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Zástupci mûsta ocenili pedagogy 
u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ

Pfií‰tí t˘den nav‰tíví R˘mafiov 
prezident republiky Václav Klaus

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor R˘mafiov 
uspofiádal Den poÏární bezpeãnosti

Mûstské muzeum vystavuje do konce 
dubna fotografie Jana Saudka

R˘mafiovsk˘ desetiboj je na prahu 
sedmé disciplíny

ročník XIV.

Foto: Ing. Miloslav Marek
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Téma vydání

Revitalizace areálu bývalých stavebnin v Janovicích
Regenerace brownfield Janovice pokračuje

Na poãátku bfiezna byly zahájeny prá-
ce na projektu Regenerace brownfield
Janovice. Do dne‰ního dne byly roze-
brány dfievûné krovy, udûlán profiez
náletÛ, kter˘ umoÏnil pfiíjezd tûÏ‰í

techniky, a provedena demolice budo-
vy b˘valé ‰pulkárny.
Demolice velké budovy bývalé
Zuppingerovy špulkárny neohro-
zila hnízdění čápa. Ten se letos

i s družkou již usadil na cihlovém
komíně, který z důvodu zachování
každoročního hnízdění afrického
návštěvníka zůstane zachován
a bude tvořit výškovou dominantu
parkových úprav.
Realizaci tohoto projektu provádí
firma PB SCOM, s. r. o., Hranice,
která vyhrála výběrové řízení s ce-
nou 4 mil. 634 tisíc Kč. Celkové
náklady na realizaci klidové zóny
v této části města se odhadují na
5,5 mil Kč, z čehož 85 % pokryje
dotace z Regionálního operačního

programu Moravskoslezsko a 800
tisíc Kč půjde z rozpočtu města.
Dokončení projektu se předpoklá-
dá koncem letošního roku. V míst-
ní části Janovice (Janušov) vznik-
ne po jeho dokončení klidová zó-
na pro obyvatele i návštěvníky té-
to lokality. Maminky s malými
dětmi i starší občané si zde budou
moci odpočinout na lavičkách
v parku a větší děti jistě využijí ví-
ceúčelové sportoviště, které v této
lokalitě doposud chybělo. 

www.rymarov.cz

Proč byla k demolici vybrána právě budova bývalé špulkárny?
odpovídá starosta
Areál bývalé továrny na výrobu
špulek v Janovicích byl po kon-
kurzu na majitele, který zde pro-
vozoval po revoluci prodejnu sta-
vebnin, opuštěný a zdevastovaný
a šest let byl neúspěšně nabízen
k prodeji v nedobrovolné exekuci
Okresním soudem v Bruntále za
nejnižší možnou dražební cenu
387 500 Kč. Pozemky areálu
o výměře 4 698 m2 vlastnil stát,
resp. Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, a jejich
prodejní cena činila 657 000 Kč.
O celý areál neměl dlouhodobě
nikdo zájem, takže pustl a zchát-
ralé a zničené nemovitosti přechá-
zely do stavu nebezpečných ruin.
Bylo zjevné, že areál je neprodej-
ný a pro každého podnikatele by
znamenal jen nechtěnou přítěž
v podobě zdevastovaných budov
a ekologické zátěže.
Když se v Regionálním operač-
ním programu MSK (ROP MSK)
naskytla možnost na likvidaci

a přeměnu opuštěných továrních
areálů na pozemky vhodné pro
stavbu rodinných domků nebo od-
počinkových veřejných zón, teh-
dejší zastupitelstvo se usneslo, že
město areál vykoupí. Tak se i stalo
a 1. 12. 2009 jsme nejprve vykou-
pili nemovitosti a 11. 10. 2010
i pozemky za celkovou cenu
1 044 500 Kč. Od počátku záměru
neexistoval na revitalizaci jiný ná-
zor, než že budou budovy zbourá-
ny a areál přeměněn buď na obyt-
nou nebo odpočinkovou zónu. Na
záchranu budov bylo příliš pozdě
a jejich oprava či rekonstrukce by
byly neobyčejně finančně nároč-
né a bez dotace nerealizovatelné.
Dotační tituly však na podobné
projekty neexistovaly. Pokud
dnes někteří občané litují toho,
že jsou budovy bourány a nená-
vratně z Janovic mizí, pak s nimi
lze souhlasit v tom, že svůj život
končí významné a kdysi jistě vel-
mi krásné stavby, které ovšem

dnes již není možné zachránit.
Zpočátku bylo záměrem spíše vy-
tvoření a zasíťování parcel pro vý-
stavbu rodinných domků, kterých
by po zapojení sousedních po-
zemků ve vlastnictví města mohlo
být přibližně deset. Regionální
program MSK však svými pravi-
dly umožňoval pouze přeměnu na
odpočinkovou zónu. Tak vznikl

projekt, který předpokládá vý-
stavbu chodníků, dětského hřiště,
odpočinkové zóny a zachování
a sanaci komína, který po deseti-
letí osídlují čápi. Žádost o dotaci
na realizaci projektu dopadla dob-
ře, a tak dnes můžeme být svědky
postupné přeměny celé lokality. 

Ing. Petr Klouda,
starosta města Rýmařova

Odbory MěÚ informují
odbor vnitřních věcí

Plánujete dovolenou v zahraničí, a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu
a nenechávejte podání žádosti až do doby před
letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zby-
tečným frontám na úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do
kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou
unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného

státu, jakou minimální dobu platnosti cestovní-
ho pasu vyžaduje. Upozorňujeme, že dnem 
26. června 2012 skončí možnost cestování dě-
tí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po
tomto datu musí mít každý občan České re-
publiky k vycestování do zahraničí vlastní
cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučuje-

me včas požádat o vydání cestovního dokladu
dítěti. K vycestování do států Evropské unie
lze kromě cestovního pasu použít rovněž ob-
čanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat
o vydání občanského průkazu také pro občany
mladší 15 let. Odbor vnitřních věcí

z podkladů Ministerstva vnitra ČR
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Pár slov... o magickém číslu třináct
Pro mnoho lidí je pátek třináctého
natolik obávaným dnem, že by ho
nejraději vyškrtli z kalendáře.
Ještě se mi nestalo, když na tento
den v kalendáři přijde řada, abych
nepotkal člověka, který by se
o něm nezmínil. Pro některé může
být třináctka číslem naopak šťast-
ným nebo neutrálním.
I když lze pověry a obavy ve vzta-
hu ke třináctce a k pátku třinácté-
ho zmapovat a realisticky vysvět-
lit, mohou někteří lidé tomuto čís-
lu až nebezpečně podlehnout.
Podle psychologů může silná víra
ve smolný a nešťastný den způso-
bit, že si problém lidé vsugerují
a přivolají ho, aniž by to s datem
či dnem v týdnu jakkoli souviselo.
Taková běžící černá kočka přes
cestu zleva, tedy od srdce, v pátek
třináctého je pro ně důvodem
k celodennímu stresu.
Pátek třináctého mají všechny
měsíce, které začínají nedělí.
Můžete si tedy řádně naplánovat
dovolenou, aby se vám nic nesta-
lo. Za zmínku stojí i fakt, že po-
kud trpíte chorobnou obavou z tři-
náctky, máte triskaidekafobii, kte-
rou trpěl i Napoleon - třináctého
zásadně odmítal bojovat. Dodnes
se můžeme setkat ve Francii s tím,
že pokud sedí u stolu třináct lidí,
rychle někdo ke stolu přidá další
židli. Pokud se chorobně obáváte
pátku třináctého, vaše jazykolam-
ná diagnóza zní paraskavedekatri-
afobie. Postihuje údajně jednu tře-
tinu obyvatel USA.
Jak je to tedy s pověrami a symbo-
likou? Na Velký pátek byl ukřižo-
ván Ježíš Kristus. Při Poslední ve-
čeři sedělo u stolu třináct lidí a ten
třináctý z nich byl Jidáš, který
Krista zradil. Zcela reálný základ
má také pověra v pátku 13. října
1307. Právě v tento den začal fran-
couzský král Filip IV. Sličný s pro-
následováním a zatýkáním tem-
plářů, po kterém následovalo mu-
čení a smrt mnoha z těchto rytířů

a následný zánik řádu. Od té chví-
le následovníci templářů považo-
vali pátek třináctého za ďábelský
a nešťastný den. Ve Skandinávii
mýtický příběh praví, že dvanáct
bohů se sešlo ve Valhalle, nebi sta-
rých Germánů. Toto setkání však
narušil nezvaný host, kterým byl
třináctý bůh Loki, jenž způsobil
smrt boha radosti a potěšení
Baldera. Skon Baldera uvrhl na
celou Zemi tmu. Známý je také
mýtus o třinácté komnatě, do níž
se nevstupuje. Tento mýtus bývá
vysvětlován jako symbol zhoubné
zvědavosti. Pojí se s příběhem
o rytíři Modrovousovi, který za-
znamenali proslulí sběratelé pohá-
dek bratři Grimmové i Charles
Perrault. Modrovous zakáže své
šesté manželce vstupovat do tři-
nácté komnaty. Když žena zákaz
poruší a do místnosti vejde, najde
tam mrtvá těla svých zavraždě-
ných předchůdkyň. V tarotu je tři-
náctka symbolem smrti, ale pokud
si kartu s tímto číslem vytáhnete,
nejde zdaleka jen o zlověstné zna-
mení. Smrt s třináctkou symboli-
zuje odpoutání, uvolnění, transfor-
maci a směřování vpřed. Za šťast-
nou považují třináctku třeba stou-
penci víry Sikhů, šťastným číslem
je i v židovské kabale. Třináctka
také v mnoha kulturách symboli-
zuje počínající dospělost, věk, kdy
se dítě stává teenagerem a defini-
tivně končí bezstarostné období
jeho dětské nevinnosti.
Zajímavostí je, že v číslování
mnoha ulic ve Velké Británii čísli-
ce třináct zkrátka a dobře chybí.
Řada hotelů po celém světě dodr-
žuje letitou tradici neoznačování
pokoje s číslem třináct, některé
hotely dokonce přeskakují třináct-
ku i v označení pater.
Každý z nás si může třináctku
přebrat podle svého. V této uspě-
chané době si spousta z nás na pá-
tek třináctého ani nevzpomene,
možná jen když zapisuje datum

do nějakého formuláře při podpi-
su nebo nahlédnutím do kalendá-
ře. Pověra spojená s třináctkou ale
přetrvává, dědí se z generace na
generaci, ať v kladném či zápor-

ném slova smyslu. V jednotlivos-
tech se třináctka možná dotýká
každého z nás. Obecně je ale život
předurčen dobou, ve které žijeme.

Boci
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Aktuálně z města

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání
zastupitelstva města, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek
26. dubna 2012 v 17.00 v sále Střediska volného času na Divadel-
ní ulici v Rýmařově.

Program jednání:

- Závěrečný účet města za rok 2011 (včetně hospodaření příspěvko-
vých organizací)

- Zpráva o hospodaření MěS, Teplo, Spojené lesy, s. r. o., a Byterm,
p. o., za rok 2011

- Projednání situace v BRVOSu, s. r. o., a VaKu, a. s., Bruntál
- Věcný rámec akcí (Integrovaný dokument) na období 2011-2014

Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova

Městské služby a nová telefonní čísla
Od 1. dubna 2012 došlo u Městských služeb Rýmařov ke změně kon-
taktních telefonních čísel. Nicméně na původní telefonní čísla se lze
stále dovolat.

Nová čísla jsou následující:
554 254 330 - Ing. Luděk Šimko - jednatel
554 254 331 - Jiří Hlavica - mistr
554 254 332 - Antonín Urbánek - mistr
554 254 333 - Bohumil Mořkovský - mistr
554 254 334 - Jana Zaprianová - personální a mzdová účetní
554 254 335 - Marie Koštialová - ekonomka
554 254 336 - Alena Zaprianová - pokladna
554 254 337 - Milena Bokůvková - účetní
554 254 338 - Odpadové centrum (8. května)

Pocta rýmařovským pedagogům
Každoročně se zástupci města
setkávají s pedagogickými pra-
covníky při oslavě Dne učitelů,
kdy si připomínají výročí naroze-
ní Jana Amose Komenského, vel-
ké postavy českých dějin, peda-
goga proslulého po celém světě.
Letos uplynulo 420 let od jeho
narození.
Den učitelů tentokrát připadl na
středu 28. března, z organizač-
ních a časových důvodů bylo
slavnostní setkání přesunuto na
úterý 3. dubna. V podvečer se tak
v koncertním sále Střediska vol-
ného času na Divadelní ulici sešli
na pozvání starosty města ředite-
lé škol a školských zařízení, je-
jich zástupci a především osla-
venci - pedagogičtí pracovníci,
kteří oslavili či oslaví významné
životní jubileum, nebo ti, kteří
v letošním roce odcházejí na za-
sloužený odpočinek.
Kulturní program připravila
Základní umělecká škola Rýma-
řov. V úvodní části vystoupilo hu-
dební těleso ZUŠKABAND pod
taktovkou ředitele školy Jiřího

Taufera. Žáci hudebních oborů
zahráli skladbu Vica Mizzyho
Addamsova rodina, Rock’n’roll
pro Beethovena od Ivana Hlase
a melodii Henryho Manciniho
z filmu Růžový panter. V krátké
herecké etudě Zkouška z dějepisu
(textovou předlohu vytvořili her-
ci Oldřich Kaiser a Jiří Lábus) se
vůbec poprvé představily publiku
žákyně Tereza Pinďáková a Adéla
Macková z literárně-dramatické-
ho oboru ZUŠ pod vedením
Silvie Jablončíkové, která se spo-
lu s Jiřím Konečným ujala mode-
rování slavnostního podvečera.
Letošní ocenění převzaly z rukou
starosty Ing. Petra Kloudy a mí-
stostarosty Ing. Jaroslava Kaly
tyto pedagožky:
Za ZŠ Rýmařov, Jelínkova ulice
1, Mgr. Adéla Šenfeldrová za
svědomitou a pečlivou práci
a smysl pro spravedlnost a Petra
Mížová, která se dětem věnuje
i mimo hranice vyučování jako
realizátorka projektů přeshraniční
spolupráce, financovaných z fon-
dů EU. Za ZŠ Rýmařov, Školní

náměstí, byl oceněna Anna Kra-
tochvílová za dlouhodobou mi-
moškolní činnost s dětmi a ve
prospěch školy. Za Střední školu
Rýmařov byla oceněna Ludmila
Calábková, vedoucí vychovatel-
ka zajišťující bezproblémový
chod domova mládeže a rovněž
Ing. Eva Sovišová, která obdrže-
la ocenění k blížícímu se vý-
znamnému životnímu jubileu a za
mimořádnou pedagogickou čin-
nost, např. za přípravu žáků
k soutěžím. Mezi pedagogy
Gymnázia Rýmařov byla oceně-
na Marie Novotná za vynikající
pedagogický přístup ve výuce 
biologie a chemie a za aktivity
v oblasti environmentální výcho-
vy. Mgr. Jarmila Labounková
z SSOŠ Prima obdržela ocenění
při příležitosti významného život-
ního jubilea a za aktivní činnost
ve škole i v rámci města Rýma-
řova. Oceněny byly rovněž zá-
stupkyně uměleckého školství
Mgr. Šárka Lupečková a Mgr.
Martina Kohoutková ze ZUŠ
Rýmařov za výjimečně dobré
pracovní výsledky a za vynikající

prezentaci školy na veřejnosti.
Bc. Marcela Pavlová obdržela 
ocenění při příležitosti význam-
ného jubilea a za příkladné vede-
ní organizace SVČ Rýmařov.
Oceněným pedagogickým pra-
covnicím poblahopřál starosta
města Ing. Petr Klouda a společ-
ně s místostarostou Ing. Jarosla-
vem Kalou jim předali květiny
a drobné upomínkové předměty,
vyrobené klienty sociálně terape-
utické dílny Buřinka.
Neformální část večera zahájil sta-
rosta města slavnostním přípitkem
a pozváním všech zúčastněných
k rautu, který jako vždy perfektně
a nápaditě připravili žáci Střední
školy Rýmařov pod vedením
Nataši Skoupilové. Pohoštění po-
skytlo příležitost k přátelským roz-
hovorům. Pedagogové i vedoucí
pracovníci využili přítomnosti zá-
stupců města také k pracovním do-
tazům a debatám nad aktuálními
problémy našeho školství.
Oslava Dne učitelů byla určitě
důstojným způsobem, jak peda-
gogům poděkovat a ocenit jejich
náročnou práci. JiKo
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Zpravodajský servis ve zkratce

Rýmařov navštíví
prezident Václav Klaus

V doprovodu hejtmana Moravsko-
slezského kraje Jaroslava Palase
zavítá 26. dubna do R˘mafiova
v rámci pracovní náv‰tûvy prezi-
dent âeské republiky Václav Klaus.
Prezident Václav Klaus přijede
na náměstí Míru do Rýmařova
26. dubna ve 14.35 v doprovodu
hejtmana Moravskoslezského
kraje Jaroslava Palase pravděpo-
dobně z Bruntálu a Karlovy
Studánky. Naplánováno je také
dvacetiminutové setkání s obča-
ny na náměstí Míru před rýma-
řovskou radnicí. Delegace v čele

s prezidentem se v závěru své
návštěvy setká se zástupci města
na rýmařovské radnici. Podle
dostupných informací se návště-
vy Rýmařova nezúčastní první
dáma Livia Klausová, neboť bu-
de mít samostatný program.
Prezident by měl poté pokračo-
vat do Budišova nad Budišov-
kou. Zástupci města tímto zvou
všechny občany na setkání s pre-
zidentem. 

