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Îáci Z· na ·kolním námûstí uklízeli 
v rámci Dne Zemû zahradu Hedvy

Prezident republiky Václav Klaus 
nav‰tívil R˘mafiov

Neila SVâ a Sheilla SK Torpédo pfiivezly 
3 zlaté a 1 stfiíbrnou medaili

110 let Gymnázia R˘mafiov: vernisáÏ,
koncert, den otevfien˘ch dvefií

R˘mafiov‰tí desetibojafii zdolávali osmou
disciplínu – vrh koulí 

ročník XIV.
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Václav Klaus potřetí v Rýmařově
V rámci pracovní cesty po Morav-
skoslezském kraji nav‰tívil ve ãtvr-
tek 26. dubna mûsto R˘mafiov prezi-
dent âeské republiky Václav Klaus
v doprovodu hejtmana kraje Jarosla-
va Palase (âSSD).
Na rýmařovském náměstí prezi-
denta přivítali starosta Petr Klou-
da, místostarosta Jaroslav Kala,
zastupitelé města, zástupci měst-
ských organizací, představitelé
kulturního a společenského života
a občané města.
V krátkém úvodním proslovu se-
známil starosta Petr Klouda prezi-
denta s historií a faktickými údaji
o našem městě. „Mezi hlavní pro-
blémy našeho města patří úbytek
obyvatel, nedostatek pracovních
příležitostí, odchod mladých lidí
za prací. Mezi největší devizy
Rýmařovska patří bezesporu ho-
ry, příroda a lidé, kteří jsou velmi
pracovití, šikovní, houževnatí
a připravení porvat se se svým
osudem,“ řekl starosta.
Prezidenta republiky Václava
Klause pozdravil na rýmařov-
ském náměstí také hejtman kraje
Jaroslav Palas. „Žijeme v podhůří
Jeseníků; je tady drsná příroda,
drsné podnebí, ale lidé jsou tady
upřímní, milí a pracovití, a my si
jich nesmírně vážíme. A jako poli-
tici, ať již komunální nebo regio-
nální, se snažíme vytvářet pro na-
še spoluobčany lepší životní pod-
mínky. Vítejte u nás,“ přivítal pre-
zidenta hejtman Moravskoslez-
ského kraje Jaroslav Palas. Poté
předala moderátorka Martina
Ujfaluši slovo prezidentu Václavu
Klausovi.
„Děkuji za možnost v rámci tří-
denní prezidentské návštěvy Mo-
ravskoslezského kraje přijet i sem
k vám, do Rýmařova. Dnes dopo-
ledne v Bruntále, kde bylo pěkně
naplněné náměstí, jsem říkal, že
za ty dva dny, co cestujeme,
Bruntál vyhrál počtem lidí na ná-
městí, ale když se dívám na počet

občanů, kteří sem přišli, musím
konstatovat, že je vás tady víc.
A já si toho vážím,“ pronesl
Václav Klaus, který rovněž vzpo-
menul, že v Rýmařově není popr-
vé a že při své návštěvě před dva-
advaceti lety obdržel od zástupců
města jako upomínkový dar kra-
vaty ze zdejšího závodu Hedva.
V minulosti navštívil Václav
Klaus naše město již dvakrát.
Poprvé to bylo 2. června 1990,
kdy přijel jako československý
ministr financí, jímž byl jmeno-
ván v prosinci 1989 ve vládě
Mariána Čalfy. Za slunečného po-
časí se tehdy konal mítink v amfi-
teátru zahrady Hedvy, jejž organi-
zovalo Občanské fórum. Setkání
se zúčastnilo asi 3000 občanů,
kterým Václav Klaus vysvětlil,
čeho a jak chce Občanské fórum
dosáhnout. Volby se konaly 
8. a 9. června 1990.
Druhá návštěva Václava Klause,
coby ministra financí ČSFR
(Československé federativní re-
publiky) a předsedy ODS (Ob-
čanské demokratické strany), se
uskutečnila 23. května 1992, opět
na mítinku v zahradě Hedvy 
a opět za teplého a slunečného po-
časí. Mítink organizovala místní
ODS a Václav Klaus na něm při-
blížil program své strany a zámě-
ry rozvoje našeho státu. Volby se
konaly 5. a 6. června.
„Jsem si vědom, že úkolem prezi-
denta není sedět na Pražském
hradě, koukat se z okna na Vltavu
a Karlův most a myslet si, že do-
hlédne do celé České republiky
a spatří všechny problémy. Proto
považujeme návštěvy krajů za
permanentní povinnost, kterou pl-
níme s manželkou velmi rádi.
Třídenní návštěva Moravskoslez-
ského kraje je stokrát zajímavější
než třídenní návštěva Maroka ne-
bo nějaké jiné země. Jsme moc rá-
di, že jsme tady, jsme rádi, že vás
můžeme vidět, že uslyšíme něco

o vašich radostech nebo problé-
mech, a podle toho se také bude-
me řídit,“ sdělil prezident Václav
Klaus. Zmínil i oběd se starosty
obcí v Karlově Studánce, kde za-
zněly podnětné názory týkající se
našeho regionu. Prezident vy-
zdvihnul odhodlání zdejších lidí
poprat se s problémy tohoto regi-
onu a dále řekl, že jejich řešení
bude vždy záviset na každém jed-
notlivci.
Prostor byl dán rovněž diskusi
s občany. Prezident odpovídal na-
příklad na dotaz, co říká vládě
přeběhlíků. „Vždy jsem se strašně
mračil na přeběhlictví. Vláda mě-
la nadějnou většinu, a jakkoliv
s ní mohli být někteří spokojeni
nebo nespokojeni, bylo potřeba,
abychom po mnoha letech velmi
křehkých vlád, kdy vše záviselo na
osudu jednoho poslance, umožni-
li jedné vládě fungovat a za čtyři
roky by voliči řekli buď dobře, ne-
bo špatně a tu vládu vyměnili. To,
jak se dnes vláda rozpadá, je ne-
šťastný vývoj. Na druhé straně ja-
ko prezident republiky nemohu
volat po pádu vlády. Musím mít
zájem na tom, aby vláda existova-
la a fungovala. Prezident musí mít
zájem na stabilitě státu a bylo by
od něj naprosto nezodpovědné,
kdyby se postavil do čela nějaké-
ho úplně jiného proudu,“ řekl pre-
zident Václav Klaus k současné
situaci na naší politické scéně.
Po diskusi se prezident zapsal do
Pamětní knihy města Rýmařova
a následně se společně s hejtma-
nem Jaroslavem Palasem a staro-
stou Petrem Kloudou rozloučil
s občany a zamířil davem dětí,

které si od něj vyžádaly podpis,
do zasedací místnosti radnice, kde
se setkal se zastupiteli, podnika-
telskou veřejností a zástupci kul-
turního a společenského života.
Na rýmařovské radnici se usku-
tečnila neveřejná debata o proble-
matice města a regionu. „Chtěli
jsme znát názor prezidenta na so-
učasnou politickou situaci a sou-
časný vývoj ve vládě, na náladu
lidí v republice. My jsme jej zase
informovali o restrukturalizač-
ních problémech v regionu a ne-
zaměstnanosti, úbytku lidí v na-
šem regionu, o problematice eko-
logie. Prezident na tuto problema-
tiku vyslovil svůj názor, ale je jas-
né, že si s problémy v našem kraji
musíme pomoci sami. Těžko nám
pan prezident může být v regio-
nálních problémech nápomocen.
Ovšem chceme, aby o těchto pro-
blémech věděl, aby pak mohl za-
působit na ty, kteří se touto pro-
blematikou mohou zabývat a mo-
hou ji pomoci řešit, především na
parlament a vládu,“ konstatoval
po skončení debaty na rýmařov-
ské radnici starosta Petr Klouda.
Po tomto jednání prezident České
republiky Václav Klaus ukončil
návštěvu Rýmařova a prezident-
ská kolona se vydala na cestu do
Budišova nad Budišovkou.
Jednání prezidenta na radnici na-
rušil nepovolený mítink hnutí
Skutečná demokracie. Vzhledem
k tomu, že podle policie nebyl mí-
tink povolen a porušoval shro-
mažďovací zákon, odvedli poli-
cisté hlavního organizátora na
místní oddělení Policie ČR k po-
dání vysvětlení. JiKo

Poděkování
Na přípravu návštěvy prezidenta republiky pana Václava Klause
jsme měli velmi krátkou dobu a museli jsme ve všem respektovat
program, který Moravskoslezský kraj naplánoval doslova po mi-
nutách, a také hradní protokol. Proto bych ráda poděkovala těm,
kteří nám v našich požadavcích vyšli vstříc a pružně se přizpůso-
bovali vývoji situace, zejména:
• Mgr. Martině Ujfaluši, která se ujala moderování celé akce
• Městskému dechovému orchestru Bruntál
• studentkám Andree Černé a Michaele Štefelové
• Šárce Ročkové za přípravu daru pro pana prezidenta (váza z ry-

tého skla)
• Danielu Komárkovi a personálu podnikové prodejny Hedva, a. s.,

za pomoc s výběrem kravaty pro pana prezidenta
• Jarmile Laštůvkové za květiny a květinovou výzdobu
• pracovníkům Střediska volného času Rýmařov
• pracovnicím informačního střediska v Městském muzeu

Rýmařov
• pracovníkům Městských služeb Rýmařov
Děkuji rovněž kolegům a spolupracovníkům, kteří se do organizace
celé akce zapojili. Leona Pleská, MěÚ Rýmařov
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Pár slov... o rodičovství
Jsem rodičem sedm let, tři roky
dvojnásobným. Přiznám se, že
tomuto tématu se v rubrice Pár
slov snažím vyhýbat, už proto,
aby mi časem děti neomlátily
o hlavu něco, co se o sobě dočet-
ly. Ale nedávná přednáška dr.
Pekařové o výchově předškol-
ních dětí byla natolik inspirativ-
ní, že lehkému proprání tématu
„rodičovství“ zkrátka nemůžu 
odolat.
Nebudu se vracet k instrukcím,
které dr. Pekařová předkládá ro-
dičům jako metodu správné vý-
chovy. Zajímá mě podstata - dů-
vod, proč podobné přednášky
probíhají, proč lékaři a dětští
psychologové píší další a další
příručky a proč je lidé kupují.
Odpověď je prostá: Děti jsou 
úžasný byznys. Od narození až
do puberty. Začne to ještě před
porodem; jen těch vitamínů
a minerálů, co do sebe nastávají-
cí matka během těhotenství na-
cpe, „aby se plod harmonicky
vyvíjel“, by porazilo slona.
A pak je tu výbavička. Trapná
zdrobnělina. Nevím, jak u ostat-
ních, ale u nás příslušenství k dí-
těti zabralo (a dodnes zabírá) mi-
nimálně 3/4 celkové obytné plo-
chy a kolem 90 % úložných pro-
stor. Za peníze, které stál kočá-
rek, postýlka, židlička, několik
typů autosedaček, nosiček a cho-
dítek, oblečení, jež bylo v mno-
ha případech „akorát“ sotva mě-
síc, plenky, kosmetika a léky,
hračky a nádobí jen pro prvních
pár let života dítěte, by se dal po-
řídit luxusní automobil nebo gar-
sonka v centru Prahy.
Ale nejde jen o materiální zajiš-
tění dítek. Slušně vydělat se dá
i na psychice rodičů. Žádný na-
stávající prvorodič není na dny
příští připraven, a pokud mu ne-
ní osud dítěte i vlastní ukradený,
snaží se vzdělat. Našim praba-
bičkám musela stačit zděděná
rodinná zkušenost, babské rady,
babičkám a maminkám už po-
máhala odborná literatura. Pro-
slulá byla kniha Naše dítě dr.
Klímové-Fügnerové, propagují-
cí tzv. studený odchov. Doba žá-
dala své - odtrhnout děcko co
nejdřív od matčina prsu, šoupno-
ut ho do jeslí a matku do práce.
V době popřevratové se ale
všechno začalo dělat jinak. Jesle
postupně zmizely, matky dostaly
možnost zůstat s dítětem prvních
pár let doma. Jenže tím pro ně

vyvstala zásadní otázka: Co pro-
boha ty tři nebo čtyři roky mají
s děckem vlastně dělat? Odpo-
věď briskně nabídla odborná lite-
ratura. Do českých knihkupectví
se přivalila vlna publikací s rada-
mi nastávajícím rodičům, jak se
starat a hlavně jak vychová-
vat potomky. Takové manuály 
- k plodu, k novorozenci, k bato-
leti, k předškolákovi, ke školá-
kovi, k puberťákovi. Příručka,
jak zajistit správný chod dětské-
ho organismu a optimální vývoj
jeho tělesné i duševní stránky.
Člověk se v nich dočte, jak dítě
porodit, kojit, krmit, přebalovat,
oblékat a uchopovat, jak je ideál-
ně zabavit, čím rozvíjet motori-
ku a inteligenci. A samozřejmě -
jaké pomůcky je k tomu třeba
pořídit...
To je nejspíš v pořádku. K nové-
mu kávovaru nebo fotoaparátu,
což jsou objekty o mnoho méně
složité nežli dítě, si taky nejdřív
přečtete návod k použití. A nebu-
du nic předstírat - před sedmi le-
ty i v mé knihovničce vytlačily
Márqueze a Irvinga manuály
k porodu (smím-li radit ženám
v naději: vynechejte skripta pro
zdravotnické školy, je to hororo-
vá četba) a posléze návody na 
údržbu dítěte.
Proti tomu tedy nic. Nicméně
publikací s touto tematikou je
v posledních letech na trhu tolik,
že je obtížné se v množství názo-
rů a informací vyznat. S polisto-
padovou otočkou o 180° se
i v oblasti péče o dítě prosadily
liberální myšlenky, protichůdné
k dřívějším teoriím. Najednou se
zjistilo, že kojit se nemá s odstu-
pem tří hodin, ale vždy, když má
dítě hlad (hmm!), doporučená
doba kojení se z pár týdnů po po-
rodu prodloužila na rok, dva, ne-
bo klidně tři i více, a prý to vů-
bec neničí postavu, jak se tvrdilo
kdysi! Také se objevila průlomo-
vá myšlenka, že dítě se nemá ne-
chat „vyřvat“, ale je potřeba od-
halit důvod jeho pláče a rychle
jej odstranit, třeba tím, že je vez-
meme do náruče (to by mě ve
snu nenapadlo).
Neskutečný boom zaznamenaly
příručky s tipy na cvičení a hry
s dětmi. Jednu takovou jsme se
snažili uplatnit u prvního dítka,
a když se při jakémsi akrobatic-
kém cviku s kojencem nad hla-
vou, jehož podtitulek zněl:
„Dítěti se cvik velmi líbí a vese-

le se směje“, naše dcerka hyste-
ricky rozplakala, nabyla jsem
dojmu, že jsem špatná matka.
A to je jádro pudla. Po pročtení
dostupných manuálů k dítěti mi
zbyla jen beznaděj, že všechny
ty dobře míněné, odborně fundo-
vané, vědecky prokázané a jedi-
ně správné postupy nedokážu 
uplatnit, a že tedy výchovu ne-
můžu zvládnout. A přestože mo-
je dítě roste na první pohled bez
problémů, je zdravé, zvídavé,
veselé a roztomilé (hlavně když
spí), v jeho zranitelné dušičce se
jistě zakládá na nějaký vážný
problém, který se projeví až po
letech, bez možnosti nápravy,
a to vše jen kvůli mé vychovatel-
ské nedostatečnosti...
Záchrana duševního zdraví při-
šla náhodou. V jedné z těch hro-
mad manuálů jsem narazila na

zajímavou větu: „Vaše dítě neče-
ká, že budete dokonalí.“ To mě
povzbudilo. A když se o něco
později objevila teorie „líného
rodiče“, který se nesnaží všech-
no organizovat a dává věcem
spíše volný průběh, vrátil se
i klid do mé rozervané rodičov-
ské duše.
Knihy o výchově už nečtu. Od ji-
sté doby je pokládám za produkt
rafinované snahy vytáhnout z lidí
zmítaných nedostatkem sebedů-
věry peníze a nechápu, proč mám
platit za pocit, že jsem neschopná
a potřebuji poradit, jinak svoje
děti zkazím. K srdci jsem si
ovšem vzala i jeden pokyn dr.
Pekařové, ač jej aplikuji po svém:
Kdykoliv mi někdo radí, jak mám
své děti lépe vychovávat, začnu
se usmívat a beze slova odvrátím
pohled stranou... ZN

V tomto čísle najdete

Omluva redakce
Redakce Rýmařovského horizontu se omlouvá čtenářům za chyb-
né uvedení termínů mobilních svozů Městských služeb Rýmařov
ve vydání 08/2012. Chyba byla způsobena technickým nedopatře-
ním. Děkujeme za pochopení. Redakce RH
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Jedna paní povídala

Havarijní stav činžovního domu na Opavské ulici
Jsme nájemníky obecního byto-
vého domu č. 15 na Opavské uli-
ci, který těsně sousedí s podob-
ným bytovým domem č. 17
v soukromém vlastnictví. Zatím-
co náš dům město nedávno zatep-
lilo, dostal nová okna a fasádu,
sousední dům je dlouho neobyd-

lený a rychle chátrá. Jeho stav se
rok od roku zhoršuje a začíná být
nebezpečný pro obyvatele všech
sousedících domů i pro všechny,
kdo kolem něj procházejí. Z fasá-
dy opadávají velké kusy omítky,
některá okna jsou otevřená, za
silnějšího větru slyšíme, jak nará-

