. Vyhublý na
kost, celý zašedlý, s krvavými
ranami namísto očí, tak jej popi-
sovali ti, co jej měli zahlédnout
ještě staletí po tragické události.
Lidská představivost může být
bezbřehá, neohlíží se na realitu.
Živena večerním vyprávěním
v šeré jizbě, kdy lze k legendě li-
bovolně přidávat nebo z ní ubírat
děj, vede dál svébytný život, aby
po mnoha letech zanikla. Jako ta
jiskřička, co vyskočí náhle z oh-
niště, chvíli svítí a pak nenápad-
ně zhasne. Tak se vytratil z úst-
ního podání příběh nešťastného
Slepého bubeníka, pobíhajícího
v dnes už klidných lesích. 

Jaroslav Chytil

Slepý bubeník strašil dřevorubce

Bývalý dům č. 30 (nyní zbořený) v Lomnici – zde vyráběli Švédové
střelný prach, na kopci stál Pulverturm (prachárna)

JAK VYJDE
Další čísloRÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 26. 8. 2011

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 18. 8. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!15/2011

V mûsících ãervenci a srpnu vycházíme jako mûsíãník.POZOR! POZOR!
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Rád bych připojil několik slov
k úvodníku mého přítele
Miloslava Marka v čísle 12/2011
Rýmařovského horizontu.
Myslím, že to správné slovo vy-
stihující žádoucí přístup člověka
k přírodě je pokora. A chápání
komplexnosti, uvědomění si, že
pohled na její vývoj z hlediska
lidské generace je stejně nesmysl-
ný, jako pohled jepice na život
lidský.
Miloslav Marek je geolog, velice
dobře si uvědomuje složitost
a délku vývoje této planety a ži-
vota na ní. Mnoho lidí prohlašují-
cích se za ekology, z nichž řada
v ochraně přírody působí i profe-
sionálně, však tento pohled ani
zdaleka nectí.
Jsem taktéž geolog, a tak mne ne-
děsí prognózy globálního oteplo-
vání (čímž nechci říci, že není tře-
ba omezit znečišťování ovzduší),
protože znám historii této planety
a vím, že i v místě kde žiji, bylo
kdysi moře, pak čtyřtisícové po-
hoří a jednou zde bude opět rovi-
na. A pak možná Himaláje. A kli-
ma? I v místě, kde stojí Rýmařov,
se dramaticky měnily nejen teplo-
ty, ale i obsah kyslíku v ovzduší.
Jen v průběhu kvartéru téměř do
tohoto místa několikrát doputoval
ledovec a zase ustoupil. A to bez
vlivu člověka.
Prognózovat proto z klimatických
údajů za několik staletí (či někdy
za několik desetiletí) katastrofické
oteplení je v lepším případě omyl,
v tom horším je to marketing, na
nějž jsou navázány „ekologické“
aktivity typu bionafta, solární či
větrný boom. A kdo to asi zaplatí?

Mne neděsí globální oteplování,
mne děsí, že na loukách mého
mládí místo pestrého společen-
stva rostlin dnes najdu pár druhů
trav, šťovík, smetánku a starček.
A tomu samozřejmě odpovídá po-
čet druhů hmyzu, obratlovců.
Velice zásadně se mě dotýká, že
za posledních cca 50 let došlo
k fatálnímu úbytku druhů dříve
běžných živočichů a rostlin.
A co na to člověk ekolog?
Vyhlásíme nová chráněná území.
Tak na nátlak vševědoucí Unie
byla vytvořena soustava Natura
2000. Že jde v mnoha případech
o zbytečně a kontroverzně vyna-
loženou energii, lze doložit např.
na údolí říčky Moravice.
Dostavili se ekologové a chtěli
s námi projednat toto území kvůli
vrance obecné. Pak jsme si vy-
světlili, že v daném území tato ry-
bička vůbec není (zdejší vranka je
vranka pruhoploutvá), reakce by-
la, že si spletli Moravici pod
Kružberkem s tím naším horním
tokem. A ten chtějí hájit kvůli vy-
dře. Na dotaz, zda ví, kolik vyder
se zde vyskytuje a jak bohaté je
rybí společenství, byla odpověď
záporná. Přesto byla Natura 2000
pro toto území vyhlášena. A vý-
sledek? Místo cca 3000 ks pstruha
obecného a cca 1000 ks lipana
podhorního (úlovky rybářů ještě
v 90. letech) se v loňském roce
pstruhů ulovilo 37 a lipan žádný.
Není důležité, že rybáři nemají co
lovit (i při rybářském obhospoda-
řování se dělaly a dodnes dělají
fatální chyby), ale že ty ryby
v Moravici prostě nejsou. A nelze
je jednoduše nahradit, jednalo se