Informace poskytl
starosta města

Ing. Petr Klouda
Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a prezident repub-
liky Václav Klaus (ilustrační foto)

Jedna paní povídala

Je možné regulovat hrací automaty?
Automat, mat, bedna, flašinet, nebo jak se
podobným zařízením přezdívá, se stal po ro-
ce 1990 běžnou součástí koloritu českých
měst a obcí. Zpočátku plnil roli novinky
a vyhledávané atrakce klasických putyk
a hospod, časem se však tyto přístroje nebý-
vale rozšířily. Mnoho lidí bylo blikajícími
krabicemi doslova pohlceno a stalo se závis-
lými hráči - gamblery.
Několik faktografických poznámek o stavu
hazardu v ČR: Česká republika se v součas-
né době drží na čelní pozici v počtu hracích
automatů na hlavu (před ní jsou jen hazardo-
vé ministáty). Celkově se u nás nachází oko-
lo 60 tisíc těchto přístrojů, což je více než
v celé zbylé EU dohromady. Přibližně na 100
tisíc se v Česku odhaduje i počet gamblerů.
Co z nás dělá učiněný ráj pro hazardní byz-
nys? Je to především neexistence regulace
a jedno z nejnižších zdanění drobného haza-
rdu v EU. Škody, které působí doprovodné
sociálně patologické jevy spojené s neříze-
ným boomem hazardu v ČR, se v současnos-
ti odhadují na cca 40 mld. korun ročně. Je
dokázáno, že se znatelným nárůstem hazard-
ních zařízení v obcích stoupá i zadluženost,
kriminalita, rozvodovost, sebevražednost,
stejně jako výskyt problémů s alkoholem,
drogami a prostitucí. V některých obcích do-
šlo v souvislosti s provozem heren i k vraž-
dám provedeným gamblery většinou ze zou-
falství. Situace v ČR se jeví jako velice váž-
ná a úvahy o možnostech regulace již nejsou
pouze doménou zatvrzelých puritánů, ale
stávají se legitimním východiskem z neutě-
šené situace.
VLT a VHP je rozdíl
K ohromnému nárůstu těchto zařízení došlo
v ČR především v posledních několika le-
tech, čehož si můžeme lehce všimnout
i v Rýmařově. Důvodem neřízeného boomu
je především dvojkolejnost povolovacího
procesu hracích přístrojů. Donedávna povo-
lovala VHP (výherní hrací přístroje) sama 

obec, vždy na jeden kalendářní rok, přičemž
správní poplatky z těchto přístrojů byly víta-
ným zdrojem městské kasy a obec mohla zá-
roveň regulovat počty automatů a nepovolo-
vat je například v blízkosti škol a na hlavních
ulicích. Výklad zákona, který začalo minis-
terstvo financí používat za ministra
Miroslava Kalouska, rozlišuje, že úplně to-
tožné přístroje, videoloterijní terminály
(VLT), které jsou ale navíc napojeny na tzv.
centrální loterijní systém (CLS), povoluje
Ministerstvo financí ČR. Tyto přístroje jsou

ministerstvem povolovány rovnou na 10 let,
přičemž existují i výjimky (některé jsou po-
voleny až do roku 2056).
Rozdíl mezi VHP a VLT existuje pouze ve
formě vyvedeného kabelu do jakéhosi cent-
rálního počítače. Pro srovnání - je to podob-
né, jako kdyby nějaké ministerstvo řeklo, že
televize na dálkové ovládání už není televi-
ze, a tudíž se jejím prostřednictvím mohou
děti dívat na porno. Ministerstvo financí si
takovým způsobem našlo kličku, jak ignoro-
vat stávající legislativu (zákon o hazardu),
která určuje například maximální hodinovou
prohru a maximální sázku. V podstatě lze ří-
ci, že dnes neexistují žádné limity a prohrát
celoživotní úspory na automatu lze během
několika desítek minut.

Protiústavní ministerstvo financí
Mnoha obcím se situace, kdy nemohou nic
dělat s tím, že jim ve městě začínají růst her-
ny jako houby po dešti, nelíbí. Prvními vlaš-
tovkami a důležitým precedentem ve věci 
obecní regulace hazardu se stala města
Chrastava a Františkovy Lázně. Obě vydala
vyhlášku, podle které vykazují všechny auto-
maty (včetně VLT) pouze do jimi určených
míst, a to v regulovaném počtu.
Ministerstvo financí s tím samozřejmě nesou-
hlasilo, podalo tedy návrh na zrušení obecní
vyhlášky k Ústavnímu soudu. Nejvyšší soud-
ní instance však dala za pravdu obcím, které
mají podle čl. 8 Ústavy ČR právo na samo-
správu, a mohou tak na svém území regulovat
herní zařízení. Zároveň s tím vyplynulo, že
Ústavní soud nerozlišuje VLT a VHP zařízení.
K ústavnímu soudu se dále přidal ombudsman
Pavel Varvařovský, který jednání ministerstva
financí označil za protiústavní hned v několi-
ka bodech a žádal nápravu. Ani to však s ta-
jemným odborem 34 (Státní dozor nad sázko-
vými hrami a loteriemi) na Kalouskově mi-
nisterstvu nepohnulo a nápravu musí dále om-
budsman požadovat na Vládě ČR.
To však nic nemění na skutečnosti, že
Českou republikou postupuje přílivová vlna,
která šíří mezi obcemi regulaci všech typů
automatů na základě obecních vyhlášek,
jimž se již ministerstvo financí pomalu, ale
jistě přestává bránit. Případné návrhy na zru-
šení městských vyhlášek jsou rozhodovány
u Ústavního soudu s přihlédnutím k prece-
dentu Chrastavy. Druhou možností, jak mo-
hou vzít obce situaci do vlastních rukou, je
podat podnět k přezkumnému řízení na
Ministerstvo financí ČR a následné podání
ústavní stížnosti.
Situace v Rýmařově
Jaká je vlastně situace v Rýmařově? Stejná
jako v celé ČR, avšak naléhavější. Gambler-
ství se vždy více daří v chudších oblastech.
Rýmařovsko, stejně jako celé Bruntálsko,

Autor: Matěj Hollan
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Dálkový výslech
Bronislav Koňařík

Věk: 37 let a každým rokem to
stoupá 
Povolání: kantor a ještě k tomu aj-
ťák (správce počítačové sítě)  
Záliby: zahrádkaření, kutilství,
počítače, volejbal  

Zvláštní znamení: pohodář se
sklony k flegmatismu 

V čem jste nejsilnější?
Mou silnou stránkou je atletika -
vynikám ve skákání do řeči a ob-
stojně mi jde i vrhání stínu.
Kdy jste netrpělivý?
Když se mi začnou hromadit úkoly,
které jsem postupně odkládal. To je
pak „netrpělivost“ slabé slovo.
Charakterizujte se pěti přívlastky.
Vtipný, přátelský, chápavý, realis-
tický a rozhodně trpělivý.
Jaká je první věc, kterou spatříte
po probuzení?
Záleží, v jaké poloze procitnu.
Většinou je to ale strop ložnice.
Jste „rýmařovská duše“?

Rozhodně jsem. Narodil jsem se
tu, a abych pravdu řekl, tak si
snad ani nedovedu přestavit, že
bych měl odtud odejít. I když
podnebí je tu drsnější, vyvažují
to milejší lidé. Vždyť se tu snad
každý s každým zná a při po-
drobnějším bádání zjistíte, že
jste přes x-té koleno s někým do
rodiny.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Asi lidská blbost, ale to si myslím,
že každého normálního člověka.
Kterou známou knihu jste nedo-
četl?
Asi Bibli. Zpočátku jsem se ještě
snažil, ale pak jsem se v těch pří-
buzenských vztazích úplně ztratil.
A děj mě také moc nezaujal.

Které jídlo byste nikdy nepozřel?
Vepřový jazyk - byl bych už dru-
hý, kdo jej má v puse..., no a pak
ještě dršťky, želvy, plody moře
a tak.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
Kolotoč už koupil Bolek Polívka,
tak já bych asi pořídil pěkné, vy-
hřívané koupaliště s tobogánem.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
U mě je to jednoduché - jelikož
nejsem majitelem hudebního
sluchu a ze zpěvu jsem na zá-
kladce sbíral vždy jen pětky, tak
určitě zpěvu. Na zbývající dvě
možnosti jsem asi nějaké ty vlo-
hy podědil.

patří k ekonomicky nejzaostalejším regio-
nům v ČR, tudíž kombinace vysoké neza-
městnanosti a nízkých výdělků dělá z tohoto
kraje ideální živnou půdu pro neřízený roz-
voj heren. O to víc však mohou být dopro-
vodné sociálně patologické jevy pro místní
obyvatele škodlivé.
Podle registrů Ministerstva financí ČR je
v Rýmařově aktuálně nahlášeno (povoleno)
62 VLT herních zařízení a několik desítek
VHP přístrojů je povolováno městem. Čistý

příjem ze správních poplatků do městského
rozpočtu se v posledních letech pohybuje 
okolo 1 - 1,3 mil. Kč, přičemž od 1. ledna
platí novela, podle níž dojde k navýšení od-
vodů z hazardních her obcím. Dojde tak ke
značnému navýšení těchto plateb, avšak na
úkor sportovních svazů a podobných organi-
zací, kterým byly finance určeny dříve.
Ideální stav pro každé město je regulovat ha-
zard na únosnou míru a zároveň přivést co
nejvíce financí do městského rozpočtu.

Zajímavý model zvolily zmiňované Františ-
kovy Lázně. Povolily provoz herních auto-
matů pouze na jednom místě, a to v měst-
ském kasinu. Město tak zajistilo stálý tok pe-
něz do městského rozpočtu a zároveň omezi-
lo hazard do prostoru jediné budovy.
Podobný model funguje například v Norsku,
kde má stát na hazard monopol. 

Martin Dutkiewič,
Fakulta sociálních studií MU v Brně

odpovídá starosta
Regulace hazardu ve městě

Hazardní hry jsou regulovány ustanoveními
zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon dává obcím pravomoc hazardní hry re-
gulovat v čase a místě nebo je také úplně za-
kázat. Od rýmařovských zastupitelů vzešel za
posledních šest roků do jednání zastupitelstva
pouze jednou návrh na omezení, resp. úplný
zákaz hazardu ve městě. Nebylo k němu však
přijato žádné usnesení. Nikdy nepřevládl me-

zi zastupiteli většinový názor na významnou
regulaci nebo úplný zákaz. Postoje jednotli-
vých zastupitelů k hazardu představují širo-
kou škálu mnohdy protichůdných názorů.
Hazard může být při zákazu nebo omezení
pouze „přemístěn“ do sousedních obcí nebo
může přejít do ilegálních forem. Zákaz haza-
rdu na území obce totiž většinou neznamená
jeho úplnou likvidaci. Pokud by byl nějak
místně regulován, tak komu, jak a proč? Na

tom se zastupitelé nikdy zcela neshodli. K to-
mu je nutné doplnit, že poplatky z hazardu
znamenaly v minulosti příjem městského roz-
počtu asi 2,5 mil. Kč, loni už jen asi 1,3 mil.
Kč a letos, po jeho zdanění, počítáme s příj-
mem přes 3 mil. Kč. Jde tedy o podstatný pří-
jem rozpočtu našeho města. Vědomí příjmů
z hazardu sehrálo v rozhodování mnoha za-
stupitelů jistě také podstatnou roli. 

Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova

Úsměvně

Ježourek a spol.
Všechna mláďátka jsou pěkná, mi-
lá, zranitelná. Takový beránek, ko-
zička, kuřátko a další a další. A ja-
ro - to je jejich období. Dnes si
chci všimnout ježků. Viděla jsem
ježky, odkudsi šli pěšky. Jeden
vpředu, druhý vzadu, bodlinky
maj’ na parádu.
Nebojí se ničeho, dupou, funí
a chrastí - tak jdou v podvečer na
lov. Ostny nevadí pouze výrům
a automobilům. Kdybyste měli tr-
pělivost a dali se do počítání - těch
bodlinek nosí na sobě až osm tisíc!
Zjistí-li něco podezřelého, promě-
ní se náš ježek západní či východ-
ní (to jsou u nás žijící druhy) v ost-
natou kouli a vydrží tak nekoneč-

né minuty. Jen ze spodu si nechá
otvor, aby se neudusil. Má skvělý
čich a sluch, zato je krátkozraký
a k optikovi nejde a nejde. Matka
se prý s mláďaty dorozumívá ult-
razvukem. Prý.
Ježek je samotář a čtyři pětiny dne
prospí. Po televizních zprávách
šmejdí a vymýšlí, co se najde
k snědku. Za laskominami 
ujde až tři kilometry. Dešťovky,
pavouci, slimáci, ještěrky, myši
i hadi - to je okruh jeho chutí.
Chytí-li hada, klidně si pochutná,
proti jedu je imunní.
Hledá také nevěstu, a když jeho
korálkové oči nějakou najdou
a zájemců je více, dochází k boji

provázenému kopanci a kousanci.
Samička dělá dlouho drahoty, pár-
krát ho nakopne do čenichu, až
potom se smíří s osudem. Aby je-
žourek nespáchal sebevraždu, mu-
sí ostny partnerky přitáhnout k tě-
lu. Když je po všem, odchází hle-
dat novou nevěstu. S kartáčem si ji
nesplete. Osud dětí ho nezajímá.
Ježčí máma pečuje o potomstvo
dva měsíce. Podnikají výlety
a pískají podobně jako ptáčci. Do
klubíčka se malí umějí stočit už po
jedenácti dnech. A pak prý - oby-
čejný ježek...
Pro dospělého jedince je nebezpe-
čím zima; když se několikrát při 
oteplení prudce probere, stojí ho to

tolik energie, že vyčerpáním hyne.
A ještě vyvrátíme smyšlenky, že
ježek žere jablíčka a dokuřuje
vajgly. Ježek s jablíčkem se asi lí-
bí malířům a ilustrátorům, je tak
roztomilý. Možná mu jablíčko ná-
hodou spadlo za krk. Jak se to stá-
vá? Když najde něco aromatické-
ho, vyválí se v tom, aby překryl
vlastní pach a zmátl pronásledova-
tele, no a někdy mu leccos uvízne
v bodlinách.

Jelen potká ježka: „Znám o tobě
básničku. Řeknu ti ji. Ježku, ježku,
máš na hlavě plešku!“
„Já o tobě taky: Jelene, jelene, ty
jsi ale debil!“ Si
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Školství

Zápis do všech rýmařovských mateřských škol
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál
vyhlašují termín podávání přihlášek k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

na pondělí 23. dubna 2012 od 14.30 do 16.30
Samotný zápis spočívá v tom, že podáte při-
hlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a na
základě toho ředitelka školy zahájí správní
řízení (řídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-
ní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdr-
žíte do 30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace
o škole, o tom, co má dítě umět při nástupu,
co budete potřebovat, které poplatky a v jaké
výši budete hradit, a můžete se samozřejmě
zeptat na cokoli, co vás bude o provozu škol-
ky zajímat.
Podle čeho ředitelka školky o přijetí dítěte
rozhoduje? Školský zákon ředitelkám uklá-
dá, aby přednostně přijaly děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docház-

ky, které mají trvalé bydliště v Rýmařově.
Další kritéria si stanoví každá školka samo-
statně - může to být skutečnost, že jde o pra-
videlnou celodenní docházku dítěte, že jde
o sourozence dítěte, které již školku navště-
vuje, že jde o dítě zaměstnaných rodičů, pří-
padně zaměstnaných rodičů samoživitelů
a podobně.
Co můžeme poradit rodičům? Především
přijďte k zápisu. Pokud nepřijdete, nemůžete
počítat s tím, že se pro vaše dítě najde ve škol-
ce místo třeba v polovině roku. U zápisu in-
formujte o všem pravdivě a nic nezamlčujte 
- pokud je ředitelka informována o tom, že má
vaše dítě například zdravotní problémy, je
možné je přijmout a zajistit pro ně asistenta pe-
dagoga nebo přizpůsobit provoz třídy. Když se

o problému dozví až v týdnech po zahájení do-
cházky dítěte, na zajištění asistenta je již po-
zdě. Neexistuje žádný pořadník. Můžete přijít
kdykoli ve stanovených hodinách, kritériem
pro přijetí dítěte není čas podání přihlášky.
Nechoďte k zápisu do více školek - vaši šanci
na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání to
nezvýší. Ředitelky si porovnávají seznamy po-
daných přihlášek na společném jednání, hod-
notí je podle stanovených kritérií a pak teprve
vydávají rozhodnutí; přijati tak můžete být jen
do jedné školky. Pokud se chcete podívat, jak
to v některé školce chodí, a podle toho se tepr-
ve rozhodnout, kam byste chtěli dítě umístit,
můžete se domluvit s ředitelkou na individuál-
ní návštěvě. Odbor školství a kultury,

památková péče MěÚ

Gymnázium slaví 110 let
V letošním roce slaví Gymnázium Rýmařov
110 let od svého založení. Při této příležitos-
ti vzniká v prostorách školy i tablo s fotkami
nejslavnějších absolventů. K těm nejvý-
znamnějším patří v současné době například

profesor Jindřich Štreit, profesor Dušan
Šimek, docent Bořek Zeman a mnoho dal-
ších. Redakce Rýmařovského horizontu ve
spolupráci s gymnáziem v letošním roce po-
stupně uveřejňuje několik medailonů těchto

osobností. V rámci oslav významného výro-
čí škola připravila sborník.
Mezi výrazné absolventy Gymnázia
Rýmařov, které představujeme, patří Kamil
Pilatík.

