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Koncert pro Michalku přinesl výtěžek devět tisíc korun
Projekt Michalka pokračoval 
v úterý 29. dubna benefiční aka-
demií. Pásmo vystoupení ve vel-
kém sále Střediska volného času
společně připravily Základní ško-
la Rýmařov, Školní náměstí,
Gymnázium a Střední odborná
škola Rýmařov, Základní umě-
lecká škola Rýmařov a sociálně

terapeutická dílna Buřinka Dia-
konie ČCE - střediska v Rýma-
řově. Na pódiu se střídala taneční,
herecká a hudební vystoupení
v podání dětí a studentů i klientů
Buřinky, kteří se rozhodli nejen
potěšit a pobavit publikum, ale

hlavně přispět k projektu na pod-
poru těžce zdravotně postižené
Michalky Boudové. Do zaplně-
ného sálu se na přehlídku přišla
podívat i Michalčina maminka
Zdena Boudová (rozhovor s ní
jsme přinesli v minulém čísle).
Velký zájem veřejnosti o akade-
mii, předchozí koncerty a o sa-

motný projekt těší zejména jeho
iniciátorku Staňku Gerhardovou:
„Myslím si, že se nám to povedlo.
Koncert pro Michalku splnil
hlavní myšlenku - podpořit Pro-
jekt Michalka a současně nabíd-
nout divákům emotivní zážitek.

Diváci, kterých přišlo opravdu
hodně, a také účinkující tak po-
myslně vytvořili most mezi zdra-
vými lidmi a lidmi s handica-
pem.“
Studenti gymnázia se Štefanem
Janošťákem na úvod předvedli
černé divadlo Panna a vodník.
Obří chobotnice ze scénky pak
s Michalčiným jménem zůstala
symbolicky nad scénou po celou
akademii. Gymnazisté ukázali
ještě další tři úspěšná vystoupení
ze své školní akademie - Černo-
bílý svět, koláž tanečních stylů
Evolution of Dance a rytmickou
scénku Co by kdyby, do níž se na

posledních chvíli zapojila i profe-
sorka Zdena Sedláčková.
Základní školu na Školním ná-
městí reprezentoval Dan Dolan-
ský, podle slov Staňky Ger-
hardové „malý vzrůstem, ale vel-
ký svým básnickým přednesem“.
Děti z jeho třídy ukázaly pohybo-
vé vystoupení Loupežníci a starší
žáky školy zastupovala klávesist-
ka Jitka Kanovská s učitelem
Martinem Jirušem ve společné
interpretaci písně Hey, brother.
Bývalé žáky školy, kteří nyní
navštěvují sociálně terapeutickou
dílnu Buřinka, mohlo publikum
vidět ve dvou tanečních číslech
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s nádechem Orientu a s energií
roztleskávaček. „Pro náš kolektiv
ze ZŠ Rýmařov na Školním ná-
městí to bylo i trochu vzpomínko-
vé, protože téměř všechny z Bu-
řinky známe ze školních lavic
a bylo moc hezké je vidět v akci,“
dodala Stanislava Gerhardová.
Taneční obor ZUŠ pod vedením
Aleny Tomeškové na jevišti před-
vedl choreografie ve formacích
od nejmenších dětí až po juniory
včetně soutěžních skladeb, s ni-
miž letos obor objíždí taneční
klání. „Skladbu How v tanečním
provedení zkušených tanečníků
mám velmi oblíbenou. V rádiu ji
hrají často, vzpomenu si pokaždé
na obětavou práci Aly Tomeškové

a ladnost pohybu mé oblíbené só-
listky Míši Blaškové. Také malé
černobílé slečny Adamsovy z díl-
ny tanečního oboru ZUŠ byly pů-
vabné a roztleskaly celý sál.
Kostýmy tanečnic z Říše jeřabin
jsou tak krásné, že i kdyby děv-
čátka stála, bylo by na co koukat.
Jenže ony ještě tančily na jednič-
ku s hvězdičkou!“ komentovala
výkony tanečníků Staňka Ger-
hardová.
Ve finále se všichni účinkující se-
šli na jevišti a společně zazpívali
píseň Cesta Tomáše Kluse a ka-
pely Kryštof.
„Koncert byl nádherný, ale vzalo
mě to. Když jsem tam viděla ty
prcky až po ty velké, promítala

jsem si život Michalky, jaké by to
bylo, kdyby byla zdravá a byla
tam mezi nimi a o co jsme obě
přišly. Jinak to bylo krásné a moc
všem děkuji,“ svěřila se po pře-
hlídce Zdena Boudová.
Poděkování iniciátorky projektu
Stanislavy Gerhardové míří ke
všem, kdo se na Koncertě pro
Michalku podíleli: účinkujícím
za nádherná vystoupení, učite-
lům, trenérům a asistentům, kteří
své žáky připravovali. Dále jme-
novitě Zdence Sedláčkové za vel-
ký podíl na organizaci koncertu,
ředitelce Gymnázia a SOŠ Rý-
mařov Zdeně Kovaříkové, její zá-
stupkyni Soně Kováříkové, ředi-
telce Haně Měrákové a všem ko-

legyním a spolupracovníkům ze
ZŠ Rýmařov, Školní náměstí, ře-
ditelce Diakonie ČCE - střediska
v Rýmařově Marcele Staňkové,
řediteli ZUŠ Jiřímu Tauferovi,
vedoucí tanečního oboru Aleně
Tomeškové, Lucii Camfrlové
a pracovníkům Buřinky, konfe-
renciérům, kteří akademii dopro-
vázeli mluveným slovem, a ředi-
telce SVČ Marcele Pavlové za
laskavé bezplatné zapůjčení sálu
a poskytnutí zvukařů a osvětlova-
čů. Díky patří i všem, kteří přišli
na Koncert pro Michalku či jak-
koli jinak podpořili Projekt
Michalka. Výtěžek z koncertu
dosáhl výše 9 000 Kč. 

ZN

Prvního května jsme oslavili
Svátek práce, někteří z nás prací,
někteří lenošením. Myslím, že
vznik tak významného dne stojí
za připomenutí.
Dne 1. května 1886 proběhla
v USA pod vedením odborů 
a anarchistů celodenní stávka vy-
hlášená anarchistickým deníkem
The Alarm, usilující o osmihodi-
novou pracovní dobu bez ztráty
mzdy. Stávkovalo na ní celkem
asi 300 tisíc dělníků. 3. května
proběhlo v Chicagu shromáždění,
při kterém došlo ke střetu demon-
strantů s pořádkovými silami
a o život přišlo v důsledku poli-
cejní palby několik stávkujících.
Následně 4. května zemřeli další
lidé po výbuchu bomby při de-
monstraci na Haymarket Square,
za což bylo obviněno a bez důka-
zů odsouzeno k popravě několik
anarchistů. Tuto akci známe také
pod názvem Haymarketský ma-
sakr.
Poprvé se Svátek práce v USA ce-
lostátně slavil 1. května 1888.
Celý den probíhaly stávky a de-
monstrace na památku dva roky
starých událostí. Postupně se tato
idea šířila do světa a přidávaly se
k ní různé myšlenkové proudy.
O rok později přijala II. internaci-
onála 1. máj za oficiální svátek
práce i v Evropě.
V českých zemích se poprvé sla-
vil v roce 1890 na Střeleckém ost-
rově v Praze. Postupně se k osla-
vě tohoto svátku přidávaly další
proudy, například katolická cír-
kev, která jej roku 1955 zasvětila
sv. Josefu dělníkovi. Před sameto-
vou revolucí v socialistických ze-
mích patřil tento svátek mezi nej-
důležitější, organizovaly se maso-
vé prvomájové průvody, které

procházely městem, často před
tribunou s místními představiteli
moci. V průvodu byly zastoupeny
podniky, školy i různé zájmové
organizace. Kromě pěších účast-
níků městem projížděly i alego-
rické vozy. Neodmyslitelnou sou-
částí průvodů byly nejrůznější
transparenty a mávátka, ale také
pugety květin, šeříků a podobně.
Statistické ročenky úřadů práce
již několik let po sobě ukazují 
alarmující míru nezaměstnanosti.
Svátek práce by měl být uctíván
především všemi pracujícími -
dělníky, ale také pracující inteli-
gencí atp. Mezi námi jsou ale také
lidé, kteří chtějí pracovat, ale prá-
ci nemají. V našem městě je těch-
to občanů hodně, s mnohými
z nich jsem v kontaktu, někteří
musí dokonce hledat i odbornou
pomoc. Možná by měl být Svátek
práce pro politiky nejen formál-
ním dnem v kalendáři, ale přede-
vším impulsem k zamyšlení nad
hledáním způsobu, jak řešit neza-
městnanost v nejvíce postižených
oblastech. Jsou země, které našly
cestu, jak nezaměstnanost co nej-
více snížit. Dokonce i král Karel
IV. podle pověsti hledal řešení
v podobě Hladové zdi, při jejíž
stavbě našla práci část nezaměst-
nané městské chudiny. Někdy je
potřeba se také poučit příklady
z minulosti, vždyť krize v oblasti
ekonomiky, potažmo v oblasti ne-
zaměstnanosti tady již několikrát
byla. Světová hospodářská krize
v roce 1929 dokonce vedla k za-
ložení nového ekonomického
směru keynesiánství, které označu-
je nezaměstnanost za největší zlo
v ekonomice, jak popisuje key-
nesiánská „bible“ Obecná teo-
rie zaměstnanosti, úroku a pe-

něz vydaná v roce 1936.
Jsem optimista, a tak věřím, že
současná politická garnitura najde
společné řešení v oblasti aktivní
politiky zaměstnanosti a ubude
spoluobčanů, kteří musí navště-
vovat úřady práce.
Na závěr bych rád použil citát
Alberta Einsteina: Úspěch v živo-

tě? To je vlastně rovnice: A = X +
Y + Z. X znamená práce a Y fair
play. A co Z? Z znamená držet ja-
zyk za zuby. Boci

Zdroje: Wikipedie. Wikipedie [on-
line]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/
Svátek_práce

Pár slov... o Svátku práce
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 24. dubna se konalo ve velkém sále Střediska volného ča-
su na Okružní ulici dvacáté čtvrté řádné zasedání zastupitelstva
v tomto volebním období. Na programu jednání byl závěrečný účet
města za rok 2013 (včetně hospodaření příspěvkových organizací),
zpráva o hospodaření Městských služeb, Tepla, Spojených lesů, s. r. o.,
a p. o. Byterm za rok 2013, dále projednání situace ve VaK, a. s.,
Bruntál, věcný rámec akcí (Integrovaný dokument) na období 2011-
2014, majetkové záležitosti a bod různé. Zastupitelé přijali celkem
osmačtyřicet usnesení, většinu z nich tvořily majetkové záležitosti.