žejí do zdí, plechy na střeše hrozí,
že se uvolní a spadnou. Železo-
betonový plot oddělující poze-
mek před domem od krajnice sil-
nice č. 11 se rozpadá a ohrožuje
chodce, kteří tudy procházejí do
ulice U Rybníka, k níž nevede
žádný chodník. Dům není zajiš-

těn proti vniknutí, není oplocen
ani dostatečně zabedněn, a už
jsme zaznamenali, že do něj cho-
dí zloději krást kovové zárubně 
apod. Podle slov svědků, kteří do
domu nahlédli, jsou poškozeny
stropy, a dům je tudíž nebezpečný
pro každého, kdo by do něj vstou-
pil, např. pro děti. Dostat se do-
vnitř přitom není problém.
Dům na Opavské ulici č. 614/17
je mnoho let nabízen k prodeji,
jeho současný vlastník jej tedy
zřejmě nemá v úmyslu opravit.
Stav domu je však alarmující.
Všichni, kdo jsme nuceni se po-
hybovat v jeho blízkosti, jen 
s obavami čekáme, kdy se stane
nějaká nehoda. Má město mož-
nost stav domu ovlivnit, případně
alespoň omezit riziko, které před-
stavuje pro obyvatele okolních
budov? Nevytápěná a vlhnoucí
budova připojená k obecnímu do-
mu má přece negativní vliv i na
jeho stav. Petra Schenková

Dálkový výslech

Martina Kohoutková
Věk: 36 let
Povolání: učitelka výtvarného 
oboru ZUŠ Rýmařov (ale to je
jen bočák, v hlavním pracovním
poměru jsem matkou čtyř malých
dětí)
Záliby: knihy, design a vše tvoři-
vé, zahradní architektura a po-
chopitelně činnosti spojené s dět-
mi
Zvláštní znamení: tvrdohlavost
jako u každého správného kozo-
roha

V čem jste nejsilnější?
V organizaci, vymýšlení a rozdě-
lování úkolů. Jen mám kolem se-

be nedostatek dobrovolníků, a tak
nejvíce úkolů vždy přidělím sobě.
Charakterizujte se pěti přívlast-
ky.
Pěkně paličatá, přehnaně praco-
vitá, příliš perfekcionistická, pro-
klatě pružná, poměrně prozíravá.
No, to je škoda, že jen pěti.
Začalo mě to bavit, napadá mě to-
lik dalších krásných p-kombina-
cí, které by se ještě daly použít.
Co na vás lidi štve?
Zcela jistě vysoká inteligence ja-
ko u každé pravé blondýny.
Co je pro vás největší odměna?
Blažený výraz na tvářích mých
blízkých.

Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Momentálně v hračkářství a pře-
balovacím koutku.
Co byste si pořídila, kdybyste by-
la opravdu bohatá?
Zchátralý zámek, abych se mohla
bavit jeho renovací, kochat se 
uměleckými detaily a myslet na
staré časy. Navíc by se tam jistě
našla jedna malá zastrčená kom-
nata, kde by mě nikdy nikdo ne-
našel.
Květiny, nebo bonboniéra?
Těžká volba, mám ráda obojí. Asi
bych se ale obešla bez čokolády
a nechala si ty květiny. Ty si člo-

věk může vychutnávat dlouho
a opakovaně a ani potom nemusí
hodiny šlapat na rotopedu.

odpovídá starosta města Petr Klouda
Situace domu Opavská 17 je 
opravdu velmi kritická. Město
dům prodalo asi před 20 lety
soukromé osobě za přibližně 
300 tis. Kč, ale ta svoje sliby na
vybudování bytů nesplnila. Na-
opak ho později prodala stávají-
címu majiteli, který ho svojí „pé-
čí“ přivedl do dnešního stavu.
Jde jednoznačně o nepodařenou
privatizaci městského majetku.
Už asi před šesti lety jsem s maji-
telem jednal o zpětné koupi domu

pro město za cenu asi 240 tis. Kč.
Město dokonce na tomto (cizím)
domě opravilo střechu, aby nepo-
kračovala jeho devastace. Majitel
však svoje požadavky na cenu
velmi rychle vystupňoval na 
2 mil. Kč, což je cena podle mého
názoru nereálně vysoká, nemrav-
ná a vyděračská. Opakovaně
jsem v letošním roce dotazoval
realitní kancelář, přes kterou je
dům nabízen, na možnost koupě,
ale bylo mi sděleno, že majitel na

ceně stále trvá. Na nemovitosti je
v současné době „navěšena“ řada
příkazů k exekuci na uspokojení
pohledávek věřitelů majitele do-
mu v celkově velmi vysoké výši
a to prakticky koupi domu zne-
možňuje. Jinými slovy, majitel
domu je velký dlužník a jeho ne-
movitý majetek je zablokován
a čeká na prodej v exekuci. Proto
se pokoušíme navázat kontakt pří-
mo s exekutory a hledáme mož-
nosti koupit dům za nízkou cenu

odpovídající míře jeho devastace.
Současně přes náš stavební odbor
upozorňujeme vlastníka na nebez-
pečí, kterými dům hrozí svému 
okolí a také naší nemovitosti na
Opavské ulici č. 15. Ten však do-
poručenou poštu dlouhodobě ne-
přebírá. Jako v nejkratší cestu
k nápravě věřím v jednání s exe-
kutory. Ke koupi domu je nezbyt-
ný ještě souhlas většiny zastupite-
lů města, který v případě přijatel-
né ceny zřejmě získáme.
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Trápí vás hemoroidy?
Pomůže vám nová proktologická poradna Podhorské nemocnice

Podhorská nemocnice, která je ãlenem skupiny
Agel, otevfie v kvûtnu novou proktologickou po-
radnu. Lékafii zde pomohou pacientÛm, které trá-
pí hemoroidy ãi jiné obtíÏe v oblasti koneãníku.
Poradna sídlí v prostorách chirurgické pfiíjmové
ambulance v Bruntále a sluÏby nabídne pacientÛm
kaÏdé úter˘ od 10 do 15 hodin.
„V nové poradně pacienta nejprve vyšetří-
me, a je-li to vhodné, hemoroidy následně
odstraníme za pomocí moderní metody, tzv.
harmonickým skalpelem. Ten pro svoji čin-
nost využívá energii vysokofrekvenčních
vibrací. V indikovaných případech prová-
díme operace Longovou metodou (takzva-
ným staplerem),“ prozrazuje lékař prokto-
logické ambulance MUDr. Lubomír Kačo
s tím, že zákrok probíhá v celkové či spi-
nální anestezii a pacienti po operaci opou-

štějí nemocnici běžně do dvaceti čtyř hodin.
Hemoroidy jsou dnes poměrně častým one-
mocněním, které během života potká každé-
ho druhého člověka. Nejčastěji se hemoroidy
objevují u pacientů ve věku 40 až 65 let.
„Výjimkou však nejsou ani mladí pacienti.
Obzvláště ženy po těhotenství mohou trpět
zhoršením hemoroidálních potíží i ve velmi
mladém věku,“ doplňuje lékař.
Hemoroidy jsou uzlovité rozšířeniny v žil-
ních pleteních pod řitní kůží a pod sliznicí
konečníku. Jejich funkcí je ochraňovat svě-
rač při průchodu stolice a docílit naprostého
utěsnění otvoru. „Většina lidí o jejich exi-
stenci nemá ani ponětí do chvíle, kdy dojde
k jejich onemocnění,“ upozorňuje MUDr.
Kačo.
I když je hemoroidům věnována velká po-

zornost po mnoho staletí, příčiny onemocně-
ní hemoroidů jsou často odlišné. Nejčastěji
se jedná o kombinaci několika rizikových
faktorů. Za klíčový je považován zvýšený
nitrobřišní tlak způsobovaný potížemi s vy-
prazdňováním, těžkou fyzickou prací, nad-
váhou či již zmíněným těhotenstvím. Za rizi-
kové faktory se dále považuje sedavý způsob
života, vysoký krevní tlak a nezdravé stravo-
vání.
Proktologická poradna nabízí své služby
v prostorách chirurgické příjmové ambulan-
ce Podhorské nemocnice v Bruntále. Více in-
formací získají pacienti na telefonním čísle
554 700 320. Na tomto telefonním čísle se
lze také přímo objednat k vyšetření, pacienti
se však mohou dostavit i bez objednání. 
Ing. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel

Zlomyslná volání na číslo 155
Telefonní číslo 155 je jedním z národních čísel
tísňového volání a slouží občanům v přípa-
dech život ohrožujících stavů. Pracovníci kraj-
ského zdravotnického operačního střediska
v Ostravě vedou za rok stovky tisíc hovorů. Na
linky 155 občané zpravidla telefonují v přípa-
dech, kdy je zapotřebí poskytnout přednemoc-
niční neodkladnou péči. Nicméně operátoři se
také nezřídka setkávají s případy tzv. zlomysl-
ných či obtěžujících volání. Jde o telefonáty,
kdy lidé vlastně nevyžadují zdravotnickou po-
moc.
Někdy jsou volajícími děti, které mohou bez-
platnou linku „pouze“ tzv. testovat, voláním se
bavit, či dokonce věrohodně oznámit smyšle-
nou událost. O podobném případu informova-
la před nedávnem ostravská policie. Často
však tato zlomyslná či obtěžující volání při-
cházejí také od dospělých osob. S operátory si
třeba chtějí „jen“ povídat, což na tísňové lince
samozřejmě dost dobře možné není. Další po-
žadují po call-takerech poskytnutí obecných
informací, kupříkladu o telefonních číslech,
o tom, kdo zastupuje jejich praktické lékaře,

případně žádají jiné rady.
Specifickou skupinou v rámci kraje je několik
občanů, kteří na bezplatnou tísňovou linku vo-
lají opakovaně, a to i v průběhu jednoho dne.
Operátorů se ptají, kolik je hodin, chtějí řešit
problematiku politické situace v ČR, své soci-
ální těžkosti či aktuální počasí. Jindy stále zno-
vu vyžadují příjezd posádky záchranné služby,
načež záchranářům neotvírají dveře, popřípadě
odmítají ošetření, transport do nemocnice i po-
depsání negativního reversu.
Příkladem takových volání je muž z Karvin-
ska, který v průběhu roku 2011 vytočil číslo
155 v téměř sedmi stech případech a operáto-
rům sděloval zcela nepodstatné a se záchranou
nesouvisející záležitosti. V jednom listopado-
vém dni naše linky „obdařil“ celkem čtyřiaše-
desáti hovory. Absolutním rekordmanem a po-
někud pochybným vítězem se však stal muž
z Opavy. V uplynulém roce s ním call-takeři
ÚSZS MSK vedli neuvěřitelných 1310 telefo-
nátů. V naprosté většině případů však dotyčný
pomoc záchranářů vůbec nepotřeboval.
Takovéto hovory omezují kapacitu volných li-

nek 155 a také kvalifikovaných zdravotnic-
kých operátorů, kteří zůstávají pro příjem dal-
ších volání k dispozici. Počet call-takerů, kte-
ří přijímají tísňová volání z území celého
Moravskoslezského kraje ve směně, je čtyři
až pět. Převážnou většinu těchto telefonátů
dokáží dispečeři odfiltrovat. Pokud však pod
dojmem nutnosti posádku k takovému člově-
ku vyšlou, jsou pak záchranáři na místě i de-
sítky minut blokováni, aniž by byla jejich po-
moc zapotřebí. Dojde-li v této době k život
ohrožujícímu stavu u pacienta na jiném místě
daného regionu, může posádka citelně chybět.
Volání a zásahy tohoto charakteru jsou navíc
pro zainteresované operátory i zasahující po-
sádky velmi frustrující a psychicky vyčerpá-
vající.
Záchranná služba v takových situacích mnoh-
dy využívá asistence Policie ČR, a to jak při
řešení zneužívání tísňové linky, tak k otevření
bytu, pokud volající nereaguje na zvonění, ale
i k řešení často složité situace s nespolupracu-
jícím občanem. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Z okolních obcí a měst

Ve dnech 13.-14. dubna se vytrvalostní tým
SK Pental Břidličná vydal na první vytrva-
lostní závody sezóny 2012 na Slovensko,
do vesnice jménem Plavecké Podhradie.
Za SK Pental Břidličná se v závodu objevi-
la dvojice Kateřina Kocourková s teplokre-
vnou klisnou Annie Jump v majetku Ing.
Slámy.
V pátek Annie Jump absolvovala vstupní
veterinární prohlídku a v sobotu v 8 hodin
ráno se s Kateřinou vydaly vstříc třem 21ki-
lometrovým okruhům, vedoucím převážně
po polích, loukách a vesnicích. Dvojice na-

sadila rychlejší tempo a ve veterinárních
kontrolách projevovala kobylka dobrý zdra-
votní stav. Dvojice absolvovala závod prů-
měrnou rychlostí 16,39 km/h na 5. místě.
Dalším bodem v programu vytrvalců
z Břidličné jsou závody 15. května na do-
mácí půdě a následně Mistrovství České
republiky juniorů a mladých jezdců v Mi-
kulově, které se bude konat 16. června. Zde
se Annie Jump a Kateřina Kocourková po-
staví na start soutěže dlouhé 100 km. 

Foto a text:
Kateřina Kocourková

Zahájení vytrvalostní sezóny
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ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, pořádá ve dnech
15. a 16. května 2012
sběr starého papíru.

Můžete nosit noviny, letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby,
knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský papír, tiskopisy,

použité sešity, skartovaný papír.

Sběrná místa budou před budovou školy 
na Jelínkově ulici č. 1

a před budovou školy na ulici 1. máje.

V oba dva dny bude možno přivést sběr
od 7.00 do 7.45 a od 14.30 do 17.00

Mgr. Markéta Míčková

Dárek Flemmichově zahradě od ZŠ na Školním náměstí 1
V pátek 20. dubna v rámci Dne
Země se celá naše škola vydala
uklízet do Flemmichovy zahrady
a jejího okolí. Často sem chodíme
s dětmi na vycházky, cvičit nebo
zde pořádáme různé školní akce,
jako byla např. drakiáda, přespol-
ní běh nebo Den dětí. Akci jsme
chtěli uskutečnit již v loňském ro-
ce, ale kvůli nepříznivému počasí
z ní nakonec sešlo. Letos nám vy-
šlo počasí přímo ukázkové, a pro-
to práci nic nebránilo. Celá akce
proběhla ve spolupráci s Městský-
mi službami Rýmařov - jejich
pracovníci nám poskytli pytle na
odpad a určili sběrné místo, ze
kterého měl být odpad odvezen.
Žáci ráno dorazili do školy s vel-
kým nadšením, připraveni na těž-
kou a špinavou práci. Vybaveni
byli nejen pracovními rukavicemi
a taškami na odpadky, ale také
předsevzetím vrátit přírodě ales-
poň něco z její krásy. Akce se zú-
častnili všichni žáci naší školy, te-
dy od prvního až po devátý ročník.
Starší žáci se ujali úklidu velkých
nebo těžkých věcí, mladší žáci by-
li zase užiteční tam, kam se dosta-
nou jen ti nejmenší, nejobratnější
a nejšikovnější. Soustředili jsme
se především na pruh stromů
a křovin lemující zadní část

Flemmichovy zahrady. Nakonec
jsme se velmi divili, co všechno se
dá nalézt prakticky v centru města,
v sousedství jinak pěkně upravené
a udržované plochy „Flemišky“.
Od jednoho z pamětníků jsme se
dozvěděli, že zde kdysi byl i další
parčík, kde žil srneček, a byla zde
krásná a čistá příroda. A my nasbí-
rali hromady PET lahví, skla, eter-
nitu, záchodové prkénko, léky, ob-
lečení, smetáky, kartáček na zuby,
boty, vlnitou střešní krytinu, hadi-
ce, papíry a kartóny, polystyrény
a spoustu dalších neidentifikova-
telných předmětů, které rozhodně
nebyly přírodního původu. Žáci 
2. a 5. ročníku našli dokonce „po-
klad“ - tašku plnou neporušených
keramických výrobků. Podle ná-
vrhu žáků jsme odpad rovnou tří-
dili podle druhů: sklo, plasty, pa-
pír, textil a směsný odpad - celkem
jsme naplnili 12 pytlů. Léky jsme
odevzdali do lékárny.
Práce nás všechny bavila, protože
byla i dobrodružná. Do školy
jsme se vraceli s pocitem užiteč-
né, dobře vykonané práce, s po-
znáním, jak jsou mnozí lidé lho-
stejní k přírodě a svým spoluob-
čanům, a s pevným přesvědče-
ním, že my takoví NIKDY nebu-
deme. Bc. M. Štěpaníková