Vzpomínka na gymnázium
Roku 1980 jsem se ne vlastním
přičiněním stal rýmařovským ro-
dákem. Od ukončení místního
gymnázia zde sice nežiji, ale stá-
le se sem rád vracím. Když pře-
mýšlím o svých středoškolských
letech - na nějaké memoáry to
není až tak dávno -, vidím je ja-
ko uzavřenou etapu, která člově-
ka posune o kousek dál.
Opravdu důležitým se časem
stává, co člověk nezapomene
a na co rád vzpomíná. Já nikdy
nezapomenu, jak jsme se spolu-
žáky založili a následně po jeden
školní rok vydávali časopis
Studentské noviny, později pře-
jmenovaný na Emil. Zajímavou
zkušeností pro mne byly také li-
terární soutěže, ze kterých si ce-
ním 2. místa v kategorii publicis-
tiky za ročník 1998 v Literární
soutěži JWG Teplice.

Co bylo po gymnáziu
Humanitní zaměření se u mne
nezapřelo ani v dalších letech.

Vystudoval jsem anglickou
a portugalskou filologii na Filo-
sofické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Portugal-
ština mě tehdy zavedla do nám,
Čechům, spíše vzdálených luso-
brazilských částí světa. V roce
2003 pak v Brazílii s ohledem na
její sociální prostředí vytanula
velice vágní a z dnešního pohle-
du snová myšlenka na projekt
s fotografem Jindřichem
Štreitem.

Po studiích jsem žil krátce
v Praze, pracoval v oblasti finan-
cí ve společnosti SAP, kde jsem
měl na starosti portugalsky mlu-
vící svět.
V letech 2007 až 2010 jsem pra-
coval coby konzulární referent
na Generálním konzulátu České
republiky v brazilském Sao
Paulu, zabýval jsem se však i ší-
řením naší kultury a podporou
českého exportu do Brazílie.
K mnoha aktivitám různého cha-

rakteru, které jsme na zastupitel-
ském úřadě realizovali, patří již
zmíněný fotografický projekt.
Dnes můžu říct, že to byla ne-
smírná dřina, ale taky skvělá zá-
bava. Zorganizován byl totiž ne-
jen fotografův pobyt, během ně-
hož jsem s Jindřichem Štreitem
zcestoval mnoho tisíc kilometrů
při návštěvách desítek krajan-
ských rodin, které jsem zpovídal,
ale také série autorových výstav,
které rok putovaly po Brazílii.

Moje současnost
Přesně po dekádě jsem se v roce
2010 na Gymnázium Rýmařov
vrátil. A právě s výstupem z pro-
jektu s Jindřichem Štreitem, kte-
rým byl křest knihy Braziliáni
z Česka a následná stejnojmenná
fotografická výstava. V roce 2011
jsem na gymnázium opět zavítal,
tentokrát s povídáním o Brazílii.
V současnosti si s manželkou
Danou užíváme jeden a půlroč-
ního dvojčecího rodinného pří-
růstku. Kamil Pilatík

Foto: archiv K. Pilatíka
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Středoškolští košíkáři bojovali na rýmařovské palubovce
Díky dotaci z Euroregionu Pradûd mo-
hla Stfiední ‰kola R˘mafiov uspofiádat
první roãník mezinárodního turnaje
v ko‰íkové, kter˘ se uskuteãnil ve
ãtvrtek 12. dubna.

Turnaj odehrála čtyři družstva
středoškoláků z Gymnázia Rý-
mařov, Střední školy Rýmařov,
Střední školy v Opavě a z part-
nerské střední školy v polském
Ozimku. Bojovnost studentů ne-
znala hranic. Na kvalitní palu-
bovce tělocvičny Gymnázia
Rýmařov každé z družstev bojo-
valo do poslední vteřiny jednotli-
vého zápasu. O rychlé protiútoky
nebyla nouze. Převahu a zkuše-
nost prokázalo družstvo středo-
školáků z partnerského polského
města Ozimek, které potvrdilo ro-

li favorita a s přehledem také zví-
tězilo. O velké bojovnosti se dá
hovořit v souvislosti s oběma na-
šimi družstvy, SŠ Rýmařov
a Gymnázia Rýmařov. Gymna-
zisté si zajistili lepší skóre a s jed-
nou prohrou s Ozimkem skončili
nakonec celkově druzí. S o něco
horším skóre a dvěma prohrami
si zajistilo družstvo Střední školy
Rýmařov třetí místo a bramboro-
vou medaili si s sebou odváželi
po třech prohraných zápasech 

opavští středoškoláci.
„Velikonoční turnaj v košíkové
jsme uspořádali zejména proto,
aby se mladí lidé naučili bavit ta-
ké jiným způsobem než jenom
u počítačů, aby jim sport byl blíz-
ký a oni dokázali, že mají sílu na
rozdávání. A to se domnívám je
velmi dobrý způsob k jejich moti-
vaci. Pokud se nám podaří v příš-
tím roce získat znovu dotaci
z Euroregionu Praděd, určitě zor-
ganizujeme druhý ročník meziná-

rodního turnaje v košíkové,“ řek-
la v závěru úspěšné sportovní ak-
ce ředitelka organizátorské
Střední školy Rýmařov Ing. Soňa
Kováříková.
Pro studenty středních škol byl
dále v odpoledních hodinách při-
praven relaxační pobyt ve Well-
ness centru v Bruntále a v pátek
poznávací výlet na hrad Sovinec
a prohlídka Pradědovy galerie
u řezbáře Jiřího Halouzky
v Jiříkově. JiKo

Další úspěchy tanečního oboru
V krnovském Domě dětí a mlá-
deže Méďa proběhla v neděli 
11. března taneční soutěž pod
názvem O pohár medvídka Pú.
Soutěžilo se v modern dance,
scénickém tanci a show dance.
Soutěž byla určena pouze pro
věkovou kategorii mini a děti.
Taneční obor ZUŠ Rýmařov zís-
kal mezi pěti formacemi 1. mís-
to se skladbou Tiché myšlenky
a také titul absolutního vítěze ce-
lé soutěže!
Datum 1. dubna patřil regionální
soutěži LAMA cup 2012, jejímž
vyhlašovatelem byla Czech
Dance Organization a pořadate-
lem taneční klub DIDEDAnce
Ostrava. Že nešlo o žádný aprí-
lový žertík, bylo jasné ihned po

příjezdu do sportovní haly
v Opavě. Své choreografie před-
vádělo odborné porotě více než
1000 tanečníků. Prezentovaly se
zde disciplíny streetové i artové
(modern dance, show dance,
jazz dance, balet aj.)
Taneční obor ZUŠ Rýmařov při-
vezl na tuto soutěž choreografii
Tiché myšlenky, přihlášenou do
kategorie modern dance - II.
Národní liga - děti. Velmi pěk-
ným výkonem získali naši taneč-
níci prvenství a postup do zem-
ského kola, které se bude konat
29. dubna v Přerově.
Děkuji všem svým tanečníkům
za reprezentaci a držím palce na
dalších soutěžích.
Alena Tomešková, učitelka ZUŠ

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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Nechtělo se mu do vězení
Rýmařovští policisté zadrželi 2. dubna u au-
tobusového nádraží v Břidličné 45letého mu-
že, na nějž byl vydán příkaz k dodání do vý-
konu trestu. Dle doručené soudní výzvy měl
nastoupit do věznice v Ostravě nejpozději 
5. března, což neučinil. Policisté mu sdělili
podezření z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání.

Neviděl přes namrzlé čelní sklo
Špatně očištěné přední sklo bylo příčinou ne-
hody, která se stala 9. dubna brzy ráno
v Břidličné. 29letý řidič vozidla Renault
Megan kvůli nedostatečnému výhledu při
jízdě sjel za okraj vozovky a čelně narazil do
zábradlí betonové propusti. Škoda činí 25 ti-
síc Kč.

Při procházce
ztratil peněženku

Procházka po Dolní Moravici nedopadla
dobře pro 43letého cizince. Ztratil během ní
pánskou peněženku s finanční hotovostí 
10 tisíc Kč v cizí měně, přes 9 tisíc v českých
korunách, platební kartou, doklady a různý-
mi písemnostmi. Ztráty si všiml až při návra-
tu z procházky na hotel, kde byl ubytován.

Velikonoce a alkohol
Sváteãní prodlouÏen˘ víkend rozhodnû nebyl klid-
n˘ pro policisty. Zamûfiili se na kontrolu fiidiãÛ
a museli také zasahovat u nûkolika pfiípadÛ agre-
sivního jednání pod vlivem alkoholu.
Při dopravních akcích a silničních kontro-
lách policisté během velikonočního víken-
du přistihli osm řidičů pod vlivem alkoho-
lu. Naměřené hodnoty se u dechových
zkoušek pohybovaly od 0,23 po 1,50 pro-
mile. V jednom případě byl řidič pod vli-
vem drog.
V sobotu 7. dubna na Jesenické ulici v Bři-
dličné napadl 29letý muž v hádce svou mat-
ku. Několikrát ji udeřil do tváře. Přivolaní po-
licisté ho museli zajistit. Naměřili mu 
2,29 promile, skončil na záchytce.
Tentýž den v nočních hodinách se stal inci-
dent v restauraci na ulici J. Sedláka v Rýma-
řově. 25letý muž v opilosti útočil na hosty
a ničil vybavení. Policisté ho za užití donu-
covacích prostředků zajistili a při dechové
zkoušce mu naměřili 1,95 promile. Střízlivěl
rovněž na záchytce.
K vážnému útoku pod vlivem alkoholu došlo
na Velikonoční pondělí v Břidličné. Skupinka
opilců napadla tříčlennou policejní hlídku,
která byla přivolána kvůli podezření z demo-
lování střechy místní budovy. Desítka mladí-

ků nereagovala na výzvy policistů a při zjiš-
ťování totožnosti je začala vulgárně a poté
i fyzicky napadat. S ohledem na agresivitu
a množství útočníků byla přivolána i hlídka
z Bruntálu a policejní psovod. Policisté ná-
sledně zadrželi tři muže ve věku od 22 do 24
let. Při dechových zkouškách jim naměřili od
2,34 do 2,66 promile. Dva z nich skončili na
záchytné stanici a jeden v policejní cele.
Celou událost nyní policisté intenzivně šetří.

Na pastvině
ležela dělostřelecká mina

69letý muž oznámil 8. dubna na tísňové lin-
ce 158 policistům, že při sběru kamenů na
pastvině v Albrechticích u Rýmařova nalezl
munici. Policisté místo nálezu zajistili a při-
volaný pyrotechnik určil, že se jedná o dělo-
střeleckou minu. Na místě ji převzal.

V autobuse přišla o peněženku
Cesta autobusem vyšla draho 31letou ženu,
která 10. dubna cestovala autobusem
z Rýmařova do Staré Vsi. Neznámý pachatel jí
odcizil z kabelky, kterou měla přehozenou
přes rameno, peněženku s hotovostí 490 Kč,
doklady a platebními kartami. Z podkladů

komisařky por. Bc. Pavly Tuškové
a komisařky por. Ing. Ivany Křištofové

Hasiči radí občanům

Den požární bezpečnosti na rýmařovské stanici
Hasiãské stanice otevfiené pro ‰ko-
ly i vefiejnost, kontrola pfiíjezdov˘ch
komunikací a poÏárních nástupních
ploch na vybran˘ch sídli‰tích s roz-
dáváním varovn˘ch letáãkÛ neukáz-
nûn˘m fiidiãÛm - to je v kostce náplÀ
Dne poÏární bezpeãnosti v Morav-
skoslezském kraji, kter˘ se konal
v pátek 13. dubna.
Den požární bezpečnosti vyhla-
šuje již od roku 2000 v celé re-
publice Česká asociace hasič-

ských důstojníků, a to vždy jed-
nou ročně, pokud možno na
„šťastný“ pátek třináctého. Cílem
je soustředit do jednoho dne pre-
ventivní akce, které profesionální
hasiči připravují a uskutečňují
v průběhu celého roku. Chtějí
tímto způsobem hlavně varovat
před požáry a jejich negativními
důsledky pro životy a zdraví lidí
i jejich majetek. A hasiči
v Moravskoslezském kraji tento

cíl rozhodně neodbývají.
Celkem jednadvacet stanic Ha-
sičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje bylo v pá-
tek 13. dubna oficiálně otevřeno
pro veřejnost, mezi nimi také sta-
nice v Rýmařově. Dopoledne při-
vítali profesionální hasiči žáky
třetích a čtvrtých tříd Základní
školy Rýmařov. Děti se seznamo-
valy s nejmodernější technikou,
kterou hasičští záchranáři v sou-

časné době používají. Malí školá-
ci měli možnost si například vy-
zkoušet, kolik váží pneumatické
nůžky, které se používají při do-
pravních nehodách k vyprošťová-
ní pasažérů z havarovaného vo-
zidla nebo při požáru, když hasiči
potřebují odstranit kus plechové
střechy a podobně. Dále se děti
dověděly, k čemu se používají
dýchací přístroje, proč mají rý-
mařovští hasiči motorový člun
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Hasiči vytahovali v Karlově Studánce auto z potoka
Čtyři jednotky hasičů vyjely
v sobotu 7. dubna do Karlovy
Studánky na pomoc majiteli au-
tomobilu Renault Mégane, který
skončil v potoce. Vytáhli jej po-
mocí vyprošťovacího vozu Tatra
815. Nehoda se obešla bez zra-
nění a do potoka neunikly žádné
provozní kapaliny.
Operační středisko hasičů bylo
o nehodě informováno v sobotu
o půl třetí odpoledne. Na místo
vyjely dvě jednotky Hasičského
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje ze stanic v Rý-
mařově a Bruntálu a s nimi dvě
jednotky dobrovolných hasičů

z Rýmařova a Vrbna pod Pra-
dědem.
Auto stálo v potoce všemi čtyř-
mi koly, voda mu naštěstí sahala
jen do poloviny kol. Hasiči vůz
vytáhli na silnici pomocí hyd-
raulického ramene a předali ho
majiteli. Bylo pojízdné.
Okolnosti nehody zjišťuje
Policie ČR. Není vyloučeno, že
v autě při sjezdu do potoka nikdo
nebyl. Majitel podle vlastní vý-
povědi auto špatně zaparkoval
na nedalekém parkovišti a re-
nault pak prázdný sjel do potoka.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

nebo proč vozí s sebou v autě mo-
torovou pilu, elektrocentrálu
a mnoho další užitečné výbavy.
Na školáky čekal i malý test, za
který si mohli odnést nejrůznější

drobné ceny a pamlsky.
Profesionální hasiči v Morav-
skoslezském kraji se i letos v rám-
ci Dne požární bezpečnosti zamě-
řili na tematické kontroly, přede-

vším dodržování zákazu parková-
ní na nástupních požárních plo-
chách na sídlištích a na příjezdo-
vých cestách na sídliště, a to ve
spolupráci s krajskými či městský-

mi policisty. Na Bruntálsku hasiči
rovněž kontrolovali zdroje požární
vody (nadzemní a podzemní hy-
dranty, požární nádrže, rybníky,
řeky) a jejich přístupnost. JiKo

Jazzclub

Hippie Diktat jde jazzu na dřeň
V sobotu 7. dubna dorazila do
Rýmařova francouzská kapela
Hippie Diktat. Trojice mladíků
z Paříže v restauraci Na Růžku
finišovala své druhé zahraniční
turné. Na podzim koncertovali
v Belgii a Švýcarsku, letos na ja-
ře v Německu, Polsku a České
republice.
Trio se záměrně protimluvným
názvem Hippie Diktat se dalo
dohromady v roce 2010. Všem
je kolem třicítky, jsou absolven-
ty konzervatoří, působí v několi-
ka hudebních uskupeních a spo-
lečně se rozhodli dobýt hudební
svět s osobitou směsicí free jaz-
zu a hardcoru, žánrem, který do-
stal název jazzcore. Na domácí
scéně už získali ohlas, natočili
první album a sotva rok po vzni-
ku kapely vyrazili do Evropy.
Při sledování jejich vystoupení

i při pohledu na program jarního
turné je evidentní, že Hippie
Diktat rozhodně nešetří energií.
První koncert v německém
Wurzburgu zahráli 21. března
a během následujících tří týdnů
projeli kus Německa, Wroclawí
i polskou metropolí a celou
Českou republikou od Vrchlabí
po České Budějovice a od
Znojma až na sever Moravy (po-
slední koncert se konal v Šum-
perku). Hráli přitom v podstatě
každý večer. Přestože rýmařov-
ský koncert byl už sedmnáctý
v řadě, nepůsobilo trio nijak una-
veně. Naopak kolem sebe šířilo
proud energie, jako by ze sebe
mělo vydat všechno.
Jazzcore v podání Hippie Diktat
spojuje dva zdánlivě odtažité hu-
dební žánry - intelektuálsky
komplikovaný free jazz, vyhle-

dávaný hudebními fajnšmekry,
a hutný, agresivní hardcore, po-
pulární spíš mezi příslušníky
„rozzlobené“ mladé generace
(ačkoliv jako ve všem ani ve vy-
mezení posluchačské základny
neplatí žádné pevné hranice).
Výsledkem je směsice tvrdé, 
energické muziky a jazzové im-
provizace, která umožňuje opus-
tit hardcorové stereotypy, jako je
splývání hudby v hluk a zpěvu
v nečitelný řev, a zároveň nedo-
volí sklouznout ke stejně stereo-
typní melodické líbivosti. Při po-
slechu téhle kapely jste zkrátka
neustále ve střehu, i když vás
strhne, nedovolí vám vypnout
mozek a nechat se jen unášet.
Jediný, kdo ví (nebo aspoň tuší),
co bude v jednotlivých sekvencích
někdy i velmi dlouhých kompozic
následovat, jsou muzikanti: bube-

ník Julien Chamla, který do bicích
mlátí jak o život a jindy je lyricky
rozezní smyčcem, kytarista Ri-
chard Comte, jenž se už v první
skladbě tak opřel do strun, že jed-
na rupla a po zbytek večera visela
z kytary, a drobný Antoine Viard,
který zase chvílemi vypadá, že na
svůj barytonsaxofon šplhá.
Na první poslech může zvuk
Hippie Diktat působit jako čirý
experiment, blízký nesnadno po-
slouchatelné soudobé vážné
hudbě, za moment se ale ukáže
jako muzika, která patří spíš do
klubů a hospod než do koncert-
ních síní. Nicméně trojice mla-
dých Pařížanů je teprve v počát-
cích své dráhy, a vzhledem
k tendenci překračovat hranice
známého prostoru může jejich
hudba za pár let vypadat úplně
jinak. ZN

Foto: archiv HZS MSK
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Lidmila Pekařová: „Dobrá výchova vyžaduje úsměv a čas“
Na setkání s autorkou bestselleru o výchově
předškolních dětí Jak žít a nezbláznit se
MUDr. Lidmilou Pekařovou, primářkou
Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku, po-
zvaly rodiče v pátek 13. dubna Mateřská
škola 1. máje a Středisko volného času
Rýmařov.
Koncertní sál na Divadelní ulici zaplnily ma-
minky, ale v poměrně velkém počtu i otcové,
do posledního místa. Není divu, že přednáš-
ka s názvem Co nepokazit ve výchově dětí
ve věku 3-7 let přilákala i muže; ti jsou totiž
zastánci pragmatických názorů, které propa-
guje Lidmila Pekařové ve své knize, častěji
než shovívavější matky.