o geneticky unikátní populace ži-
jící právě v tomto povodí. Vydra
je přitom absolutně chráněna, je
to „vlajkové“ zvíře ochrany příro-
dy. Jak to asi může dopadnout?
V řece bez ryb nebude ani vydra.
Nebo chceme na území již dosta-
tečně chráněném implementovat
další stupeň ochrany. Ptám se pro-
to, zda má smysl vyhlásit na tak
malém území, kde je již Národní
přírodní rezervace, první zóna
CHKOJ, Chráněná oblast přiroze-
né akumulace vod a Natura 2000
ještě národní park. Co to přinese
přírodě? Myslím, že vedle několi-
ka desítek úředníků a dalších 
omezení běžných občanů ve vě-
cech pro přírodu nepodstatných
nic. Možná si po vzoru Šumavy
pomůže kůrovec.
Měl jsem to štěstí vidět mnoho
národních parků několika konti-
nentů a samozřejmě také všechny
naše. A myslím, že náš systém,
příliš administrativní, v nepod-
statných věcech (např. sběr borů-
vek, přenocování ve volné příro-
dě) velice nekompromisní, ve vě-
cech zásadních (velké projekty)
bezzubý, ve věcech managementu
neefektivní, často používající
systémem pokus a příliš pozdě
přiznaný omyl, je snad nejhorší.
Měli bychom si vzít příklad třeba
z nejstaršího Národního parku
Yellowstone, kde pečlivě sledují
rovnováhu, a tak v případě příliš
vysokého počtu jedinců jakého-
koliv druhu dochází včas k jejich
odchytu či odstřelu (a to se jedná
o území řádově větší než celé
Jeseníky). Nebo národní parky
v severských zemích, v Jižní
Americe. Můžete zde bez problé-
mů přespat, nikde však nenajdete
„disneyland“ typu Krkonošský
národní park. Jde tam skutečně
v první řadě o ochranu přírody.
My si musíme vybrat. Buď je ab-
solutní prioritou ochrana přírody
Jeseníků, pak zde ale nemá co dě-
lat elektrárna Dlouhé Stráně, sjez-
dovky a hotely v nejcennější čás-
ti. Nebo vyjdeme ze skutečnosti,
že i Jeseníky jsou kulturní, tedy