Základní škola, Školní náměstí 1, Rýmařov
vás srdečně zve na

ve čtvrtek
10. 5. 2012
v 10 hodin

v sále ZUŠ na Divadelní ulici

Fota: archiv ZŠ, Školní náměstí
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Gymnázium oslavilo 110. výročí
Ve dnech 18. aÏ 20. dubna si Gym-
názium R˘mafiov pfiipomnûlo úctyhod-
né jubileum - 110 let od vzniku vy‰‰í-
ho reálného gymnázia v na‰em mûstû.
Na programu oslav byly mimo jiné
vernisáÏ, koncert a den otevfien˘ch
dvefií.
Přestože prvopočátky existence
gymnázia v Rýmařově sahají ješ-
tě hlouběji do minulosti, až do ro-
ku 1873, kdy vzniklo nižší reálné
gymnázium (původně sídlící
v budově na ulici Julia Sedláka
14), a přestože fungování vše-
obecně vzdělávací střední školy
bylo několikrát přerušeno (v le-
tech 1944-1946 a 1949-1956),
současné gymnázium se k roku
1902 hlásí jako k oficiálnímu datu
svého založení.
Důvodem pro zřízení vyššího
gymnázia a vystavění nové budo-
vy na Jelínkově ulici 1 (dnes vyš-
ší stupeň ZŠ) podle návrhu archi-
tekta Christofa Glasera byl hospo-
dářský rozvoj regionu na přelomu
19. a 20. století. Vědomí, že exi-
stence vzdělávací instituce gym-
naziálního typu je indikátorem 
ekonomické a společenské úrov-
ně, vede i v současnosti ke sna-
hám o udržení gymnázia ve měs-
tě, a to přes nepříznivý demogra-

fický vývoj a úbytek studentů.
Během slavnostního zahájení to
potvrdila nejen ředitelka gymná-
zia Zdena Kovaříková, ale i hosté
oslav, např. poslanec parlamentu
Ladislav Velebný nebo místosta-
rosta města Jaroslav Kala a přede-
vším bývalá náměstkyně hejtma-
na MSK Jaroslava Wenigerová.
„Je důležité, že dnes můžeme 110.
výročí slavit, že škola bude mít
podporu města a zřizovatele
a hlavně že bude mít koho učit,“
shrnula Jaroslava Wenigerová.
Mezi účastníky oslav jubilea figu-
rovali vedle oficiálních hostů také
mnozí absolventi školy, např. je-
den z prvních studentů poválečné-
ho gymnázia Antonín Zavadil,
profesor andragogiky na Univer-
zitě Palackého v Olomouci Dušan
Šimek nebo fotograf a profesor
Slezské univerzity v Opavě
Jindřich Štreit. Ten v rámci oslav
uvedl novou výstavu svých foto-
grafií s názvem Cesta k dospělos-
ti.
„Žádný fotograf na světě nemá
své gymnázium a svou galerii,“
komentoval s nadsázkou při ver-
nisáži Jindřich Štreit svůj výji-
mečný status. Galerie v interiéru
gymnázia nesoucí jeho jméno le-

tos rovněž slaví kulatiny - 10 let 
existence, během nichž představi-
la ukázky z mnoha známých cyk-
lů, např. Vesnice je svět, Tak blíz-
ko, tak daleko nebo Braziliáni
z Česka, v některých případech ve
světové premiéře.
První den oslav patřil nejen slav-
nostnímu zahájení a vernisáži, ale
i vzpomínání na léta strávená v la-
vicích. Současnou gymnaziální
budovu na Sokolovské ulici nav-
štívili absolventi všeho věku, aby
si prohlédli moderně vybavené 
učebny, ale třeba i recesisticky po-
jatou expozici připomínající před-
listopadovou realitu v učebnicích,
mapách, fotografiích a diplo-
mech.
Vzpomínky z velké části vyplňují
také nový almanach gymnázia,
který při zahájení oslav představi-
la Jaroslava Slavičínská. V pořadí
třetí školní sborník zachycuje kro-
mě posledních deseti let života
školy také počátky reálného gym-
názia, seznam studentů ze školní-
ho roku 1902-1903, historické fo-
tografie všech tří budov, v nichž
gymnázium sídlilo, a prostřednic-
tvím medailonů nabízí ohlédnutí
za vlastními školními léty pětice
absolventů. Podobenky dalších

mohou čtenáři najít na stránkách
našeho čtrnáctideníku.
Čtvrteční program oslav pokračo-
val koncertem Komorního pěvec-
kého sboru Slezské univerzity
v Opavě, jehož členy jsou rovněž
dva absolventi rýmařovského
gymnázia Jiří Jahn a Radovan
Servus. Podvečerní koncert v ka-
pli V Lipkách nabídl duchovní
písně Händelovy, Mozartovy,
Bachovy či Michny z Otradovic,
ale i lidové písně, skladby lidovou
tvorbou inspirované a ve finále
též kolekci spirituálů a tradicioná-
lů. Pátek oslavy uzavřel dnem 
otevřených dveří.
Jak zaznělo během oslav hned ně-
kolikrát, školní almanachy doku-
mentují nejen život gymnázia, ale
v seznamech studentů zároveň
odhalují kontinuitu života celého
města, neboť prozrazují, že dnes
na škole studují potomci dřívěj-
ších studentů. To potvrzuje sku-
tečnost, že řada absolventů, kteří
po maturitě odcházejí na vysoké
školy, se do Rýmařova vrací,
vzpomínky absolventů, kteří nao-
pak „vyletěli z hnízda“ a uplatnili
se ve světě, zase dokládají, že
gymnázium i město zůstaly trvale
vtisknuty do jejich paměti. ZN

Gymnázium Rýmařov děkuje všem sponzorům oslav 110. výročí založení gymnázia (přehled sponzorů je uveden v almanachu),
dále Pekárně Rýmařov, panu Ondrákovi - Kovošrot Moravia a speciálně Romanu Karlovi, který dal almanachu grafickou podobu.
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Antonín Zavadil: Vzpomínka na školní docházku na gymnáziu v Rýmařově
Patřím mezi malý, velmi malý počet dosud
žijících osob, které před více než půlstoletím

navštěvovaly první české gymnázium
v Rýmařově. České gymnázium bylo otev-
řeno 18. 2. 1946 na Jelínkově ulici, v budo-
vě dnešní základní školy. Rád vzpomínám
na své tehdejší profesory i na prvního ředi-
tele PhDr. Otakara Vaška a druhého ředitele
PhDr. Josefa Birguse. Každý z obou ředitelů
řídil naše gymnázium po dobu jednoho ro-
ku. Nerad vzpomínám na třetího ředitele,
státního profesora Jana Bužka. Nebyl oblí-
bený mezi studenty ani svými kolegy, profe-
sory. Dokázal za svého působení vyloučit
dvě studentky ze všech škol v republice
a nasázet velmi mnoho snížených známek
z chování, vše z politických důvodů.
Na prvním českém gymnáziu bylo mnoho
schopných a moudrých profesorů. Jistě ne-
zapomeneme na Marii Vaškovou, Bertu
Kipprovou, Ivana Šnajdara, Miroslava Plič-
ku, Josefa Popelu, Antonína Saidu, Karla
Hakla či Bohuslava Zendulku. Ti všichni dá-

vali studentům velmi mnoho ze svých zna-
lostí.
Je smutnou skutečností, že poslední ze jme-
novaných ředitelů nedokázal školu udržet.
Velmi malý počet studentů na celé škole byl
mimo jiné příčinou uzavření gymnázia dne
30. 6. 1949. Loučení se školou bylo velmi
smutné. Studenti budou jistě rádi vzpomínat
na překrásný, bohužel poslední školní výlet
v roce 1949 do Vysokých Tater.
Dne 30. června 1949 se mnozí i se slzami
v očích loučili se školou v našem pěkném
podhorském městě. Svou školní docházku
dokončili na gymnáziu v Bruntále. Ke cti dr-
tivé většiny studentů Gymnázia Rýmařov je
možno konstatovat, že své bývalé škole ani
městu neudělali v dalším životě hanbu.
Velmi mnoho studentů přešlo na vysoké
školy. Získali vysokoškolské tituly a zapoji-
li se do veřejného života, každý ve svém 
oboru.

Tanečníci ZUŠ postupují na další mistrovství
V pátek 13. dubna se v Beskydském divadle
v Novém Jičíně uskutečnila krajská postupo-
vá soutěž ZUŠ. Účastnilo se jí 238 tanečníků
ze třinácti škol, kteří sem postoupili z regio-
nálních kol. Pouze dvaadvacet tanečníků mě-
lo šanci postoupit do celostátní soutěže.
ZUŠ Rýmařov zastupovala choreografie
Tiché myšlenky a sólový tanec Míši Blaško-
vé Ztracená. Konkurence byla opravdu veli-
ká, ale přesto jsme získali zvláštní ocenění
poroty. Tiché myšlenky v podání našich dětí

dostaly ocenění za originální kostýmy a prá-
ci s prostorem, skladba Ztracená ocenění za
taneční projev a technickou připravenost.
V sobotu 14. dubna se do kulturního domu
v Lošticích sjely soubory Olomouckého
a Moravskoslezského kraje. Tančilo se v dis-
ciplínách plesová formace, parketová kom-
pozice, show a street předtančení, dále v ka-
tegoriích mini (nově otevřená kategorie), dě-
ti, junioři a mládež.
Taneční obor ZUŠ zastupovala v katego-

rii mini choreografie Na paloučku a v kate-
gorii děti Tiché myšlenky. „Mini“ tanečnice
si vedly moc dobře a ve své první soutěži vy-
bojovaly 4. místo, ostřílenější děti bezchyb-
ným tancem získaly 2. místo a postup na ce-
lostátní soutěž do České Lípy.
Děkuji všem tanečníkům za krásné výkony,
rodičům za pomoc a podporu. Těším se na
další soutěže, které nás čekají. 

Alena Tomešková

Poprvé před devíti lety proběhla
v Rýmařovském horizontu třídíl-
ná soutěž, která nesla název Jste
všímaví k památkám a pozoru-
hodnostem v našem městě?
a vzbudila mezi čtenáři velkou
pozornost. V roce 2009 na tuto
soutěž navázal dvacetidílný seri-
ál Historické detaily, jejž by-
chom nyní chtěli oživit. Naši
čtenáři se mohou opět zapojit do
soutěže pod názvem Historické
detaily 2012.
V každém z následujících pat-
nácti vydání Rýmařovského ho-
rizontu (9-23/2012) uveřejníme
jednu historickou pozoruhodnost
nebo její detail na fotografii spo-
lu se soutěžním kuponem.
Úkolem soutěžícího bude určit
místo, lokalitu, objekt, ulici nebo
číslo popisné domu, na kterém
se fotografovaná pozoruhodnost
či detail nachází. Čím přesněji
bude fotografie popsána, tím lé-
pe pro soutěžícího. Půjde tedy
o celkem patnáct fotografií s nej-
různějšími historicky zajímavý-

mi objekty, které se nacházejí
v našem městě nebo v okolních
obcích.
Soutěžní kupony vystřihněte
a zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Bartáko-
va 21, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do naší redakční
schránky u vchodu do Střediska
volného času na Bartákově ulici
21, případně zanechat na poda-
telně Městského úřadu v Rýma-
řově.
Pozor! Přijímají se pouze vystři-
žené soutěžní kupony z novin,
nikoliv jejich kopie nebo odpo-
vědi na volném listu papíru.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií historického detailu
vyjde v Rýmařovském horizontu
č. 23/2012. Kupony můžete zasí-
lat jednotlivě nebo všechny na-
jednou do 10. ledna 2013. Jména
výherců budou uveřejněna
v prvním vydání Rýmařovského
horizontu (01/2013) 18. ledna
2013. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH!

Pozor - zahajujeme soutěž Historické detaily

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 1

Jméno a příjmení ........................................................................

Adresa .....................................

Tel. kontakt ............................

Místo, kde se objekt nachází

..................................................

..................................................

Denně procházíme kolem nejrůznějších architektonických pozoruhodností
a kulturních památek, historických detailů, fascinujících fasádních či
dveřních ornamentů, unikátních a originálních korouhviček, jež zde zane-
chali mistři stavitelé, řezbáři, tesaři, sochaři nebo umělečtí kováři. V dneš-
ní uspěchané době jen stěží zastavíme svůj krok, pozvedneme hlavu vzhůru
a zamyslíme se například nad tím, který umělec obdarovaný fantazií dílo
pro další pokolení zanechal. Soutěž připravil JiKo

✃
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Kdo byl kdo
Jaroslav Mezník: archivář v Janovicích a statečný moravský historik (1. část)

Státním a okresním archivem,
který v zámku Janovice existo-
val necelé půlstoletí, prošla řada
vynikajících akademicky vzdě-
laných osobností vcelku nepo-
všimnuta, ale taková už byla do-
ba. Vzpomeňme alespoň usmě-
vavého dlouhána dr. Františka
Spurného ze Šumperka, největší-
ho znalce severomoravských ča-
rodějnických procesů, autora ne-
obyčejně čtivého a informacemi
doslova nabitého třetího dílu re-
nesančních Dějin Rýmařovska

(1959) a dalších spisů, jež dosud
nemůže opominout žádný seri-
ózní historik. Jmenujme též dva
velmi příjemné Olomoučany dr.
Antonína Roubice a dr. Miloše

Kouřila, autory prvního přehledu
dějin zámku a mnoha dalších vý-
znamnějších prací, nebo tempe-
ramentního a duchaplného Vasr-
poláka dr. Ericha Šefčíka, poslé-
ze ředitele muzea v Kravařích,
plodného publicistu, který se
marně snažil v šedivé době nor-
malizace přesvědčit nekulturní
ministerstva kultury a vnitra, aby
přispěly na obnovu kdysi proslu-
lého severského arboreta v zá-
meckém parku. Více jsme zná-
vali usměvavého, pracovitého
a přátelského dr. Josefa Matys-
ku, perfektního znalce staré
němčiny a stěží čitelných indivi-
duálních forem psaného kurentu.
Nejeden vysokoškolský adept
mu vděčí za nedocenitelnou po-
moc při studiu či trápení s roční-
kovými a diplomovými pracemi.
Musel roku 1958 z duše nerad
splnit hloupý příkaz místních
potentátů, dokončit likvidaci
místního muzea. Celou událost
nesl léta těžce a okamžitě po ob-
nově instituce (1991) se snažil
co nejvíce přispět k jejímu vze-
stupu. O každém z nich by bylo
možno napsat práci, nejen stať,
my se však zaměříme v mezích
možností na tragické osudy jed-
noho z největších historiků
Moravy - PhDr. Jaroslava Mez-
níka.
Chceme-li však pochopit syna,

musíme poznat jeho otce, JUDr.
Jaroslava Mezníka (*1884).
Nadaný kantorský synek z Kři-
žanova pocházel z rodu morav-
ských politiků starého Rakou-
ska, jmenujme např. konzerva-
tivního poslance říšského sněmu
JUDr. Antonína rytíře Mezníka.
Jaroslav Mezník úspěšně ukon-
čil roku 1907 studia práv na
Karlově univerzitě a od roku
1913 působil v Zábřehu, kde ne-

jednou riskoval při obhajobě zá-
jmů českých vojáků a jejich ro-
din. Podílel se též na stabilizaci
nové republiky ve zdejším ná-
rodnostně smíšeném regionu
a vysloužil si tím uznání i nená-
vist. Celý další život strávil ve
službách Československa na po-
stech, jež je možno označit za 
ožehavé. Ještě roku 1918 se ujal
funkce okresního hejtmana v Tr-
navě, neboť Slováci zatím nemě-

PhDr. Jaroslav Mezník st.