„Dnešní rodiče potřebují trochu pomoci,
a proto jsme se rozhodli tuto přednášku
uspořádat,“ vysvětlila v úvodu ředitelka MŠ
1. máje Evženie Resnerová s tím, že kniha
dr. Pekařové ji samotnou velmi oslovila.
Hlavní aktérka přednášky pak na její slova
navázala, když shrnula důvody, proč napsala
knihu a pořádá přednášky: „Narůstá množ-
ství rodičů, kteří mají snahu vychovat děti,
ale zůstává to u snahy.“ Výsledkem jsou
podle ní různé výchovné problémy, jejichž
projevy lze denně vidět na ulici, v obchodech
nebo ve školách.
Začít s důslednou výchovou, která těmto
problémům může předejít, je přitom potřeba
už v útlém věku, mezi 1. a 3. rokem života.
Už u batolat je podle dr. Pekařové nutné vy-
chovávat poslušnost, samostatnost a denní ri-
tuály. Metoda, kterou autorka doporučuje, je
zdánlivě jednoduchá: stačí vysvětlit dítěti
pravidla a prohřešky proti nim důsledně, ale
s klidem a úsměvem opravovat. Rodič se
podle slov Lidmily Pekařové dopouští vý-
chovných chyb, pokud používá donucova-
cích prostředků, jak je křik a hrozby, ale
i tehdy, když na samostatnost svých dětí re-
zignuje, třeba protože má naspěch.
„Dítě má mít hodně lásky, ale i řád,“ zdů-
razňuje Lidmila Pekařová. Základní návyky,
jako je ukládání oblečení a bot, hraček nebo
použitého nádobí po jídle, by podle ní měly
děti zvládnout před vstupem do mateřské
školy. Rodiče by je přitom měli k určité sa-
mostatnosti vést tak, aniž by jim dávali zá-
minky ke vzdoru a nevhodnému sebeprosa-
zování. Klíč k úspěchu přitom podle dr.

Pekařové tkví v umění mlčet v pravou chví-
li, zachovat klid, nahradit zákazy dohodami
a jejich plnění vyžadovat důsledně, ale bez
„buzerace“, a nechat děti dělat to, co zvlád-
nou samy, bez zbytečné asistence.
Věk, kterému se autorka věnuje především,
nastupuje po období batolete, tedy po 3. roce
života. Dítě začíná vnímat své „já“, naplno
propuká období vzdoru a nadchází také oka-
mžik vstupu do mateřské školy. Podle
Ludmily Pekařové zároveň přichází čas na
první sexuální výchovu, se kterou souvisí
vnímání rozdílů mezi hochy a děvčaty a také
ženských a mužských rolí v rodině. I pro ten-
to věk má lékařka řadu zcela praktických do-
poručení, jejichž podstatou je klidný, lásky-
plný, ale současně důsledný a pragmatický
přístup. „Dobrá výchova vyžaduje úsměv
a čas. Výchovu musíme dělat, ne o ní žva-
nit,“ shrnuje dr. Pekařová.
V souvislosti s předškolním věkem se lékařka
věnuje tématům citového vývoje ve vztahu
k rodičům, prarodičům a případným souro-
zencům, tématu trestání, ale i praktickým 
otázkám, jako je podoba dětského pokoje ne-
bo dovednosti, které by měl zvládat prvňáček.
V množství publikací, které v poslední letech
zaplavily knižní trh a které mohou v mladých
rodičích vyvolávat dojem, že výchova dětí je
nesmírně složitá činnost, kterou bez „návo-
dů“ odborníků nelze zvládnout, působí kniha
Lidmily Pekařové výjimečně právě svým
pragmatickým přístupem. Do výchovy vrací
pojmy jako poslušnost nebo pořádek, které
pod vlivem liberálních trendů z rodičovské
praxe takřka vymizely. ZN

I. etapa
ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova,
Národní, Radniční, Jungmannova, Máchova,
Mlýnská, Komenského, Husova, nám. Míru,
Školní nám., Příkopy, Rudé armády,
Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov,
Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše
Matějky, Lipová, Okružní (po Dům zdraví),
Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní,
Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatní u-
lice, které náleží do spádové oblasti těchto
výše vyjmenovaných ulic.
II. etapa
ulice: nám. Svobody, K. Čapka, Divadelní,
Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka,
Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,
Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova,
Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela,
Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná
a ostatní ulice, které náleží do spádové ob-
lasti těchto výše vyjmenovaných ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré lé-
ky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel,
barev, lepidel a rozpouštědel, motorové ole-
je, absorbční činidla a jiné filtrační materiá-
ly, olejové filtry, zářivky, teploměry a jiné
předměty s obsahem rtuti, chladící zařízení
obsahující freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných
odpadů, předají je osobně pracovníkům
Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mo-
bilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné od-
pady nebudou odebírány, tyto lze uložit pou-
ze v recyklačním dvoře anebo v odpadovém
centru.

Objemným odpadem se rozumí takový ko-
munální odpad, který nelze pro jeho rozměry
uložit do sběrných nádob na zbytkový komu-
nální odpad. Jedná se především o vyslouži-
lý nábytek a jeho části, staré koberce, lino-
lea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneu-
matiky apod.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontej-
nerových hnízd nebo na recyklačním dvo-
ře a v odpadovém centru, směsný komu-
nální odpad do popelnic nebo kontejnerů
k tomu určených. Ve svozových dnech bu-
de otevřen recyklační dvůr a odpadové cent-
rum od 8 do 13 hodin.
Zároveň upozorňujeme, že součástí sepa-
račního systému města Rýmařova je:
1. recyklační dvůr na Palackého ulici, otev-
řen:po - pá: od 9.00 do 16.30
so: od 8.00 do 13.00
2. odpadové centrum na ulici 8. května, o-
tevřeno:po - pá od 6.00 do 16.30
so: od 8.00 do 13.00
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, je za nepo-
volené ukládání odpadů před recyklačním
dvorem i na jiných místech možno dle u-
stanovení § 47 odst. 1 písm. h) uložit po-
kutu do výše 50 000 Kč.

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují:
že bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu pro

město Rýmařov,
který bude prováděn z kapacitních důvodů ve dvou etapách, a to podle ulic:

I. etapa - svoz bude proveden 9. dubna 2012 od 8 hod.
II. etapa - svoz bude proveden 16. dubna 2012 od 8 hod.

Foto: Jakub Vala
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Soutěž Marie Kodovské

Zdislav Wegner: Šachy
(Povídka o vztahu dvou mužů, Slezanů, již byli za druhé světové války násilím vtěleni do německé armády)

Na obzoru se blýskalo - blížila se
anglická fronta. Stáli u hromádky
hořících polínek na dvorku sel-
ského stavení v Normandii. Už
dávno si zvykli na ozvěnu dělo-
střeleckých granátů dopadajících
o pár kilometrů dál. Dunělo to ja-
ko bubny symfonického orchest-
ru.
„To je hic,“ pověděl můj strýc
František a přejel si rukou po ho-
lé bradě.
„Tak tak,“ přitakával Łukasz.
Z kapsičky civilní vestičky, zpod
vojenské bundy šedozelené bar-
vy, vylovil revmatickými prsty
hodinky na žlutém řetízku, stlačil
knoflíček po straně a víčko se od-
klopilo.
„Już czas,“ řekl ve své mateřšti-
ně. Z hromady špalků vzal ešus
a nalil do něj vodu. Postavil jej na
rozpálené kameny na okraji ohně.
Pak z lahvičky ukrývané na dně
teletiny nakapal trochu oleje do
pánve a umístil ji vedle ešusu.
Přiložil ještě polínko a podíval se
na svého mladičkého kamaráda.
„Zagramy?“ Zahrajem si? zeptal
se. Strýc František přikývl, vytrhl
z pařezu sekeru a sfoukl z něj třís-
ky. Łukasz na něm rozprostřel plá-
těnou šachovnici. Figurky odlité
z olova stály na nerovném povr-
chu pařezu trochu nakřivo. Strýc
František usedl na hromadu špal-
ků, sklonil se nad šachovnici
a svět kolem něj přestal existovat.
Posunul figurku, sáhl pod kabát
a zašmátral po blechách. Když
jednu dostal, vytáhl ruku ven a ne-
spouštěje oči z šachovnice upustil
blechu do ohně. Prsklo to a mezi
uhlíky vzplál oranžový plamínek.
Łukasz posunul pánev blíže ke
žhavým uhlíkům. Když se tuk za-
čal škvařit, vzal z teletiny tři va-
jíčka, postupně je naklepával 
o okraj, prsty roztahoval skořáp-
ku a vypouštěl obsah do pánve.
Vše poslepu a jednou rukou. Se
zkušeností starého pucfleka.
„Jsi na tahu,“ řekl strýc František.
„Co prawisz?“ opáčil Łukasz
a nastavil ucho.
„Tvůj tah!“ zakřičel mu strýc
František do ucha a ukázal na ša-
chovnici.
„Zaraz potrzebuję  soli,“ odpově-
děl Łukasz. Ale sůl nenašel.
Zvedl se a šel po zaneřáděném
dvoře do selského stavení.
Pravou nohu, kdysi dávno pro-

střelenou, za sebou popotahoval.
Ušel snad deset kroků, když strýc
František uslyšel svist letícího
granátu. Sotva dva metry od ohně
měl Łukasz svou díru. Každý ta-
kovou měl. Strýc František vyle-
těl jako pružina, a ještě než zapa-
dl do kamarádova dolíku, zařval:
„Lukáši!“ Łukasz se ani neohlédl.
Strýc František se schoulil až na
dno. S dlaněmi na uších, s hlavou
mezi koleny, napjatý jako struna
čekal.
Tu se s ním země zhoupla jako
lodička v lunaparku. Pak už nic.
Pohnul se a setřásl s hlavy hlínu
a prach. V uších mu pronikavě
zvonilo, ale celé jeho tělo se 
uvolnilo a on pocítil rozkoš, ja-
kou muž pozná jen ve chvíli vr-
cholu. Radost z nově počatého ži-
vota. Pohlédl vzhůru. Přes okraje
jámy visela stébla prachem ztma-
vlé trávy. Chvíli na ni hleděl a ob-
divoval se jí. Otevřel dlaně před 
očima a prohlížel si je. Pak k ně-
mu proniklo ržání.
Kde se tady vzal kůň? Zvedl se
a opřel o stěnu jámy. Dvůr byl
vymeten, špalky se odkutálely
k poraženému plotu. Po ohništi
zůstalo jen černé kolečko.
Uprostřed ležel člověk, údy roz-
hozené do všech stran. Naříkal
vysokým, pisklavým hláskem,
tak nepodobným jeho obvyklému
basu. „Moje dzieci, moje dzieci,“
opakoval pořád dokola. „Moje
dzieci,“ nic víc.
Strýc František se zachytil cho-
máčů trávy a vylezl z jámy.
Zůstal ležet a oddychoval. Pak se
na všech čtyřech vydal ke kama-
rádovi. Než k němu dolezl, hlá-
sek utichl. Łukasz se malýma,
dětsky bezradnýma očima díval
na hromádku střev vedle sebe.
Jako by se omlouval za tu spoušť.
Strýc se nad ním sklonil a ta očič-
ka mu zatlačil.

„Los los!“ Pohyb! řval kapitán
Gawron. Stál nad Františkem
a jezdeckým bičíkem si šlehal po
holínkách. S kamarády sebrali to,
co z Łukasze zbylo, v zeleninové
zahrádce vykopali hrob a uložili
jej tam. Gawron byl Slezan jako
oni, ale mluvil, či spíš křičel, jen
německy.
Strýc František ze svých zásob
připravil vaječinu a žitnou kávu
pro Gawrona. Ten nejdřív přiči-

chl ke kávě, ušklíbl se, ale vaječi-
nu přijal a ohryzek mu na vychrt-
lém krku poskočil. Pokynul strý-
ci Františkovi, ať si přisedne,
a nandal mu na talíř polovici své
opožděné snídaně. Strýc Franti-
šek poděkoval a po krátkém za-
váhání vylovil z pouzdra své gaz-
masky skývu chleba. Rozlomil ji
a polovičku položil vedle kapitá-
nova talíře. Namáčel svůj chléb
do horkého oleje a důkladně žvý-
kal.
Nakonec talíř kůrkou vyleštil, od-
sunul jej na okraj stolu a podíval
se na Gawrona. Kapitán přikývl.
Strýc vytáhl z kapsy kabátu svou
šachovou soupravu, rozložil ji na
stole a nabídl kapitánu obě zavře-
né dlaně. Kapitán na jednu klepl
bičíkem. Na strýce připadly bílé.

Když František své figurky pozdě
odpoledne sbíral, kapitán na něj
blahosklonně shlížel, kouřil uko-
řistěnou francouzskou cigaretu
a bičíkem si šlehal po holínce.
Strýc figurky z lipového dřeva 
ukládal jednu po druhé do plátě-
ného pytlíčku, přidal i šachovnici.
Kapitán mu podal krabičku ciga-
ret. Strýc František zavrtěl hla-
vou. Gawron se zachmuřil.
„Nekouřím,“ řekl František.
„Ach sooo,“ protáhl kapitán
Gawron a strčil krabičku do kap-
sy kalhot. Položil dlaň na strýco-
vo rameno a odprovodil jej ke
dveřím.
„Gute Nacht, Herr Hauptmann,“
řekl strýc František.
„Gute Nacht,“ řekl kapitán, a pak
dodal: „Franz!“
To bylo poprvé, kdy Gawron ně-
koho oslovil křestním jménem.

Když strýc František procházel
kolem Łukaszova hrobu, sáhl do
kapsy, dřepl si a do čerstvé hlíny
zasadil olověnou figurku pěšáka.
František nikdy nepochopil, proč
Łukasz ty šachy všude s sebou
vláčel. Muselo to vážit snad dvě
kila. František našel jen tuto jedi-
nou.
Dałeś mu wygrać? - Nechals ho
vyhrát?
„To víš, že jo,“ řekl strýc Fran-
tišek.
To dobrze.
Strýc František do hlíny rozehřá-
té odpoledním sluncem otiskl
svou dlaň.

Jeho nová britská uniforma se mu
docela líbila. Konečně se zbavil
té šedozelené, kterou mu v zaja-
teckém táboře nechali, i když se
už skoro rozpadala. „Good day!“
a: „Hallo!“ odpovídal kolemjdou-
cím.
Tu mu někdo zastoupil cestu.
František si prohlédl jeho kalho-
ty, pak sako s metály a nako-
nec jmenovku. Ten člověk tam
stál mírně rozkročen, s rukama za
zády, s bičíkem pod paží.
„Herr Hauptmaaann?“ protáhl
František a jeho ústa zůstala otev-
řená.
„Major Gawron,“ odpověděl
muž. Mejdžr Gawron.
Pak si bičíkem šlehl po holínce
a vzal Františka kolem ramen.
„Let’s go!“ řekl a už táhl
Františka do nejbližšího pubu.

„Takže vy jste byl po celou tu
dobu...,“ řekl v jedné chvíli
František.
Gawron přikývl.
„A poznal jsi něco?“ řekl.
„Sakra, dyť vy jste byl horší než ti
oficíři z rajchu!“
„O to šlo, kamaráde, o to šlo,“ ře-
kl Gawron a kývl na číšníka. Ten
přispěchal s šachovnicí.

„Zahrajem si?“ řekl major
Gawron, položil bičík na stůl, vy-
bral dvě figurky a natáhl
k Františkovi obě zavřené dlaně.
František sáhl po majorově bičí-
ku a klepl jej do hřbetu jedné ru-
ky. Na strýce připadly bílé.
Dasz mu wygrać? Necháš ho vy-
hrát?
„A měl bych?“ zašeptal
František.
Już nie trzeba.
Major Gawron zvedl hlavu od ša-
chovnice.
„Řekl jsi něco?“
„Šachmat,“ řekl strýc František
a vstal.
Vzal z háku na stěně svou čepici,
nasadil si ji a zeširoka, na způsob
anglických vojáků, zasalutoval:
„Good night, sir.“
Gawron na něj pohleděl, pak
vstal, podal mu ruku a řekl:
„Dobrou noc, Františku.“
Když šel strýc František ke dve-
řím, major Gawron se pohupoval
na židli a jezdeckým bičíkem si
zlehounka šlehal po holínce.
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Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
vysvětlivky: /ssp/ - akce pořádaná
ve spolupráci se soukromým po-
řadatelem či jiným subjektem
/asp/ - akce soukromého pořada-
tele

26. 4. VÁCLAV KLAUS
nám. Míru / 14:35

Oficiální návštěva prezidenta ČR
Václava Klause v Rýmařově. Od
14:00 hraje na náměstí dechový
soubor Taliánka.