Výsledky hospodaření města za rok 2013
Zastupitelé města projednali na svém zasedá-
ní 24. dubna jako jeden z hlavních bodů jed-
nání Závěrečný účet města za rok 2013.
Hospodaření města skončilo v loňském roce
přebytkem 4,607 mil. Kč. Celkové příjmy by-
ly 225,6 mil. Kč a výdaje 221 mil. Kč. K do-
sažení tohoto výsledku muselo město ovšem
čerpat úvěr na investice ve výši 26,5 mil. Kč.
Minulý rok byl totiž rokem na investice mi-
mořádně bohatým. Dosáhly celkového obje-
mu přibližně 84 mil. Kč, přičemž investiční
dotace činily 18,3 mil. Kč. Mezi finančním
objemem nejdůležitější investice patřilo do-
končení rekonstrukce Střediska volného času
(26,022 mil. Kč), rekonstrukce náměstí Míru
včetně záchranného archeologického výzku-
mu (24,249 mil. Kč), zateplení budov MŠ 
1. máje, MŠ Janovice, ZŠ Julia Sedláka
a Bytermu na Palackého 11 (celkem 8,088

mil. Kč), regenerace sídliště Větrná - Hor-
noměstská (4,549 mil. Kč), vybudování spor-
toviště u ZŠ 1. máje (3,703 mil. Kč), regene-
race sídelní zeleně III a IV (3,250 mil. Kč),
vytvoření mokřadní tůně v Jamarticích 
(2,355 mil. Kč), sanace skládky odpadů
(1,399 mil. Kč) a další investice.
K 31. prosinci 2013 město čerpalo šest úvěrů
v celkové výši 60,2 mil. Kč, z toho jsou tři 
úvěry ve výši 18,3 mil. Kč spláceny Byter-
mem z jeho rozpočtu. V roce 2015 bude spla-
cen úvěr města z roku 2010 čerpaný na spo-
lufinancování investic roku 2010 a v roce
2016 bude splacen jeden úvěr Bytermu čer-
paný v roce 2007 na výměnu oken. Nejdéle
bude splácen úvěr Bytermu na program
Zelená úsporám a Nový panel - do roku 2030.
Zadlužení města je vzhledem k výši jeho roz-
počtu a majetku v ukazatelích likvidity hod-

noceno velmi příznivě a dluh nemá rozhodu-
jící vliv na jeho hospodaření. Úroky z úvěrů
za rok 2013 jsou 1,049 mil. Kč a po odečtení
dotace na úroky (z programu Nový panel) ne-
dosahují ani 2 % za rok. To jsou spolu s mož-
nostmi čerpání dotací na investice a podstat-
ným snížením cen ve výběrových řízeních na
dodavatele staveb rozhodující faktory pro
schopnost města investovat do potřebných
záměrů.
Hospodaření města prošlo zevrubnou kontro-
lou při auditu hospodaření pracovníky
Krajského úřadu MSK a ten neshledal žádné
závady. Celý materiál je poměrně obsáhlý
a podrobně popisuje a podává řadu informa-
cí. Je trvale zveřejněn spolu s výsledky hos-
podaření minulých let na webových strán-
kách města pod názvem Závěrečný účet za
rok 2013. Ing. Petr Klouda, starosta

Plnění Integrovaného dokumentu města k 16. dubnu 2014
V Integrovaného dokumentu města je vyká-
záno 24 ukončených akcí a u dalších osmi
probíhá realizace s předpokládaným ukonče-
ním v letošním roce. V tomto volebním ob-
dobí dosáhne výše investic více jak 200 mil.
Kč a celkových dotací přibližně 100 mil. Kč.
Míra dotací (asi 50 %) je nižší než v minu-
losti z důvodu nižšího procenta dotace na nej-
větší investici volebního období - rekonstruk-
ci SVČ (60 %) a z důvodu realizace někte-

rých investic bez dotace - rekonstrukce ná-
městí Míru a Havlíčkovy a Národní ulice.
Město však stále nezná oficiální stanovisko
Státního fondu dopravní infrastruktury k pří-
padnému dotování cyklostezky od Penny mar-
ketu do Janovic a Odpadového centra
Rýmařov - II. etapa. Státní fond životního pro-
středí vydal obsáhlou výzvu, v níž je možné ze
strany města využít dotace na zateplení kužel-
ny, budovy Soukromé střední odborné školy

Prima a Telecomu (vlastníkem budov je měs-
to). Výzva dále obsahuje možnosti dotací na 
ochranu přírody, svoz a likvidaci odpadů, ener-
getiku atd. Město nyní prakticky nemá v roz-
počtu volné prostředky na spolufinancování in-
vestic, ale po přestavbě a mobilizaci zdrojů je
rozpočet schopný generovat prostředky v řádu
několika milionů Kč. Zastupitelé vzali infor-
maci o plnění Integrovaného dokumentu měs-
ta k 16. dubnu 2014 na vědomí. JiKo

Město Rýmařov si prověřilo úředníky
Klientský audit (Mystery Client) Městského úřadu Rýmařov byl pro-
veden v rámci realizace projektu Zefektivnění chodu úřadu prostřed-
nictvím optimalizace řízení lidských zdrojů, spolufinancovaného
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Audit provádě-
li zástupci společnosti Equica, a. s., v červnu a září 2013 za účelem
zhodnocení kvality služeb poskytovaných klientům městského úřadu.
Cílem provedeného klientského auditu bylo skrytou formou, tj. bez od-
halení pravé identity, pozorovat, prověřit a následně vyhodnotit do-
stupnost a prostředí městského úřadu a přístup náhodně vybraných za-
městnanců ke klientům tam, kde vedení úřadu nemá možnost sledovat
a kontrolovat chování svých podřízených.
V průběhu klientského auditu bylo za účelem zhodnocení kvality po-
skytovaných služeb městského úřadu realizováno cílené pozorování 
- zhodnocení dostupnosti úřadu, prostředí úřadu, orientace na úřadě
a prověřování náhodně vybraných úředníků formou osobní návštěvy,
telefonických rozhovorů nebo e-mailové konzultace. O prováděném
auditu samozřejmě úředníci nebyli předem informováni.
Zprávu o provedeném auditu lze v plném znění nalézt na webových
stránkách města www.rymarov.cz. Město Rýmařov
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Informace o volbách do Evropského parlamentu
Vážení spoluobčané,
v současné době se celá Evropa chystá na
volby do Evropského parlamentu. Pro zdár-
ný průběh hlasování je nutné upřesnit někte-
ré informace.
• Volby do Evropského parlamentu na úze-

mí České republiky upravuje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon“).

• Volby do Evropského parlamentu se bu-
dou na území České republiky konat ve
dnech 23. a 24. května 2014. Dne 
23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat
od 14.00 do 22.00 a dne 24. května 2014
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00.

• O době a místě konání voleb ve městě
Rýmařově budou voliči informováni ozná-
mením starosty města nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb; tj. 8. května 2014.
Protože je na území města dvanáct voleb-
ních okrsků, jsou v oznámení uvedeny 
adresy okrskových volebních místností.
Volební okrsky jsou ohraničeny hlavními
ulicemi ve městě tak, aby byl počet voličů
v každém volebním okrsku v rozsahu 500
- 900.

Občan České republiky má právo hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu na 
území České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku

18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu vo-

lebního práva a
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do

Evropského parlamentu, popřípadě hlasu-
je na voličský průkaz (podrobněji viz dá-
le).

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro
kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům.
Podmínkou výkonu volebního práva ve vol-
bách do Evropského parlamentu je zápis
státního občana České republiky, který má
právo volit (dále jen „volič“), do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Tento seznam vede obecní úřad, městský 
úřad, úřad městyse, magistrát statutárního
města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu (dále
jen „obecní úřad“) pro každé volby do Ev-
ropského parlamentu postupem daným záko-
nem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb
(13. dubna 2014) zanese obecní úřad do se-
znamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu údaje ze stálého seznamu voličů.
Tímto způsobem je každý občan České re-
publiky, který má právo volit ve volbách do
Evropského parlamentu a má na území
České republiky trvalý pobyt, zapsán auto-
maticky do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu,
že zákon neumožňuje dopsání voliče do vý-
pisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu ve dny voleb ve vo-

lební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči
v případě pochybností ověřili svůj zápis ve
stálém seznamu voličů vedeném obecním 
úřadem pro všechny druhy voleb na území
České republiky nebo později (po 13. dubnu
2014) přímo v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Ve věcech chyb
a nedostatků v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu se lze, pokud žádos-
ti o opravu nevyhoví sám obecní úřad, 
do 30 dnů přede dnem voleb domáhat podle
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo
doplnění seznamu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu dále nejpozději 
20 dnů přede dnem voleb (3. května 2014)
zanese voliče, kteří nemají ve správním ob-
vodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale
kteří v jeho obvodu

a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu,
ústavu sociální péče nebo v obdobném
ústavu a zařízení,

b) jsou v policejní cele, v místě výkonu
vazby nebo v místě výkonu trestu od-
nětí svobody

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velite-
lem nebo správcem příslušného zařízení; ten
zároveň o zápise informuje obecní úřad
v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis
by měl volič požádat pouze v případě, kdy je
jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvede-
ných zařízení zřejmý, neboť následné změny
spočívající v dopsání voliče do seznamu vo-
ličů pro volby do Evropského parlamentu
v místě jeho trvalého pobytu již nelze prová-
dět.
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na 
území obce, u jejíhož obecního úřadu je za-
psán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Bylo-li na území
obce zřízeno více volebních okrsků, hlasu-
je volič ve volební místnosti v tom voleb-
ním okrsku, kam podle místa svého bydliš-
tě patří.
2) Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpi-
sem ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Při hlasování postu-
pují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební
místnosti na území České republiky, pokud
hlasuje na voličský průkaz.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, může po-
žádat o vydání voličského průkazu nejdříve
ode dne vyhlášení voleb, a to písemným po-

dáním opatřeným ověřeným podpisem voli-
če, doručeným nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu
úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voli-
či zašle.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze se-
znamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hla-
sování neumožní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na voličský průkaz.
Samotné hlasování volič provede následo-
vně:
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým či služebním pa-
sem České republiky nebo cestovním průka-
zem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlaso-
vání umožněno.
Volič, který se dostaví do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento prů-
kaz odevzdat okrskové volební komisi.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky.
Po prokázání totožnosti obdrží každý volič
prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem, a pokud si nedonesl hlasova-
cí lístky, tak je na požádání obdrží u okrsko-
vé volební komise. Sadu hlasovacích lístků
obdrží každý volič nejpozději tři dny přede
dnem voleb do poštovní schránky.
Po obdržení úřední obálky, případně hlaso-
vacích lístků, vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. V případě,
že se do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků volič neodebere, nebude mu hlaso-
vání umožněno. V prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží volič do úřední obálky
jeden hlasovací lístek té politické strany, po-
litického hnutí nebo koalice, pro niž se roz-
hodl hlasovat. Současně může volič na hla-
sovacím lístku vybrané politické strany, poli-
tického hnutí nebo koalice zakroužkovat po-
řadové číslo nejvýše u dvou kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku, které
upřednostňuje.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
S voličem, který nemůže sám upravit hlaso-
vací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
psát nebo číst, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, který voliči pomůže upravit hlaso-
vací lístek a vložit jej do úřední obálky.
Městský úřad Rýmařov, odbor vnitřních věcí
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Oprávnění pro skupinu B
Této informaci by měli věnovat pozornost ze-
jména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské 
oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit
společně s motorovým vozidlem také přípojné
vozidlo. S ohledem na nejasnosti týkající se
vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupi-
ny B, které se objevily po 19. lednu 2013 (po
novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.), uvádíme
následující vyjádření Ministerstva dopravy.
Po 19. lednu 2013 je rozsah řidičského
oprávnění skupiny B následující:
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje
jeho držitele k řízení motorového vozidla,
jehož největší povolená hmotnost nepřevy-
šuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení
kromě řidiče, ke kterému smí být připoje-

no přípojné vozidlo:
a) o největší povolené hmotnosti nepřevy-
šující 750 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 
3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnos-
ti 750 kg ➔ celková hmotnost soupravy ne-
přesáhne 4 250 kg),
b) o největší povolené hmotnosti převyšu-
jící 750 kg, pokud největší povolená hmot-
nost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 
3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti vět-
ší než 750 kg ➔ celková hmotnost soupravy
ale nepřesáhne 3 500 kg),
c) o největší povolené hmotnosti převyšu-
jící 750 kg, pokud největší povolená hmot-

nost této jízdní soupravy převyšuje 3 500
kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se
o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 
3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti vět-
ší než 750 kg ➔ celková hmotnost soupravy
ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah ři-
dičského oprávnění získá řidič pouze na zá-
kladě doplňovací zkoušky - tato skutečnost
se následně vyznačí v řidičském průkazu
harmonizovaným kódem 96).
Policie České republiky, především Ředitel-
ství služby dopravní policie, a dále obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností byly
o výše uvedené věci již informovány.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Ve čtvrtek 24. dubna se v budově
Krajského úřadu v Ostravě konalo
9. zasedání zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje. Zastupitelé

projednali celkem 74 materiálů.
Předložena byla zpráva o stavu
požární ochrany v našem kraji za
rok 2013. Hejtman kraje Miro-
slav Novák podal předběžnou
informaci o hospodaření Morav-
skoslezského kraje za loňský
rok. Rozpočet MSK pro rok
2013 byl schválen 20. prosince
2012 ve výši 7 609 322 tis. Kč.
Příjmy dosáhly objemu 6 280 193
tis. Kč, financování výše 
1 329 129 tis. Kč. Byl zahrnut
i zůstatek finančních prostředků
hospodaření z roku 2012 ve výši
492 394 tis. Kč. Zapojeny byly
také finanční prostředky ze
Státního fondu životního pro-
středí ve výši 20 000 tis. Kč a na
akce spolufinancované z evrop-
ských zdrojů v celkové výši
1 407 877 tis. Kč byl přijat úvěr

ve výši 970 219 tis. Kč u Česko-
slovenské obchodní banky, a. s.
Největší část tvořily dotace minis-
terstva školství na financování
přímých nákladů na vzdělávání ve
školách a školských zařízeních,
která zřizuje kraj a obce.
Jak informoval hejtman, celkový
zůstatek na bankovních účtech
k 31. prosinci 2013 činil 1 815 183
tis. Kč. Zůstatek je za prvé vytvo-
řen vyšším plněním příjmů oproti
výdajům a za druhé se neuskuteč-
nily některé víceleté rizikové pro-
jekty.
Zazněla informace o úpravách
rozpočtu kraje za rok 2014 a ana-
lýza rozpočtových možností Mo-
ravskoslezského kraje na roky
2014-2016. Důležitý bude objem
finančních prostředků v oblasti
dopravy a cestovního ruchu.