Označené okno cely dr. J. Mezníka v Kounicových kolejích v Brně ro-
ku 1941, v proluce pod obrazem sv. Václava bylo umístěno popraviště Rodina dr. Mezníka v Brně Fota: archiv Jiřího Karla

Jaroslav Mezník na Podkarpatské Rusi
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li dostatek vhodných lidí. Po ro-
ce 1922 se stal šéfem prezidia
zemské správy v Bratislavě a ro-
ku 1934 viceprezidentem. Zde se
po dvou dcerách narodil paní
Marii Mezníkové jediný syn
Jaroslav 31. 12. 1928.
Poctivý a sebevědomý republi-
kán se stal záhy terčem nevybí-
ravých útoků Hlinkových luďá-
ků. Sociálně demokratický poli-
tik Dérer si jej přes rozdílné ná-
zory nesmírně vážil, protože
„dobre rozpoznal, kto je priate-
lom a kto nepriatelom republi-
ky“. V nejtěžším období státu ro-
ku 1937 převzal funkci vicegu-
vernéra bouřlivé Podkarpatské
Rusi a setrval zde až do záboru
pohraničí. Nešťastný a zklamán
opustil s rodinou Užhorod a vrá-
til se do Brna za svými sestrami
a rodinou známého architekta
Dvořáka, otce manželky Marie.
Za prvé republiky se seznámil
a přátelil s Tomášem i Janem
Masaryky, s Edvardem Bene-
šem, generálem Eliášem a mno-
ha dalšími politiky, ale též s vý-
znamným historikem F. Hru-
bým. Výborný pianista v nemno-

ha okamžicích, jež zbývaly 
v úředním shonu na soukromý
život, věnoval čas muzicírování
s přáteli, ba i členy Českého
kvarteta. Velkou láskou mu byly
české a světové dějiny.
Jistý klid, po celý činorodý život
jen relativní pojem, skončil.
V Brně využil jeho zkušeností
zemský úřad, ale od okupace 
15. 3. 1939 začalo propouštění
desítek českých zaměstnanců
nahrazovaných německými na-
cisty. Nic nepomohla jeho inter-
pelace na protektorátním minis-
terstvu vnitra. Přesto nerezigno-
val a zůstal na úřadě po osobním
vzkazu Beneše z Londýna, že
„není vše u konce“ a že „musí-
me všichni jít cestou dál a vytr-
vat“, dostal se tím z popudu 
exilu do životu nebezpečné hry,
stejně jako protektorátní premiér
gen. Alois Eliáš, aby kryl činnost
západního odboje a dodával ne-
smírně důležité informace za zá-
dy Konstantina von Neuratha,
mírnějšího z německých protek-
torů.
Dr. Mezník byl s nechutí i vědo-
mím rizika, ale v zájmu národa

nucen ujmout se uprázdněného
místa moravského zemského
prezidenta 13. února 1941, tedy
nikoli z popudu nacistů. Formál-
ně jej jmenovala Háchova vláda.
Diplomat Neurath však Říši ne-
vyhovoval a nahradil jej nejzá-
ludnější z nacistických pohlavá-
rů Reinhardt Heydrich 27. 9.
1941, jenž okamžitě vyhlásil
stanné právo. Již druhý den ne-
chal popravit několik vysokých
čs. důstojníků. Nejvyšší morav-
ský úředník se stal pro němec-
kou správu tvrdým oříškem.
Zkušený a vysoce inteligentní
protivník se snažil zachovat, co
se dalo, i přes nepopulární kro-
ky, bránil nacistům ovládnout
zemský úřad a hájil české zá-
jmy. To neušlo nebezpečnému
brněnskému gestapu, jež jeho
postavení a činnost v bývalé
ČSR dobře znalo a patrně již
dávno pečlivě sledovalo jeho
postoje zřetelně nehýřící přátel-
stvím k Velkoněmecké říši.
V září zbavili svobody premiéra
Eliáše a po devíti měsících ve
funkci zatkli 7. 11. 1941 i ne-
mocného zemského prezidenta

před očima dvanáctiletého syna.
Citujme z protokolu gestapa:
„Mezník je fanatický Čech ... do
konce se snažil pro Čechy oproti
Němcům co nejvíce dosáhnout ...
hledal vliv Němců podvazovat...,
je zatčen pro obdobné delikty ja-
ko Eliáš.“ Samovazba v Kouni-
cových kolejích, kruté bití u vý-
slechů a cela nedaleko místa po-
prav s jistotou rozsudku smrti jej
přesvědčily, že by mohl při suro-
vém mučení nechtě vyzradit in-
formace, jimiž by ohrozil druhé.
Porušil proto vědomě příkaz,
aby se vězňové pod pohrůžkou
zastřelení nezdržovali u oken.
14. listopadu se postavil na 
okenní parapet a neopustil jej ani
po varovných výstřelech. Další-
ho strážného vyprovokoval slo-
vy: „Snad můžete lépe střílet
vy.“ Dva výstřely a zasažen kul-
kou se zřítil poslední moravský
prezident do hloubky dvora
a těžce zraněn zakrátko skonal.
O den později byl zpopelněn a za
pár dnů pohřbila jeho žena urnu
na příkaz gestapa a za přítom-
nosti několika příbuzných v Kři-
žanově. Mgr. Jiří Karel

Městská knihovna

Svět plný záhad podle Arnošta Vašíčka
Po třech letech se do rýmařovské
knihovny vrátil populární spiso-
vatel a scenárista Arnošt Vašíček
s přednáškou o záhadách našeho
světa. Během dřívějších besed
seznámil posluchače například
s tajemstvím Codexu Gigas, ne-
boli Ďáblovy bible, či vesmír-
ných přízraků; tentokrát nabídl
celou přehlídku paranormálních
jevů, zvláštních bytostí a tem-
ných předpovědí pod názvem
Utajené senzace.
Autor přednášky předvedl kromě
početné kolekce záhad i schop-

nost vyhledávat netušené souvis-
losti mezi nimi a vytvářet „oslí
můstky“, po nichž provedl své 
obecenstvo od teorií o zániku svě-
ta zakódovaných v malbách Leo-
narda da Vinciho přes Noemovu
archu, mořské lidi, mutanty a py-
ramidy až k Voynichově rukopisu.
V přednášce nechyběla žádná zá-
hadologická figura, včetně andě-
lů, templářů, duchů středověkých
mnichů a mimozemšťanů.
Zvláštní pozornost přitom Arnošt
Vašíček věnoval tzv. Voynichově
rukopisu, jejž označil za knihu

„ještě záhadnější než Ďáblova
bible“. Anonymní rukopis na
pergamenových listech z 1. polo-
viny 15. století, psaný nezvy-
klým písmem i jazykem a dopro-
vázený ilustracemi neznámých
rostlin, zvláštních obrazců a na-
hých ženských postav u podiv-
ných zařízení (snad léčebných?),
je podobně jako Codex Gigas
spojen s českým prostředím.
Patřil do majetku alchymisty
Jana Bareše, poté rektora pražské
univerzity Jana Marcuse Marci-
ho a později jezuitů.
Manuskript pojmenovaný po
knihkupci Wilfridu Michaelu
Voynichovi, který jej v roce
1912 zakoupil v Itálii a přivezl
do USA (dnes je rukopis majet-
kem Yaleovy univerzity), je ide-
álním objektem zájmu záhadolo-
gů už proto, že dodnes nebyl
rozluštěn jeho obsah ani určeno
autorství. Podle ilustrací se sou-
dí, že mohlo jít o přírodovědnou
příručku se zvláštními kapitola-
mi o botanice, farmakologii a as-
tronomii. Arnošt Vašíček z ně-
kterých indicií vyvozuje, že by
pak jejím tvůrcem mohl být
dvorní lékař českých Lucem-
burků Angelo z Florencie, a ve

své hypotéze jde ještě dál, když
jej spojuje s tajným bratrstvem
původem z Indie, jež mělo 
v 7. století údajně založit Prahu.
Této teorii a mnohým dalším, 
opět zcela nečekaným souvislos-
tem, mezi nimiž figuruje i vý-
klad symboliky bábovky, věnuje
Arnošt Vašíček svou nejnovější
knihu Ztracená brána, která vy-
šla před měsícem.
Záhady, jakou je Voynichův ru-
kopis i ostatní inventář Vašíčko-
vy sbírky kuriozit, mají evident-
ně silné kouzlo. Přitahují pozor-
nost lidí silou, kterou neumenšu-
je ani skepticismus odborníků.
„Můžeme připustit, že existuje
paralelní svět? Kdybychom to
připustili, vysvětlila by se řada
záhad,“ shrnuje Arnošt Vašíček
a jeho věrní čtenáři s ním sou-
hlasí. Už jen proto, že tato před-
stava skýtá lehce mrazivé poba-
vení, nebo proto, že svět kolem
nás je pro náš omezený rozum
skutečně natolik složitý a plný
záhad, že se jejich vysvětlení na
základě paranormality samo na-
bízí. Pro autora typu Arnošta
Vašíčka jsou obě skupiny příz-
nivců zárukou, že bude mít stále
pro koho psát. ZN
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Hasiči radí občanům

Jak předcházet vzniku lesního požáru
Lesní požár je oheň, který vypuk-
ne a šíří se v lese a na jiných les-
ních pozemcích nebo vypukne na
jiných pozemcích a šíří se do lesa
a na jiné lesní pozemky. Příčinou
lesního požáru může být přírodní
jev (blesk, sucho, vysoké teploty),
ale v naprosté většině se jedná
o lidskou nedbalost. V takovém
případě jde nejčastěji o odhozený
nedopalek cigarety nebo nespráv-
ně založený či nedostatečně zli-
kvidovaný oheň v lese či v jeho
blízkosti. Příčinou požáru se může
stát i pohozené sklo, které za slu-
nečného počasí funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně
likvidují, protože k nim zpravidla
dochází v těžce přístupném teré-
nu, kde nelze plně využít hasič-
skou techniku, a jsou velmi ne-
bezpečné kvůli své schopnosti ší-
řit se velkou rychlostí. Navíc cho-
vání ohně v lese je mnohdy nevy-
zpytatelné a požár se může šířit
například i pod zemí. Pak je vel-
mi obtížné odhadnout, kde se
znovu vynoří. Zásahy na lesních
požárech jsou proto časově velmi
náročné a vyžádají si povolání
většího množství jednotek požár-
ní ochrany. Likvidace lesních po-

žárů vyžaduje rovněž značné
množství vody, kterou je třeba
často velice komplikovaně k mís-
tu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než
kde jinde potřeba dodržovat zá-
kladní preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, roz-
dělávat nebo udržovat otevřené
ohně mimo vyhrazená místa, a to
až do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa. V lesích je také zakázáno
odhazovat hořící nebo doutnající
předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění po-
zdějších předpisů, přímo zakazu-
je vypalování trávy a porostů, stá-
le se najde dost těch, kteří zákaz
porušují. Pak stačí jen silnější ví-
tr, který zanese jiskry až do pro-
storu lesa. Za silného větru nebo
v období extrémního sucha je 
obecně zcela nevhodné rozdělá-
vat oheň v přírodě. Hazardem je
také rozdělávání ohně pod větve-
mi nebo na kořenech stromů, na
suchém listí, jehličí nebo rašelině.
Při rozdělávání ohně mějte vždy
připravenu dostatečnou zásobu vo-
dy, pokud by se oheň vymykal kon-
trole. Je dobré vybírat pro ohniště

místo v blízkosti vodního zdroje.
Mějte na paměti, že půda v jehlič-
natém lese je z hlediska možného
vzniku a šíření požáru riziková,
protože hrabanka tvořená zetlelým
jehličím může prohořet až do znač-
né hloubky a oheň se může nepo-
zorovaně šířit do stran i mimo oh-
niště. Rozdělaný oheň nikdy nene-
chávejte bez dozoru a ohniště a je-
ho okolí opusťte až poté, kdy se
přesvědčíte, že je vše skutečně dů-
kladně uhašeno. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se
mohou skrývat žhavé oharky a po-
ryv větru je může znovu rozdmý-

chat a oheň roznést do okolí.
Pamatujte také na to, že děti by ne-
měly nikdy u ohniště zůstat bez do-
zoru dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů, např. za sucha,
může obec z důvodu ochrany lesa
nebo v zájmu zdraví a bezpečnos-
ti občanů vydat svým nařízením
zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár
v lese a nejste si jisti, že jej zvlád-
nete, je lepší utéci do dostatečné
vzdálenosti od ohně a neprodleně
požár ohlásit hasičům na linku
150 nebo 112. HZS MSK

Výtvarná soutěž v návrhu loga tísňové linky 112 zná vítěze
Čtrnáctiletá Adéla Téglová z Orlové se stala
vítězkou krajského kola republikové výtvarné
soutěže „Nový kabát pro 112“, jejímž cílem je
najít - především mezi dětmi - nové logo 
evropské tísňové linky 112 v České republice.
V Moravskoslezském kraji přišlo hasičům na
osm desítek zajímavých návrhů, zpracova-
ných jak digitálně, tak ručně namalovaných.
Na druhém místě skončil v hlavní dětské ka-
tegorii devítiletý Filip Balko, rovněž
z Orlové, třetí Jan Macháček (13 let) byl ta-
ké z Orlové. Úspěch mladých výtvarníků
z Orlové byl dán tím, že zdejší Dům dětí
a mládeže přistoupil k soutěži velmi zodpo-
vědně a uspořádal ji v rámci všech orlov-
ských škol. Hasičům poslal devět nejzdaři-
lejších návrhů namalovaných na papíře.

V kategorii dospělých se třem desítkám po-
rotců z Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje (HZS
MSK) líbil nejvíce návrh osmnácti-
letého Lukáše Ondráška z Břidlič-
né, druhá skončila Lucie Orságová
(29 let) ze Sboru dobrovolných hasi-
čů Horní Bludovice, třetí skončil
Jaroslav Holub (30 let) z Lichnova
(okres Nový Jičín). První a třetí zvolili digi-
tální variantu, Lucie Orságová poslala návr-
hy své a také svých svěřenců z SDH namalo-
vané. Zvláštní cenu získal třiasedmdesátiletý
Josef Školoud z obce Dvorce u Bruntálu,
který své tři návrhy (jeden uspěl) nalepil po
částech na čtvrtku papíru. Všech sedm vy-
braných návrhů poputuje do celostátního fi-

nále. Vítězové budou oceněni v sobotu 
5. května 2012 na Dni prevence ve Zbirohu.

Všech sedm vybraných výtvarníků
z krajského kola bude odměněno.
V pátek 4. května 2012 se mohou
setkat v Ostravě s ředitelem HZS
MSK, dostanou ceny od hasičů,
Moravskoslezského kraje a města
Ostravy, prohlédnou si centrální ha-

sičskou stanici v Ostravě-Zábřehu, Integro-
vané bezpečnostní centrum Moravskoslez-
ského kraje a také Hasičské muzeum města
Ostravy.
Postupová soutěž „Nový kabát pro 112“ by-
la vyhlášena k Evropskému dni tísňové lin-
ky 112 - 11. února 2012. Prostřednictvím to-
hoto jednotného evropského čísla tísňového

volání se mohou li-
dé, včetně zahra-
ničních turistů,
v nouzi dovolat
pomoci záchranářů
ve všech státech
Evropské unie. To-
to číslo již využí-
vají i někteří souse-
dé zemí EU.

por. Mgr. Petr
Kůdela, tiskový

mluvčí HZS MSK

Foto: archiv HZS MSK
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Opilý se dobýval
do bytu matky

Několikrát se pokusil během so-
boty 14. dubna dostat 43letý
muž v podnapilém stavu do bytu
své matky na Dukelské ulici
v Rýmařově. Zvonil na zvonek
a požadoval svoje věci. Přivolaní
policisté u něj provedli decho-
vou zkoušku, která vykázala
hodnotu 3 promile. Střízlivěl na
záchytné stanici v Opavě.

Do cesty
jim vběhly srny

Během dvou dnů se na Rýma-
řovsku staly dvě srážky se srnou.
K první kolizi došlo 18. dubna br-
zy ráno mezi Břidličnou a Valšo-
vem. Bezprostředně před jedoucí
renault, který řídila 56letá žena,
vběhla srna. Řidička již nedoká-
zala reagovat a došlo ke střetu.
Zvíře na místě uhynulo. Způso-
bená škoda činí 30 tisíc Kč.

Ve čtvrtek 19. dubna rovněž nad
ránem vběhly z lesa u Ondřejova
přímo před vozidlo Kia čtyři sr-
ny. 49letý řidič začal brzdit, pře-
sto jednu srnu srazil. Při neho-
dě vznikla škoda na vozidle za
30 tisíc Kč, zvěř utekla.

Bral, co se dalo
Rýmařovští policisté šetří vlou-
pání do stodoly v Lomni-
ci. Došlo k němu někdy mezi 
16. a 19. dubnem. Pachatel odci-
zil z příjezdové cesty ke stodole
železnou bránu a dvě smaltova-
né vany. Poté poškodil zajištění
vrat do stodoly, vnikl dovnitř
a bral vše, na co přišel, od želez-
ných trubek, plotových dílců,
kovových zábran, nářadí až po
čerpadlo. Způsobená škoda pře-
sáhla 10 tisíc Kč.

Ze seníku
zmizel elektromotor

Krádež příslušenství k elektro-
motorům, k níž mělo dojít někdy
v době od prosince loňského ro-
ku, objevil až v dubnu majitel
velkokapacitního seníku v Jiříko-
vě. Pachatel odcizil tři statory 
z elektromotorů, každý o váze
kolem 50 kg, a jeden kompletní
motor i s ventilátorem. Způsobe-
ná škoda činí 60 tisíc Kč.

Krádež notebooku
Nepozornosti prodávajícího
v obchodě elektro v Rýmařově
využil v pátek 20. dubna zloděj,
který z podstavce odcizil note-

book Acer - Aspire One 722
v hodnotě bezmála 9 tisíc Kč.

Z práce
musel jít pěšky

O jízdní kolo přišel 20. dubna
46letý zaměstnanec firmy na 
ulici 8. května v Rýmařově,
když si je uzamčené zaparkoval
v kolárně. Po pracovní době zji-
stil, že někdo odstranil zámek
a kolo mu odcizil. Škoda dosá-
hla 12 tisíc Kč.

Posprejoval vlak
V noci ze soboty 21. na neděli
22. dubna řádil na rýmařovském
nádraží sprejer. Barevnými spre-
ji „vyzdobil“ jeden z odstave-
ných vlaků a způsobil tak školu
za 20 tisíc Kč. Policisté případ
šetří pro podezření z přečinu po-
škození cizí věci.