člověkem přetvořenou krajinou
(což je doložitelný fakt) a budeme
se snažit, při stávajícím způsobu
ochrany, skloubit oba zájmy.
V rámci národního parku, pokud
ovšem nevyužijeme českou speci-
alitu - výjimky ze zákona, a z cen-
ných území nevyčleníme ty, na
kterých mají silné zájmové skupi-
ny jiný zájem, to prostě nejde.
Jsem přesvědčen, že ať již zmiňo-
vané nepromyšlené vyhlašování
dalších chráněných území a ná-
rodních parků či vyhlašování no-
vých absolutně chráněných druhů
na úkor druhů ostatních situaci
nevyřeší. Nesmyslem je též násil-
ná reintrodukce vymizelých dru-
hů, neboť tyto vymizely z nějaké-
ho důvodu a jejich vrácení do stá-
vajících, pro ně již nevhodných
podmínek, vede jen k narušení
nové, složitě se rodící rovnováhy.
Domnívám se, že pouze dlouho-
dobá, trpělivá náprava chyb minu-
losti, tedy skutečná revitalizace 
obecné krajiny a obnovení původ-
ních biotopů nám umožní pokor-
ně doufat, že i námi způsobené
chyby příroda napraví a v hori-
zontu ne našeho života a našich
neskromných představ, ale v časo-
vém horizontu, jejž příroda sama
určí, dojde někde k přirozenému
návratu alespoň některých vymi-
zelých druhů. A proces devastace
přírody a krajiny se zastaví.
Stát i EU pro to má své nástroje,
v evropských fondech jsou např.
peníze na revitalizaci vodních to-
ků, na výsadbu remízků, obnovu
mezí (Územní systém ekologické
stability). Tuto neopakovatelnou
příležitost však stát promarnil, ne-
boť pozemky, které jsou k tomu
nutné, bezkoncepčně prodal.
Možná je jednou bude pro tento
účel vykupovat (to je ten lepší pří-
pad), těžko ale za stejnou cenu.
Světýlko na konci tunelu vidím
snad v tom, že již dnes existují
„blázni“, kteří se místo velkých
slov snaží revitalizovat poničenou
krajinu, jako např. občanské sdru-
žení Potůček z Břidličné. 

František Čermák

Ještě pár slov k ochraně přírody

Servis služeb

Plavání pro veřejnost v srpnu
Krytý bazén v Břidličné

je v rámci odstávky
mimo provoz do 31. 8. 2011.

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

Městská knihovna
Otevírací doba o prázdninách:

Pondělí 9:00 - 16:00 Úterý 9:00 - 16:00
Středa zavřeno Čtvrtek 9:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 16:00 Sobota zavřeno
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V návaznosti na různé změny kli-
matických podmínek dochází
k migraci živočichů i rostlin.
Některé příchody jsou nápadné na
první pohled, jiné jsou běžnému
člověku skryté a zaregistrují je jen
odborníci nebo pozorní pozorova-
telé a nadšenci. 
Jedním z nových obyvatel naší
krajiny se v posledních letech sta-
la pavouk křižák pruhovaný
(Argiope bruennichi), původem
subtropický pavouk ze Středo-
moří. Upoutá svým vzhledem při-
pomínajícím vosu - na těle má

žluté a černé pruhy. Samice do-
růstá ve středoevropských pomě-
rech délky 15 mm, samec je zře-
telně menší, jen 4-6 mm. 
Nejčastěji se vyskytuje na otevře-
ných slunných místech s napolo
vzrostlou trávou, řídkou bylinnou
vegetací nebo na mokrých lou-
kách. Živí se různým hmyzem,
ale hlavním zdrojem potravy jsou
kobylky. Kořist chytá do své sítě,
do které ji zaplete a bleskově 
omotá hedvábnými vlákny. Za-
motanou kořist pak napustí trávi-
cími šťávami a po nějakém čase

jednoduše vysaje. Pokud se pa-
voukovi chytí do sítě příliš velká
kořist, překouše vlákna sítě, aby
velký hmyz vypadl. Svou kořist
usmrcuje jedem, pro člověka však
není vůbec nebezpečný, neboť je-
ho kousnutí nepronikne lidskou
kůží. 
Rozmnožování křižáků probíhá
způsobem známým u mnoha dru-
hů pavouků, kdy samička po pá-
ření samečka sežere, jen někdy se
mu podaří uniknout, většinou za
cenu ztráty nohy. Samice v srpnu
až září upřede 2-3 velké hnědé ku-
lovité kokony, do nich naklade
300 – 400 vajíček a poblíž je hlí-
dá. V kokonu se prvním rokem
líhnou nymfy, které zůstávají po
celou zimu uvnitř a po přezimo-