Dále byl předložen návrh na zalo-
žení obchodní společnosti na pod-
poru cestovního ruchu v MSK
s názvem Moravian-Silesian Tou-
rism, s. r. o. Dle sdělení hejtmana
jde o sladění postupu regionů
v kraji a také o souvislost s legis-
lativními změnami.
Důležitým materiálem, který za-
stupitelstvo kraje schválilo, byla
Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Moravsko-
slezském kraji za školní rok
2012/2013.
Schválen byl i návrh na vyhláše-
ní Programu podpory malých
a středních podniků v Moravsko-
slezském kraji, který je realizován
prostřednictvím mikropůjček II.

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel,

místostarosta

Odbory MěÚ informují

Slovo krajského zastupitele

Školství

odbor dopravy

Den Země žáci oslavili úklidem zahrady Hedvy
Ve čtvrtek 24. dubna uskutečnila
Základní škola, Školní náměstí 1,

akci ke Dni Země - úklid v za-
hradě Hedvy. S pomocí učitel-

ského sboru a žáků všech našich
tříd se nám podařilo uklidit velký

kus plochy za zahradou. Počasí
nám přálo, a tak jsme si společně
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užili velice krásný a smysluplný
den. Nikdo z nás by nevěřil, že
naplníme odpadky více než dva-
náct pytlů. Mezi zajímavé kous-
ky z našich objevů patří přede-
vším dvě nádržky od WC, dětské
kolo a spousty neskutečně vel-
kých kusů igelitů. Sesbírali jsme
obrovské množství PET lahví
i lahví skleněných, mnohdy do-
konce plných různých obsahů.
Často jsme také nacházeli skle-
něné střepy, které mohou poranit
nejen lidi, ale také zvířata, která
se v těchto místech pohybují, ne-

mluvě o psích miláčcích, kteří se
tu často vyskytují v doprovodu

svých majitelů. K těm ale také
míří připomínka, že nestačí pou-

ze po svých psech sesbírat výka-
ly, ale také tyto sáčky dopravit do
odpadkových košů. Protože pak
je tato činnost docela zbytečná -
jak se několikrát přesvědčili naši
žáci při úklidu.
Je až zarážející, kolik se toho na-
šlo od naší poslední akce, která
se konala ve stejných místech
přede dvěma lety. Všem žákům
děkujeme za velké nasazení
a společně budeme doufat, že
příště nás tam už nebude potřeba. 
Foto a text: Bc. M. Štepaníková,

ZŠ Rýmařov, Školní nám.
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Juniorský maraton a Velikonoční turnaj v košíkové 2014
Po úspěších naší školy v okre-
sním přeboru ve futsale a odbíje-
né hochů, kde jsme vybojovali
vždy druhé místo, odjeli nejlepší

běžci 10. dubna na krajské kolo
Juniorského maratonu do Olo-
mouce. Na trať dlouhou 4 219 met-
rů vyběhla dvě školní družstva.

Tým tvoří deset běžců, každý
musí uběhnout délku 4 200 m a po-
té předávkou vyslat na trať dal-
šího.
V letošním roce běželo celkem
čtrnáct družstev z Olomoucka,
Šumperska i Prostějovska. Žáci
našeho prvního týmu se umístili
na čtvrtém místě za běžeckými
velmocemi z gymnázia v Olo-
mouci, Šumperku a Zábřehu.
Časem 2:51:26 zaostali za vítě-
zem o devět minut. Druhé druž-
stvo dosáhlo času 3:18:10. Oba
naše týmy jsou mladé a mohou ve
stejné sestavě startovat i příští rok,
což je příslib pro možné vylepše-
ní času i celkového výsledku.
V úterý 15. dubna se uskutečnil
12. ročník Velikonočního turnaje
v košíkové hochů. Mezinárodního

soupeření se opět účastnilo
Gymnasium z Ozimku, MSZTŠ
a VOŠ z Opavy a naše dvě střední
školy z Rýmařova. Českým druž-
stvům se nedala upřít snaha a bo-
jovnost, ale basketbalový um čas-
to chyběl. Polský tým všechna
družstva jednoznačně převyšoval
ve všech aspektech a zaslouženě
vyhrál. Zbylé týmy byly zcela vy-
rovnané a o pořadí rozhodla mo-
mentální forma. Na místě druhém
skončila škola z Opavy, třetí byla
pořádající škola Gymnázium
a SOŠ, čtvrtá SSOŠ Prima. Děkuji
za bezchybný výkon rozhodčím
R. a J. Musilovi, poděkování patří
též městu Rýmařovu za dotaci na
uspořádání této sportovní akce.

Foto a text: Mgr. Petr Staněk,
Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Wellness den na Primě
Soukromá stfiední odborná ‰kola Prima pfiipravila na
ãtvrtek 24. dubna akci pod názvem Wellness den.
Pfiipraveny byly masáÏe, mûfiení tlaku, tuku, BMI
i nejrÛznûj‰í pfiedná‰ky o zdraví, zdravé v˘Ïivû
i správném cviãení.
Studenti 3. a 4. ročníků oboru Masérství, lázeň-
ství a wellness Soukromé střední odborné školy
Prima ve spolupráci s vedením školy a pod do-
hledem svých pedagogů připravili pro návštěv-
níky této akce od 14 do 19 hodin klasické nebo
sportovní masáže, masáže lávovými kameny,

manuální lymfodrenáž, baňkování, taping, re-
flexní terapii nebo míčkování. Připraveno bylo
také měření tlaku, tuku v těle, BMI a další.
Pro ty, kdo spíše vyhledávali teoretické poznat-
ky, byla připravena přednáška lektorky
Miroslavy Opršalové o prevenci zdraví pomocí
diagnostických přístrojů - kondičního orgáno-
vého scanneru a přístroje Titanum - nebo před-
náška Zdraví začíná na talíři aneb Nejčastější
chyby ve stravování lektorky Lýdie Mihálové,
dietní sestry a výživového poradce Studia Sport

a zdraví. Lektorka Marta Sedláčková prováděla
vyšetření energetických drah pomocí přístroje
Supertronic.
V praktické části programu seznámila zájemce
lektorka zdravotní tělesné výchovy a instruktor-
ka Čchi-kung Lýdie Švédíková s ukázkami
správného cvičení, které vede k odolnosti orga-
nismu proti nemocem, Petra Dobrevová před-
vedla ukázku balančních cvičení na míčích 
a overbalech a učitel Daniel Šoltés demonstro-
val ukázku bojových (úpolových) sportů ve
školní tělesné výchově.
Odborné znalosti studentů oboru Masérství, lá-
zeňství a wellness byly překvapivé nejen při
praktických masážích, ale zejména při vyšetřo-
vání pohybového aparátu při bolesti zad a klou-
bů. Obor se řadí mezi žáky devátých tříd k vy-
hledávaným. Pro příštím školní rok připravila
SSOŠ Prima nový vzdělávací program pro žá-
ky devátých tříd pod názvem Masérství, lázeň-
ství a fitness. V rámci studentské praxe přistou-
pila škola k otevření školního masérského saló-
nu přímo v budově Soukromé střední odborné
školy Prima na Sokolovské ulici v Rýmařově,
jehož provoz by měl být zahájen 13. května, a to
vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Zájemci o masáže se mohou objednat na tele-
fonním čísle 554 211 812. JiKo
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Poslední benefiční koncert představil další muzikanty i hudební hosty
âtvrt˘m a zároveÀ závûreãn˘m bene-
fiãním koncertem vyvrcholil ve stfie-
du 23. dubna Festival souborÛ
Základní umûlecké ‰koly v R˘mafiovû.
V sále ZUŠ na Divadelní ulici se
na finálovém benefičním kon-
certu Festivalu souborů, který
podpořil Projekt Michalka, před-
stavili sólisté - žáci hudebních 
oborů ZUŠ, ale také rytmický or-
chestr, kytaristé, skupina Silent
Shadows a v závěru vystoupila

jako host skupina Variace.
Úvod koncertu patřil sedmičlen-
nému souboru zobcových fléten,
který si za klavírního doprovodu
a bicích nástrojů připravil sklad-
by Daniela Helbacha Robot,
Cowboy, Crazy Thing a Pop-
corn. Dvě žákyně oboru hry na
klavír potěšily posluchače čtyř-
ruční hrou skladeb Milana
Dlouhého Touha a Emila Hra-
deckého Cha-cha-cha. Autor-

skými skladbami Signály, Ozvě-
ny džungle a Samba se prezento-
val rytmický orchestr, v následu-
jící části koncertu pak vystoupili
kytaristé ze Zuškabandu se
skladbou Romance (anonym)
a za doprovodu ředitele ZUŠ
Jiřího Taufera zahráli jeho sklad-
bu Španělský tanec.
Rocková skupina Silent Sha-
dows, složená z žáků základní 
umělecké školy, si pro čtvrtý
koncert připravila skladby Petra

Němce The Street of Forever
Sun a Sound of Glory. Posledním
vystupujícím na koncertu byl
host - hudební a pěvecká skupi-
na Variace, která se představila
skladbou Audite silete M. Prae-
toriuse a spirituály Ráchel
a Táto, táto.
Část výtěžku ze čtyř benefičních
koncertů v rámci Festivalu sou-
borů ZUŠ putovala na Projekt
Michalka. 

JiKo

Žáci ZUŠ připravili prezentaci o pobytu v Řecku
V pondûlí 28. dubna pozvala Základní
umûlecká ‰kola R˘mafiov vefiejnost
na tiskovou konferenci vûnovanou
nedávnému studijnímu pobytu v ¤ec-
ku. Do mûsta Prosotsani se zástupci
ZU· vydali na mezinárodní setkání
v rámci projektu Networks.
V úvodu konference připomněl
ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer
zahraniční aktivity, které škola
rozvíjí v posledních letech. Díky
mezinárodním projektům finan-
covaným z evropských grantů už
navázala kontakty se školami
v Norsku, Dánsku, Litvě, Pol-
sku, Německu, Itálii, Rumunsku
či Turecku. Zpočátku se cest za
hranice účastnili pouze pedago-
gové, poslední projekt Net-
works, financovaný z programu
Comenius - Partnerství škol, ale

umožnil uspořádat studijní pobyt
i pro žáky školy. V listopadu nav-
štívili učitelé Turecko a na přelo-
mu března a dubna i s pěticí žáků
Řecko. Žáci hudebního a výtvar-
ného oboru připravili z poříze-
ných fotografií a videí prezenta-
ci, jejímž prostřednictvím před-
stavili tuto jihoevropskou zemi
a samotný projekt veřejnosti.
Všeobecné informace doplnili
o vlastní zážitky a postřehy
z workshopů a míst, která navští-
vili, kromě samotného Prosot-
sani, kde sídlí partnerská základ-
ní škola, také z měst Drama, sta-

rověkého Philipi, přímořské
Kavaly nebo proslulé Soluně.
S nadsázkou zachytili kromě pa-
mětihodností také některé kurio-
zity, místní folklór, atmosféru té-
to části Řecka a mentalitu oby-
vatel, kteří jsou prý „milí, ale ta-
ké hluční a flegmatičtí“, takže
například jízdní řády nebo vyu-
čovací hodiny ve škole jsou
v Řecku spíš „orientační“.
„Díky projektu jsme se mohli po-
dívat na místa, na která bychom
se pravděpodobně nikdy nedo-
stali, a mohli se setkat s úžasný-
mi lidmi, o kterých bychom jinak

ani netušili, že existují,“ shrnuli
své dojmy autoři prezentace
Martin Nikl, Petr Němec, Kryš-
tof Janoušek, Matěj Rampula
a Adéla Kavková. „Komunikace
angličtinou byla zajímavá, obtíž-
ná a někdy i trochu zábavná, co
se přízvuku některých jedinců tý-
če,“ dodávají s lehkou ironií.
Prezentaci doprovázela dvě hu-
dební vystoupení - flétnistky
Nely Brulíkové s klavírním do-
provodem Lenky Janouškové
a školní kapely Silent Shadows.
Součástí bylo i promítání animo-
vaného filmu Ikarův pád, který
v Řecku podle známé báje vy-
tvořil mezinárodní tým žáků pod
vedením učitelek výtvarného 
oboru Martiny Kohoutkové
a Kamily Hýžové.