Vloupal se do vozidla
V Malé Štáhli došlo 25. dubna
odpoledne k vloupání do auta za-
parkovaného před areálem jedné
z firem. Pachatel vypáčil okno na
vozidle Opel Insignia, z přihrád-
ky v předních dveřích odcizil pe-
něženku s hotovostí 35 tisíc Kč,
platebními kartami a doklady.
Majitel ihned po zjištění krádeže
platební karty zablokoval. Jed-
náním pachatele přesto vznikla
škoda přesahující 80 tisíc Kč.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

a komisařky
por. Ing. Ivany Křištofové

Policie pátrá
po matce odloženého novorozence

Žádáme občany o pomoc při pátrání po osobě, která 13. dubna
kolem 10.45 odložila na lavičku v areálu krnovské nemocnice
novorozence. Silně podchlazené miminko nalezly dvě kolem-
jdoucí ženy a okamžitě ho zanesly do nemocnice. Lékaři dítěti
ihned poskytli pomoc.
Kriminalisté zatím zjistili, že dítě na lavičku odložila žena bílé
pleti ve věku 30 až 40 let, výšky 160 až 170 cm, drobné až střed-
ní postavy, tmavě hnědých až černých vlasů po ramena, která by-
la oblečena do černých kalhot a bundy pískové barvy.
Novorozený chlapeček byl v době nálezu zabalen do deky a ruč-
níku. V případě jakýchkoli informací se obraťte na nejbližší od-
dělení policie, linku 158 či přímo na krnovské kriminalisty.

Jazzclub

V Martině Trchové vyjou vlci
Silná autorská výpověď Martiny Trchové byla
k poslechu v sobotu 28. dubna v koncertním
sále SVČ Rýmařov. Hlavní protagonistka vy-
stoupila spolu s kytaristou Patrikem Henelem
a kontrabasistou Radomírem Polívkou.
Repertoár tria tvoří písně z tvorby Martiny
Trchové. Hudebně se trio pohybuje na rozhra-
ní žánrů, inspiraci nalézá v blues, jazzu, latin-
skoamerické i klasické hudbě.
Nové album Martiny Trchové Takhle ve mně
vyjou vlci, z nějž si ten večer mohli poslucha-
či poslechnout většinu písní, je překvapivě vy-
zrálé a dotažené - instrumentálně, aranžérsky
i myšlenkově. Texty písní nabízí otevřené
možnosti interpretace a odhalují autorčinu
schopnost využít každého detailu: ,,Tak jako

slepé střevo bolí / I když je dávno pryč / Křič si
jak chceš / Nikdo neuslyší tě / Utiš své dítě /
A zadus ho dřív / Než samo zahubí tě“ Text
písně Voda stojatá, která zazněla v dru-
hé polovině večera a při níž přítomným
chvílemi běhal mráz po zádech, byl 
ukázkou toho, kam se svět písničkářek
rozšířil z malého prostoru žánrových
dogmat a táborových ohníčků. Písně
odrážející realitu života běžného člově-
ka s obyčejnými problémy, ať jde o plyt-
kost mezilidských vztahů nebo problé-
my s nadváhou, byly podány lehce
a s nádechem optimismu v každé větě,
zahraném akordu i tónu poslední dozní-
vající struny kontrabasu.

Klidný a přátelský večer si užili všichni pří-
tomní. Budou jistě dlouho vzpomínat na tento
hudební zážitek. Milan Houba

Fota: PČR Bruntál
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Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
Vysvětlivky: /ssp/ - akce pořádaná
ve spolupráci se soukromým pořa-
datelem či jiným subjektem, /asp/
- akce soukromého pořadatele

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

Koncert významného kytaristy
londýnské bluesové scény Jamie
Marshalla za doprovodu české-
ho špičkového 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 man-
žela jedné z nich. Jsou kamarádky,
jsou věkově na rozhraní, jsou inte-
ligentní, jsou vtipné - každá svým
svérázným způsobem. Život jim
nadělil různá překvapení, ale stále
si žádá další rozuzlení. Čí muž to
tedy byl? V divadelní komedii se
řeší morální dilema mezi přítelky-
němi - věrnost a zbabělost, přátel-
ství, práce a peníze, čestnost
a komformismus, útlocitnost a ži-
vočišnost - a hlavně co když to by-
la láska? Rozuzlení je šokující!
Hraje: Intimní divadlo Bláho-
vé Dáši Praha - Dana Batulko-
vá, Nina Divíšková, Dagmar
Bláhová, Lenka Skopalová

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

„Tak precizní pojetí akustického
blues se příliš často nevídá ani
v americké kolébce žánru. Trio,
jehož hlavní hvězdou je foukač-
kář a zpěvák György Zoltai,
ovšem otrocky nepřehrává vzory,
nýbrž přistupuje ke standardům
tvůrčím způsobem a v neposlední
řadě prezentuje i vlastní autorskou
tvorbu. Dokonalá vzájemná sou-
hra až jakási prorostlost všech tří
muzikantů, která jim umožňuje
zcela ‘volně dýchat’ i v rámci jas-
ně vymezených pravidel.“ Miláč-
kové českého a moravského pub-
lika, kteří jsou v České republice
jako doma. Tentokrát do ČR zaví-
tají v rozšířené sestavě a jejich 
akustické blues obohatí speciální
host, bubeník Ákos Kertész.

25. 5. Václav KOUBEK s ka-
pelou
(koncert) Na Růžku / 20:30
„...Václav Koubek je z toho typu
kumštýřů, kterým se nežije lehce
za žádného režimu a který jedno-
duše řečeno není ‘user friendly’,
neboli uživatelsky přátelský pro

hlavní média a velká publika. 
Však také spojení skřehotavého
hlasu, temperamentní tahací har-
moniky a svérázných textů často
Koubkovi přinášelo a přináší po-
vrchní odsudky z ‘divnosti’ nebo
na druhou stranu stejně tak po-
vrchní poplácávání po zádech od
rádoby spřízněných hospod-
ských opilců. Přitom písně, fil-

my či povídky z Koubkovy dílny
prozrazují, že do klubů zavítá
přírodně lyrický, chlapsky me-
lancholický, plebejsky kritický,
živelně vtipný a především vel-
mi citlivý pozorovatel labyrintu
světa i (ráje) srdce...“ (Vít
Kouřil: Pozoruhodné půlstoletí
Václava Koubka)

30. 5. Podvečer orientálního
tance
Městské divadlo / 17:00
Tradiční přehlídka tanečních
souborů 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 onkologicky
nemocných pacientů za finanční
pomoci partnerů projektu.

13. 6. Udílení Řádu lipového lis-
tu
Městské divadlo / 16:30
Galavečer kroužků SVČ Rýma-
řov spojený s udílením Řádu lipo-
vého listu pro nejšikovnější absol-
venty kroužků a jejich vedoucí.

15. 6. Ute Stein - DOSTANU
TĚ NA JAHODY
(divadlo) Městské divadlo / 19:30

Světový dirigent, sužován roz-
mary hysterické operní pěvkyně,
před ní nalézá úkryt v hotelu.
Jednoho večera ho však navštíví
tajemná krásná slečna...
Hraje: Divadlo Metro Praha
- Michaela Dolinová, Ivan Vy-
skočil, Zuza Ďurdinová/Kateři-
na Urbanová, Yvetta Tannen-
bergerová, Matěj Merunka/Mi-
chal Slaný
Předprodej zajišťuje Infocentrum
Rýmařov.

30. 6. PRESTIGEFEST
(festival) Kavárna DJ Stanley 13
a okolí / vstup ZDARMA
Přehlídka rýmařovských (ne)u-
mělců, většinou hudba, ale
vždycky divadlo:-)

více info:
www.svcrymarov.cz/jazzclub
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým

zjevem dementovat. Marlene Dietrich
Známá i neznámá výročí

5. 5. Významný den ČR, výročí povstání pražského lidu
v roce 1945

6. 5. 1962 zemř. Jiří Červený, kabaretiér, skladatel, textař a dra-
matik (nar. 14. 8. 1887) - 50. výročí úmrtí

6. 5. 1987 zemř. Karel Plicka, fotograf, kameraman, filmový re-
žisér a etnograf (nar. 14. 10. 1894) - 25. výročí úmrtí

6. 5. 1992 zemř. Marlene Dietrich, německá a americká filmová
herečka (nar. 27. 12. 1901) - 20. výročí úmrtí

8. 5. Státní svátek ČR - Den osvobození od fašismu, výro-
čí kapitulace Německa v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození
Henriho Dunanta, zakladatele Červeného kříže, sla-
ví se od roku 1955

8. 5. 1662 nar. František Antonín hrabě Špork, umělecký mece-
náš (zemř. 3. 3. 1738) - 350. výročí narození

9. 5. Den Evropy - upomínka na historický den v roce
1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních
věcí Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj
návrh na založení Evropského společenství uhlí
a oceli - označován též jako Schumanův den

10. 5. 1902 nar. Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik, 
editor a básník (zemř. 26. 2. 1966) - 110. výročí narození

13. 5. Svátek matek, slaví se druhou květnovou neděli od
roku 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa
Wilsona schválil Kongres USA

14. 5. 1912 zemř. Johan August Strindberg, švédský spisovatel
(nar. 22. 1. 1849) - 100. výročí úmrtí

15. 5. 1567 nar. Claudio Monteverdi, italský skladatel (zemř. 
29. 11. 1643) - 445. výročí narození

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Vanessa Macháčková ..................................................... Rýmařov
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Veronika Ujfaluši - Janovice .................................................. 81
Jana Cinková - Rýmařov ........................................................ 81
Jiří Lašák - Rýmařov ............................................................. 82
Juraj Furiš - Janovice ............................................................ 82
Florica Ftáčková - Rýmařov ................................................... 82
Žofie Rovnaníková - Rýmařov ............................................... 85
Jarmila Sekaninová - Rýmařov .............................................. 85
Juraj Gajdoš - Janovice ........................................................... 87

Rozloučili jsme se
Anna Lašáková - Dolní Moravice ......... 1927
Vojtěch Kozmér - Malá Morávka ......... 1947
Hilda Sahulová - Malá Morávka ......... 1921
Anežka Podešvová - Žďárský Potok ......... 1920

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 8. května oslaví
své životní jubileum

paní Květuše Purkrábková
Přejeme ti ze srdce vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí, hodně síly do dalších let

a spoustu lásky.
To ti přejí

Luboš, Martina, Peťa, Verunka a Peťánek
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Jarní závody v 3D lukostřelbě
V úterý 17. dubna se ve Flemmi-
chově zahradě uskutečnil již dru-
hý závod v 3D lukostřelbě. První

závod, který byl spíše seznamova-
cí, proběhl v listopadu 2011. V tu-
to dobu byly teploty již pod bo-

dem mrazu a u dětí byly prověře-
ny jak střelecké dovednosti, tak 
imunitní systém.
Při dubnovém závodě se na start
postavilo celkem osmnáct závod-
níků ve věku od sedmi do třinácti
let. Necelá polovina dětí byla z lu-
kostřeleckého kroužku Střediska
volného času a závody pro ně by-
ly povinné, ostatní si mohli vy-
zkoušet různé typy luků, jednodu-
chých, laminátových, duralových
či závodních, a poměřit své
schopnosti v závodní atmosféře.
Kvůli velkému počtu závodníků
byly děti rozděleny do dvou druž-
stev, ve kterých absolvovaly ko-
lečko takzvané 3D lukostřelby,
kdy střelec střílí třemi šípy na růz-
né druhy terčů - klasické papíro-
vé, polystyrénové modely zvěře či

terče zavěšené na stromech.
Závodníci postupně získávali bo-
dy za zasažené terče na stanoviš-
tích. Po sečtení bodů bylo určeno
konečné pořadí. Jelikož v obou
kategoriích se na druhých místech
sešli závodníci se stejným počtem
bodů, rozhodl o pořadí až napína-
vý finálový rozstřel. Nakonec se
celkovým vítězem v kategorii 
10-15 let stal Nikolas Hanich, 
2. místo obsadil Jakub Chytil 
a 3. skončil Lukáš Gerhard. V ka-
tegorii 7-9 let zvítězil Matěj
Šmehlík před Štěpánem Šmehlí-
kem a Michalem Malíkem.
Děkujeme za pomoc panu Fran-
tišku Teuchmannovi, který hlídal
bezpečnost u jedné ze skupinek,
a všem účastníkům závodů. 

Jakub Vala

Velký úspěch rýmařovských orientálních tanečnic
Přijely jsme, soutěžily jsme a vyhrály jsme, tak by se dal charakte-
rizovat úspěch orientálních tanečnic ze skupin Neila SVČ a Sheilla
SK Torpédo, o. s., na přeboru Moravskoslezského a Olomouckého
kraje Světlo orientu 2012, který proběhl v sobotu 21. dubna
v Kopřivnici. Z Rýmařova na soutěž vyjelo dvaapadesát tanečnic
všech věkových kategorií, které v obrovské konkurenci dalších ta-
nečních souborů dosáhly skvělých výsledků. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích, v každé bylo minimálně sedm souborů a Rýmařov
si odnesl tři první a jedno druhé místo.

Je to obrovský úspěch, zejmé-
na v dětské a juniorské katego-
rii. V kategorii dospělých je už
více méně tradicí, že děvčata
ze skupiny Sheilla, která vy-
rostla v Neile, vyhrávají ně-
kolik posledních let národní
soutěže. Nyní máme našlápnu-
to na to, aby se to podařilo
i v ostatních kategoriích.
Velké poděkování patří všem
tanečnicím, i těm, které se ne-
umístily na medailových mís-
tech. Všechna děvčata zatanči-
la skvěle. Zvláštní ocenění
patří ženám s choreografií
Salame Ishq, které vystupova-
ly mimo soutěž, ale předvedly
vynikající a precizní výkon
a získaly si nejen velký obdiv
diváků, ale i poroty. Dále by-
chom chtěli poděkovat vedou-
cím a choreografům jednotli-
vých souborů - Kateřině Gre-
govské (děti), Dagmar Gajdo-
šové (juniorky), Michaele
Štefelové a Andreji Černé (do-
rostenky), Lucii Laštůvkové
(juniorky, ženy a vedoucí TS
Sheila). Velký dík a uznání
patří Heleně Tesařové jako
hlavní vedoucí TS Neila SVČ.
Děkujeme za podporu rodi-
čům a všem sponzorům:

Prádelna U Vlaštovek, Jan
Bršťák - REELZA, Kosmetic-
ký salón Pretty Lady Zdeňky
Pavlovcové a RD Rýmařov.
Do celostátního finále, které
proběhne 9. června v Uher-
ském Ostrohu, postupují
z každé kategorie první dva
soubory. Rýmařov bude mít
tedy zastoupení ve všech kate-
goriích. Jedná se o nejkvalit-
nější soutěž v tomto tanečním
odvětví v České republice.
V neděli 29. dubna absolvova-
ly dvě dětské a jedna juniorská
choreografie Mistrovství Mo-
ravy DLT 2012 v Přerově.
Tanečnice si vybojovaly účast
na Mistrovství ČR Belly
Dance v rámci CDO 16. červ-
na v Táboře. Zde budou soutě-
žit v disciplínách sólo, duo,
malá a velká formace a velká
produkce ve všech věkových
kategoriích.
Všechna soutěžní vystoupení
i něco navíc můžete zhlédnout
na tanečním orientálním odpo-
ledni s Neilou a Sheillou, které
se uskuteční ve středu 
30. května v sále městského
kina od 17 hodin. Přijďte, čeká
vás krásný zážitek. 

Lenka Laštůvková

Výsledky - Světlo Orientu Kopřivnice:
Ve většině kategorií jsme měli zastoupení ve dvou choreografiích, což
svědčí o obrovské členské základně v Rýmařově.
kategorie děti (9-11 let):
Seňority z Ria (choreog. K. Gregovská) - 1. místo
Krásné oči (choreog. K. Gregovská)
kategorie juniorky (12-14 let):
Dream (choreog. L. Laštůvková) - 1. místo
Červená a bílá (choreog. D. Gajdošová)
kategorie dorostenky (15-20 let):
(choreog. M. Štefelová, A. Černá) - 2. místo
kategorie ženy (nad 21 let):
Oriental Fire (choreog. L. Laštůvková) - 1. místo
Salame Ishq (choreog. L. Laštůvková)

Foto: F. Teuchmann

Fota: Helena Tesařová
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Úsměvně

Koupím si jistotu
Mám dnes v sobě tolik pohody
jako vydrážděný sršeň. Někdy
takové okamžiky přicházejí
a nechce se jim odejít. Obavy,
problémy a starosti. Ale já chci
mít pevný bod a trochu jistoty.
Už to mám! Nechám se pojistit.
Ale jak?
Nechám se připojistit, že mě ni-
kdo nevykrade, nevytopí a doma
se mi pohromy snad vyhnou.
Ovšem jsou tu další možnosti,
nečekané události, moje děti, ro-
dina, havarijní pojištění „šité na
míru“, penzijní, životní, pro po-
byt v nemocnici, pro případ smr-
ti, invaliditu, pro cestovní pro-
blémy, pro hypotéku, rizika, po-
jištění dětí ve vozidle, střet vo-
zidla se zvířetem, pojištění proti
živlu, vandalismu...
Dám si asi pracovní úraz. To by
možná šlo, úrazy moc nepřitahu-
ju. Ale stejně, kdyby k něčemu
takovému došlo, pojišťovna vy-

loví ze smlouvy dodatky odstav-
ce 5b nebo 7c a sdělí mi, že má
pojistka se na danou událost ne-
vztahuje.