27. 4. MORE GRIND, MORE
FUN (koncert) /ssp/
Restaurace Na Růžku / 19:00

Velká hudební nakládačka. Rabid
Dogs /Itálie/, Bastard Peels
/Rakousko/, Human Humus
/Slovensko/, I Survived Cremati-
on /Bohumín/, Bombatolcsér
/Blučina/

28. 4. MARTINA TRCHOVÁ
TRIO (koncert)  sál ZUŠ / 20:30

Písničkářka a zpěvačka Martina
Trchová vystupuje od roku 2009
v triu s kytaristou Patrikem Hene-
lem a kontrabasistou Radkem
Polívkou. V dubnu 2010 vydala
kapela album Takhle ve mně vyjou
vlci, jež se textově zaměřuje na te-
matiku lidské svobody, vztahů
a motivů města, přičemž hudebně
jemně proplouvá napříč hudební-
mi žánry.

4. 5. Jamie Marshall & Radek
Hlávka (UK/CZ)
(koncert)  Hotel Slunce / 20:00

Koncert významného kytaristy
londýnské scény Jamie Marshalla
za doprovodu českého špičkové-
ho kytaristy Radka Hlávky ze
skupiny P.R.S.T.
Předprodej zajišťuje Infocentrum
Rýmařov

5. 5. Alma de Groen - MRCHY
aneb Řekni mi pravdu o své lásce
(divadlo) Městské divadlo / 19:00

Čtyři ženy se sejdou po smrti
manžela jedné z nich. Jsou kama-
rádky, jsou věkově na rozhraní,
jsou inteligentní, jsou vtipné 
- každá svým svérázným způso-
bem. Život jim nadělil různá pře-
kvapení, ale stále si žádá další 
rozuzlení. Čí muž to tedy byl?
V divadelní komedii se řeší mo-
rální dilema mezi přítelkyněmi -
věrnost a zbabělost, přátelství,
práce a peníze, čestnost a komfor-
mismus, útlocitnost a živočišnost 
- a hlavně co když to byla láska?
Rozuzlení je šokující!
Hraje: Intimní divadlo Bláhové
Dáši Praha - Dana Batulková,
Nina Divíšková, Dagmar Blá-
hová, Lenka Skopalová

11. 5. JACK CANON BLUES
BAND (Maďarsko)
(koncert)  Na Růžku / 20:30

„Tak precizní pojetí akustické-
ho blues se příliš často nevídá
ani v americké kolébce žánru.
Trio, jehož hlavní hvězdou je
foukačkář a zpěvák György
Zoltai, ovšem otrocky nepřehrá-
vá vzory, nýbrž přistupuje ke
standardům tvůrčím způsobem
a v neposlední řadě prezentuje
i vlastní autorskou tvorbu.
Dokonalá vzájemná souhra až
jakási prorostlost všech tří mu-
zikantů, která jim umožňuje
zcela ‘volně dýchat’ i v rámci
jasně vymezených pravidel.“
Miláčkové českého a moravské-
ho publika, kteří jsou v České
republice jako doma. Tentokrát
do ČR zavítají v rozšířené sesta-
vě a jejich akustické blues obo-
hatí speciální host, bubeník
Ákos Kertész.

25. 5. Václav KOUBEK s kape-
lou (koncert)  Na Růžku / 20:30

„...Václav Koubek je z toho ty-
pu kumštýřů, kterým se nežije
lehce za žádného režimu a který
jednoduše řečeno není „user fri-
endly“, neboli uživatelsky přá-
telský pro hlavní média a velká
publika. Však také spojení skře-
hotavého hlasu, temperamentní
tahací harmoniky a svérázných
textů často Koubkovi přinášelo
a přináší povrchní odsudky
z ‘divnosti’ nebo na druhou stra-
nu stejně tak povrchní poplácá-
vání po zádech od rádoby spříz-
něných hospodských opilců.
Přitom písně, filmy či povídky
z Koubkovy dílny prozrazují, že
do klubů zavítá přírodně lyric-
ký, chlapsky melancholický,
plebejsky kritický, živelně vtip-
ný a především velmi citlivý po-
zorovatel labyrintu světa
i (ráje) srdce...“ (Vít Kouřil:
Pozoruhodné půlstoletí Václava
Koubka)

30. 5. Podvečer orientálního
tance Městské divadlo / 17:00
Tradiční přehlídka tanečních sou-
borů Neila a Sheila

10. 6. Na kole dětem
nám. Míru / 14:00

Nadační fond NA KOLE DĚ-
TEM a občanské sdružení DE-
ŤOM PRE ŽIVOT organizují je-
dinečnou cyklotour napříč býva-
lým Československem. Cílem
projektu je podpora onkologic-
ky nemocných pacientů za fi-
nanční pomoci partnerů projek-
tu.

13. 6. Udílení Řádu lipového lis-
tu Městské divadlo / 16:30
Galavečer kroužků SVČ Rý-
mařov spojený s udílením Řádu
lipového listu pro nejšikovnější
absolventy kroužků a jejich ve-
doucí.

15. 6. Ute Stein - DOSTANU TĚ
NA JAHODY - divadlo
Městské divadlo / 19:30
Hraje: Divadlo Metro Praha

Světový dirigent, sužován rozma-
ry hysterické operní pěvkyně,
před ní nalézá úkryt v hotelu.
Jednoho večera ho však navštíví
tajemná krásná slečna.....
Hrají: Michaela Dolinová, Ivan
Vyskočil, Zuza Ďurdinová/Kate-
řina Urbanová, Yvetta Tannen-
bergerová, Matěj Merunka/Mi-
chal Slaný
Předprodej zajišťuje Infocentrum
Rýmařov

30. 6. PRESTIGEFEST - festi-
val
Kavárna DJ Stanley 13 a okolí/
vstup ZDARMA
Přehlídka rýmařovských muzi-
kantů, většinou hudba, ale vždyc-
ky divadlo:-)

více info:
www.svcrymarov.cz/jazzclub
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Vždycky najdeš lidi, kteří si myslí, že vědí lépe než ty, co

je tvou povinností. Ralph Waldo Emerson
Známá i neznámá výročí

20. 4. 2002 zemř. Vlastimil Brodský, herec (nar. 15. 12. 1920) 
- 10. výročí úmrtí

22. 4. Den Země, slaví se od roku 1970, kdy ho američtí
studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení no-
vých ekologických zákonů a zvýšení státního rozpo-
čtu na ochranu životního prostředí

22. 4. 1707 nar. Henry Fielding, anglický spisovatel a žurnalista
(zemř. 8. 10. 1754) - 305. výročí narození

23. 4. Světový den knihy a autorských práv, vyhlášen
UNESCO jako symbolické datum světové literatury,
na něž připadají životní výročí W. Shakespeara,
M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dalších
významných spisovatelů

23. 4. 1902 nar. Halldór Kiljan Laxness, islandský spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 8. 2. 1998) - 110. výročí narození

23. 4. 1922 nar. Jiří Sequens, filmový režisér (zemř. 21. 1. 2008) 
- 90. výročí narození

24. 4. 1822 nar. Janko Kráľ, slovenský básník (zemř. 23. 5. 1876)
- 190. výročí narození

24. 4. 1952 zemř. Jaromír John, vl. jm. Bohumil Markalous, prozaik,
novinář, výtvarný kritik (nar. 16. 4. 1882) - 60. výr. úm.

26. 4. Mezinárodní pamětní den Černobylu
27. 4. 1882 zemř. Ralph Waldo Emerson, americký filozof a spi-

sovatel (nar. 25. 5. 1803) - 130. výročí úmrtí
1. 5. Svátek práce, výročí boje amerického proletariátu

v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kon-
gresu 2. internacionály

1. 5. 1927 nar. Věra Sládková, prozaička (zemř. 1. 4. 2006)
- 85. výročí narození

2. 5. 1772 nar. Novalis, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg,
německý spisovatel (zemř. 25. 3. 1801) - 240. výr. nar.

2. 5. 1857 zemř. Alfred de Musset, francouzský spisovatel (nar.
11. 12. 1810) - 155. výročí úmrtí

3. 5. Světový den svobody tisku, poprvé uspořádán roku
1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
(UNESCO)

4. 5. 1977 zemř. Karel Höger, herec (nar. 17. 6. 1909) - 35. výro-
čí úmrtí

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Tobiáš Dohnal .............................................................. Rýmařov
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Hrabinová - Rýmařov ............................................ 80 let
Stanislav Hausknecht - Rýmařov ...................................... 80 let
Oldřich Žmolík - Rýmařov ................................................ 81 let
Miroslav Hlaváč - Rýmařov .............................................. 81 let
František Koněvalík - Janovice ......................................... 81 let
Vojtěch Valčuha - Rýmařov ............................................... 86 let
Marie Prstková - Rýmařov ................................................ 90 let
Marie Charvátová - Rýmařov ........................................... 92 let
Irma Scholzová - Rýmařov ................................................ 93 let

Rozloučili jsme se
Otto Thiel - Stará Ves ...................................................... 1966
František Polák - Rýmařov .............................................. 1949
Květoslava Kudynová - Rýmařov ................................... 1951
Václav Davídek - Rýmařov .............................................. 1942
Miloslava Janečková - Rýmařov ..................................... 1954
Kateřina Švejdíková - Dolní Moravice ............................ 1930

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Servis služeb

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

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

Neděle 13.00 - 20.00
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén Břidličná

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Divadelní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30.

Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30. Odvoz seniorů je 
nově přesunut k prodejně H+H na ulici 1. máje.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste
sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2012 (každý lichý týden v úterý):
24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Slunce
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

Osadní výbory informují

Na sobotu 28. dubna od 17 hodin připravil osadní výbor ve
Stránském lidovou akci pod názvem Pálení čarodějnic, která se bude
konat u bývalé školy (objekt č. 35) ve Stránském.

Každý návštěvník v převleku čaro-
dějnice obdrží originální čarodějnic-
kou legitimaci a bude zaregistrován
do čarodějnické knihy. Kdo již legi-
timaci obdržel vloni, nechť ji přinese
s sebou. Pro děti bude připraven pro-
gram s opékáním špekáčků. Této ak-
ci bude ve 13 hodin předcházet sta-
vění máje na tradičním místě pod
křižovatkou. Všechny srdečně zve

Osadní výbor Stránské

Pálení čarodějnic ve Stránském
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Městská knihovna
Noc s Andersenem

Před 12 lety založily knihovnice
z Uherského Hradiště tradici na-
zvanou Noc s Andersenem, která
v průběhu let narostla do rozměrů
přesahujících hranice Česka.
Letošní noc z 30. na 31. března
prožilo v knihovnách asi 60 tisíc
dětí, pro které byly připraveny hry,
soutěže a jiná nápaditá zábava,
zhusta se připomínalo 100. výročí
narození Jiřího Trnky. Podle mno-
ha ohlasů si děti nocující v kni-
hovnách nadšeně užívaly.

V rýmařovské knihovně jsme
Noc s Andersenem pojednali ne-
typicky, pracovně. Oslovili jsme
studenty výtvarného oboru ZUŠ,
který vede Šárka Lupečková,
aby dětské oddělení ozdobili
malbami na zdi. Šikovní studen-
ti kvinty rýmařovského gymná-
zia Pája Sitařová, Eliška
Tauferová, Jana Šandová
a Honza Matula podle vlastních
návrhů vytvořili originální, vtip-
né a osobité malby, které ná-

vštěvníky knihovny rozhodně
zaujmou. Celou noc studenti
pracovali pilně, aby dílo dokon-
čili, takže mnoho času na zábavu
nezbylo. Jediným rozptýlením
byl Michal Fidler, který výtvar-
níky naučil několik rytmů na
africké bubny, a tak je vytrhl
z práce a trochu povyrazil.
Studenti potěšili zodpovědným
přístupem a pílí, jejich práce bu-

de těšit pracovníky i návštěvníky
knihovny. Za to děkujeme.
Samozřejmě i Šárce, Michalovi
a našim sponzorům: panu Břeti-
slavu Bednářovi a Rýmařovské
pekárně.
Děti, kterým bylo líto, že ne-
mohly strávit Noc s Andersenem
v knihovně, ujišťujeme, že příští
rok budou mít opět příležitost. 

Městská knihovna Rýmařov

Městské muzeum a Galerie Octopus

Jan Saudek na prodej
Už podle množství účastníků stře-
deční vernisáže (11. 4.) v galerii
Městského muzea Rýmařov bylo
zřejmé, že vystavující umělec je
veskrze známá a populární osob-
nost. A známou a populární, i když
ne všemi pozitivně přijímanou 
osobností Jan Saudek jistě je. Jeho
fotografie a malby jsou v muzeu
k vidění (i zakoupení) do konce
dubna.
Práce Jana Saudka, mladšího
z bratrů výtvarníků, poznáte obvy-
kle na první pohled. Mají typickou
barevnost, témata a téměř identic-
ké pozadí, jež tvůrce vyfabuloval
na zdech svého bytu pomocí tape-
ty evokující starou, provlhlou 

a opadávající omítku. Záběr nahé-
ho těla na tomto pozadí v kombi-
naci s otevřeným oknem či solitér-
ním kusem nábytku je jasným sig-
nálem, značkou, která prozrazuje
autora stejně přesvědčivě jako sig-
natura.
Už vzhledem k tomu, že typické
kolorované akty Jana Saudka zná
téměř každý, mají svoje kouzlo
méně známé či ne zcela příznačné
práce tohoto autora. Rýmařovská
výstava jich nabízí několik.
Velký sál i Galerii Pranýř vyplnily
fotografie, malý sál je věnován
malbám. V těch Saudek dokazuje,
že navzdory své převažující roli
fotografa je i talentovaným malí-

řem, byť v podstatě zachycuje to-
též co na snímcích. I zde tedy na-
jdeme nahé nebo polonahé lidské
postavy, ženské i mužské, v situa-
cích, jež ilustrují lidské vztahy
(Pouta lásky, Oddanost, Life) ne-
bo nabízejí některé z nesčetných
variací na oblíbenou saudkovskou
„perverzi“ (Panenky). Jinou rovi-
nu reprezentují zobrazené před-
měty, ať warholovská (rozbitá) lá-
hev Coca-coly, Mraky, zachycují-
cí oblíbenou strukturu, často pří-
tomnou i na fotografiích (oprýska-
ná zeď pozadí mnohdy připomíná
mračna) nebo plasticky ztvárněné
Sluníčko. Spřízněnost s komik-
sem, jemuž dal přednost Janův
bratr Karel, odhaluje dvojdetail
Mlsné rtíky.
Větší část vystavených prací Jana
Saudka ovšem představují černo-
bílé i kolorované fotografie.
Najdeme mezi nimi vedle aranžo-
vaných aktů, ženských i muž-
ských, často doplněných dětským
prvkem, štíhlých i robustních, soš-
ných i akrobaticky pokřivených
(Desire, The Landing, Palec) nebo
inspirovaných literárními postava-
mi (Hamlet) několik snímků pře-
kvapivě nesaudkovských, např.