Fota: archiv ZUŠ
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Neutuchající aktivity Základní umûlec-
ké ‰koly v R˘mafiovû pfiinesly poslu-
chaãÛm dal‰í umûleck˘ záÏitek, tento-
krát v podobû Pfiátelského koncertu,
na kterém vystoupila v nedûli 4. kvût-
na jako host cimbálová muzika
Strunka Zlín ze Základní umûlecké
‰koly ve Zlínû spoleãnû s rockovou
kapelou ZU· R˘mafiov.
Partnerství mezi rýmařovskou
a zlínskou základní uměleckou
školou trvá již pár let a školy na-
vzájem uspořádaly několik vý-
měnných koncertů. Nedávno kon-
certoval rýmařovský Zuška-
band s pěveckým sborem dospě-
lých Vox montana ve Zlíně.
Neděle 4. května, sál ZUŠ do po-
sledního místa obsazený rýma-
řovskými posluchači. Ti přišli na
společný koncert, na kterém obě
školy prezentovaly devadesátimi-
nutový výběr ze svého repertoáru.
Zlínská Strunka, která byla zalo-
žena v roce 2005 při ZUŠ Zlín,

přijela s výběrem písní z Valašska
a nebyla by to cimbálovka bez do-
konalé hry na tento pro naše po-
sluchače atraktivní nástroj, který
střídavě a hlavně bravurně ovlá-
daly cimbalistky Denisa Vlčková
a Tereza Preiningerová. Někteří
muzikanti - houslisti, klarinetista
nebo basista - hrají v kapele sedm
či osm let, jiní teprve dva roky,
nebo dokonce čtyři měsíce.
Program sestával převážně z lido-
vých písní. Zazněly například
A vy páni muzikanti, Nedaleko
Rousínova, Šla děvečka, V tom
klobúckém háji nebo Oj letěla bí-
lá hus, Svatební písně z Vizovicka
a premiéru na rýmařovském kon-
certu měly skladby Ej koně
a Nechodívaj k nám. K vrcholným
vystoupením krojované Strunky
patřila dvě sóla na cimbál - Bul-
harský tanec a Čardáš a moll, za
které cimbalistky zlínské ZUŠ sk-
lidily velký aplaus, stejně jako ce-

lá Strunka za své vystoupení, kte-
ré na vyžádání publika museli
muzikanti nastavit přídavkem
Sedí ptáček.
Po vystoupení hostů dostali příle-
žitost rockeři ZUŠ Rýmařov, kteří
zahráli sedm skladeb. Posluchači,
kteří na koncerty ZUŠ chodí pra-
videlně, mohli některé z nich sly-
šet například na jednom z bene-
fičních koncertů Festivalu soubo-
rů. Zazněly skladby White Stri-
pes, Ozzyho Osbourna, Bobyho
Dylana, Nirvany, Davida Bowie-
ho, George Gershwina a The
Black Keys. Stejně jako hosté
i naši rockeři sklidili zasloužený
potlesk.
Ve finále Přátelského koncertu
přišlo hudební vyvrcholení - cim-
bálovka a rockeři zahráli společně
skladbu Kdyby byla Morava.

A pokud se někdo domníval, že
cimbál s rockem nejdou dohro-
mady, byl nucen změnit názor.
Oběma hudebním tělesům to vý-
borně ladilo a právem si vyslouži-
la skandovaný potlesk. Na úplný
závěr dostali muzikantské slovo
hosté a na rozloučenou zahráli
a zazpívali klasickou lidovou
Beskyde, Beskyde. Ředitelka zlín-
ské ZUŠ Martina Hniličková po-
děkovala řediteli ZUŠ Rýmařov
Jiřímu Tauferovi za možnost pre-
zentovat se v Rýmařově a vyslo-
vila upřímný obdiv nad skvělým
a početným obecenstvem.
Rýmařovské publikum může žít
v naději, že se s cimbálovkou
i dalšími nadanými hudebníky
zlínské ZUŠ uvidí v nejbližší do-
bě znovu. 

JiKo
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Podle slov Jiřího Taufera umož-
ňují podobné projekty nejen na-
vázat mezinárodní kontakty
a získat zkušenosti v zahraničí,
ale také srovnávat úroveň vzdě-
lávání v různých zemích Evropy.
Z toho podle jeho soudu vychází
to české jako jedno z nejkvalit-
nějších. „Nejvíce vzdělané, vy-

chované a na život připravené
děti jsou z Německa a České re-
publiky. Naše děti se umí bez
problémů zapojit do všech akti-
vit, jsou šikovné, umí výborně
anglicky a chodí všude včas, což
třeba v Řecku nebo Turecku není
obvyklé,“ pochválil české žáky
Jiří Taufer. Samotný systém čes-

kého uměleckého vzdělávání je
podle něj výjimečný: „Najít
partnera pro ZUŠ v Evropě je
velký problém. Umělecké škol-
ství jako u nás funguje pouze
v Maďarsku a Finsku.“ Přesto se
škole daří rozvíjet vztahy se zá-
kladními a středními školami
v zahraničí, které umělecké

předměty zahrnují do vzděláva-
cího programu. V rámci projektu
Networks se zástupci rýmařov-
ské ZUŠ vydají v příštím škol-
ním roce ještě do Německa
a Portugalska a naposledy se je-
ho účastníci sejdou příští rok
v dubnu v Rýmařově. 

ZN

Rocková kapela zahrála se zlínskou cimbálovkou
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Dvě třetiny kontrolovaných řidičů
spáchaly dopravní přestupek

V pátek 25. dubna proběhla na Bruntálsku
krajská a okresní dopravní akce. Policie se
zaměřila zejména na dodržování povolené
rychlosti, správné předjíždění, způsob jízdy
a dodržování zákazu požívání alkoholických

nápojů a jiných návykových látek. Do akce
se zapojily dvě desítky policistů ze služby
dopravní a pořádkové policie, ale také krajští
kolegové.
Policisté během čtyř hodin zkontrolovali
přes devět desítek vozidel. Zjistili celkem 
61 dopravních přestupků, které ve většině
případů vyřešili udělením blokové pokuty
(celková výše pokut dosáhla skoro 50 tisíc
korun). Tři přestupky policisté oznámili pří-
slušnému správnímu orgánu k projednání.
Nejčastějším prohřeškem bylo překročení
zákonem povolené rychlosti.

Zloděj stavitel
Rýmařovští policisté šetří krádež stavebního
materiálu ze stavby v Mirotínku. V první po-
lovině dubna se neznámý pachatel násilím
vloupal do rozestavěného domu, ze kterého

odcizil hliníkový žebřík, drenážní trubky
a stovku dřevěných frézovaných plotových
dílců. Před domem ještě vzal dřevěné hrano-
ly a plotové sloupky a z dřevěné kůlny pět
rolí pletiva a dřevěnou lavici. Majiteli způso-
bil škodu za cca 35 tisíc korun.

Z jednoho sklepa nevzal nic,
z druhého kolo i s přilbou

Místní policisté šetří vloupání v bytovém do-
mě v Rýmařově. V průběhu sobotních dopo-
ledních hodin 26. dubna vnikl pachatel nási-
lím do dvou sklepů. Jeden prohledal, nic ale
nevzal, z druhého odcizil horské kolo MRX
červené metalízy s černými doplňky, tacho-
metrem, taškami a přilbou s motivem bílé
lebky s překříženými hnáty. Majiteli způso-
bil škodu za 12 tisíc korun.

komisař por. Bc. Pavla Tušková

První máj byl filmu čas
Fanou‰ci amatérského a studentské-
ho filmu strávili vlah˘ prvomájov˘ ve-
ãer nikoli pod rozkvetl˘mi stromy, ale
v pfiítmí r˘mafiovského kinosálu, na
filmovém veãeru, jehoÏ hlavním prota-
gonistou byl mlad˘ reÏisér a student
filmové a divadelní vûdy Marek
âermák. Pfiehlídka krátk˘ch snímkÛ
r˘mafiovského rodáka zachytila jeho
reÏisérsk˘ v˘voj od prvních pokusÛ
s kamerou po tvorbu studentsk˘ch
filmÛ, které se on i jeho spoluÏáci vû-
nují ve volném ãase pfii studiích
v Olomouci.
Marek Čermák přilnul k filmařině
už na rýmařovském gymnáziu.
Zrod jeho zájmu o kouzlo pohyb-
livých obrázků publiku objasnil
coby osoba nejpovolanější jeho
tehdejší profesor a velký cinefil
Vladimír Stanzel. Zasvěcenci dí-
ky němu vědí, že u kolébky
Markova režijního osudu stáli
Harry Potter, Arnie Schwarzeneg-
ger, Hannibal Lecter a Jásir
Arafat.
Filmovému maratonu předcháze-

la ještě drobná divadelní záleži-
tost z dílny českotřebovského
Dua podprůměrných, dvojice
Markových kolegů z Palackého
univerzity Ondřeje Čížka a Davi-
da Petráže. Politicky laděný skeč
o přímé volbě „hlavice státu“
s nedozírnými následky nesl jed-
noduchý název Kandidát.
První půlku přehlídky tvořily
snímky z dřevních dob; dvoumi-
nutovka Nebezpečí ve výtvarce
(2006) byl vůbec prvním zveřej-
něným dílkem studia VGF (Very
Good Films) Marka Čermáka
a jeho přátel z gymnázia. Vznikl
jako domácí úkol do výtvarné vý-
chovy a záhy slavil úspěch na me-
zinárodní soutěži. Ve zdech rod-
ného gymnázia se odehrává i ho-
ror Škola v noci (2006), z nějž dle
soudu autorů „stísněná atmosféra
prázdného gymnázia, vytříbené
psychologické herectví Lubomíra
Tesaře a nejvíc filmových chyb na
jednu minutu stopáže dělají téměř
klasiku žánru“.