Hollywoodské hvězdy si nechá-
vají pojistit to, co si myslí, že je
na nich nejcennější. Nohy, popr-
sí, vlasy, popředí i pozadí. Nic

takového nevlastním, moje roz-
hodnutí je: pojistím si dobrou
náladu. Svůj optimismus. Doloží
mi to přátelé, známí, kamarádky,
můj životní souputník. Většinou
- vlastně skoro vždy - mám úsměv
trvale zabudovaný ve tváři
a s ním spojené vějířky vrásek.
Znám dobré anekdoty a vtípky,
humorné filmy a knihy, taky ne-
uměle vytvořené texty rubriky
„Úsměvně“ v jednom slavném
a báječném čtrnáctideníku.
Počkám půl roku a ohlásím po-
jistnou událost. Půjdu na známé
místo a plačky oznámím: „Už
dva měsíce na mě jdou tesknice
a trudnomyslnost. Tady je lékař-
ské vysvědčení o depresi. A tak
hleďte vypláznout třikrát sto ti-
síc! Jo a taky hlásím srážky s pe-
simisty.“
To by v tom byl rohatý.
Optimismus se mi na celé čáře
musí vrátit! Si

Můj šálek čaje

Jozef Kočiš: Pravda o čachtické paní
Velmi mě zajímá historie, především dějiny
týkající se našeho území nebo blízkých států
v regionu střední Evropy. Nejpravdivější
publikací, kterou jsem v poslední době četla
o hraběnce Báthoryové, je kniha Jozefa
Kočiše: Alžběta Báthoryová a její oběti -
Pravda o čachtické paní. Kniha nabízí svým
způsobem i srovnání filmového zpracování
slovenského režiséra Juraje Jakubiska s au-
tentickými výpověďmi očitých svědků.
Smutná a bizarní historie spojená se jménem
Alžběty (Elisabeth) Báthoryové překročila
rámec země, v níž žila. Svědčí o tom desítky
publikací a článků v časopisech, které vyšly
k této tematice v několika jazycích, přede-
vším v němčině, angličtině a francouzštině.
Většina autorů historických prací počínání
Báthoryové dává do souvislosti se sadis-
mem, a právem.
V dokumentech o výpovědích očitých svědků
(bylo jich 224) je i celkové konstatování
o tom, že Alžběta Báthoryová ukrutným způ-
sobem zavraždila mnoho nevinných děvčat.
Některým bylo teprve třináct let. V poznám-
kách, které si Báthoryová vedla o svých obě-
tech, se celkový počet jen na hradě
v Čachticích odhaduje na 650 dívek a mladých
žen nešlechtického i šlechtického původu.
„Je jisté, že Berényiovi, Draskóciovi a Peré-
nyiovi byli přinejmenším střední šlechty.
Také tyto výpovědi jsou otřesným svědectvím
o neslýchaných zločinech, jakých se před
Báthoryovou nedopustila snad žádná žena.
Opět se dokázalo, že trýznění prováděla ve
většině případů vlastnoručně. Nebylo náhod-

né ani její ustavičné cestování. Znamenalo
vlastně zvýšenou možnost dostat se k obětem,
přičemž riziko odhalení bylo minimální. Jak
je vidět, nedělala si problémy ani s pohřbí-
váním, protože mrtvoly jednoduše zahrabali
kdekoli u cesty. Tato skutečnost sama od se-
be znemožňuje zjistit skutečný počet obětí.
Jejich značný počet je však možné vydeduko-
vat z toho, co prohlásil Benedikt Desö, Jakub
Szilvássy a Jan Zamabory. Počet obětí, které
zahynuly zločineckou rukou Báthoryové, od-
hadl Juraj Závodský, Thurzův sekretář, při-
bližně na 600. Patrně se opíral o výpověď
svědkyně Zuzany v Bytči, která hovořila
o Szilvássyově seznamu, který měl obsahovat
jména 650 osob. Je však možné reálně při-
pustit, že v seznamu byly jen oběti zavraždě-
né v Léce a v Keresztúru, kde byl Szilvássy
správcem. Pravděpodobný celkový počet
obětí bude mnohem vyšší, i když by se přesně
sotva dal zjistit.“
V knize mě zaujala pasáž, která se týká sa-
dismu Báthoryové. „Sadisté bývají při svém
ukrutném chování jakoby zbaveni smyslů,
přičemž jejich chování končívá usmrcením,
případně zohavením jejich obětí.“ Mnoho
svědků shodně potvrdilo, s jakou zálibou se
Báthoryová zaměřovala na pohlavní orgány
svých obětí. Je možné to pokládat za důkaz,
že její sadistické sklony byly perverzní a mě-
ly sexuálně patologický základ. Docházelo
i k takzvané antropofagii (lidojedství, kani-
balismu), kdy dochází ke konzumaci odřeza-
ných částí těla obětí, přičemž není vylouče-
no, že je konzumovala i sama Báthoryová.

Mučení a zoufalé steny svých obětí potřebo-
vala jako vášnivý narkoman své drogy.
V manželství Báthoryové s Františkem
Nadásdym, i když mezi nimi nebyl hlubší ci-
tový vztah, se narodilo pět dětí: Anna, Uršula,
Katarína, Andrej a Pavol. Z nich Uršula
a Andrej zemřeli v dětském věku. Je známo,
že svým dcerám hraběnka nikdy neublížila.
Stížnosti všech obyvatel městečka Čachtice
byly předány přímo panovníkovi. Tehdejší
panovník Matyáš II. (bratr Rudolfa II.) ne-
znal dokonale zákulisí případu ani všechny
dokumenty o zločinech páchaných Bátho-
ryovou, ale přesto vynesl rozsudek smrti.
Tento rozsudek vykonán nebyl a vražednice
spravedlivému trestu unikla.
Hraběnka Báthoryová dožila svůj život 
v osamění, uvězněná na svém hradě
v Čachticích. Směl ji navštěvovat pouze
kněz a služebná, která jí nosila jídlo. Zemřela
21. srpna 1614 ve věku 54 let. Říká se, že se
hodně modlila. Je možné, že v hodinách před
smrtí se v ní probudila lítost nad spáchanými
zločiny. Stín viny padá i na osoby žijící v je-
jím okruhu (služebnictvo, jež jí pomáhalo),
které věděly o těchto činech a ze strachu ne-
bo zbabělosti nepodnikly nic, aby jim zabrá-
nily. Tyto osoby po procesu stihl trest smrti. 

Vlasta Skoumalová
PhDr. Jozef Kočiš, CSc.: Alžběta Báthoryová
a její oběti - Pravda o čachtické paní.
Nakladatelství Knižní expres, s. r. o.,
Ostrava-Muglinov. 1. české vydání (převzato
ze 4., doplněného slovenského vydání),
2007. 114 stran.
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1969
Tento rok je posledním zápisem
Františka Vychodila, než byl od-
volán z funkce kronikáře. Hned
v úvodu píše: „Město však zůstá-
vá i letos věrno své dlouholeté tra-
dici, vykonat ve prospěch rozvoje
svého vzhledu i spokojenosti oby-
vatelstva co největší kus užitečné
práce.“
Průmysl
Kravatárna byla provozem závo-
du Hedva a ke konci roku zaměst-
návala asi 210 pracovníků, kteří
vyrobili za rok 2 700 tisíc kusů
kravat. Vedoucím byl Jindřich
Klvaňa.
Geologický průzkum přeoriento-
val svoji činnost na injektážní prá-
ce, výrobu teplovzdušných agre-
gátů pro větší prostory (haly, kos-
tely, velké sály). Ročně jich vyro-
bil kolem padesáti. Dalším pro-
duktem byly zásobníky živic pro
potřeby silniční správy; roční vý-
roba činila asi 100 kusů.
Položení základního kamene no-
vého závodu OKAL se uskutečni-
lo 29. června 1969 za účasti Ing.
Machaly z RD Jeseník jako inves-
tora, Ing. Ladislava Hruzíka, mi-
nistra lesního a vodního hospo-
dářství, Josefa Smrkovského,
předsedy Sněmovny lidu, Fran-
tiška Michny, předsedy Okresní-
ho národního výboru, Karla
Sklenáře, předsedy Městského
národního výboru, a řady občanů.
Byl to významný čin pro město,
který má pozitivní vliv i v součas-
né době, protože firma RD
Rýmařov je dnes největším pod-
nikem v Rýmařově a zajišťuje ně-
kolik set pracovních míst.
Činnost Městského národního
výboru
Ve složení nedošlo k podstatným
změnám, předsedou byl stále ješ-
tě Karel Sklenář, tajemníkem
Alois Talčík. Mimořádné zasedá-

ní Městského národního výboru
rozhodlo, aby se od 1. října ná-
městí opět jmenovalo náměstí
Míru. Před budoucím kulturním
domem bylo naplánováno sousoší
vyjadřující přátelství národů So-
větského svazu a Českosloven-
ska. Se stavbou se ještě ani neza-
čalo, ale normalizace už tvrdě do-
padala na náš život. Politický vý-
voj se dostal do starých kolejí.
Oslavovalo se 52. výročí VŘSR,
Měsíc přátelství a podobně.
Významné návštěvy
Na neoficiální návštěvu se 18. úno-
ra v Rýmařově zastavil Ing.
Ladislav Hruzík a jednal se členy
rady o dalších možnostech rozvo-
je nového závodu OKAL. Dr.
Čestmír Císař, předseda České
národní rady, přijel do Rýmařova
24. února. Besedoval se zástupci
celozávodního výboru KSČ
v Hedvě a slíbil plnou podporu
potřebám pohraničí, zejména by-

tovému problému. Příliš mnoho
ale udělat nemohl, protože zane-
dlouho byl odvolán ze všech
funkcí a octl se mimo vliv na ve-
řejný život. Marie Miková, mí-
stopředsedkyně Sněmovny lidu
a členka ÚV KSČ, navštívila naše
město 17. března na pozvání
Jiřího Vilímce, poslance ČNR za

Rýmařov. Besedovala se zástupci
Městského národního výboru,
Městského výboru KSČ i Národní
fronty.
Výstavba obce
V tomto roce byla mimořádně vý-
znamná, protože se začal stavět
OKAL, závod na výrobu monto-
vaných rodinných domků. První-
ho března nastoupili do Rýmařo-

va inženýři, kteří měli zajistit pro-
vedení potřebných úprav ke stav-
bě. Poslední týden v březnu se již
začalo s přípravnými pracemi.
Byla zbourána stodola bývalého
JZD, vytyčeny základy a bagr za-
čal hloubit rýhy. Stroje na praco-
višti musely rozhrnovat vysoké
závěje sněhu, aby se práce nezdr-
žovala. Od 8. dubna pracovali na
staveništi vojáci. Prováděli úpra-
vu terénu a přemístili tisíce kubí-
ků zeminy, protože pozemek pro
závod je svahovitý. Musel být zli-
kvidován i obecní sad, aby 
se uvolnil prostor pro stavbu.
K 15. září práce značně pokročily,
začala se zvedat hala o ploše více
než 15 tisíc metrů čtverečních.
Bytová výstavba byla v období
1960 - 1969 podstatně rychlejší
než dříve. Zatímco v letech 1945 -
1960 se ročně postavilo asi pět
bytů, od roku 1960 to bylo zhruba
50 bytových jednotek. V roce

1969 bylo předáno do užívání 
48 bytů a začala výstavba dalších
144. Významně vzrostl i zájem
o družstevní výstavbu, čekací do-
ba však byla 2 až 3 roky.
Kulturní akce
Za zmínku stojí jedna, která se na-
konec nekonala. 15. března se měl
v Rýmařově konat koncert popu-
lárního zpěváka Karla Černocha.
Hudebníci přijeli včas a v 19 ho-
din byli připraveni k vystoupení.
Ale 420 diváků marně čekalo do
21 hodin a 15 minut na příjezd
zpěváka. Nakonec přijel v době,
kdy už se všichni rozešli. Jeho po-
pularita v Rýmařově tím rozhod-
ně nestoupla. Vstupné na koncert
tenkrát činilo 20 korun.
Sport
Úpravu fotbalového hřiště pro-
vedla TJ Jiskra v akci Z. Pomocí
strojů byla celá plocha zbavena
drnů, zavezena škvárou a zasy-
pána jemnou pískovou drtí.
Postaveny byly nové železné
branky, po dlouhých letech byla
alespoň provizorně upravena bě-
žecká dráha a dokončeny práce na
tribuně.
Tolik stručně z toho, co rok 1969
dal a vzal. Zatím byla výrazná
převaha na straně „dal“. 

Vratislav Konečný

Jungmannova ulice, Rýmařov, r. 1969

Uvítání ostatků sv. Cyrila Fota: archiv Měst. muzea Rýmařov

Závod Hedva, r. 1969 Ples rodičů
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Organizace a spolky

Pozvánka na hasičskou soutěž v neděli 6. 5. 2012 na hřišti za zámkem v Janovicích u Rýmařova
13. ročník Memoriálu Jirky Pitnera od 10.00 mladší hasiči

3. ročník Memoriálu Lubomíra Mojžíška od 13.00 muži a ženy
Soutěž mužů je součástí Hasičské ligy Praděd

Bohaté občerstvení zajištěno. Vstup zdarma

Sponzoři: Mauritz poháry, Katr, a. s., město Rýmařov, X-Flame
Těšíme se na vaši účast

Psí škola v Dobřečově opět nabízí výcvikové kurzy
Psí škola u Koudelů & Kynolo-
gický klub Dobřečov opět zahájil
výcvikové kurzy pro začínající
psovody a jejich psy. V kurzu se
naučíte ovládat svého čtyřnohého
miláčka, naučíte se základní prvky
ovladatelnosti - chůzi u nohy, sed-
ni, lehni, vstaň, odložení i přivolá-
ní psa, pes se rovněž naučí sociali-
zaci jak s lidmi, tak s jinými psy.
V případě zájmu je možné naučit
se další cviky - zdolávání růz-
ných překážek, aportování, ště-
kání na povel a jiné. Výcvik vede
dvojnásobný vicemistr republiky
Jiří Koudela, pokročilejší psovo-
dy má na starost Jiřina Koudelo-
vá. Oba jsou účastníky a vítězi

mnoha soutěží ve výkonu psů
služebních plemen, s výcvikem
psů mají bohaté zkušenosti.
Cvičení probíhá každou středu od
17.00 pro začátečníky, pokročilí
od 17.30 v areálu cvičiště ve
Skalách naproti konírně. Při první
konzultaci je nutné s sebou donést
platný očkovací průkaz, bez po-
vinného očkování nebude pes na
cvičiště vpuštěn. Případné dotazy
zasílejte na číslo: 605 542 563 (Jiří
Koudela). Další info získáte na
webových stránkách www.koude-
lovi.eu/kk-uvod. Každý je vítán
bez ohledu na plemeno a čisto-
krevnost psa! Za KK Dobřečov

Jiřina Koudelová

Skalničkáři zvou na výstavu
Skalniãkáfii a zahrádkáfii z R˘mafio-
va a okolí mají pfiíleÏitost opût po ro-
ce zhlédnout v˘stavu skalniãek a bon-
sají, kterou pro milovníky tûchto a-
traktivních rostlin pfiipravil bruntál-
sk˘ Klub skalniãkáfiÛ Campa-nula.
Každoročně pro všechny milov-
níky skalniček, skalek a bonsají
pořádá Klub skalničkářů Cam-
panula výstavu spojenou s prode-
jem výpěstků. Letos se podruhé
bude konat výstava ve dvou měs-
tech okresu Bruntál, a to ve dnech

17.-18. května tradičně v atriu
Kulturního střediska na Dukelské
ulici v Bruntále (ve čtvrtek od 9
do 17 hodin a v pátek od 9 do 16
hodin) a dále ve dnech 19.-20.
května ve Středisku volného času
Méďa v Krnově na Dobrovského
ulici (v sobotu od 10 do 17 hodin
a v neděli od 10 do 16 hodin).
Skalničkáři klubu Campanula
Bruntál představí skalničkami 
osázené miniskalky, bonsaje
i stromky v nádobách. Zájem-

cům o pěstování skalniček, o vy-
budování skalek i pěstování
skalniček v nádobách bude po
všechny dny k dispozici pora-
denská služba a taktéž bude
možné si skalničky zakoupit.
Zájemci o činnost Klubu skalnič-
kářů Campanula Bruntál mohou
navštívit webové stránky klubu
www.campanulabruntal.webno-
de.cz, kde jsou nejen kontakty,
ale také informace o akcích i fo-
tografie ze zahrad a skalek členů

klubu. Zájemci o členství v klubu
skalničkářů se mohou do klubu
přihlásit prostřednictvím webo-
vých stránek. Na případné dotazy
všem zájemcům odpovíme na 
emailové adrese campanulabrun-
tal@seznam.cz.
Naše výstava má co ukázat a na-
bídnout. Přijďte se inspirovat
a možná se k nám přidáte. Klub
Campanula Bruntál se těší na va-
ši návštěvu. Za výbor klubu

Miluše Hejsková

Hořec ozdobný Hlaváček jarní

Foto: archiv KK Dobřečov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2012