vání se vyvinou v malé křižáky.
Samice v zimě hyne. 
Křižák byl ještě před 50 lety ve
střední Evropě vzácný, vyskyto-
val se jen v klimaticky zvláště
příznivých oblastech. U nás byl
do roku 1991 jeho výskyt udáva-
ný pouze z jižní Moravy, nyní ale
podle odborníků tito poměrně vel-
cí pavouci doslova zaplavují ne-
jen Českou republiku, ale celou
střední Evropu. Jistě by bylo zají-
mavé vědět, jakým způsobem se
tak rychle dostávají do vzdálenos-
tí, které jsou v poměru k jejich ve-
likosti astronomické. Jedno
s mnoha neznámých tajemství
přírody. M. Marek 

(Zdroj: cs.Wikipedia, 
www.priroda.cz)
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Soukromá řádková inzerce
Prodej

• Prodám moto Simson S 51 rok výroby 1989. První majitel, najeto
3000 km. Nová STK. Tel. 724 179 163.
• Prodám dvoupodlažní rodinný dům 6+1 (možno i jako dvougene-
rační 3+kk a 3+1) s garáží v klidné části Rýmařova (U Potoka). Tel.:
733 644 665.

Zajímavost z přírody

Křižák pruhovaný
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Sport

Rýmařovské jiu jitsu opět boduje
Na závěr školního roku se nám
podařilo zhodnotit celoroční tré-

nink a zúčastnit se 25. června
v Ostravě Mistrovství České re-

publiky v jiu jitsu. Mistrovství
pořádané Českým svazem Wate
Jitsu Do probíhalo v těchto dis-
ciplínách: souboj kumite, sebeo-
brana, hard styl, soft styl a kobu-
da - forma se zbraněmi.
Klub Sebeobrany Rýmařov se
rozhodl pro soutěž v sebeobraně
dvojic beze zbraně a se zbraní.
A jaký byl výsledek? Závodníci
Karel Gollinarsch a Jiří Bršťák
vybojovali druhé místo v discip-
líně se zbraněmi a třetí za sebeo-
branu beze zbraní.
Toto vynikající umístění v re-
publikové soutěži nejenže dává
vědět o dobré kvalitě rýmařov-
ského jiu jitsu (slangově též

rym-jitsu :-)) a budí tak respekt
před ostatními kluby, ale hlavně
nás nominovalo na Evropský
šampionát bojových umění - IS-
KA, konaný v říjnu v Benátkách.
S hrdostí tak bude Sebeobrana
Rýmařov reprezentovat naše
město i republiku na soutěži,
které se účastní dalších 25 ev-
ropských zemí.
Pokud se rozhodnete nás podpo-
řit (neboť ČSTV díky lapáliím se
Sazkou již na tuto reprezentaci
nepřispívá), bude vám patřit na-
še neskonalé díky!

Trenér René Gilg,
www.sebeobranarymarov.cz

Pavel Ondrášek vyběhl pro evropské stříbro
Na Mistrovství Evropy v běhu
do vrchu v turecké Burse se rý-
mařovskému běžci a lyžaři
Pavlu Ondráškovi podařilo do-
sáhnout prozatím životního ús-
pěchu, když k několika titulům
mistra ČR v běhu na lyžích při-
dal titul vicemistra Evropy v ná-
ročné horské disciplíně.
V juniorské kategorii šplhalo na
vrchol hory Uludag 54 nejlep-
ších evropských vrchařů a mezi
nimi tři čeští reprezentanti:
Pavel Ondrášek, Jan Janů
a Matěj Trávníček. Stoupání by-
lo dlouhé 8,5 kilometru s převý-
šením 865 výškových metrů.
Všichni tři Češi dosáhli výbor-
ných individuálních výsledků,
když Trávníček doběhl do cíle
na sedmém, Ondrášek na patnác-