V trilogii Game Over I-III (2007,
2008, 2010-2014) se tým VGF
značně rozrostl a vydal se z po-
temnělých interiérů do ulic
Rýmařova. Příběhy neohrože-
ných smažičů PC her tentokrát 
obohatily filmové triky v podobě
přestřelek, výbuchů a soubojů se
světelnými meči. Ve třetím díle
trilogie Marka Čermáka v roli re-
žiséra vystřídal David Růžička
a výsledek měl na prvomájové
přehlídce světovou premiéru.
První blok uzavřel lehce kontro-
verzní Pékument (2009), hraný
dokument o natáčení pornofilmu.
Druhou část přehlídky vyplnily
čtyři snímky „Olomoucké nové
vlny“, tedy Marka Čermáka a je-
ho kolegů Lukáše Masnera a Jana
Haluzy, které vznikly v letech
2012-2013. Po sérii ryze amatér-
ských, byť stále lepších a vypipla-
nějších filmů rýmařovského ob-
dobí nastoupily snímky zcela jiné
poetiky a téměř profesionální 
úrovně. Marek nabídl miniaturu

Nebýt sám o osamělém stárnutí
s nestorem rýmařovského ochot-
nického divadla Vratislavem
Konečným v hlavní roli. Druhý
Markův snímek Hrdina podobně
nahlíží do psychologie dospívají-
cích a jejich touhy zaujmout okolí.
Amanita Flachbartii Lukáše
Masnera i případ pro Jáchyma
Semiše Jana Haluzy už stopáží
spadají ke středometrážním fil-
mům s rozvinutým příběhem.
V prvním z nich se osudové set-
kání trojice mužů - zkrachovalého
účetního Luboše, bezdomovce
Lubora a revizora Libora - rozvi-
ne v antiutopickou satiru o hledá-
ní bohatství a štěstí. Poslední film
přehlídky zase nabídl retrodetek-
tivku s komiksovou inspirací.
Prvomájová filmová přehlídka fil-
mů Marka Čermáka a jeho přátel
pobavila publikum, povzbudila
hrdost patriotů a filmové fanouš-
ky naplnila jistou nadějí, že české
filmařské umění čeká zajímavá
budoucnost. ZN

Foto: PČR Bruntál
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Rozloučili jsme se
Vlasta Jarošová - Rýmařov ................................................ 1934
Karel Hanuš - Rýmařov .................................................... 1925
Šarlota Gajdošová - Malá Štáhle ....................................... 1929
Alžběta Tichá - Dolní Moravice ........................................ 1933
Antonín Langer - Dolní Moravice ..................................... 1946
Marie Gerlichová - Horní Město ....................................... 1923
Eliška Sláviková - Rýmařov .............................................. 1936
Ondřej Lašák - Stříbrné Hory ............................................ 1928

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Lubomír Táborský - Rýmařov ............................................ 80 let
Otto Spitzer - Rýmařov ....................................................... 81 let
Jaroslav Stránský - Rýmařov .............................................. 82 let
Růžena Mlčůchová - Rýmařov ........................................... 83 let
Veronika Ujfaluši - Janovice .............................................. 83 let
Jana Cinková - Rýmařov .................................................... 83 let
Jiří Lašák - Rýmařov ........................................................... 84 let
Juraj Furiš - Janovice .......................................................... 84 let
Florica Ftáčková - Rýmařov ................................................ 84 let
Marie Hlebová - Rýmařov .................................................. 84 let
Juraj Gajdoš - Janovice ....................................................... 89 let

Společenská kronika

V pátek 2. května jsme se naposledy rozloučili 
s Kateřinou Minichovou.

Rodiče děkují za projevenou účast všech blízkých a známých
a také za květinové dary.

Štefan Štulo s rodinou

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
Telefon 554 212 381, email: info@rymarov.cz

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Okružní 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 od prodejny Hruška 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 1. pololetí 2014
(každý lichý týden v úterý):

20. 5., 3. 6., 17. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Úprava otevírací doby:
Po - Pá 16.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

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

Plavání pro veřejnost v květnu
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 20.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

V pondělí a čtvrtek aerobik od 18.45 do 19.45

Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná zahájil nábor
do plaveckého oddílu.

Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Pozor! Změna provozní doby sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná
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Kulturní okénko města Rýmařova
Naděje je paměť, která touží. Honoré de Balzac Známá i neznámá výročíCitát:

9. 5. Den Evropy - upomínka na historický den roku
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

9. 5. 1924 nar. Bulat Okudžava, ruský spisovatel a hudebník
(zemř. 12. 6. 1997) - 90. výročí narození

10. 5. 1969 zemř. Josef Váchal, grafik, řezbář a prozaik (nar. 
23. 9. 1884) - 45. výročí úmrtí

11. 5. Svátek matek (druhá květnová neděle) - slaví se od
roku 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa
Wilsona schválil kongres USA

11. 5. 1904 nar. Salvador Dalí, španělský malíř, grafik a spisovatel
(zemř. 23. 1. 1989) - 110. výročí narození

12. 5. 1739 nar. Jan Křtitel Vaňhal, skladatel (zemř. 20. 8. 1813) 
- 275. výročí narození

12. 5. 1884 zemř. Bedřich Smetana, skladatel, dirigent a pianista
(nar. 2. 3. 1824) - 130. výročí úmrtí

14. 5. 1924 nar. Eduard Petiška, spisovatel a překladatel, autor
knih pro děti (zemř. 6. 6. 1987) - 90. výročí narození

15. 5. Mezinárodní den rodiny - slaví se z rozhodnutí OSN
od roku 1993

16. 5. 1909 nar. František Kožík, spisovatel (zemř. 5. 4. 1997) 
- 105. výročí narození

17. 5. 1944 zemř. Milena Jesenská, publicistka, prozaička a pře-
kladatelka (nar. 10. 8. 1896) - 70. výročí úmrtí

17. 5. 1989 zemř. Ota Hofman, prozaik a scenárista (nar. 10. 4. 1928)
- 25. výročí úmrtí

20. 5. 1799 nar. Honoré de Balzac, francouzský prozaik (zemř. 
18. 8. 1850) - 215. výročí narození

21. 5. 1844 nar. Henri Rousseau, francouzský malíř (zemř. 2. 9. 1910)
- 170. výročí narození

21. 5. 1974 zemř. Jaroslav Marvan, herec (nar. 11. 12. 1901) 
- 40. výročí úmrtí

22. 5. 1859 nar. Arthur Conan Doyle, anglický prozaik, tvůrce de-
tektivních příběhů (zemř. 7. 7. 1930) - 155. výr. nar.

22. 5. 1939 zemř. Jiří Mahen, vl. jm. Antonín Vančura, spisovatel,
knihovník a režisér (nar. 12. 12. 1882) - 75. výročí úmrtí

Čtyři medaile pro Neilu
V neděli 27. dubna Neila opět předvedla, že má ve světě belly dance stá-
le významné místo. Taneční skupina se vydala hned na dvě soutěže, a to
na Mistrovství Moravy CDO v Přerově a na krajské postupové kolo
Světla Orientu v Kopřivnici. Den to byl náročný, ale všechny tanečnice
jej zvládly úžasně a tímto jim moc děkujeme za krásná vystoupení.
V neděli nás na Světle Orientu reprezentovalo šest skladeb. Roztančené
jaro (kategorie děti do 8,5 roku) v choreografii Andrey Černé a Regíny
Jánské porota odměnila bronzovou medailí a krásným 3. místem.
Kočky z Orientu (kategorie 8,5 - 11,5 let) v choreografii Mgr. Dagmar
Gajdošové rovněž získaly bronzovou medaili a 3. místo. Vystoupení
Živly (kategorie 11,5 - 14,5 let) opět v choreografii Mgr. Dagmar
Gajdošové bylo pro některé tanečnice úplně prvním soutěžním, přesto
jej zvládly bravurně. The Battle Between Good and Evil - Souboj me-
zi dobrem a zlem (kategorie 11,5 - 14,5 let) v choreografii Andrey
Černé a Regíny Jánské vybojoval stříbrnou medaili a druhé místo. Tato
choreografie zároveň získala na Mistrovství Moravy CDO v týž den
zlatou medaili a první místo. Na soutěži dále vystoupila choreografie
Andrey Černé a Michaely Štefelové Raks Bedeya (kategorie 14,5 -
20,5 roku) a Ticho od Šárky Kastnerové v kategorii dospělých.
Všem tanečnicím ještě jednou děkujeme za reprezentaci, blahopřejeme
ke krásným výsledkům a přejeme hodně štěstí do republikových kol -
Světla Orientu v Uherském Ostrohu a Mistrovství ČR CDO v Táboře. 

Kamila Cimbotová
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Kino Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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V sobotu 3. kvûtna v muzeu probûhla
vernisáÏ v˘stavy Audience Vladimí-
ra Hally, v rámci níÏ byla slavnostnû
zahájena také v˘stava Kresby Lenky
Schwarzové. Galerie Pran˘fi nabízí
ukázky plánÛ domÛ R˘mafiovska
z muzejního depozitáfie.
Zatímco výstava staroveského,
původem olomouckého malíře
Vladimíra Hally je v historii rý-
mařovského muzea jeho šestou,
Lenka Schwarzová (1971) zde
vystavuje poprvé. Díla obou au-
torů spojuje téma člověka.
V malém sále velkoformátové
pastely a kresby Lenky Schwar-
zové představují tváře starých
mužů, asketů, olomouckých bez-
domovců. Vedle těchto vhledů
do lidské psychiky zde visí ex-
presivní obrazy znázorňující 
emoce strachu a úzkosti. Stejně
tak Narcis či Bakchus, parafráze
Pinkavových fotografií, doplňují
cyklus o nadčasová témata naší
kultury. Autorčiny starší práce
vykazují prokreslenost, spíše
tmavé odstíny zemitých barev
a expresivně pojatý rukopis.
Nové kresby v cyklu nainstalo-
vané na protější stěně jako by
popíraly všechny řečené vlast-

nosti, a to jak svým výrazem, tak
zobrazenými náměty. Líbezné
akty ohraničené ostrou konturou
s objemem a pozadím v narůžo-
vělých a nazelenalých pastelo-
vých tónech vykazují spíše ma-
lířský než kreslířský charakter.
Autorka se tak z depresivního
světa úzkosti, chudoby a askeze
dopracovala do světa jemné a lí-
bivé povahy. Obraz použitý pro
plakát k autorčině výstavě - Joint
- představuje vidinu, šalbu či
krátkodobé pomatení mysli v po-
době srostlice dvou ze sebe vy-
stupujících hlav.
Velký sál vyplnily malby Vladi-
míra Hally (1949), které zachy-
cují člověka nikoli osamělého,
ale společenského. Zalidněné
výjevy z palácových sálů i hos-
pod pochybné pověsti v dobo-
vých i ryze moderních kulisách
zachycují skupinky nejrůzněj-
ších lidských typů. Každý z nich
zosobňuje určitý lidský charak-
ter, ilustrují až karikují povahové
vlastnosti či stavy mysli od po-
výšenců, intrikánů, našeptávačů
a slídilů přes mluvky a dobro-
myslné baviče po naivky a pro-
stoduché krásky. Halla jako vý-

borný figuralista a portrétista nás
zavádí do shakespearovského
světa absurdity, pošetilosti, lži
a klamu, ve kterém pouze tváře
nabraly aktualizace. V renesanč-
ních kulisách objevujeme žijící
politiky či umělce. Stejně tak
hospodské obrázky se známými
nebo neznámými tvářemi Hal-
lových „kamarádů z mokré čtvr-
ti“ poukazují na známé shakes-
pearovské heslo, „že celý svět je
jeviště“. Vladimír Halla neze-
směšňuje, nekritizuje, pouze
směšuje svět renesanční a barok-
ní se současným, vždyť lidé jsou
ve své podstatě stále stejní.
Třetí výstava, kterou na květen
připravilo městské muzeum
v Galerii Pranýř, doplňuje práce
místních výtvarníků o artefakty
technického rázu, které však ne-
postrádají estetické kvality.
Výstava jednoduše na-
zvaná Plány nabízí 
ukázky architektonic-
kých návrhů z dílen rý-
mařovských předváleč-
ných stavitelů, přede-
vším Franze Plachta
a Rudolfa Schuberta.
Jejich autoři se svými
stavbami nesmazatelně
vryli do tvářnosti tohoto
místa a zůstávají do ní
zapsáni ve všech dodnes
zachovalých budovách.
Veřejné, obytné i tovární
budovy vystavěné podle
jejich návrhů ještě dnes,
po desetiletích devas-

tace, bourání a panelového 
boomu, uchovávají stopy vkusu
původních obyvatel. Funkčnost
se v nich prolíná s krásou a ne-
přebujelou zdobností, kterým se
moderní stavby jen těžko mohou
vyrovnat. Plány vystavené
v Pranýři dávají nahlédnout do
interiérů některých obytných do-
mů, činžáků, do sálu původního
kina, školy v Dolní Moravici ne-
bo zaniklé kaple sv. Josefa na
dnešním náměstí Svobody, nebo
na fasádu hornoměstské továrny,
která podobně jako další průmy-
slové podniky té doby působila
nejen jako užitková stavba, ale
i jako architektonicky hodnotné
dílo.
Všechny tři výstavy v městském
muzeu mohou návštěvníci vidět
do konce května.