21

Z historie okolních obcí

Příběhy studánek na Rýmařovsku
Co se vám vybaví při zaslechnutí slova studán-
ka? Duše takříkajíc s „lyrickým přelivem“ 
ihned v duchu či hlasitě spustí proslulé klasické
verše, kde se vypráví o tom, jak nepochybný
šťastlivec zná křišťálově čistý pramen v hlubo-
kém lese a jak se z něj napájí zvířátka. Ovšem
ne všechna ve stejném čase, ptáci za bílého dne
a laně jen v noci... Krásný ten lyrický opus kon-
čí tím, jak se v něm odrážejí jasné hvězdy.
Škoda že je tato lyrika mladším vrstvám školní
mládeže v rámci „rámcování učiva“ do značné
míry utajena. Všichni pak vyslechněte vážné
varování, že v dalších řádcích bude citu stále
méně - jak už to doba přináší. A žel, na své si
nepřijdou ani příznivci krásného Otevírání stu-
dánek skladatele B. Martinů. I když tím vlastně
začneme.
Vracíme se o nějaké to století zpátky do doby,
kdy na celém tehdejším Rýmařovsku existoval
vodovod jen v okresním městě, městečku
Ryžovišti a části Břidličné. Vodovod ovšem
zdaleka nevedl do každé domácnosti, bylo běž-
nou praxí, že majitel domu si užíval „přepy-
chu“ vodovodního kohoutku, kdežto nájemníci
běhali pro vodu do kašny nebo k něčí volně pří-
stupné pumpě. Nebo také do nejbližší studán-
ky.
Studánka, tedy (většinou) volně přístupný vod-
ní vývěr, hrála na dědinách spolu s kopanými
studnami u domů rozhodující roli při zásobo-
vání vodou. Studánky se těšily všeobecné váž-
nosti a v průběhu věků se lidé naučili i roze-
znávat jejich specifické vlastnosti. Studánky
měly svá jména, a co se někdy pojmenuje, na to
se nabaluje historie i historky, zkazky a bajky.
Kde se vyskytuje něco takového, není daleko
k lidovým zvykům, nebo dokonce k mytologii.
Studánky byly namnoze cílem střízlivých ná-
boženských obřadů, žehnalo se jejich vodě,
když byly po skončení zimy vyčištěny.
Začněme tedy tím žehnáním studánek (ale i po-
tůčků), které se konávalo až do 1. světové vál-
ky vždy o poslední dubnové neděli. Dle kroni-
kářů přicházel kněz k vodnímu zdroji „příhod-
ně ozdobenému“ kočičkami a smrkovými vět-
vičkami spolu s jarními květy, stáli tam též se-
řazeni lidé, kteří byli uživateli vody ze studán-
ky. Po kratičkém požehnání si všichni připili
jak vody, tak kořalky a pomodlili se Otčenáš.
To byla, dá se říci, oficiální část. Poté následo-
valy folklórní zvyky spočívající v přeskaková-
ní studánky, někdy prý dokonce „smělými sal-
ty“. Ještě větší starost o studánky měly dívky
na vdávání. Říkávalo se, že šeptaly do prame-
ne svá tajná přání a pak usuzovaly, do jaké mí-
ry jim studánka odpovídá: třeba že voda více
zašuměla, trochu se zakalila nebo něco na ten
způsob. Fantazii se jistě meze nekladly.
Když už jsme u těch dívek, bylo zaznamenáno
i vhazování malých lístečků papíru s napsaným
vroucím přáním do pramene. Někdy se to moh-
lo i vyplnit, když kýžený mládenec našel ve vo-
dě papírek se svým jménem a dovtípil se, kdo
mu tak dává jednoznačný signál. Jen pro úpl-
nost dodávám, že dívky navštěvovaly za tím 

účelem studánky i na den sv. Štěpána.
Prohlížely si led na studánce a z jeho podoby
hádaly svou budoucnost, a aby osudu trochu 
ulehčily rozhodování, tak na led klepaly a ze
zvuků usuzovaly též, co mohou očekávat.
Je pochopitelné, že byly studánky, které „na-
slouchaly“ lépe než jiné. Třeba v Lomnici byla
studánka blízko dnešního domu č. 70 velmi
frekventovaná. Opakem byla studánka poblíž
domu č. 38, které se říkalo „Babská“, neb mě-
la příznivě působit na plynulé zažívání starších
žen.
Když jsme u toho zdraví, studánce poblíž č. 52
se říkalo „Adolfova prdlavka“ kvůli jedno-
značným účinkům. V roce 1938 na podzim, po
záboru obce nacistickými vojáky, dostal maji-

tel strach „skrze toho Adolfa“ a studánku za no-
ci zlikvidoval. Navíc se přihlásil do nacistické
strany...
Síla studánky zvané „Stříbrná“ (poblíž č. 45) se
vymstila jednomu trochu prostoduchému a na-
víc závistivému sedlákovi. Tradovalo se, že pl-
ní každé přání, a tak do pramene vhodil papírek
s vroucím přáním „Ať chcípne sousedovi P.
kráva!“. A vida, přání se vyplnilo, dobytče poš-
lo. Zdrcený majitel se šel cestou na pole náho-
dou napít vody se stříbrným jménem a spolu
s vodou uviděl v klobouku (z klobouku se pí-
valo) i rozmočený lísteček s větou, jejíž „pra-
vopys“ mu byl velmi povědomý. Neváhal ani
chvíli a s motykou, kterou šel okopávat bram-
bory, zrychtoval nepřejícného autora tak, že
„jsa pobit poněkud více (!) uzdravil se natolik,
že práci v živnosti konati může, ač je na pravé
straně nadosmrti hrbatý“. Souhlasím s vámi, že
voda ze studánky za to asi nemohla.
Byly studánky poněkud hrůzostrašné - třeba ta,
co je za Tylovem směrem k Moravici. Říkávalo
se jí „Kotelná“ z toho důvodu, že když ji chtě-
li prohloubit, našli dělníci při kopání měděný
„starobylý“ kotel a něco lidských kostí včetně
posekaných lebek.
Naproti tomu na jižním okraji obce byly blízko
sebe studánky, jejichž německé názvy lze jen
těžko přeložit do „snesitelné“ češtiny.

Nebudeme to raději rozvádět, jen naznačíme.
Poblíž bývalého č. 1 tryskal vydatný pramen,
o němž starý kronikář (možná celý zrůžovělý
ve tváři) napsal, že „panen tělesnou žádostivost
posilovati má“. Je zajímavé, že původní ně-
mecká proslulost se bleskově přenesla po od-
sunu na české, resp. slovenské osídlence.
Pamětník S. dokonce tvrdíval, že sem vodily
do koupele „stran prčení se“ babky své kozí
svěřenkyně dokonce až z Ryžoviště. Celému
jaksi choulostivému prameni dal ránu do vazu
jeden statkářský funkcionář kolem roku 1965,
když usoudil, že je to vhodné místo pro ulo-
žení několika vagónů hnojiva, asi ledku vá-
penného. Pravda, s pramenem zašlo i stavení
č. 1 pocházející z roku 1578. Tak už to chodi-
lo a chodí...
Byl i pramen povzbuzující opačné pohlaví, by-
la studánka mající pročišťovat oči, jiná na „kož-
ní lišeje“ a za holičstvím v č. 98 zas „na vlasy“.
Závěrem o studánce u č. 87, nazývané různě,
vždy však s úctou a nádechem spirituálna.
Třeba Svatá, Křestní, Svěcená. Souviselo to
jednak se starou legendou o zázraku připisova-
ném tomuto místu a za druhé zcela logicky
s tím, že z této studánky byla nabírána voda
k účelům náboženským do místního kostela sv.
Jiří. Ostatně - napadlo vás někdy, odkud se be-
re voda, které se říká „svěcená“? V Lomnici to
bylo právě z uvedené studánky s legendou.
Mělo se to stát za dávné války, když obec ob-
sadili na dlouhá léta Švédové. Vesničani bez
výjimky setrvávali v původním luteránském
náboženství a ve zmíněném domě bydlel kos-
telník Bernt, zastupující fakticky „nedostatko-
vého“ pastora. Jednou, bylo to v suchém létě,
přišla k domu mladá žebračka a prosila o kou-
sek chleba a o vodu. Chleba dostala, a když se
nahýbala pro vodu, všiml si Bernt, že má na kr-
ku křížek, jaký nosili katolíci. „A ven, okamži-
tě!“ vykřikl kostelník a vykázal nebožačku bez
pití z domu. Dívka se u chalupy rozplakala, za-
čala vzývat Pannu Marii a hle: z jejích slz se na
vyprahlé zemi utvořil pramínek, maličká stu-
dánka. Zázrak! Pak najednou, jak žebračka
znenadání přišla, tak zmizela. Ten pramínek
tam ale už zůstal a pro luterána Bernta to bylo
Boží znamení. Okamžitě se stal tajným katolí-
kem, a když Švédové odtáhli, byla jeho rodina
první katolickou v Lomnici a Tylově. Zůstal
kostelníkem tentokráte už v katolickém kostele
a „mnohokráte byl pochválen, ano i jinak oce-
něn za píli, snahu a úsilí v obrácení spoluobča-
nů na katolictví“. Tolik kroniky.
Čtenáři si příběh asi okomentují sami, nicméně
skeptik se otáže, proč se nešla ona žebračka na-
pít vody z potoka pár kroků od chalupy?
Na závěr jen konstatování smutného faktu, že
téměř všechny popsané studánky už zanikly -
jednak kvůli „statkářským“ melioracím, jed-
nak nevšímavostí v době současné. Třeba ško-
da je zdroje u penzionu Lomnický šenk. On to
bude asi trend na celém Rýmařovsku, čest vý-
jimkám. Zájemci najdou více na www.studan-
ky.cz. Jaroslav Chytil
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Akce hradu Sovince
19. a 20. května

Kašpárek ze skalního hradu
Loutkářská a divadelní pouť

Víkend plný loutkových i hraných pohádek
Pověsti, divadelní příběhy a napínavé zápletky

Po oba dny celodenní program

Píše se rok 1602. Český král Rudolf II. nařídil
u příležitosti oslavy svých padesátých narozenin

uspořádat po celé zemi velkou veselici.
Sovinecký purkrabí má v plánu slavnost překazit.

Jak to dopadne? Přijeďte a uvidíte!

Účinkují:
Sdružení M.C.E. dbá na naprostou věrohod-
nost svých vystoupení. Dokonale ovládá ex-
hibiční ukázky boje. Šermířské zápletky
a souboje jsou díky odbornému poradenství
propracované do detailu. V celkovém pořadí
třetí návštěvnicky nejoblíbenější účinkující
na Sovinci.

Divadelní soubor Kašpárkova říše je loutko-
vé divadélko s dlouholetou tradicí. Kašpárek
a další pohádkové bytosti v podání tohoto sou-
boru přijedou porazit zlo na Sovinec poprvé.
Loutková zájezdová scéna Kašpárkův
svět má ve svém repertoáru pohádky, které
sledují jeden cíl - pobavit a zaujmout malého
diváka. Příběhy, kterými provází veselý kaš-

párek, navozují neopakovatelný pocit kon-
taktu s loutkami.
Skupina historického šermu Revertar zasa-
zuje svá šermířská vystoupení do období 
vrcholné gotiky. V soubojích používá od pal-
cátů, přes meče až po sekery. Tentokrát na sku-
pinu čeká nesnadný úkol. Muzeum Bruntál

ve spolupráci se sdružením Dědictví

Třináctá komnata soužití Čechů a Němců
„Stejně jako jarní slunce odhalí špínu ukrytou
pod sněhem, ukáže se jednou ve světle pravdy
každý podvod a klam!“
Chtěla bych odhalit třináctou komnatu, pravdu
života Čechů a Němců v minulosti i přítom-
nosti, v době 67 let po II. světové válce.
Blíží se máj - lásky čas a osvobození z útlaku,
zrady, zla, slzí a smrti. Čí vinou, ať si mínění 
udělá každý sám. Kdo víc, kdo míň, kdo nic!
Léta mi celá doba leží na srdci a trápí mě, pro-
tože zjišťuji také, že nám všem, ročníkům
1930-1940, se kniha a komnata uzavírá. Chci
se tímto článkem vrátit do minulosti, ale hlav-
ně podívat do lepší budoucnosti.
Stránku otevřít, aby i více pravdy se dostalo
na světlo Boží a naše děti a vnoučata českých
i německých rodin věděly, že válku si žádný
z nás nepřál a naši předkové pro to něco udě-
lali, aby tomu nejhoršímu, světovému ohni
a zabíjení se navzájem, zabránili. Také z prv-
ní světové války nevyšel žádný vítěz, jen po-
ražený a smrt. Vím jen to, co jsem se dosle-
chla od rodičů a známých, kteří se scházeli
u nás nebo v jiných rodinách či v blízké hos-
půdce po večerech, aby zlu zabránili. Scházeli
se tam lidé obou národností, založili protifa-
šistickou organizaci, kde se stále setkávalo ví-
ce lidí, neboť se začalo proslýchat, že se blíží
II. světová válka.
V roce 1927 se mí rodiče potkali a chtěli začít
život plný lásky pro sebe a svou rodinu. V květ-
nu 1928 se jim měl narodit syn. Neměli kde
bydlet, proto podali žádost na městském úřadě
o povolení, které jim připsal notář Karl Seka.
V té době byla velká nezaměstnanost. Peníze
nebyly, ale pomalu začali se stavbou. Mezitím
bydleli různě. Začalo velké odříkání, uskrovně-
ní, úsilí, strádání, strach z toho, co přijde. Hitler
se dostal podfukem s vojskem do Rakouska.
Naše země byla blízko a chtěl získat naše

Sudety - severní Moravu, Slezsko a Orlické ho-
ry. Víc prý nezabere, ale sliby, chyby. Přišel do
celé české země, stejně tak i do Polska a Itálie.
Já jsem tehdy nevěděla o starostech mých rodi-
čů, narodila jsem se ve válce roku 1940, ma-
minka byla sama s námi dvěma dětmi, tatínek
byl mezi prvními, kteří byli povoláni do války.
Dům nedodělaný, ale bydleli jsme. Hitler viděl,
že jsou lidé nespokojeni, bez příjmů, rodiny
bez mužů, bez opory. Začal se stavbou dálnic,
dětem dal oblečení a něco na přilepšenou. Tím
si chtěl získat všechen lid. Muži a synové na
frontách umírali. České muže poslal na práci
do Německa, protože do války museli jen
Němci. Lidé, kteří chtěli vše zastavit, pracova-
li dál, protože pevně věřili, že se jim od „světa“
dostane pomoci. Chystali na Hitlera různé 
atentáty, ale žádný nevyšel, měl z pekla štěstí.
V roce 1944 byl do války povolán i můj šest-
náctiletý bratr. Rozkazem šli do války i patnác-
tiletí. Nikdo, nikdo si válku nepřál. Maminka
byla na pokraji smrti strachem se mnou sama
doma. Pak přišlo konečně toužebně očekávané
osvobození. Ležely jsme na posteli oblečené,
abychom v případě zásahu mohly aspoň ven.
Němci se nesměli ani zamykat, aby ruské voj-
sko mohlo dovnitř. Maminka se jednou zamk-
la, mladý voják, asi šestadvacetiletý, vykopl
dveře, maminka plakala a on pak dveře opravil.
Spala jsem na posteli oblečená. I on se rozpla-
kal a lámanou němčinou řekl, že má doma také
dvě děti.
K čemu ta válka byla? Tatínek přišel domů se
zašitou hlavou, bratra chytili v Karviné, kde
přežíval v dolech. Někteří se však už nevrátili
z války vůbec, ani můj osmnáctiletý bratranec,
a někteří jeli hned do Německa. Táta říkal,
mám v Čechách rodinu, jedu domů. Na silni-
cích leželi roztrhaní koně a lidé. Kolik třinácti-
letých a čtrnáctiletých padlo.

Nechtěli jsme válku. Nadešel čas zrůdných od-
plat, první transporty a vyhnání Němců už v říj-
nu 1945 v otevřených vagónech, když předtím
museli týden pěšky s 50 kg nejnutnějších věcí
do země, kterou nikdy neviděli a která je ne-
chtěla přijmout. Považovali je za zběhy. Sami
měli vše po válce zničené. Tisíce jich zahynuly
v transportech. Děti, staří lidé. Za co a proč?
Z vagónů vyhazovali mrtvé děti a staré lidi ne-
bo udělali společný hrob. Co tito lidé provedli,
čím se provinili, za co tolik trpěli? Pořád se
ptám, proč taková nenávist? Hloupě můžou
mluvit jen ti, kdo o válce nic nevědí a znovu
chodí po ulicích hajlovat. Válku si nikdo nepřál
a nikdo si ji nepřeje.
Když mě později lákali do strany, řekla jsem:
Nikdy! O co byli komunisté lepší než fašisté?
Týrali nevinné lidi ještě dlouho po válce. Trpěli
kněží za slovo Boží, trpěl každý obyčejný člo-
věk, jen za blbý vtip nebo slovo. V roce 1948
jsme přišli o dům, který rodiče těžce postavili.
Fašista nebo komunista - byla to stejná banda.
Bůh dal každému člověku schopnost rozhod-
nutí, jak se zachovat. Všechen lid, který se tak-
hle zachoval, jej zradil a zklamal. I my všichni
máme na všem vinu. Jen se přiznat. Platilo zub
za zub, oko za oko! Mí rodiče už nikdy do své
smrti nechodili k volbám. Říkali, však si od-
volte tu vaši stranu, jinou stejně nemáte.
Vím, že i v dnešní době by k volbám nešli.
Stran je mnoho, ale není koho volit. Lidé nebu-
dou mít peníze na doktora, léky, operace, pobyt
v nemocnici. Budou umírat v bolestech bez po-
moci, bez zubů a bez lásky. Říkalo se, že za pe-
níze si zdraví nekoupíš, ale dnes to vypadá, že
už to neplatí.
Odpuštěním se v srdci potemnělého ohně roz-
žíhá Boží světlo. Buďme navzájem solí země
našeho společného domova.