The Morning. Většina nicméně
dává zadost očekávání publika 
a ilustruje s vtipem i kontroverzí
klasická témata lásky, sexuality,
mateřství a také otcovství, jež se
stalo Saudkovým velkým tématem.
Stejně jako Saudkovy snímky po-
kládá široká veřejnost za známé
jeho životní osudy. Životní příběh
Jana Saudka je přesto natolik bar-
vitý, že při jeho poznávání lze stá-
le co objevovat, a to nejen v oblas-
ti přemnohých partnerských vzta-
hů a rodinných skandálů, které to-
lik zajímají většinovou populaci
při pozorování života celebrit.
V každém případě stojí dubnová
výstava za zhlédnutí, už jen proto,
že Jan Saudek, který se navzdory
vytýkané a přiznávané kýčovitosti
svých nejslavnějších snímků ne-
smazatelně zapsal do dějin umě-
lecké fotografie, v Rýmařově pří-
liš často nevystavuje. ZN

Městské muzeum
Rýmařov zve na výstavu

Jana Saudka

ve dnech 7. - 30. 4. 2012

Foto: archiv MěK Rýmařov
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Čtení ze stoletých novin

Největší parník světa „Titanic“ s 1500 osobami se potopil.
Největší parník, dosud vybudo-
vaný, „Titanic“ v neděli dne 
14. dubna po 9. hodině večer sra-
zil se nedaleko Nového Foun-
dlandu s obrovským ledovcem.
Srážka byla tak prudká, že ob-
rovská loď „Titanic“ byla těžce
poškozena a počala klesati; za
nedlouho se potopila.
„Titanic“ byla loď zcela nová
a překonala svými rozměry
všechny dosavadní parníky oce-
ánové. Náklad vynaložený na
stavbu „Titanicu“ přesahoval su-
mu 67 milionů korun. Šířka lodi
byla 28 metrů, délka 265 metrů.
Loď měla šest palub nad sebou,
kdežto dosavadní parníky mají
jen patra tři.
„Titanic“ náleží paroplavební
společnosti „White Star Line“
a právě 10. dubna nastoupil
svou prvou plavbu zámoř-
skou. Šlo o to, aby tento ob-
rovský parník překonal dosa-
vadní rekordy parníků na trati
Londýn - Nový York; proto

plula loď velikou rychlostí.
Stává se právě v tuto roční dobu,
že cestou z Evropy do Ameriky
nutno dbáti největší opatrnosti.
V tuto dobu totiž četné ledovce
pohybují se ze severu k jihu
a křižují cestu parníků, spro-
středkujících dopravu mezi
Evropou a Amerikou.
Ledovce tyto jsou tím nebezpeč-
nější, ježto nad hladinou moř-
skou viděti jen malou část jich;
větší část jest pod vodou a táhne
se často do značné délky. Proto
se stává, loď sice vyhne se plo-
voucímu ledovci zdánlivě - ná-
hle, neočekávaně však srazí se
s ponořenou částí jeho. Jak zná-
mo, ční pouze asi šestina ledov-
ce nad vodu, tedy celkem část
velmi nepatrná.
V neděli večer dostala se loď
„Titanic“ mezi ledy. Jest přiro-
zeno, že tak ohromný parník lze
těžko ovládati, že parník tento
není tak pohyblivý jako lodi
menší. To bylo asi také příči-

nou, že „Titanic“ narazil na
ohromný ledovec. Nárazem by-
la loď velmi poškozena a počala
klesati.
Když byla nouze nejvyšší, skvě-
le osvědčila se telegrafie bez
drátu. S „Titanicu“ vyslány
k půlnoci bezdrátové depeše, na
které brzy došly odpovědi něko-
lika lodí, jež byly na blízku. Lodi
tyto slíbily co nejrychlejší po-
moc.
Spuštěny byly záchranné lodice
na vodu a v nich usazeny veške-
ré ženy a děti s „Titanicu“, cel-
kem přes tři sta osob. Ráno při-
byl na pomoc první parník
„Viktoria“, jenž těchto tři sta 
osob přijal na palubu.
Na „Titanicu“ zůstalo ještě skoro
dva tisíce lidí; na lodi této totiž
původně mimo 903 mužů lodní-
ho mužstva bylo 1390 cestují-
cích, mezi nimi osobnosti vyni-
kající, jež súčastnily se prvé
plavby: mírový pracovník a re-
daktor „Review of review“

Stead, několik milionářů americ-
kých atd.
„Titanic“ v pondělí ráno ve 2 ho-
diny 20 minut se potopil, při
čemž zahynulo 1683 lidí.
Zachráněno bylo toliko 675 
osob, většinou žen a dětí - cestu-
jící prvé třídy.
Loď „Olympic“, jež přibyla na
místo neštěstí, nalezla mimo ně-
kolika záchranných lodic pouze
- znetvořené úlomky a trosky
z lodi „Titanic“ na hladině vod-
ní.
V noci na pondělek byla celá řa-
da lodí v bezdrátovém telegra-
fickém spojení s „Titanicem“;
toto telegrafické spojení bylo ke
druhé hodině ráno náhle přeruše-
no a poslední slovo bylo:
Klesáme!
Oznamuje se dodatečně, že na
palubě „Titanicu“ bylo asi dva-
cet osob z Rakouska a z Němec-
ka, dále byli mezi cestujícími: 
americký miliardář Vanderbilt
s chotí, německý bankéř M.
Rotschild s chotí, dále osobní
adjutant presidenta Spojených
států severoamerických Tafta
a president White Star Line
Ismay, kteréžto společnosti ztra-
cený parník náležel.
Katastrofa „Titanicu“ jest nej-
větší námořní neštěstí, jež se kdy
událo; počet obětí na lidských ži-
votech převyšuje veškeré ná-
mořní katastrofy dosavadní.

(Ve Vídni, 18. dubna 1912)

Katastrofa „Titanicu“
Známý malíř A. D. Goltz namalo-
val obraz „Životní lež“ rozšířený
v nesčetných reprodukcích do
všech vrstev společnosti lidské.
Zobrazil na zahradní terase ob-
rostlé nádhernými růžemi krásnou

ženu v květu mládí kráčející pod-
le záhonů rudých a bílých růží, za
nimiž napřahuje ruku kostlivec,
smrt z úkrytu vonných keřů.
Luxusní parník „Titanic“ vezl
s sebou také smrt skrytou za zla-
tem a nádherou pohádkového pře-
pychu. Krása a přepych na
„Titanicu“ ukolébaly cestující
v naprostou bezstarostnost, takže
po srážce s ledovcem (kterou
jsme již v minulém čísle našeho
listu vypsali) nechtěli ani věřit, že
by „Titanic“ mohl se potopit.
Cestující zdráhali se vkročit do
prvých záchranných člunů, které
vypluly na moře s místy pouze do
čtvrtiny obsazenými. Když bylo
nebezpečí již patrno v celé své
hrůze, bylo již pozdě: zbylé lodi-
ce záchranné už návalu nestačily.
Pouze 705 osob z největšího par-
níku světa „Titanicu“ na prvé jeho

plavbě bylo zachráněno, 1653 lidí
za temné noci strženo do hloubi
mořské. Zachráněné po hrozných
strázních zvala na palubu loď
Carpathia“ plující do Evropy
a vrátila se s nimi do Nového
Yorku, kde byla očekávána za

truchlivé mlčenlivosti tisícihlavý-
mi zástupy.
Podle líčení a zpráv zachráněných
osob mělo toto největší mořské
neštěstí průběh takový:
„Parník „Titanic“, který plul rych-
lostí 18 uzlů, srazil se s obrov-

Parník „Titanic“ na své první cestě zámořské Plovoucí ledovec

Kapitán parníku „Titanic“
Smith, jenž hrdinně zahynul se
svou lodí Největší parník světa „Titanic“ s 1500 osobami se potopil.
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ským ledovcem v neděli dne 
14. dubna o půl 11. hodině noční.
Srážkou byla roztříštěna příď lodi
a tato byla na postranních stěnách
v celé šířce roztříštěna. Veškeré
paluby byly zničeny. Současně
bylo zničeno mnoho záchranných
lodic. Hned po srážce položil se
parník „Titanic“ na bok. Uvedena
v činnost čerpadla, která pracova-
la s největším tlakem, ukázala se
však býti bezmocnými. Roztříš-
těná příď počala se ponořovati do
vody a loď rychle klesala.
Při srážce dopadly na palubu také
četné balvany ledu z ledovce sráž-

kou uvolněné, jež zatížily loď 
a uspíšily celou katastrofu.
Na lodi byl vzorný pořádek.
Každý muž byl na svém místě,
kapitán lodi Smith chladnokrevně
uděloval rozkazy. Hned byly
spuštěny záchranné lodice, do
kterých nastoupily především
matky a děti. Hrozné scény se 
odehrávaly, když matky, ženy
a sestry loučily se se svými syny,
muži a bratry, kteří zůstali na kle-
sajícím parníku.
Necelou hodinu po srážce byly již
strojovny zatopeny, stroje přestaly
pracovati. Kolem 1 hodiny v noci

přestal účinkovati tak aparát pro
bezdrátovou telegrafii a zhasla 
elektrická světla, takže loď ocitla
se v úplné temnotě; sem tam ho-
řela nějaká pochodeň. Po druhé
hodině za tmavé noci byla loď po-
hlcena vlnami. V tuto dobu bylo
na palubě asi 1700 osob. Zahynul
i kapitán a veškeří loďní důstojní-
ci až na 4, kteří měli co dělati
v člunech záchranných.“
Ze zachráněných osob na lodi
„Carpathia“ četné byly z ledové
vody vyloveny s těžkými ranami,
jiné nebezpečně se roznemohly
a deset osob cestou do Yorku

svým ranám a nemocem podleh-
lo.
Mínění odborníků shodují se
v tom, že katastrofa zaviněna pří-
liš rychlou jízdou, kterou mělo
býti docíleno nového rekordu
v rychlosti mezi Evropou
a Amerikou.
Mnoho se navrhuje ke zvýšení
bezpečnosti a pokyny v tomto
směru lze shrnouti takto: opatřit
více záchranných člunů, zlepšit
bezdrátové spojení telegrafické
a stavět oceánské parníky ještě
mohutnější.

(Ve Vídni, 25. dubna 1912)

Katastrofa „Titanicu“
Teprve nyní byla sestavena přesná statistika o katastrofě „Titanicu“.
Vypadá takto:

Parník „Mackay Benett“ hledá
dále mrtvoly. Mezi nalezenými
jsou také mrtvoly milionářů
Astora a Isidora Strausse.
Strauss byl již v Novém Yorku
pochován za ohromné účasti 
obyvatelstva. Zdrcující dojem
vyvolala odpověď anglického
ministra obchodu na dotaz o bez-
pečnostních parnících na liniích
Dover - Calais a Londýn - Nový
York. Všechny lodě v těchto lini-
ích jsou pro případ neštěstí opat-
řeny naprosto nedostatečně.
Z tohoto důvodu také dělnictvo,
námořníci a topiči zdráhali se
vyplouti s lodí „Olympie“ a za-
hájili stávku.
Na parníku „Olympie“ trvá tato
stávka topičů dále, měli býti na
loď přijati neorganisovaní topiči,
avšak část posádky „Olympie“
oznámila, že nebude s neorgani-

sovanými topiči pracovat.
„Olympie“ zpravila o tom křiž-
ník „Cochrane“ a spojila se ra-
diotelegraficky s policií v Ports-
mouthu. Velitel křižníku „Coch-
rane“ odebral se na palubu
„Olympie“ a upozornil stávkují-
cí, že jsou smlouvou vázáni
k práci, a že tudíž jich jednání
rovná se vzpouře. Policie zatkla
53 námořníků. „Olympie“ však
nevyjela a vrátila se do Sout-
hamptonu. Stávkuje na 300 topi-
čů. Část cestujících dopravena
byla na parník „Baltic“, ostatní
a pošta dovezeni do Liverpoolu,
kde vstoupili na parník „Lusi-
tania“.
Na to bylo 53 zatčených námoř-
níků vyslechnuto a pak prozatím
propuštěno na svobodu. Soud je
osvobodil.

(Ve Vídni, 9. května 1912)

Z okolních obcí a měst

Velikonoční veselení v Břidličné
Velikonoce patří mezi nejvý-
znamnější křesťanské svátky. Ať
si to uvědomujeme nebo ne, kaž-
dý rok se v našem občanském ži-
votě přizpůsobujeme liturgické-
mu kalendáři, který vrcholí právě
o tomto svátku.
I členové naší kulturní komise
pro děti z Břidličné a okolí při-
pravili malou připomínku svátků
jara. V sobotu 7. dubna od 14 ho-
din proběhlo ve Společenském
domě v Břidličné Velikonoční ve-
selení pro děti. Děti, i ty nejmen-
ší v doprovodu rodičů, přišly
v hojném počtu. V předsálí pro ně
byla připravena tvůrčí dílna, kde
si mohly vyrobit různé veliko-
noční dekorace.
Touto cestou komise kultury dě-
kuje všem, kteří pomohli usku-
tečnit krásné odpoledne plné veli-

konočních tradic, zejména paní
Waniekové, Giblové, Mikulco-
vé, Pašákové, Mlčůchové, Glac-
nerové, Děrdové, Cisarové a pa-
nu Ondruškovi za ukázku pletení
velikonočních pomlázek. Dopro-
vodným programem bylo vystou-
pení klaunů z Ostravy, které dě-

tem zpestřilo odpoled-
ne. Komise kultury se
těší na další společné
akce.            Fota a text:

Monika Kováčová,
odbor výstavby
- stavební úřad
MěÚ Břidličná
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Hody, hody, doprovody.
Tato říkanka je neklamným znamením přícho-
du jara a spolu s ním i Velikonoc. Svátky byly
již odnepaměti spojovány se slunovratem, tedy
znamením, že zima je již definitivně pryč a do
přírody se vrací naděje na nový život.

Později se staly i jedním z nejvýznamnějších
církevních svátků. Ať tak, či tak, pro mnohé
z nás jsou velikonoční svátky skutečnou osla-
vou nového života, kdy se radujeme z malých
kuřátek, zajíčků, jehňat. Ale zrovna tak z rozk-

vetlých květů petrklíčů, bledulí, narcisů a sní-
tek zlatice.
A co je obzvláště sympatické, do dnešních dnů
přetrvala celá řada veselých lidových zvyků
a tradic, vázajících se právě k Velikonocům.
K těm nejznámějším patří barvení vajíček, ple-
tení pomlázek i další krajové zvyky. Proto ne-
ní divu, že jsme se k všeobecné sváteční nála-
dě připojili i my.
Na úterý 3. dubna připravili členové Student-
ského klubu Břidličná již 6. ročník velikonoč-
ní dílny. I letos si v ní mohli všichni zájemci
z řad dětí i dospělých vlastnoručně vyrobit nej-
různější velikonoční ozdoby. Tím ale pro SK
Břidličná oslavy jara nekončí. Vždyť je ještě
třeba probudit všechny broučky!
Proto již dnes zveme všechny na Probouzení
broučků, které se uskuteční začátkem května.
Přesné datum zveřejníme včas prostřednictvím
webových stránek a vylepených plakátů.

Fota a text: Květa Děrdová

Akce hradu Sovince

Na Sovinec přijíždí královský soudce, aby
pomstil uraženou hraběcí ješitnost. Mimo ji-
né má vyšetřit, proč přestaly krávy dojit. Jak
se zdá, mistr kat se svými pacholky bude mít
práce víc než dost!
Účinkují: Skupina scénického šermu a dobo-
vých bubnů Grál, založená v roce 1990 při
vojenské akademii v Brně. Členové absolvo-
vali školu starých bojových umění Magiste-
rium. Grál působí především v Německu
a tentokrát zahraje Rytířský turnaj o ruku

princezny Brunhildy. Dále se návštěvníci
Sovince mohou těšit na Turnajíček, se kte-
rým na loňském Hodokvasu skupina získala
druhé místo v návštěvnické anketě.
Středověká katovna a skupina historických
scén Tormen - nejznámější a nejuznávanější
slovenská skupina, která je zaměřena na 
ukázky historických scén a práva útrpného
v duchu zábavném. Scénky jsou postaveny
tak, aby se návštěvník především zasmál.
Tormen se na Sovinci představí poprvé.

Skupina historického šermu Conducti - uni-
kátní šermířské seskupení, složené z celé řa-
dy vyhlášených moravských šermířů. V loň-
ském roce Conducti vystoupilo na Sovinci
poprvé s famózně pojatou šermířskou pověs-
tí Poklad.

V sobotu 28. 4. od 19.00 velkolepý večerní
šermířský program, zakončený ohňovou
show skupiny šermu Valmont ,,Bartoloměj-
ská noc“.

21. a 22. 4.
Rekviem za rytíře - Velikonoční jarmark
Tradice a zvyky při vítání jara, velikonoční jarmark
lidových řemesel, folklórní akce s celodenním pro-
gramem, ukázky velikonočních řemesel se zdobením
perníčků, sokolnický výcvik dravých ptáků.
Účinkují:
Folklórní soubor Kosíř, hudební skupina Calata, kte-
rá na Sovinci vystoupí poprvé, folklórní soubor
Markovice, divadelní a šermířská společnost M.C.E.,
středověká katovna a skupina šermu Taurus

27., 28. a 29. 4.
Přízrak temné věže

Záhady a mýty v podhůří Jeseníků
Pálení čarodějnic na Sovinci s rejem temných sil při
opékání buřtů. Záhady a mýty v podhůří Jeseníků.
Historická akce s celodenním programem a výstavou
středověkých šatů. V sobotu večerní program s ohňo-
vou show.