Michal Vyhlídal, ZN
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Plán výstav v městském muzeu

Audience Vladimíra Hally a Kresby Lenky Schwarzové

Foto: archiv muzea
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Organizace a spolky

Do Rýmařova přilétly čarodějnice z celého okolí

Akci podpořili herci divadla Mahen a jejich přátelé

...a může se vyrazit za poznáváním rýmařovských zákoutí

Malé čarodějnice a čarodějové plnili na sedmi stanovištích různé úkoly

Organizátorem tradičního sletu čarodějnic bylo Studio Sport a zdraví

Společné foto před odletem domů
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Mistr v ovládání honáckého biče zazářil v Anglii
Mistr v ovládání honáckého biãe,
R˘mafiovák Ladislav ·ín, se zúãastnil
ve dnech 12. - 15. dubna mistrovské
show National Sports Whip Cracking
Convention Championship 2014 v ang-
lickém mûstû Barnsley.
Ani loňské 6. místo (!) na mistrov-
ství světa v australském Sydney
mezi profesionálními bičaři, nej-
lepšími na světě, neodradil mistra
dlouhého biče Ladislava Šína od
toho, aby se znovu rozjel do světa,
tentokrát do Anglie, a zkusil změ-
řit své síly v soutěži s honáckým
bičem, se kterým soutěží už celé
čtvrtstoletí.
„Jde o to, abychom tradici, kterou
jsme u nás zavedli před sedmnác-
ti lety a která je už prakticky pro-
slavena nejen v České republice,
ale i v zahraničí, udrželi a po-
zvedli. Je to o setkávání lidí se
stejnými zájmy, kteří se mnohdy
vyprofilovali v profesionální lasa-
ře, bičaře, je to o rozvíjení vztahů
a spolupráce na evropské úrovni
mezi těmito nadšenci a jejich vě-
hlasnými kluby. Je to také o pře-
dávání zkušeností mladší genera-
ci,“ sdělil mistr světa z americké-

ho Las Vegas z roku 2004 Láďa
Šín (Gin).
Soutěž ve westernových doved-
nostech v anglickém Barnsley je
součástí celobritského setkání
nejrůznějších cirkusových uměl-
ců, žonglérů, artistů na visutých
hrazdách nebo na jednokolkách či
umělců produkujících ohňové
a laserové show.
„Do soutěže v ovládání honácké-
ho biče se přihlásilo dvacet soutě-
žících z Anglie, Finska a Holand-
ska. Nechyběl jeden z nejlepších
anglických bičařů a organizátor
soutěže Peter Gamble nebo Dave
Jellybean či Roger Arnay, z vrha-
čů nožů to byl například John
Taylor,“ přiblížil složení těch nej-
lepších Rýmařovák Gin. Sám mu-
sel absolvovat šest disciplín, které
znají návštěvníci Velké ceny
Indiany Jonese, pořádané každo-
ročně v areálu skautského středis-
ka Na Stráni. Tři disciplíny sestá-
valy z trefování cílů s tím, že
u jedné z nich se trefovaly špage-
ty sedmimetrovým bičem na
vzdálenost asi deseti stop.
„U prvních tří disciplín jsem se

umístil do třetího místa. Následo-
valy tři volné disciplíny - s jedním,
se dvěma biči a volná show.
Všechny tři se mi podařilo vyhrát,
což rozhodlo o mém finálovém ví-
tězství, které jsem si z anglického
Barnsley přivezl. Tři vítězství - tři
biče jako výhra. Dva v hodnotě
50 liber, třetí za 65 liber.
Dohromady asi za pět tisíc korun,
což bylo tak akorát na letenku. Za
tu skvělou zkušenost to však stálo.
Pro mě je nejdůležitější to, jak si
tam umí vážit člověka a také toho,
co tady u nás celé ty roky děláme.
Příslibem je fakt, že k nám přije-
dou do Rýmařova na evropský
šampionát a že se u Indiany bude
‘točit’ i Evropa,“ komentoval své
vítězství v Anglii Gin. Dále uvedl,
že byla z jeho popudu v anglic-
kém Barnsley založena Evropská
asociace bičařů. Členové asociace
se možná objeví v Rýmařově na
17. ročníku Indiany Jonese, ten se
už ale nebude konat v areálu
skautské chaty Na Stráni, ale po-
prvé v Janovicích v areálu Wes-
ternové školy v kempu Indiana,

tentokrát od čtvrtku 7. do neděle
10. srpna.
Tomuto soutěžnímu klání s řadou
workshopů bude předcházet slav-
nostní otevření naučného muzea
v přírodě pro veřejnost, které po-
nese název Jižní brána Jeseníků.
Jeho otevření 28. června by se
měli zúčastnit zastupitelé kraje,
zástupci Klubu českých turistů
a další hosté. Muzeum bylo vybu-
dováno svépomocí s přispěním
dotace ministerstva pro místní
rozvoj a jeho součástí bude také
půjčovna kol, koloběžek nebo in-
line bruslí. Milovníci divadla
v přírodě se mohou těšit na před-
stavení v právě dokončovaném
amfiteátru divadla La Skála, které
se pod hlavičkou Pradivadla 
uskuteční 31. července ve 20 ho-
din. Na programu bude muzikál
amerického dramatika a scenáris-
ty druhé poloviny dvacátého sto-
letí Dalea Wassermana, který pů-
vodně televizní hru Já Don
Quijote adaptoval na slavný mu-
zikál Muž z kraje La Mancha,
hudbu napsal Mitch Leigh. JiKo

Poděkování za dlouholetou práci
Příští týden oslaví náš divadelní kolega a he-
rec Vratislav Konečný krásné životní jubile-
um 80 let. Při této příležitosti se rozhodl 
ukončit svoji dlouholetou divadelní kariéru
v rýmařovském spolku Mahen, kde od roku
1965 působil jako herec.
Jeho první rolí byl četník ve hře Ladislava
Stroupežnického Naši furianti, kde hrál po

boku národního umělce Jaroslava Vojty.
Diváci ho také mohli vidět v mnoha dalších
inscenacích, například Charleyova teta, Teta
z Bruselu, Sluha dvou pánů, Jan Žižka, U po-
kladny stál aj. Nezapomenutelnou roli vytvořil
ve hře amerického dramatika Johna Patricka
Paní Savageová, kde ztvárnil roli doktora
Emmeta. Poslední jeho rolí byla postava 

úředníka Jenkinse ve hře
britského dramatika Micha-
ela Cooneyho pod názvem
Habaďůra, kterou hrál spo-
lek Mahen v roce 2013, ještě
ve starém divadle na
Divadelní ulici. Vratík byl
a je dobrým kolegou, na kte-
rého se každý mohl spoleh-
nout a který nikdy nezkazil
žádnou legraci.
Milý Vratíku, k Tvému ži-
votnímu jubileu Ti přejeme

hodně zdraví, osobní spokojenosti a sil do
dalších let, abys mohl i nadále jezdit do
Těškova na rodinnou chaloupku. Budeme se
těšit, že mezi nás opět přijdeš a alespoň po-
vzbudíš herce v jejich bohulibé činnosti.
Naše poděkování patří také dlouholeté svět-
lušce Gertrudě Polčákové, která byla nucena
rovněž ukončit činnost osvětlovačky v diva-
dle Mahen. I její práce byla pro divadlo vel-
mi důležitá. Převzala ji po svém manželovi
v roce 1984. Do roku 2013 mimo jiné pro
spolek Mahen nasvítila 45 divadelních her
pro dospělé a pohádek pro děti.
Vratislav Konečný a Gertruda Polčáková si
zaslouží upřímné poděkování nejen herců,
ale i diváků, kteří mají naše divadlo rádi.
Jejich práce pro spolek Mahen skončila v ro-
ce 2013 s uzavřením budovy divadla na
Divadelní ulici.
Upřímně děkujeme. Hana Vystrčilová

a herci divadla Mahen Rýmařov

Fota: archiv L. Šína
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TS Sheilla přivezla medaili
V neděli 27. dubna se v Kopřiv-
nici konala krajská postupová
soutěž skupinového orientálního
tance Světlo Orientu. Taneční
skupinu Sheilla v této soutěži
v kategorii dospělých úspěšně
reprezentovala Michaela, Lucie,
Regina, Andrea a Nela.
I přes velkou konkurenci jsme se
skladbou Oriental ladies vybo-
jovaly krásné 2. místo a postup
na celonárodní soutěž, která se
bude konat 7. června v Uher-
ském Ostrohu.
Letošní první soutěž byla pro nás

časově náročná, protože některé
z nás jsou lektorkami malých dě-
tí, juniorů a dorostenek z taneční
skupiny Neila SVČ Rýmařov,
která se této soutěže také účast-
nila.
Doufáme, že se ve stejném počtu
i přes velkou časovou vytíženost
všech (vysokoškolské studium,
maturita, státnice, rodičovská
dovolená, práce) zúčastníme dal-
ších soutěží a budeme bojovat
o co nejlepší umístění. Všem
moc děkujeme za podporu. 

Foto a text: TS Sheilla

Akce hradu Sovince

10. a 11. května
Útěk z řádu

Povídky a pikantní příběhy z kláštera
Po čtyřech letech přijíždí na Sovinec ostravská gotická Katovna Ordál. Těšit se můžete na 
ukázky práva útrpného vážně nevážně a na hrané příběhy Lapkové a kati a Den v katovně.
Šermířské šarvátky a souboje na sekery, palcáty a meče se skupinou šermu Revertar
Skupina se zaměřuje na zpracovávání historických pověstí z XV. století. Tentokrát představí
pověst Suchý čert a přiblíží legendární příběh Bez hostinského, který získal hlavní cenu na
šermířském festivalu v Budyni.
Výstava historických šatů a módních doplňků Oděvy pěti století
Opékání buřtů s čarodějnicemi
Pro nejmenší hrané pohádky Perníková chaloupka a Čarodějnice Durma

17. a 18. května
Kolotoč prima pohádek

Lesnický víkend na hradě. Pohádky jihočes-
kého profesionálního divadla Já to jsem.
Sokolnické ukázky s fotografováním dra-
vých ptáků při příletech na ruce návštěvníků.

24. a 25. května
Škrhola a strašidlo ze mlýna

Den dětí na pohádkovém hradě, XXI. roč-
ník. Bohatý celodenní kejklířsko-pohádko-
vý program. Hry, soutěže a klání rytířské
s myšími dostihy a fakírem!
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1 Kasino - hostinsky zafiízená místnost nebo budova, kde se schází uzavfiená spoleãnost. Pozn. pfiekl.
2 Naz je pravdûpodobnû zkrácenina od Ignaz. Pozn. pfiekl.
3 Sef je zkrácenû Josef, dnes se je‰tû pouÏívá Sep od Joseph podle pravopisu. Pozn. pfiekl.