Olga Schreiberová
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První stfiedu v mûsíci, v dobû „po-
ledního klidu“, nás zaruãenû probe-
re ostr˘ zvuk sirén trvající cel˘ch
140 vtefiin! Ne, není to vrtoch nebo
jak˘si rozmar hasiãÛ, aby vás snad
probudili z poobûdového spánku. Ale
jejich práce a hlavnû nutnost pravi-
delné kontroly takzvan˘ch konco-
v˘ch prvkÛ varování.
Příslušníci Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky se při
své činnosti také starají o to, aby-
chom byli včas varováni v případě
hrozby nebo vzniku mimořádné 
události.
Zkouška sirén, nebo skutečné
varování před nebezpečím?
„Zkouška nebo skutečné varová-
ní prostřednictvím sirény je jasně
odlišitelné. Zkouška sirén probíhá
zpravidla první středu v měsíci ve
12 hodin nepřerušovaným tónem
po dobu 140 vteřin. K varování
obyvatelstva před hrozbou nebo
při vzniku mimořádné události je
používán jeden varovný signál pod
názvem „Všeobecná výstraha“.
Tón je kolísavý, trvá 140 vteřin
a může zaznít v cca tříminutových
intervalech,“ vysvětluje ředitel od-
boru ochrany obyvatelstva a krizo-
vého řízení generálního ředitelství
HZS ČR plk. Ing. Ivan Koleňák.
Po tomto signálu bezprostředně
následuje verbální tísňová infor-
mace, kterou se sdělují obyvatel-
stvu údaje o povaze hrozby nebo
již nastalé mimořádné události (na-
př. chemické havárii, radiační ha-
várii, nebezpečí zátopové vlny)
a opatření k ochraně obyvatelstva.
Sirény ale také vysílají „Požární
poplach“, jenž slouží ke svolání

jednotek požární ochrany. Signál
je vyhlašován přerušovaným tó-
nem sirény po dobu jedné minuty.
Máme mluvící sirény
Technologie a pokrok je hmatatel-
ný ve všech oborech. A to se nevy-
hýbá ani sirénám. Aby obyvatelé
neprožívali v době zkoušky sirén
šok, zda se skutečně něco nestalo,
od roku 2009 je u elektronických
sirén několik minut před jejich
zkouškou odvysílána verbální in-
formace, která na zkoušku sirén
v celé republice upozorní. Tyto in-
formace neumí odvysílat starší ty-
py sirén, tedy elektrické, ale ty jsou
postupně nahrazovány moderními
sirénami.
Kdo sirény pouští ke slovu?
Jednotný systém varování a infor-
mování v rámci celé České repub-
liky lze ovládat z operačního a in-
formačního střediska HZS ČR.
V jednotlivých krajích jej ovládají
operační a informační střediska
HZS kraje a také některé obce.
Více jak pět tisíc sirén
Na celém území republiky je nain-
stalováno, prověřováno a udržová-
no v provozuschopném technic-
kém stavu více jak pět tisíc sirén,
z nichž většinu je možné ovládat
dálkově. Tyto sirény pokrývají
85 % obydleného území ČR va-
rovným signálem.
Existuje několik typů sirén: nej-
modernější - elektronické, opatře-
né hlasovým modulem, elektrické
rotační - s přijímačem dálkového
ovládání, elektrické rotační ovlá-
dané místně tlačítkem. Někde jsou
umístěny i místní rozhlasy, které 
umožňují vysílání varovného sig-

nálu i předání hlasové tísňové
informace a jsou zapojeny
do systému dálkového 
ovládání.
Provázanost jednotného sys-
tému varování a informování
s hromadnými informačními
prostředky umožňuje včasné
a plošné informování osob
o hrozícím nebo vzniklém
nebezpečí.
I o sirény se musí někdo
starat
„Celá infrastruktura jednot-
ného systému varování a in-
formování je pod neustálým
dohledem odborníků Hasič-
ského záchranného sboru
ČR. Její provozuschopnost
zajišťují pracovníci Opravá-
renského závodu Olomouc
(účelové zařízení MV-GŘ

HZS ČR). Na nich závisí funkčnost
celorepublikového systému varo-
vání a informování. Pohotovostní
skupina závodu pravidelně v teré-
nu kontroluje a provádí potřebnou
údržbu a opravy radiové infra-
struktury v podobě více než 140 vy-
sílačů a dalších pracovišť, ze kte-
rých je systém ovládán. Rovněž
každý koncový prvek zapojený do
systému (sirény, místní rozhlasy)
musí alespoň jednou za rok projít
revizí,“ dodává pplk. Ing. Pavel
Musil, technik komunikační a in-

formační služby generálního ředi-
telství HZS ČR.
Varování obyvatelstva zabezpečují
podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systé-
mu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ha-
sičské záchranné sbory krajů 
a obecní úřady.

kpt. Ing. Ivana Svitáková,
tisková mluvčí

Ministerstva vnitra ČR,
generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR

Užitečná informace

Proč houkají sirény

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 květnu
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):
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.
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V neděli 15. dubna sehráli naši fotbaloví do-
rostenci třetí mistrovské utkání. Tentokrát
hráli kluci proti FK SK Polanka na jejich
hřišti. Polanka nás ze začátku téměř k niče-
mu nepouštěla a netrvalo více jak dvacet mi-
nut a jejich tlak skončil gólem v naší brance.
Dalo by se o něm spekulovat, neboť hráč
Polanky měl příliš vysoko nohu, trefil naše-

ho gólmana kopačkou do prsou a z toho pad-
la už zmíněná branka. Naše hráče to ale na-
štěstí nijak nerozhodilo a o to víc začali bo-
jovat.
Do druhé půle nastoupili s velkým nasaze-
ním a odhodláním změnit výsledek. Tlak byl
z naší strany neutuchající, ale nebylo nám
přáno vsítit branku. Až v poslední minutě zá-

pasu střelil gól po závaru před bránou Jakub
Holuša, který tak vyrovnal na konečných
1:1. Byl to velmi důležitý bod pro tým 
TJ Jiskra Rýmařov a kluci se na něj pořádně
nadřeli. Bojovalo se i s počasím, velmi silně 
pršelo a terén připomínal spíše bahenní láz-
ně. Ale pro obě mužstva to byly stejné pod-
mínky. Tomáš Durna

Sport

Vydřená remíza

V sobotu 28. dubna odehráli doro-
stenci další utkání krajské soutě-
že. Tentokrát byl naším soupeřem
TJ Sokol Vřesina, se kterým jsme
na podzim na jejich hřišti remizo-
vali 4:4. Měli jsme co napravovat.
V minulém zápase s Olympií
jsme prohráli 8:1 a uřízli si tak
velkou ostudu. Ale kluci to vzali
zodpovědně a od úvodního hviz-
du rozhodčího šli do hry naplno.
Už ve druhé minutě zápasu
vstřelil první gól Kamil Pauler,
ten v zápětí vstřelil i druhý gól
a naši už si hráli, co chtěli, a uží-
vali si hru. Soupeře k ničemu ne-
pustili, což dokládá i fakt, že na
našeho gólmana Martina Ilnic-
kého šla v první půli jen jedna
střela. První poločas tak skončil

5:0 a za takového stavu se jde do
kabin mnohem veseleji.
Druhá půle se hrála ve stejném
duchu, ale po pěkných kombina-
cích nás zrazovala koncovka.
Kamil Pauler završil svůj hat-
trick, když vstřelil další gól.
Konečný výsledek 8:0 pro TJ Jis-
kru Rýmařov napravil ostudnou
porážku z minulého zápasu.
Diváci si určitě přišli na své a zá-
pas si museli užít ke své spokoje-
nosti. Branky: Pauler 3, Holuša,
Zatloukal, Tlapal, Bendík, Ka-
meník. Další zápas hrají doro-
stenci již v úterý 1. května, a to
dohrávku se Sokolem Vrbno pod
Pradědem.
Sestava: Ilnický, Tlapal, Bureš,
Mrhal, Klembara, Skrutek (46’

Turták Jindřich), Turták Michal
(46’ Bendík), Vaněrek (46’ Zif-
čák), Zatloukal, Pauler (46’ Mi-

tov), Holuša (85’ Kameník). Tre-
nér: Roman Procházka. 

Tomáš Durna, vedoucí týmu

Rýmařov si spravil pověst vysokým skóre

V sobotu 28. dubna se ráno obje-
vilo nejen slunce, ale také dese-
tibojaři. Sešli se na hřišti u ZŠ 
1. máje, které po úpravách pana
Hofmana navozovalo atmosféru
téměř olympijskou.
V každé kategorii se sešel slušný
počet závodníků. První poměřili
síly muži C. Od prvního hodu se
ujal vedení Hynek Janků, jehož
nejdelší hod měřil 11,17 m. Na
jeho vítězný hod dotíral svým
předposledním pokusem Ivo
Volek, když vrhnul kouli do

vzdálenosti 11,04 m. Tím si bez-
pečně zajistil druhé místo před
vybroušeným technikem Václa-
vem Orlíkem (9,99 m), který ob-
sadil příčku třetí. Devítimetro-
vou hranici překonal ještě
Jaroslav Hofman pokusem dlou-
hým 9,27 m. Rapidní zlepšení
ve třetí sérii zaznamenal Jan
Horáček, který jen těsně nedosá-
hl 9 m (8,93 m).
Poté obsadili vrhací kruh pří-
slušnice něžnějšího pohlaví.
Ženy B v počtu deseti závodnic

usilovaly o vrhačský trůn.
Nakonec jej po počátečních
technických obtížích uchvátila
Jana Egidová (6,83 m) před
Markétou Míčkovou (6,73 m).
Třetí místo bezpečně obsadila
duše desetiboje Alena Jurášová
s výkonem 6,46 m.
Žen kategorie A se sešlo šest.
Vítězka Marcela Žáková jako je-
diná žena předvedla hod přes 
7 m, konkrétně 7,09 m, a právem
získala první místo. Na druhém
místě se po celou dobu série 
držela Andrea Továrková s vý-
konem 6,68 m. Vše ale změnila
poslední série, kdy zabojovala
Dáša Suchánková. Její závěreč-
ný hod měřil 6,85 m a na Andreu
zbylo třetí místo.
Kategorie mužů B měla také jed-
noznačného vítěze - Josefa Vo-
syku. Na první příčce se usadil

hned od prvního hodu a zvítězil
s 11,61 m dlouhým pokusem.
Druhý v pořadí Josef Kočnar po-
slal kouli technicky velmi vyda-
řeným pokusem do vzdálenosti
10,01 m. Na třetí příčku se 
s 9,31 m dostal Jiří Štanglica.
Velmi těsný souboj proběhl
o čtvrté místo - nakonec jej o je-
den centimetr získal Alan
Dolníček před Mirkem Egidou
(8,90 m, resp. 8,89 m).
Tradičně nejvíce obsazená kate-
gorie mužů A také nabídla krásný
souboj, napínavý až do posled-
ních pokusů. První pokusy u vět-
šiny atletů nepatřily k nejvydaře-
nějším. Tomu v druhé sérii učinil
přítrž Bedřich Štěpaník, který po-
slal kouli k 10 m, konkrétně 9,94
m daleko. To vyburcovalo konku-
renci a Beďovi nakonec zajistilo
třetí příčku v závodu. Překonali

Desetibojaři vrhali koulí

Fota: Rudolf Heisig

Celkové pořadí po osmi disciplínách:
Muži A: 1. J. Jaroš 2. K. Toman 3. T. Gromus
Muži B: 1. J. Svedoník 2. J. Kočnar 3. J. Štanglica
Muži C: 1. J. Hofman 2. I. Volek 3. H. Janků
Ženy A: 1. A. Továrková 2. L. Metelková 3. M. Žáková
Ženy B: 1. J. Urbanová 2. A. Jurášová 3. J. Egidová

Foto: archiv TJ Jiskra Rýmařov
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jej dva desetibojaři, kterým atle-
tické disciplíny opravdu sedí:
Milan Metelka a Pavel Kon-
štacký - první dosáhl pokusu za 
10 m Milan (10,20 m) a dvě série
vedl. V poslední sérii však zabo-

joval známý srdcař Pavel
Konštacký a poslal kouli na znač-
ku 10,25 m, což mu doslova za
pět minut dvanáct zajistilo vítěz-
ství. Nejvíce závodníků se srov-
nalo okolo vzdálenosti 9 metrů.

Jak se opět ukázalo, vrh koulí je
technická disciplína, která vyža-
duje koordinovat pohyby celého
těla. Znovu jsme se přesvědčili,
že to není vůbec jednoduché,
a znovu si mnozí z nás slíbili, že

do příště budou trénovat.
Další disciplínou, která nás čeká,
je skok daleký. Ten se uskuteční
v pátek 18. května od 16.30 na
školním hřišti ZŠ Jelínkova 1.

Petra Dobrevová

Autokrosová sezóna odstartována
V sobotu 21. dubna se uskutečnil 1. závod
šestidílného seriálu auto-hobby-crossu
v Rýmařově pod názvem Rýmařov Hyundai
cup. Na start závodu se postavilo sedmnáct
jezdců.
V divizi D.1 nastoupilo osm vozů, po zá-
kladních čtyřech rozjížďkách se všichni do-
stali do finále. Již v průběhu základních roz-
jížděk se rýsovali favorité finálové jízdy, kte-

rá se jela na patnáct kol. Alfred Heinisch,
Zdeněk Vilímek a Jiří Křístek předváděli di-
vákům nádhernou podívanou. Ovšem ve fi-
nále bylo vše jinak. V průběhu finálové jízdy
nejprve odstoupil Zdeněk Vilímek a po něm
i Jiří Křístek. Vítězem prvního závodu D.1
v sezóně 2012 se nakonec stal Alfred
Heinisch s vozem Škoda Felicia, 2. místo ob-
sadil Jan Pavču s vozem Škoda Favorit, třetí
skončil Vladimír Palát s vozem Suzuki.
Do závodu divize D.2 se přihlásilo devět
jezdců, po základních rozjížďkách se ale na
startovní čáru postavilo pouze šest vozů.
Toto finále nemělo jasného favorita. Jelo se
opět na patnáct kol. Vítězem divize  D.2 se
v prvním závodě stal Ondřej Valák s vozem
VW, 2. místo obsadil Filip Horáček s vozem
Seat a třetí dojel Pavel Kolomazník s vozem
VW, který v cílové rovince posunul loňského
vítěze divize Mirka Šubu na 4. místo.
Do závodu motorových čtyřkolek se opět
přihlásilo pět jezdeckých nadějí. Závodníci
jeli čtyři základní rozjížďky a finálovou jíz-
du. Bylo dobře vidět zlepšení některých

jezdců oproti minulé sezóně. Škoda že se
jich nepřihlásilo více. První místo získal Jan
Jiří Žák, 2. místo Michal Grichwalský a 3.
místo Filip Horáček ml. Jako čtvrtý dojel
Petr Hrabal a pátý Lukáš Konečný.
Podle ohlasu jezdců i diváků, kterých se se-
šlo překvapivě mnoho, se závod vydařil.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří nám
pomáhali při přípravě či v průběhu závodu.
Další závod seriálu Rýmařov Hyundai cup se
jede 19. května na trati pod firmou
Styrotrade.
Vše podstatné najdou naši příznivci na strán-
ce auto-hobby-cross-rymarov.blog.cz.

Jan Dohnal, Auto-hobby-cross-Rýmařov

Výzva
V úterý 1. května kolem 12. hodiny se
na ulici Karla Schinzela v Rýmařově
ztratila Želva nádherná o délce 25 cm,
vážící 1,6 kg. Poctivému nálezci předem
děkuji za informaci či vrácení. 

Jitka Táborská, tel.: 776 052 410.Foto: archiv J. Dohnala
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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

Podhorská nemocnice, a. s., R˘mafiov,
pfiijme pracovníka do pracovního pomûru na pozici:

Kumulovaná funkce 
- Referent právního oddûlení, mzdová úãetní

PoÏadujeme:
• ukonãené magisterské vzdûlání (bakaláfiské studium nebo ÚSV  

s maturitou a praxí v oboru),
• schopnost aktivního, samostatného jednání,
• vstfiícné, loajální chování a vystupování,
• pracovitost, spolehlivost a odpovûdnost.

Termín nástupu:
1. ãervence 2012

Kontakt:
Hana Camfrlová, PaM,

Hana.Camfrlova@podhorska.cz, 554 700 231
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