V pátek 27. dubna
v době od 17.30 do 22.30

Bubáci na Sovinci
Strašidelné večerní prohlídky při svíčkách, pro malé
i velké.
Účinkují: Špinavci a gotická katovna Ordál
Soutěž v malování pohádkových bytostí
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Zajímavosti z přírody

Duben - ještě tam budem
Letošní duben nám ukazuje, že na lidových
příslovích přece jen něco je. I když už je astro-
nomicky tady, většina z nás si jaro představuje
jinak. Ale ono tady už opravdu je.
Ještě v dobách tuhých mrazů, 20. února nave-
čer, v době, kdy už po Slunci na obloze nebylo
ani památky, jsem z okna bytu ve 3. patře ve
světle pouliční lampy pozoroval zpočátku ne-
jasný pohyb mezi auty a na obrovských hroma-
dách sněhu. Byl to kos, kterého jsme vídali po
celou zimu, neodletěl, ale byl tu patrně v zimě
sám. Nebyl zraněn, jak jsem si původně vysvět-
loval jeho zcela nesmyslné běhy, skoky a krát-
ké přelety. Po chvíli se mi zjevila příčina jeho
bláznivého chování - stejným způsobem se me-
zi hromadami sněhu a auty pohybovala i kosi-
ce, po celou zimu nám neznámá. Takže v kruté
zimě, po západu Slunce, pod pouličním 
osvětlením, přede všemi... Na hnízdění je ještě
brzy, ale už je to tady. Abrzy potom se ráno i ve-
čer začal ozývat i známý radostný zpěv. O pár
dní později jsem zaslechl a vzápětí uviděl velké
hejno divokých hus letící na sever a v novinách
se začaly objevovat zprávy o příletu ptáků z již-
ních krajin. Za čtrnáct relativně teplých dní po-
kojně a bez problémů odešly spousty sněhu
a začaly se objevovat i první kvítky a pučící pu-
peny keřů a stromů. Lidé trpící pylovou alergií
zaregistrovali, že doba kvetení lísek, olší a bříz
začíná a jaro se už ničím odehnat nedá.
Měsíc duben dostal svoje jméno od nenápadně
kvetoucích dubů. Jen u nás, v Česku, se po jed-
nom z nejkrásnějších stromů naší přírody jme-
nuje čtvrtý měsíc roku, ve většině zemí známý
jako apríl (abril); nám stačí na apríla jen první
(a snad i poslední) den dubna. Protože květům
dubů stačí k opylení i obyčejný vítr, kvetou
v čase, kdy ještě není moc listí, a vítr tak mů-
že snadno konat svoje dílo.
Před 10 až 12 tisíci lety u nás skončila doba le-
dová. Předtím byla na dnešních lesnatých úze-
mích v nížinách jen studená tundra, z velehor
vyčnívaly vrcholy obklopené ledovci. Táním
ledových mas se tento stav měnil poměrně
rychle. Po pionýrských keřích a stromech (lísky,
břízy, vrby) následovaly ostatní, teplomilnější
druhy stromů, mezi nimi i středomořské druhy

dubů. Dubové lesy se vytvářely na hlubokých
půdách, borovice na půdách sušších, písčitých,
ve vápencových územích převládl buk, rozsáh-
lé plochy porostly smíšenými dubohabrovými
lesy. Smrky se omezovaly na vyšší polohy
středních hor a Alp.
Trvalo pouze pár tisíciletí, než se Evropa stala
uzavřenou lesnatou krajinou. Před středově-
kým mýcením činily listnaté lesy ve střední
Evropě 80 % stromového porostu. Největší
podíl měl buk lesní (36 %), následoval dub 
(32 %), dále pak habr, lípa a bříza. Teprve asi
1000 let existuje přibližně dnešní rozložení le-
sa a otevřené krajiny a teprve od 19. století za-

čaly být původní druhy stromů vytlačovány
vysazenými lesy, zejména smrkovými. Dnes
představují jehličnany 70 % druhů stromů, bu-
kové porosty 18 % a duby jen 8 % zalesněné
plochy.
Duby jsou jedny z nejdéle žijících stromů u nás,
ještě po polovině tisíciletí mohou být v plné ži-
votní síle, nejstarší duby dosáhly stáří až 
1300 let (v porovnání s duby mnohem „křeh-
čí“ stromy - lípy - mohou dosahovat stáří až 
1900 let). Duby s průměrem kmenů až dva met-
ry vzdorující každé bouři a odolávající promě-
nám času jsou pro nás symbolem vytrvalosti
a není divu, že v minulosti byly takto uctívány.
Na světě existuje asi 600 druhů dubů, některé
z nich jsou i neopadavé, stále zelené. Dubové
dřevo je obecně ceněno pro svoji hustotu, pev-
nost a stálost a patří k nejžádanějším domácím
ušlechtilým dřevům. Používá se k výrobě kon-
strukcí, obkladů, parket, panelů, sudů (přede-
vším na víno, pivo a kvalitní pálenky), pražců,
v námořním průmyslu a v dřívějších dobách
i k výrobě hamrů, mlýnských kol, pilotů a tr-

vanlivého nábytku.
Nicméně názor, že
dub má z domácích
stromů nejtvrdší dře-
vo, neodpovídá sku-
tečnosti; nejtvrdší dře-
vo poskytuje habr, ex-
trémně tvrdé dřevo
mají některé pomalu
rostoucí keře (zimo-
lez, zimostráz, jeřáb
břek a muk, tis).
U nás jsou běžnými
druhy suchomilný dub
zimní, neboli drnák,
a dub letní, křemelák,
jemuž svědčí spíše
hlubší půdy třeba v ú-

valových luzích podél Moravy a Dyje. Dorůstá
výše až 45 m, má hluboké kořeny, které mo-
hou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá
častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Na
teplých vápencových stráních roste dub pýřitý,
neboli šípák.
Většina druhů dubu obsahuje v kůře velké
množství tříslovin, které měly v minulosti vel-
ký význam a využití v koželužství. Kůra dubu
se využívá i k léčení různých kožních one-
mocnění a vyrážek.
Významným druhem byl a dosud je vždyzele-
ný dub korkový, jehož domovem jsou jižní ob-
lasti Španělska, Portugalska a Itálie. Využí-
vána je silná vrstva houbovité kůry, která před-
stavuje jakousi dodatečnou ochranu proti vod-
ním ztrátám a nadměrnému teplu. Buňky kor-
kového pletiva jsou mrtvé, bez vody, naplněné
vzduchem, stěny korkových buněk jsou im-
pregnovány suberinem, zvláštní vosku podob-
nou látkou, díky které korek nikdy nemůže na-
sáknout vodou. Korková kůra se znovu obno-
ví, vrstva silná 3 cm se vytvoří po 6 až 12 le-
tech.
Na dubových listech se v důsledku činnosti
žlabatky dubové vytvářejí kulovité útvary du-
běnky, hálky o průměru několika centimetrů,
v nichž se z vajíčka vyvíjí larva žlabatky. Z du-
běnek se dříve vyráběl trvanlivý inkoust (vědí
dnešní děti ještě, co to je a na co se používá in-
koust?).
Plodem dubů jsou podlouhlé vejcovité 1 - 2 cm
dlouhé žaludy uložené v mělké číšce. Ačkoliv
za syrova jsou žaludy trpké a nelákají ke kon-
zumaci, člověk je odpradávna sbíral, pražil, lou-
pal, mlel na mouku. Žaludy byly před pěstová-
ním obilnin nejdůležitější rostlinnou potravi-
nou, obsahují mnoho bílkovin a škrobu. Ve
střední Evropě se žaludy jako strava udržely do
středověku, v dobách hladu se z nich pekl chléb.
I během 1. světové války nařídil rakousko
-uherský vyživovací úřad sběr žaludů, aby se
z nich mohla ve velkém vyrábět mouka. Když
byl dostatek obilné mouky, sloužily žaludy jako
krmivo pro dobytek a vyráběla se z nich tzv. ža-
ludová káva, známá silným dietetickým účin-
kem. Žaludy jsou také vyhledávaným a oblíbe-
ným zdrojem potravy divokých prasat a gurmá-
ni také vědí, že nejlepší šunka na světě pochází
z iberských černých prasat krmených žaludy
z korkových dubů a volně rostoucí trávou.
Duby uctívali Germáni i Slované a kdysi se ty-
to stromy vysazovaly podobně, jako se dnes
vysazují (tedy spíš vysazovaly) ovocné stro-
my. Dubový háj byl posvátný, zasvěcený bohu
hromů a blesků Perunovi (v germánské myto-
logii bohu blesku Thórovi) a sběr žaludů byl
obřadem, který se pravidelně vykonával na
den sv. Michala - 29. září.
A ještě jednu věc jsem se dozvěděl. Jazyko-
vědci se údajně domnívají, že slovo doubrava,
vyvolávající představu majestátního dubového
lesa, s duby nesouvisí, ale prý kdysi znamena-
lo úzkou říční průrvu, soutěsku a podobné
místo. Tolik věcí je možná jinak... M. Marek
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Rýmařovský desetiboj 2011/2012 na prahu sedmé disciplíny
Již 36. kapitolu začal psát v září loňského roku Rýmařovský deseti-
boj. Do tohoto ročníku se zapojilo 71 sportovců. Jedná se o ojedině-
lou akci svého druhu, o čemž svědčí i skutečnost, že se jí zúčastňují
nejen rýmařovští sportovci, ale tento ročník zaznamenal i meziná-
rodní účast. Jedna z účastnic je až ze slovenského Ružomberka. Dále
k nám neváhají vážit cestu i sportovci z Prahy, Mohelnice a také z ne-
dalekého Bruntálu, Břidličné a Ryžoviště. Společně jsme vytvořili
prima partu, která si ale na sportovním poli nic nedaruje.
Desetibojaři již mají za sebou sedm disciplín. Jelikož se doposud ne-
podařilo obsadit funkci tiskového mluvčího desetiboje, přinášíme
souhrn dosavadního průběhu nyní.
V září se uskutečnila v rámci akce Němečkova rýmařovská padesát-
ka první disciplína, kterou je turistika. Tato disciplína je velmi oblí-
bená, neboť se při ní pojí pocit příjemně stráveného dne v překrásné
přírodě Jeseníků se ziskem plně získaných bodů do soutěže. Na start
se postavilo 59 účastníků.

V říjnu je na programu běh na 1000 m, resp. 600 m (pro muže C a že-
ny B). Každý rok řešíme problémy se sportovištěm, a tak plně pod-
porujeme snahy o vybudování atletického stadionu v Rýmařově, kde
by byly důstojnější podmínky pro pořádání této disciplíny. Do té do-
by se však musíme spokojit s oválem nad kotelnou, kde nám každo-
ročně vypomůže s úpravou sportoviště pan Dobiš, kterému touto ces-
tou děkujeme za podporu. My sportovci pak za pomocí hrábí a mo-
tyk dokončíme úpravu trati. Disciplíny se zúčastnilo 44 borců a v jed-
notlivých kategoriích si nejlépe vedli:
Muži A Tomáš Gromus Lukáš Janáč Ivo Soviš
Muži B Aleš Bodlák Josef Svedoník Jiří Štanglica
Muži C Ivo Volek Jaroslav Hofman Ivan Soviš
Ženy A Andrea Továrková Lenka Metelková Marcela Žáková
Ženy B Jarmila Urbanová Vladimíra Šindelková Alena Jurášová

Listopadovou disciplínou byla střelba ze vzduchovky. V tomto roční-
ku jsme museli hledat místo konání soutěže, poněvadž probíhající re-
konstrukce SVČ nás připravila o zázemí. Řešení se našlo díky po-
chopení vedení Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, které nám ma-
ximálně vychází vstříc při zapůjčování sportovišť. Díky jeho pomoci
se střelba uskutečnila v tělocvičně na Jelínkově ulici. A že nám změ-
na prospěla, dokazují výsledky. Střílelo se jako u Verdunu a takové

množství terčů s rozstřílenými středy nepamatujeme. Nejlepšími
střelci v jednotlivých kategoriích byli:
Muži A Petr Nenutil Ivo Soviš Michal Schreiber
Muži B Aleš Bodlák Miroslav Egida Josef Kočnar
Muži C Jaroslav Lachnit Jan Horáček Ivan Soviš
Ženy A Ivana Sitorová Lenka Metelková Bohdana Pavlíčková
Ženy B Jarmila Scheerová Markéta Míčková Blanka Škutová

Disciplínou, která táhne nejvíce, jsou kuželky. Tradičně se koná mezi vá-
nočními svátky, a tak si většina sportovců najde čas a po celoročním sho-
nu v pohodě posedí na kuželně. Tradičně je vytvořena vynikající spor-
tovní kulisa, která všechny žene k nejlepším výkonům. Kuželek se 
zúčastnilo 65 desetibojařů. Absolutně nejlepší výkon podala Dana
Doleželová - 257 sražených kuželek. V mužích byl nejlepší Josef
Svedoník s výkonem 252 kolků. Stupně vítězů v této disciplíně obsadili:
Muži A Milan Metelka Jiří Jaroš Libor Suchánek
Muži B Josef Svedoník Rudolf Heisig Miroslav Egida
Muži C Jan Horáček Jaroslav Lachnit Jaroslav Hofman
Ženy A Marcela Žáková Dagmar Suchánková Andrea Továrková
Ženy B Dana Doleželová Blanka Škutová Táňa Grulichová

V měsíci lednu se na krytém bazénu v Břidličné konala již pátá dis-
ciplína desetiboje a tou bylo plavání. Při některých soubojích voda
v bazénu jen vřela, a to hlavně u kategorie mužů A, kdy Honza Hnilo
zaplaval 50 m ve vynikajícím čase 30 sekund.
Nejlepšími plavci byli:
Muži A Jan Hnilo Karel Toman Pavel Konštacký
Muži B Josef Vosyka Milan Ondrašík Aleš Bodlák
Muži C Jaroslav Hofman Vojtěch Hrdina Hynek Janků
Ženy A Andrea Továrková Lenka Metelková Ivana Sitorová
Ženy B Markéta Míčková Jarmila Urbanová Vladimíra Šindelková
Únorovou disciplínou je dle programu běh na lyžích. V posledních letech
byla zima na sníh skoupá a pro desetibojaře to znamenalo každoroční hla-
volam - zda bude v Rýmařově sníh pro absolvování běhu na lyžích, nebo
jestli využít tratě v Nové Vsi nebo na Skřítku. Vloni dokonce nezbylo než
se za sněhem vypravit až na Ovčárnu. Letos ale paní Zima byla na sníh štěd-
rá a nebylo pochyb, že se závod uskuteční na domácích tratích „ve Flemdě“.
Jenže se stalo to, co nikdo nečekal - v předem oznámeném termínu 4. úno-
ra vládly na celém území arktické mrazy, a nezbylo než závod odložit na

Fota: Rudolf Heisig
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pozdější termín. Po dohodě s vedením lyžařského oddílu byl stanoven no-
vý termín společně s vyhlášeným veřejným sklouznutím „Rýmařovskou bí-
lou stopou“ na sobotu 25. února. I když počasí opět laškovalo a po nočním
mrazíku se teplota rychle zvedala nad nulu, závody proběhly ke spokoje-
nosti všech zúčastněných. Je nutno zdůraznit, že na úspěšném průběhu se
hlavně podílely perfektně připravené tratě, okteré se celou zimu pečlivě sta-
rá František Kovařík se svým týmem a které využívají nejen rýmařovští
běžci, ale i lyžaři z širokého okolí. Poděkování rovněž zaslouží Pavel Kolář
a Vlastimil Baran, kteří nám vypomohli s časomírou.
V bílé stopě si nejlépe vedli:
Muži A Lukáš Janáč Tomáš Gromus Ivo Soviš
Muži B Jiří Štanglica Josef Svedoník Alan Dolníček
Muži C Ivo Volek Ivan Soviš Jaroslav Lachnit
Ženy A Lenka Metelková Petra Dobrevová Veronika Jelenovičová
Ženy B Jarmila Urbanová Blanka Škutová Markéta Míčková
Koncem března se desetibojaři sešli u zelených stolů, kde se řádně
zapotili. V soubojích systémem každý s každým se prověřila fyzická
kondice desetibojařů. Boje o prvenství byly napínavé, nikdo nedaro-
val míček soupeři zadarmo a o pořadí ve většině případů rozhodova-
ly při stejném počtu dosažených vítězství vzájemné zápasy. 
Z nich nejlépe vyšli:
Muži A Jan Hnilo Petr Nenutil Karel Toman
Muži B Josef Vosyka Josef Kočnar Miroslav Egida
Muži C Václav Orlík Jaroslav Lachnit Ivo Volek
Ženy A Petra Dobrevová Lenka Metelková Andrea Továrková
Ženy B Markéta Míčková Jarmila Urbanová Alena Jurášová

Nyní jsou na programu desetiboje atletické disciplíny. První z nich,
vrh koulí, se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9 hodin na školním
hřišti na ulici 1. máje za školní jídelnou.

A jaké je celkové pořadí po sedmi disciplínách?
Muži A Karel Toman Jiří Jaroš Tomáš Gromus
Muži B Josef Svedoník Jiří Štanglica Josef Kočnar
Muži C Jaroslav Hofman Vojtěch Smetana Vojtěch Hrdina
Ženy A Lenka Metelková Marcela Žáková Andrea Továrková 
Ženy B Jarmila Urbanová Alena Jurášová Eva Sovišová

Alena Jurášová

Finále Poháru mladých nadějí
V neděli 1. dubna se na olo-
moucké kuželně konalo finále
Poháru mladých nadějí - Bella-
tex Tour 2011-2012. Zúčastnilo
se jej 64 dětí, které bojovaly ve
čtyřech kategoriích. Rýmařov-
ské kuželkáře zastupovala Ni-
kola Ilnická v kategorii mladších
žákyň (do finále postoupila jako
první náhradnice). Nezalekla se
svých papírově lepších soupeřek
a jako první hrající nasadila lať-
ku hodně vysoko - 256 poraže-
ných kuželek. A bylo to opravdu

hodně, další hráčky ji nepřeko-
naly. Nikola se stala vítězkou fi-
nále a v celkovém hodnocení po-
skočila ze 17. místa na 11. Sa-
motná účast ve finálovém turna-
ji je bezesporu úspěchem a zážit-
kem na celý život a vítězství je
velmi cenné. Doufejme, že tento
úspěch bude motivací pro nej-
mladší rýmařovské kuželkáře,
a těšíme se na jejich výkony
v dalším ročníku této soutěže.

Foto a text: Věra Tomanová,
KO TJ Jiskra Rýmařov

První vystoupení mladých volejbalistů
Ve čtvrtek 5. dubna se devítka
žáků ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1,
zúčastnila volejbalového turnaje
smíšených družstev žáků základ-
ních škol v Bruntále. Díky přá-

telskému a otevřenému přístupu
Mgr. Davida Pavelky z pořádají-
cí ZŠ Bruntál na Jesenické ulici
jsme byli pozváni jako jediné
mimobruntálské družstvo. Pre-

zentovalo se celkem šest týmů,
které byly rozděleny do dvou
skupin, v nichž se hrálo systé-
mem každý s každým na dva
hrané sety.
Naši žáci nejdříve porazili druž-
stvo ZŠ a MOG 1 ve dvou se-
tech 25:21 a 25:15, potom však
prohráli se ZŠ Bruntál 1 T.Š.
(21:25 a 18:25) a ze 2. místa ve
skupině postoupili do semifiná-
le. Tady podlehli 0:2 družstvu
ZŠ Bruntál (dívky) a čekalo je
utkání o 3. a 4. místo. Zde nara-
zili na svého přemožitele ze zá-
kladní skupiny, družstvo ZŠ
Bruntál 1 T.Š., které však tento-
krát po vyrovnaném boji porazi-
li 2:1 (25:16, 19:25, 25:13) a ob-
sadili celkově 3. místo.
Hlavní tíhu celého turnaje nesla
na svých útlých bedrech trojice

našich děvčat, která odehrála
všechna utkání. Podle propozic
totiž musely být na hřišti stále
minimálně tři dívky. Zcela mi-
mořádný výkon podala Martina
Ohrádková, výborně jí sekundo-
valy Veronika Murínová a Adéla
Švikruhová. Trojici dívek dopl-
ňovali postupně René Bajcar,
Ondřej Kubát, Lukáš Suchánek,
Lukáš Kramařík, Adam Kopsa
a Dominik Raušer, z nichž pře-
devším první dva jmenovaní za-
slouží uznání za velmi dobrou
hru a bojovný výkon. Celkově
lze tuto první konfrontaci rýma-
řovských volejbalistů hodnotit
jako úspěšnou, ale jak známo,
trenér nebude nikdy spokojen,
takže: trénovat, trénovat a hrát! 