Bratfii Dm˘chaãi
Údajnû také pocházeli z âeského králov-
ství, neboÈ kaÏd˘ rok se ze v‰ech koutÛ té-
to zemû stûhovali lidé a osídlovali hojnû se
rozmnoÏujícím národem v‰echny ostatní
zemû.
Tito dva bratfii jménem Romfeldové mûli
asi dostatek penûz, protoÏe si spoleãnû
v R˘mafiovû koupili dÛm i s pozemky.
Byli jako v‰ichni ãe‰tí Nûmci velmi druÏní
lidé, a proto si brzy získali mnoho zná-
m˘ch a ve svém domû si zafiídili kasino,1

kde se setkávali mladí lidé a trávili tu zimy
pfii vesel˘ch schÛzkách.
V jejich velkém pokoji, kde se v‰ichni schá-
zeli, stála velká ‰t˘rská kamna, a kdyÏ
v nich hofielo zelené, vlhké dfievo, nebylo
v pokoji nikdy teplo. A tak museli, aby jakÏ
takÏ udrÏeli oheÀ, vÏdy jeden nebo druh˘
jít a rozdm˘chat ho, proto se jim fiíkalo
Dm˘chaã Naz a Dm˘chaã Hannes.
Tato pfiezdívka existuje uÏ pfies 200 let
a teprve nyní pfiichází její úpadek, pfiesto-
Ïe je v R˘mafiovû mnoho obyvatel jmé-
nem Romfeld, fiíká se tak jen jednomu je-
dinému 85letému starci Dm˘chaã
Leopold, a aÏ ten zemfie, bude tato pfie-
zdívka pohfibena spolu s ním.
Za m˘ch mlad˘ch let se nacházeli
v R˘mafiovû Dm˘chaã Naz,2 Dm˘chaã Sef,3

Dm˘chaã Vincenc, Dm˘chaã Leopold a je-
den Dm˘chaã Hannes, mal˘ Dm˘chaã
Franz a jeden Dm˘chaã Anton nebo
Bruãiv˘ Tony - také fieãen˘ Îebrav˘ Tony.
Tito v‰ichni nás uÏ opustili aÏ na v˘‰e zmí-
nûného Dm˘chaãe Leopolda, kter˘ snad
je‰tû Ïije.
Jejich poãetnému potomstvu se dnes fiíká
prav˘m jménem Romfeld, protoÏe uÏ ne-
vládne takové veselí a blahobyt jako ten-
krát.

Plivání v r˘mafiovské kostelní vûÏi
Jednoho mlhavého odpoledne na sklon-
ku podzimu se po námûstí potloukali dva
kluci, Hansel Rubenitz a Michel Beck,
a hledûli, jestli by se tu nedalo nûco vy-
vést. V‰ak se také rychle nûco na‰lo. Stará
Kargerhannesin mûla tfii mladá selata, ta
se dostala ze zchátralého chléva a pobí-
hala volnû po námûstí. Oba kluci se s ra-
dostí chopili pfiíleÏitosti provést nûjakou tu
lotrovinu. Nahnali selata do kostelního
dvora, kter˘ se rozprostíral okolo farního
kostela a mûl vysoké zdi. ProtoÏe tenkrát
nebyly dvefie do kostelní vûÏe zamãeny,
vynesli ta tfii zvífiata po spirálovitém scho-
di‰ti nahoru do vûÏe a potom rychle
práskli do bot.
KdyÏ chtûla Kargerhannesin dát prasatÛm

krmení, zjistila, Ïe jsou pryã. Bûhala zleva
doprava a v‰ude se ptala po sv˘ch selát-
kách, ale nikdo o nich nic nevûdûl, prostû
byla fuã - zmizela!
Ve chvíli, kdy sluÏebná kováfie Schiebela,
která zvonila veãerní klekání, vstoupila
s lucernou do vûÏe a ubírala se po scho-
dech nahoru, dolehly k ní ze shora podiv-
né chrochtající hlasy a ona si myslela, Ïe ji
chce ìábel odradit od její chvályhodné
ãinnosti.
Místo toho, aby se pfiesvûdãila, co je pfiíãi-
nou zvukÛ, bûÏela, co jí síly staãily, po
schodech dolÛ a domÛ. Tam zaãala zplna
hrdla kfiiãet a rozãilenû vyprávût, Ïe je asi
ve vûÏi ìábel, Ïe plival a tak ji chtûl odra-
dit od veãerního klekání!
Kováfi Schiebel v‰ak vzal jednoho tovary-
‰e, k tomu fiádn˘ b˘kovec a oba se vydali
do vûÏe, aby zlého ducha zahnali. Co ale
na‰li místo ãerta? Tfii prasátka krãící se v ro-
hu a vydávající, kdyÏ se nûkdo pfiiblíÏil,
ony démonické zvuky. Tak také kfiiãela,
kdyÏ vidûla svûtlo lucerny blíÏící se sluÏeb-
né, kterou jejich hlasy mocnû vydûsily.
Schiebel a jeho tovary‰ se museli nejdfiíve
tûmto duchÛm z masa a kostí ze srdce za-
smát a poté je snesli dolÛ. Tentokrát na‰li
osvobození plivající ‰otci svÛj nocleh u ko-
váfie Schiebela.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

Prostor pro firmy a podnikatele

Ochutnejte Jak šmakuje Moravskoslezsko v Rýmařově ve Slunci
Gastroveãer Jak ‰makuje Moravskoslezsko za-
hájí v pátek 9. kvûtna v 18 hodin v restauraci
Hotelu Slunce v R˘mafiovû víkend vûnovan˘ tra-
diãní moravskoslezské kuchyni. LabuÏníci se mo-
hou tû‰it na ãtyfichodové degustaãní menu pro‰-
pikované kulináfiskou show mistra kuchafie
Roberta Zatloukala, vítûze televizní kuchafiské
soutûÏe Na noÏe.
„Hledání tradičních jídel našeho kraje je
kvůli historickým událostem a úrodnosti
kraje, kde rostou jen brambory, len a kame-
ní, téměř nadlidský výkon. Můžeme vycházet
jen z dochovaných receptů našich předků,
kteří dokázali to málo, co se zde urodilo,
proměnit v kulinářské skvosty. Loni jsme se
zapojili do projektu Jak šmakuje Morav-
skoslezsko, který realizuje Moravskoslezký
kraj. Cílem projektu je sběr tradičních re-
ceptů a návrat těchto jídel do restaurací, což

nám velmi pomáhá při výběru tradičních po-
krmů do jídelního lístku,“ popisuje důvody
pro zapojení do projektu Renáta Polišenská,
manažerka Hotelu Slunce.

V pátek mohou labužníci ve Slunci ochutnat
jednotlivé chody nebo celé čtyřchodové de-
gustační menu, které bude složeno z receptů
z kuchařek Jak šmakuje Moravskoslezsko.
„Degustační menu bude odtajněno až v pá-
tek v průběhu gastrovečera, ale můžeme
prozradit, že bude korespondovat s jarní se-
zonou a především naším regionem.

Hlavním „špekem“ pátečního večera bude
mistr kuchař Robert Zatloukal, který se bu-
de na přípravě menu podílet a také nás pro-
vede celým gastrovečerem. Jeho kuchařské
umění i humor budou velmi příjemným osvě-
žením večera. V rámci večera se budou mo-
ci návštěvníci zapojit také do soutěže a vítě-
zové získají kuchařku Jak šmakuje
Moravskoslezsko,“ uzavírá pozvánku na ku-
linářskou akci Renáta Polišenská.
Ochutnat Jak šmakuje Moravskoslezsko
můžete v Hotelu Slunce v Rýmařově v pátek
9. května od 18 hodin v rámci gastrovečera
(doporučujeme rezervaci na tel.: 554 212 790;
554 212 790 nebo 777 818 592), případně
v průběhu celého víkendu až do neděle 
11. května.

Renáta Polišenská,
Hotel Slunce
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Z okolních obcí a měst
Zprávy ze školičky ve Staré Vsi

Zámecká čarování
V dubnu ukončila škola ve Staré
Vsi druhé kolo výtvarné soutěže
Zámecká čarování. Jak jsme se
již dříve zmiňovali, tuto akci fi-
nančně zajišťuje Americká ob-
chodní komora v ČR, která po-
skytla na žákovský projekt část-
ku 50 tisíc korun. Naše děti sbí-
rají výtvarné práce a obrázky od
svých kamarádů z jiných škol
především proto, aby z nich 
uspořádaly výstavu v janovic-
kém zámku a podpořily tak jeho
zviditelnění i prázdninové pro-
gramy, které organizuje Městské
muzeum Rýmařov.
Ve druhém kole výtvarného klá-
ní jsme obdrželi celkem 228 přís-
pěvků na volné téma z 18 škol

a školiček v okolí. Porota obdi-
vovala heraldiku, oblečení pro
rytíře nebo sadu portrétů od sou-
těžících z Písečné. Děti ze
Znojma si připravily „sluníčko-
vou stěnu“ a děti z Horních
Studének pro změnu „stěnu ky-
tičkovou“. Hodně se líbily mo-
dely staveb a plán obce Horního
Města nebo nádherná zvířátka
z mírovské školky.
Děti ze Staré Vsi, jejich rodiče
a členky místního výtvarného
klubu Muchomůrka nyní společ-
ně začnou připravovat výstavu
v zámku. Na její vernisáž zveme
7. června v 13.30. Doufáme, že
se zde setkáme i s našimi kama-
rády z jiných škol.

Dopravní výchova trochu jinak
Školička ve Staré Vsi získala dal-
ší zajímavý grant, tentokrát od
Nadace Partnerství. Jde o projekt
bezpečných cest do školy s ná-

zvem Na zelenou. Předpokládá-
me, že tato dotace výrazně pod-
poří dopravní výchovu i spolu-
práci s rodiči a jinými školami.

Jak bude projekt vypadat? Děti
se stanou řešiteli dopravního au-
ditu: budou sledovat hustotu pro-
vozu v obci, společně s rodiči za-
kreslí do připravených map svoji
každodenní cestu do školy a vy-
značí místa, kde se necítí bezpeč-
ně. Zajistíme několik společných
projektových dnů a besed s do-
pravními odborníky i policisty.
Budou nás zajímat názory veřej-
nosti i zastupitelstva. Výsledky
svých terénních šetření předáme
dopravnímu expertovi, který je
zhodnotí ve skutečné dopravní
studii. Tu potom děti předají sta-
rostovi obce a dalším krokem bu-
de hledání optimálního řešení
dopravní situace.
Průběh našeho nového projektu
bude okořeněn dalšími zajímavý-
mi akcemi. Navštívíme dopravní
hřiště, vyzkoušíme společně

s Nadací „pěšibus“ a „školní
cyklobus“, vybudujeme u školy
přístřešek pro kola, zapojíme ví-
ce dětí do cyklistického kroužku
a dokonce pojedeme na první
skutečné a velké cyklistické zá-
vody. Taky se naučíme správně
udržovat a opravovat jízdní kolo.
Nejmenším dětem z mateřské
školy vylepšíme cyklookruh na
školní zahradě, rozmístíme zde
dopravní značky a semafórky
a pořídíme jim kostým a vybave-
ní policisty.
Generálním partnerem našeho
projektu je AXA - finanční za-
bezpečení, dalšími vstřícnými or-
ganizacemi jsou Škoda Auto ne-
bo Altima - výrobce bezpečnost-
ních reflexních vest, které v rám-
ci projektu obdržíme zdarma. 

Fota a text: Eva Staňková,
ZŠ a MŠ Stará Ves

Zápis do předškolního zařízení
Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

- Mateřská škola -
se uskuteční

ve čtvrtek 15. května 2014 od 14.00 do 16.00
v mateřské škole v kanceláři ředitelky ZŠ a MŠ v Horním Městě

(třetí vchodové dveře - vstup do MŠ, 1. poschodí)
Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do MŠ, si přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku jeho zdravotní pojišťovny.

Účast dětí není nutná.
Doporučuji rodičům zapsat i ty děti, u kterých předpokládají nástup do mateřské školy během školního roku 2014-2015

(tzn. od 1. září 2014 do 31. srpna 2015).
Je možno informovat se i telefonicky na čísle: 724 075 227 - ředitelka ZŠ a MŠ,
popř. domluvit si individuální informativní schůzku s prohlídkou mateřské školy. 