tém a Janů na sedmnáctém mís-
tě. Evropské medaile se ale ne-
rozdělovaly pouze v závodě jed-
notlivců, hodnotilo se také v bo-
dování národních družstev, kdy
se sčítala umístění tří nejrychlej-
ších běžců z každého státu. Za
domácími Turky, kteří ovládli
závod a obsadili všechny tři nej-
vyšší příčky na individuálních
stupních vítězů, se na druhé příč-
ce umístila trojice českých juni-
orů a vybojovala tak již zmiňo-
vané a cenné stříbrné evropské
medaile. Pro Pavla Ondráška je
to veliký úspěch a také motivace
do dalších závodů i náročného
tréninku. Běžec tak totiž potvr-
dil, že již dlouhou dobu je jed-
ním z nejúspěšnějších sportovců
v Rýmařově a v širokém okolí.

Pavlovi tímto gratuluji a přeji
ještě spoustu podobných úspě-

chů v blízké i vzdálenější bu-
doucnosti. Štěpán Sedláček

Pavel Ondrášek se svými reprezentačními kolegy a stříbrnými meda-
ilemi na krku. Fota: archiv Pavla Ondráška

Skupina Move2you sklízela úspěchy
Soutěžní sezóna pro taneční sku-
pinu Move2you, která pracuje
pod Střediskem volného času
Rýmařov a pod vedením Petry
Čechové, začíná hned v říjnu,

a to žebříčkovými soutěžemi.
Jsou to soutěže sól a duí v dět-
ské, juniorské a hlavní věkové
kategorii, rozdělené do výkon-
nostních tříd A, B, C. Tanečníci

musí sbírat body a ti nejlepší do-
stanou nominaci na mistrovství
ČR, dále Evropy a světa. Mezi
nejúspěšnější tanečníky letošní
sezóny patří v dětech sólistka
Tereza Švehlová a duo Tereza
Švehlová s Terezou Krejčí. V ju-
niorech sólisté Adéla Komůrko-
vá a Štěpán Moninec a dua
Karolína se Štěpánem Monin-
covi a Sandra Thomasová s Adé-
lou Kohlerovou. V hlavní kate-
gorii sólisté Nela Prchlíková,
Aneta Vávrová, Mirka Rapou-
chová a Petra Čechová a dua
Veronika Valinová s Nelou
Prchlíkovou a Mirka Rapoucho-
vá s Petrou Čechovou. Duo
Mirky s Petrou prezentovalo

Rýmařov ve finále na mistrov-
ství ČR a vybojovalo nádherné
6. místo.
Únor až duben patří velkým
a hlavně náročným přípravám
pro soutěže formací. Skupina
Move2you letos startovala s de-
vítičlennou hiphopovou formací,
složenou pouze z mladých sle-
čen, Hobby naší doby a s velice
úspěšnou street show Cesta ko-
lem světa.
Z první soutěže O Popelčin stře-
víček si Cesta kolem světa od-
vezla 2. místo a Hobby naší doby
doslova vypotila 1. místo. Vyvr-
cholením celé soutěže bylo udě-
lování putovního střevíčku.
Střevíček je udělen taneční sku-

Foto: archiv Sebeobrany Rýmařov

Foto: archiv Move2you
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pině, která byla podle poroty ze
všech zúčastněných v hlavní ka-
tegorii nejlepší. Letos se vybíralo
z asi dvaceti choreografií a cena
absolutního vítěze, tedy putovní
střevíček, putovala do Rýmařo-
va. Na soutěži O Popelčin střeví-
ček, sklidila skupina Move2you
v hlavní věkové kategorii největ-
ší úspěch.
Z další soutěže, která se konala
v Hlučíně a nesla název Hlučín-
ský talent, si Rýmařováci odváží
dvě krásná 1. místa. Závěr této
soutěže již tradičně patřil vyhláše-
ní nejlepší choreografie. Ze všech
zúčastněných souborů ve všech