Josef Czedron, volejbalový
oddíl TJ Jiskra Rýmařov

Foto: archiv TJ Jiskra Rýmařov
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Velikonoční volejbalový turnaj
Předvelikonoční sobota 7. dubna
patřila dalšímu ročníku smíšeného
losovaného turnaje v odbíjené.

Akce pořádané rýmařovským od-
dílem volejbalu ve sportovní hale
Gymnázia Rýmařov pravidelně

přitahují osvědčené hráče a hráčky
z širokého okolí a nejinak tomu
bylo i tentokrát. Vylosováno bylo
pět vyrovnaných týmů a každý se
pod vedením půvabné kapitánky
střetnul se všemi ostatními ve vel-
mi dramatických utkáních. Všech-
na družstva se dokázala rychle se-
hrát a k vidění bylo vše, co k vo-
lejbalu patří - výborná nahrávka,
tvrdý smeč, nekompromisní blok,
obětavost v poli a týmový duch.
Turnaj neměl jasného favorita
a o každý míč se bojovalo do po-
sledního dechu. Často při nejedno-
značnosti výsledků rozhodovalo
při shodném počtu setů až počítání
uhraných míčů. Po náročném spor-

tovním zápolení vystoupilo na nej-
vyšší stupeň vítězů družstvo Ivy
Mičkerové, druhé místo obsadili
volejbalisté Markéty Pavelkové
a ke třetí příčce dovedla své spolu-
hráče Lucka Kusáková.
Pro všechny zúčastněné bylo
přichystáno výborné zázemí a na
nedostatek občerstvení si nikdo
nemohl stěžovat. Volejbalisté
děkují Pavlu Ujfalušimu za pří-
pravu a organizaci turnaje. Na-bi-
tý program oddílu volejbalu po-
kračuje dalšími akcemi. Přijď-te
povzbudit rýmařovské odbíjen-
káře v sobotu 21. 4. proti Pstruží
a v sobotu 19. 5. proti VK Ostra-
va B. Foto a text: Karel Toman

Zápas dorostenců: Převaha a bojovnost zajistily vítězství
V sobotu 7. dubna odehráli fot-
baloví dorostenci Romana Pro-
cházky TJ Jiskra Rýmařov první
domácí utkání proti TJ Vítkovi-
ce-Svinov. Rýmařovští začali
hned od začátku tlačit soupeře
do kouta. Vytvářeli si mnoho
šancí, ale koncovka nebyla ide-
ální. Až s odstupem času se do-
stal ke střele zpoza šestnáctky
Michal Turták, který vystřelil
pěknou ránu a trefil šibenici brá-
ny. Smolařem utkání byl rýma-
řovský Jakub Holuša, který měl
nepřeberné množství šancí, ale
nedařilo se mu ideálně je zakon-
čit. První poločas skončil 1:0.
Druhý poločas začal ve stejném
útočném duchu našich dorosten-
ců, ale opět zradila koncovka.
Jindřich Turták, který nastoupil

do druhé půle, se svého postu 
obránce zhostil naprosto fantas-
ticky a soupeř neměl šanci skó-
rovat. Zápas tak patřil nám a po-
tvrdil to před koncem další stří-
dající hráč Jiří Bendík, který stál
na správném místě a dorazil od-
ražený míč do prázdné brány.
Naši převahu prokázal i obránce
Martin Bureš, ten nasadil „toula-
vé kopačky“, „prosoloval“ celé
hřiště a ještě ke všemu dokázal
krásně zakončit, i když míč jen
těsně přeletěl břevno.
Pochvalu si zaslouží bez výjim-
ky všichni hráči TJ Jiskra
Rýmařov. Nesmíme zapomenout
ani na Kamila „Pinto“ Paulera,
opět v bráně nezklamal a vychy-
tal čisté konto, i když je vlastně
útočníkem týmu. Celý tým mu

děkuje, že zaskočil za chybějící-
ho gólmana. Hráli jsme v sesta-
vě: v bráně Pauler, obrana:
Klembara, Bureš, Mrhal, Tlapal
(45’ Jindřich Turták), záloha:

Zatloukal (80’ Bičan), Vaněrek,
Michal Turták, Furik (45’
Bendík), útok: Holuša, Mitov
(75’ Kameník). 

Foto a text: Tomáš Durma

V sobotu 21. dubna začíná závodní sezóna auto-hob-
by-crossu pod názvem Rýmařov Hyundai cup. Opět
se bude závodit v divizích D.1., D.2., D.3. - ženy
a Motočtyřkolkové naděje. Rýmařov Hyundai cup
má pro letošní sezónu připraveno šest závodů, a to
vždy v sobotu.

Termíny závodů:
21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 22. 9. 2012.
Volné závody:
20. 10. 2012 - Rýmařovská hodinovka
26. 12. 2012 - Vánoční pohár
Tyto volné závody se jedou bez rozdílu kubatury.
Start tréninkových jízd všech pohárových závodů je
v 9.30, start závodů je vždy naplánován od 10.00., fi-
nálové jízdy mezi 14. a 15. hodinou.
Tímto zveme všechny příznivce motoristického
sportu na zahajovací závod sezóny 2012, na trati pod
firmou Styrotrade.
Další informace naleznete na www.auto-hobby-
cross-rymarov.blog.cz.

Za Auto-hobby-cross Rýmařov Jan Dohnal

Koncem března se běžci CK Stará Ves zú-
častnili pražského půlmaratónu. Všech
osm běžců si vychutnalo nádhernou atmo-
sféru ve 12tisícovém startovním poli při
běhu historickou Prahou. Za zmínku určitě

stojí start Sovišů ve třech generacích. Na
snímku zleva jsou Pavel Podešva, Jenda
Soviš, Karel Stržínek, Jirka Štanglica, Ivan
Soviš, Ivo Soviš, vpředu pak Petr Hnát
a Jakub Soviš.  Karel Stržínek

Rýmařovští maratonští běžci
se připravují na novou sezónu

Autocrossaři zahajují sezónu

Foto: archiv CK Stará Ves
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Jesenický šnek 2012
Tak tu máme jaro a cyklističtí nadšenci už vyjeli na svých „strojích“ vstříc
novému cyklistickému roku. Většina cyklistů již teď plánuje, jak naloží
s letošní sezónou, kam vyrazí, kterých závodů se zúčastní apod. Při tom-
to plánování si určitě nezapomeňte do svého kalendáře zařadit závody re-
gionálního cyklistického seriálu s názvem Jesenický šnek (JŠ). Přijeďte
a nebudete litovat. Těchto pár slov přijměte jako pozvání od jeho pořada-
telů.
JŠ je seriál s dlouhou tradicí. Letos slaví osmnáct let. Za tak dlouhou do-
bu prošel mnoha změnami a mezi cyklisty ze severní Moravy si získal
velkou oblibu. Průměrná účast na závodech se pohybuje kolem 100 zá-
vodníků. Ročník 2011 byl rekordní, co se týče průměrné účasti dětí na zá-
vodech, a to 32 dětí na závod.
Jak charakterizovat JŠ? Je to zdánlivě obyčejný seriál pro amatérské cyk-
listy, ale má řadu drobností a vlastností, které ho dělají výjimečným.
První a nejdůležitější je důraz na výchovu cyklistické mládeže. Na kaž-
dém závodě bez výjimky (!) jsou vypsány kategorie pro žákovské a juni-
orské kategorie. Skoro každé malé dítě má dnes kolo. Na všech závodech
horských kol jsou připraveny dětské závody i pro ty nejmenší. Ti úplně
nejmenší de facto nemusí mít ani kolo, vystačí si i s tříkolkou nebo s od-
rážedlem. Výsledky dětských závodů se započítávají do seriálu Jesenický
šneček, a tak jsou i ti nejmladší závodníci za své celosezónní snažení po
zásluze odměněni na posledním MTB závodě.
Důležitou vlastností závodů je, že jsou pro každého. JŠ má MTB i silnič-
ní část, tratě jsou zvládnutelné i pro rekreační cyklisty a startovné je níz-
ké (většinou kolem 100 Kč, děti max. 20 Kč, záleží na pořadateli). Na
startu se tak schází pěkná směsice účastníků. Od hobby cyklistů po vý-
konnostní sportovce a od nejmladších dětí po nejstarší borce. Každý si
najde svou skupinu a s ní jede. Ačkoliv se MTB i silniční část hodnotí
zvlášť, najde se plno „bajkerů“, kteří zjistili, že silnice není zas taková nu-
da. Rovněž několik silničářů, kteří aspoň párkrát do roka vymění hladký
asfalt za hluboké bahno. A všichni to dělají pro zdraví a radost z pohybu.
A jaké závody nás letos čekají? Celkem 15 závodů, z toho 6 silničních 
a 9 MTB:
Silniční závody
1. 5. Vidnavské okruhy Vidnava
26. 5. Časovka na Skřítek Stará Ves/Rýmařov
24. 6. Buldočí časovka Rapotín
22. 7. Vidnavské okruhy opačně Vidnava
18. 8. Na Jedenáctku Oskava
9. 9. Okolo Vápenné Vápenná
Vidnavské okruhy jsou pevně spjaty se Svátkem práce. Ten den „šneci“
neodpočívají, ale dávají si pěkně do těla. Okruhy jsou členité, s krátkými,
ale prudkými kopečky. Na rovinách zase zlobí vítr, takže „terezíny“, pro-
stě se závodí od začátku do konce. 50 km v pekelném tempu. Ženy 
34 km, žáci a žačky 18 km.
Časovka na Skřítek je v očekávání tradičně na konci května. Od startu
v Rýmařově se pořád mírně stoupá, kopec se utahuje, a když skončí, tak
vás ještě čeká náhorní rovina. Výživných 13 kilometrů pro všechny kate-
gorie.
Buldočí časovka v Rapotíně na konci června. Další časovka, ale úplně
z jiného soudku. Tři okruhy pro hlavní kategorie dají dohromady 18 ab-
solutně rovných kilometrů. Pro mládež 12 km. Trať je technická, není
nouze o zatáčky, nudit se určitě nebudete.
Vidnavské okruhy nás čekají podruhé v červenci. Tentokrát si ovšem
všichni účastníci vyzkoušejí dobře známý okruh v protisměru! Pojede se
doleva, to je výzva pro všechny.
Na Jedenáctku je zbrusu nový závod v srpnu. Jedná se o výjezd do vr-
chu s hromadným startem v Oskavě a cílem na silnici I. třídy č. 11 (od-
bočka na Rabštejn) nedaleko sedla Skřítek. Uvidíme, co nás čeká na této
cca 20km trati.

Okolo Vápenné tradičně v září uzavře silniční JŠ. Po absolvování cca 
45 km zvlněného okruhu přes Javorník čeká všechny startující rozhodu-
jící výjezd z Vápenné do cíle na Smrčníku. Celková délka závěrečného
závodu je 54 km, pro mládež cca 20 km.
Závody horských kol
8. 5. Rychlebská 30 MTB Javorník/Travná
13. 5. MTB okolo vysílače Rýmařov
27. 5. VC Lázně Losiny Velké Losiny
10. 6. Šumná jízda Jeseník
5. 7. 3x Příčná Zlaté Hory
7. 7. Časovka na Šerák Bělá pod Pradědem-Domašov
5. 8. Zlatohorská časovka Zlaté Hory
12. 8. O cenu Rapotína Rapotín
1.-2. 9. Rally Horák Písečná
Rychlebská 30 MTB, to je kapitola sama pro sebe. Závod se jezdí snad
odnepaměti. Skvělá 30km trať s výšlapem k rozhledně na Borůvkové ho-
ře láká. Všichni na vrchol ovšem nemusí a můžou zvolit polovičních 
15 km. Opravdový svátek horské cyklistiky na Jesenicku, který si málo-
kdo z místních nechá ujít.
MTB okolo vysílače nahradí od letošního roku tradiční závod MTB na
Kubitárně. Závod se přesune do Rýmařova a věřme, že pořadatelé navá-
žou na tolik úspěšný závod opět skvělou tratí a pořadatelským umem.
Určitě se můžeme těšit na XC s 26 km pro muže, ostatní kategorie 
od 0,1 do 20 km.
VC Lázně Losiny, to je pravé XC se vším všudy. Pořádný crosscountry
okruh prověří schopnosti všech „bajkerů“. Muži si dají 16 km, ženy a dě-
ti o něco méně v závislosti na věku. Závod navazuje na úspěšnou tradici
pořádání českých pohárů a mistrovství republiky v této malebné lázeňské
obci.
Šumná jízda měla loni premiéru, a to velmi úspěšnou. Těšme se tedy na
její druhý ročník. Na 10km náročném okruhu v krásné přírodě čeká na zá-
vodníky snad vše, dlouhé i krátké výjezdy a sjezdy po loukách i v lese,
technické pasáže, tráva, bahno, kameny, kořeny, asfalt atd. A dětí bylo lo-
ni jako máku.
3x Příčná je jediným maratónem v seriálu. Název hovoří jasně, jede se
třikrát na Příčný vrch (974 m n. m.), pokaždé ovšem jinou cestou. Když
odečtete výšku místa startu ve Zlatých Horách (410 m) a vynásobíte tře-
mi, dostanete zajímavé číslo. To vše na 52 km. Opravdová výzva.
Nebudou chybět ani kratší závody pro ženy a děti.
Časovka na Šerák, tak to tu ještě nebylo. Všichni místní snad už na vr-
cholu s nadmořskou výškou 1353 m n. m. minimálně jednou byli, třeba
i na kole. Ale závodit na čas z Domašova a urazit co nejrychleji 11 km
s převýšením více než 800 m, to budou moci zkusit všichni poprvé.
Zlatohorská časovka je druhou horskou časovkou. Ze Zlatých Hor je to
sice na vrchol Biskupské kupy jen 6,5 km, rekord trati je však 24:08. Zdá
se vám to hodně? Zkuste si to na vlastní kůži.
O cenu Rapotína. Jeden z nejpěknějších závodů. Tři 9km dlouhé okru-
hy s pěkně prudkým stoupáním a zatraceně rychlým sjezdem. Zázemí zá-
vodu je na koupališti a v horkém parném létě se jej hojně využívá. Na 
okruhu kolem koupaliště si to loni rozdal rekordní počet dětí.
Rally Horák. Poslední prázdninový víkend se už stává tradičním pro
závody v Písečné. Hlavní kategorie jedou v sobotu. Muži 32 km a ženy
16 km. Dostaneme se až na Rejvíz a k rozhledně na Zlatém chlumu.
Neděle patří dětem. Odehrává se krásné sportovní zápolení cyklistic-
kých nadějí za podpory a fandění rodičů. Na závěr této jedinečné akce
proběhne opět vyhlášení konečného pořadí dětského seriálu Jesenický
šneček 2012.
Více o regionální cyklistické soutěži Jeseníků najdete na www.jesenic-
kysnek.com, kde naleznete i propozice k jednotlivým závodům. 

K. Osladil, J. Machala
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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

Pozvánka
na setkání k oslavě

1. máje - Svátku práce
Městská organizace KSČM v Rýmařově

zve všechny občany 
na 30. 4. 2012 na náměstí Míru,

kde se v 10 hodin bude konat setkání k oslavě
více než stoletého Svátku práce 1. máje.
Srdečně zve výbor ZO KSČM Rýmařov

Reklama

v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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Pozvánka na přednášku
Občanské sdružení Historií k současnosti zámku Janovice
(HKSZJ) vás tímto zve na první přednášku o historii zámku
Janovice pod názvem Z Rabštejna do Janovic aneb Proč by-
la založena janovická tvrz. Přednáška se uskuteční 3. květ-
na v 18.30 na zámku Janovice v obřadní síni a slovem bude
provázet Mgr. Jiří Karel.

Za občanské sdružení HKSZJ Ondřej Bačík, předseda

Letošní 1. míle Harley Davidson
bude v Rýmařově

Letos si ostravská pobočka Harley Owners Group (HOG) vybrala pro
svou 1. míli, čili tradiční každoroční akci členů a příznivců, areál
Hotelu Slunce v Rýmařově.
„Letošní 1. míle HOG Ostrava se uskuteční v sobotu 5. května.
Předpokládáme účast 40 až 60 motocyklů Harley Davidson z celé
České republiky a hostů ze spřátelených evropských klubů,“ uvedl
Michal Tkáč z pořádající
HOG Ostrava.
V průběhu sobotního do-
poledne bude pro přízniv-
ce legendárních strojů při-
pravena zajímavá podíva-
ná - akce i motorkářská se-
zóna bude slavnostně za-
hájena v 10 hodin. Do 13
hodin si budou moci ná-
vštěvníci prohlédnout ně-
kolik desítek strojů značky
Harley Davidson a úderem
jedné hodiny odpolední se
za hřmotného zvuku moto-
rů vydají „harleyisté“ na 
1. míli - spanilou jízdu
Rýmařovem. Více informa-
cí na www.hotelslunce.jese-
niky.com, 777 818 529.

Renáta Polišenská Ilustrační foto

Organizace a spolky
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