kategoriích byla jako nejlepší zvo-
lena show Cesta kolem světa, a tak
se cena opět vezla do Rýmařova.
Hned den nato se pokračovalo
soutěží ve Valašském Meziříčí
pod názvem Hot Dance. Soutěže
se zúčastnily soubory z celé
Moravy, konkurence byla tedy
obrovská, ale i přesto „můftujá-
ci“ s oběma formacemi zakonči-
li náročný víkend prvenstvím.
Poslední soutěž formací nesla
název Sokol Dance Cup. Z deví-
ti krásných formací si Cesta ko-
lem světa odvezla 3. místo
a Hobby naší doby místo čtvrté.
Na závěr sezóny nechybělo ani

pozvání na Dny Javornicka, kam
Move2you jezdí již několik let
obohacovat program, a na hipho-
pový festival do Polska, kam
skupina Move2you jela ukázat,
jak se v Rýmařově tancuje.
Rok 2010/2011 byl pro taneční
skupinu Move2you velice nároč-
ný, ale úspěšný. Přinesl nejen
spoustu zlatých medailí a krás-
ných pohárů, ale také skvělé zá-
žitky a taneční posun. Za vším je
obrovská dřina, několik hodin
tance, potu, energie. Trvá měsí-
ce, než se vše secvičí do podoby,
s níž tanečníci mohou na parket.
Když ale tanec přinese radost,

krásné zážitky, smích doprová-
zený slzami štěstí, tak to za to
stojí. Děkuji všem rodičům
a hlavně tanečníkům za krásný
taneční rok. Naše poděkování
patří také sponzorům, bez kte-
rých bychom se neobešli: p. Ry-
šavý (www.autoprodejna.cz),
Autocolor Design, s. r. o., Da-
taf, s. r. o., Praha, Mobiss - náby-
tek, s. r. o., Easy Control Morava
spol., s. r. o., Vodoinstalatérství
René Škarupa, Extreme shop,
Mailinda, s. r. o., ZATEFA stav-
by, s. r. o., DKS, s. r. o., Jan
Sochor. Petra Čechová,

vedoucí Move2you

XVII. ročník Triatlon Rýmařov: sobota 30. 7. 2011

Občerstvení: po doběhu obdrží každý účastník občerstvení,
na trase běhu bude zřízena občerstvovací stanice
Vítězové kategorií obdrží pohár, medaili, diplom a hodnot-
né ceny
Upozornění!
Pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla
Triatlonu ČSTT. Drafting je povolen ve všech kategoriích.
Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zá-
stupce. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Kategorie
K do 6 let
I1 žáci: 7 - 8 let
I2 žáci: 9 - 11 let
I3 žactvo mladší: 12 - 13 let
I4 žactvo starší: 14 - 15 let
M18 - junioři: 16 - 18 let
M30 - muži: 19 - 30 let

M40 - muži: 31 - 40 let
M50 - muži: 41 - 50 let
M60 - muži: 51 - 60 let
M - muži: nad 60 let
Z18 - juniorky 16 - 18 let
Z - ženy nad 18 let
S - štafety nad 14 let

-14-2011  27.7.2011 15:41  Stránka 29



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2011

30

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 211 411, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 21. 7. 2011. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří Konečný.
Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Marek Bocián. Adresa redakce:
Bartákova 21, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vyšlo dne: 29. 7. 2011. 
Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 18. 8. 2011. Další číslo vyjde 26. 8. 2011. Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO
Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR 
pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

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

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11
Akce: srpen

Eternal
- sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

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

KLEMPÍ¤SKÉ
A POKR¯VAâSKÉ PRÁCE

Struhár - Jančík
606 146 847  ✆ 604 322 245

Bartákova 22
Rýmařov

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 26. 8. 2011

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 18. 8. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

15/2011

V mûsících ãervenci a srpnu vycházíme jako mûsíãník.POZOR!
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