Jana Fréharová, ZŠ a MŠ Horní Město
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Na Jasance v Albrechticích slavili Den Země
V sobotu 3. kvûtna se na Jasance
v Albrechticích u R˘mafiova slavil
Den Zemû. Akci urãenou pfiedev‰ím
pro rodiny s dûtmi uspofiádala
¤ímskokatolická farnost Bfiidliãná
ve spolupráci s Usedlostí Jasanka,
o. p. s., díky pfiíspûvku Pastoraãního
fondu Ostravsko-opavské diecéze.
Smyslem oslavy Dne Země pod-
le slov Terezy Bělíkové z Used-
losti Jasanka bylo hlavně zamyš-
lení nad hodnotou půdy jako zá-
kladu pro život na Zemi, hlíny
jako primární hmoty, z níž po-
vstává i sám člověk. „Chtěli
jsme ukázat, že hlína, kterou čas-
to bereme jako samozřejmost ne-

bo ji nazýváme špínou a snažíme
se ji smýt z našich bot, z aut,
z cest, je živoucí komunita, na
které je závislý život na naší pla-
netě. A také to, že my sami jsme
složeni ze stejných prvků jako
hlína,“ vysvětluje Tereza Bělí-
ková.
Během sobotního odpoledne
mohli návštěvníci Jasanky pra-
covat s hlínou jako s výtvarným
i zemědělským materiálem. Děti
si vyzkoušely, jak se sází obilni-
ny nebo oře s koňmi v zápřahu.
Loutkové představení divadla
Krab O Udatném Špaldíkovi
aneb Jak zachránil království

Probouzení jara aneb oživlé tradice
Již druhou víkendovou akci
v tomto roce zorganizovaly pro
své členy ve dnech 11. až 13. dub-
na Studentský klub Břidličná
a Jezdecký klub Jestřábí. Opět na
ni výrazně finančně přispěl
Evropský sociální fond a státní
rozpočet České republiky v rám-
ci projektu SMOK - Síť multiku-
lturních otevřených klubů.
Sobota byla slunečná a naplněná
nepřetržitým programem. Účast-
níci se vrhli do vyfukování vají-
ček a zadělávali těsto na ukrajin-
ské velikonoční pečivo zvané ku-
lič. Také se dozvěděli zajímavos-
ti o velikonočních zvycích na

Ukrajině a o životě a vítání jara
v Americe.
Hezké počasí i další program
však lákaly všechny ven, kde če-
kali osedlaní koníci a připravený
paintball. Nechybělo ani pátrání
po okolí, jehož cílem nebylo hle-
dání velikonočních pamlsků,
nýbrž prvních jarních kvítků.
O sladkou odměnu v podobě čo-
koládové figurky velikonočního
zajíčka ovšem účastníci pobytu
nepřišli. Čekal na každého, kdo
splnil úkoly sobotního dne.
V podvečer se všichni sesedli
v klubovně a byli svědky toho,
jak lze z mléka vyrobit domácí

sýr. Ti odvážnější se stali i po-
mocníky, ostatní napjatě sledova-
li, co se bude dít. Pokud bychom
výrobu sýru chtěli vidět v reál-
ném čase, čekali bychom tři dny,
ale lektor zvládl celý proces
předvést za hodinu. Potom mohli
všichni ochutnat hotový vzorek.
Zmizel opravdu rychle, byl do-
brý!
Nedělní ráno sice začalo malinko
zataženou oblohou, ale měli jsme
štěstí. Déšť se spustil až po odpo-
ledním ukončení programu
a společném odjezdu. Do té doby
byly dokončeny velikonoční de-
korace, které si většina účastníků

odvezla domů jako připomínku
hezky prožitého víkendu. Čas
i počasí vyšlo i na druhé kolo jíz-
dy na koních a kluci se ještě jed-
nou pokusili zahrát na kovboje
a zkrotit značkovací pistole. Po
obědě se za podpory lektora pus-
tili do pletení velikonoční po-
mlázky ze čtyř nebo osmi prout-
ků. A znáte kluky, hned si je chtě-
li vyzkoušet v praxi. Víkend pro-
běhl v pohodě, jen ten autobus
mohl mít podle všech účastníků
aspoň ze dvě hodiny zpoždění.
Nevadí, sejdeme se zase příště.

Fota a text: Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidličná
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Bioharmonie malé diváky poba-
vilo příběhem o tom, jak posta-
vičky zosobňující zdravé potra-
viny přemohly zlého Aluminia.
Jídla připravená z luštěnin, po-
hanky, špaldy nebo jáhel mohli
pak také ochutnat a v indián-
ském teepee si na ohni uvařili

tradiční pučálku. Na večer byl
připraven hudební program s ka-
pelou Hrozen z Frýdku-Místku.
„Plánujeme uskutečnit tři akce
pro veřejnost, kterými ukážeme
blízkost přírody, člověka a Boha.
Pomocí zážitkových aktivit v pří-
rodě účastníci prožijí a budou

mít možnost pochopit původ
křesťanských tradic. Propojují-
cím tématem je rodina, na kterou
se díváme z různých pohledů:
Země jako matka veškerého po-
zemského života, Svatá Trojice je
sdílení života tří osob, stromy ja-
ko obrazy rodinných rodokme-

nů,“ přibližuje společný projekt
břidličenské farnosti a Usedlosti
Jasanka kněz Piotr Oskwarek.
Po Dni Země se tak v Albrech-
ticích uskuteční podobně jako
v loňském roce ještě Svatotro-
jická pouť a Den stromů. 

ZN

Chtěly bychom moc poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do
bohaté tomboly, a hudební skupině Rotor, která skvěle hrála k na-
šemu čarodějnickému reji. Čarodějnice z Tvrdkova

Foto: archiv H. Pekové

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 2
Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 2. část
Pro letošní soutěž jsme zvolili téma křížů, případně dalších drobných sakrálních staveb. Většinou je vnímáme jako běžnou součást naší kra-
jiny a málokdy se zamýšlíme nad jejich původem a příběhem. Zejména na našem území jsou kříže současnými obyvateli vesměs chápány ja-
ko danost, bez vazby na historické souvislosti a bez projevu úcty k životu a dílu lidí, kteří náš kraj před totální výměnou obyvatelstva po dru-
hé světové válce obývali. Musíme považovat za štěstí, že se alespoň některé z křížů zachovaly.

Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH č. 23/2014 v pátek 19. prosince. Kupóny mů-
žete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do uzávěrky 8. ledna.
Jména výherců budou uveřejněna v prvním lednovém vydání
Rýmařovského horizontu 16. ledna 2015. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH!

Foto: K. Fryblíková
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Otevřený dopis zastupitelům města Rýmařova
V Rýmařově 26. 4. 2014

Na veřejném zasedání 24. 4. 2014 jsem vy-
slechla od pana Kaly, že zastupitelé města
mají zájem, aby se město Rýmařov stalo tu-
ristickou oblastí. Proto by mne zajímalo,
proč tedy nezřídí velice důležité a potřebné
veřejné toalety? Turisté, kteří naše město
navštíví, se diví, že nemají kde vykonat svou
základní biologickou potřebu, a říkají, že je
to velká ostuda. Nehledě na to, že tuto potře-
bu mají i místní občané, hlavně ti se zdravot-

ními problémy nebo ti, kteří jsou nuceni na-
kupovat v Rýmařově, jelikož na vesnicích
většinou žádné obchody nejsou.
K turismu bych ještě chtěla dodat, že naše
místní a příjezdové komunikace připomínají
spíš tankodrom, v žádném případě však ne
silnice, po kterých se dá jezdit. Hlavně že bu-
deme moci být pyšní na kamenné náměstí
s kašnou - což já nikdy nebudu.
Dále by mě a nejen mě zajímalo, proč neby-
la před zrušením tržnice, která sloužila mini-

málně 80 % obyvatelstva, nejprve vybudová-
na tržnice nová? Obyvatelé našeho města
jsou závislí na Vaší zvůli, kdy toto pro ně
zbudujete, každý totiž nemá finanční pro-
středky na to, aby jezdil nakupovat do vět-
ších měst. Možná že budeme čekat ještě dal-
ší dva roky, protože Vám nějaká tržnice ne-
chybí.
S pozdravem

Alena Gašparová
Revoluční 12, Rýmařov

Vzpomínka na smutný den v horách
Toto je den, který připravil Pán, jásejme a ra-
dujme se z něho!
V den 10. výročí úmrtí našeho milovaného
ThDr. Františka Vaňáka, v den uctívání sv.
Kříže, 14. září 2001, připravil náš duchovní 
otec Stanislav pro farníky putování jesenic-
kou krajinou, cestami, kudy chodíval pan
ThDr. Vaňák s otcem Bohumilem Měchurou.
S nadšením jsme jeho nápad přijali. Mnoho
věřících se ale rozhodlo místo pouti do hor ra-
ději připravit kapli V Lipkách na mši.
Ještě ráno před odjezdem na Skřítek jsme ob-
drželi od našeho kněze požehnání. Když jsme
přijeli na Skřítek, už na nás čekali dva kněží,
P. Bohumír Vitásek z Olomouce s paní kni-
hovnicí a duchovní z šumperské farnosti.
Z rýmařovské farnosti jsme byli jen tři, kos-

telník Antonín Kotačka, paní Věra Walaková
a já. Nejodvážnější byla paní Walaková, kte-
rou jsme chtěli ještě doma přesvědčit, aby si
cestu dobře rozmyslela, byla totiž teprve před
pár dny propuštěna z nemocnice po zánětu
plic. Byla ale rozhodnutá a cestou litovala
těch, co s námi nešli. Šla k poctě pana Dr.
Vaňáka a stále vzpomínala také na svého mi-
lovaného manžela Stanislava, s nímž chodíva-
la na Praděd a který byl už dva roky na věč-
nosti.
Ráno bylo ještě jasno, potom nás překvapila
mlha a mrholení. Zastavili jsme se na kraji le-
sa na svačinu. Pan kostelník šel na Alfrédku,
že se tam sejdeme. Jenže člověk míní a Bůh
mění! Zůstalo nás pět a nikdy jsme se už
všichni nesešli.

Šli jsme po hřebenu, paní Věra stále přede
mnou, byla šťastná a spokojená. Přála bych si,
aby ji v této radosti mohla vidět její rodina. Až
najednou se to stalo. Pán života a smrti jí po-
ložil ruku na rameno a řekl: „Vidím, že kopec
je pro tebe, má dcero, moc vysoký a dech se ti
krátí, dej mi ruku a pojď se mnou do mého
království, domů.“ Paní Věra upadla přímo do
nízkých stromků u cestičky. Hrozně jsem se
lekla a vykřikla. Honem jsme ji obrátili a jen
jsme slyšeli, jak z ní odchází duše s hlubokým
výdechem. Přiběhla k nám mladá paní z jiné
skupinky a zkusila umělé dýchání a masáž
srdce, ale nic nepomohlo. Kněží řekli: „Tady
už pomůže jen modlitba.“ Nemohli se dovolat
mobilem, proto se vydali na Alfrédku pro po-
moc a mě s paní knihovnicí zanechali u paní

Město nevybudovalo veřejné WC z toho dů-
vodu, že přímo na náměstí Míru a přilehlé
Radniční ulici se nachází pět pohostinských
zařízení s různou provozní dobou a dvě měst-
ské budovy s omezenou provozní dobou, kde
návštěvník centra města může v případě nut-
nosti vykonat svoji potřebu. V širším okolí ná-
městí, do 100 - 250 m, je pak těchto zařízení
dalších nejméně šest. Domnívám se tedy, že
každý návštěvník města může svůj problém
snadno vyřešit.
Vybudování veřejných WC, jejich vybavení
a trvalá obsluha by byly vzhledem k předpo-
kládanému minimálnímu využití velmi ná-
kladné. Město Rýmařov bohužel není natolik
turisticky atraktivní, aby bylo vybudování ve-
řejných WC nezbytné, když ojedinělé případy
mohou jmenovaná zařízení nahradit. Vhodnou
cestou nejspíše bude dohoda města s nájemní-
kem některých nebytových prostor provozo-
vaných jako pohostinství na možnosti použít
jejich WC jako veřejné.

Město věnuje v posledních letech mimořádné
finanční prostředky na zlepšení stavu komuni-
kací. Předláždění náměstí Míru lze také pova-

žovat za rekonstrukci komunikací, stejně jako
např. revitalizaci sídliště Větrná - Hornoměst-
ská, která je přednostně zaměřena na obnovu
cest, chodníků a parkovišť, nebo výstavbu cyk-
lostezky do Ondřejova. Letos se intenzita 
oprav a rekonstrukcí ještě umocní.
Je ovšem pravdou, že městské komunikace
jsou zanedbané a nebyla jim v minulosti věno-
vána potřebná péče. Opravy jsou totiž velmi
nákladné a pro rozhodování zastupitelů nikdy
nebyla snadná volba, na kterou potřebu města
peníze věnovat. Většina městských komunika-
cí neměla v minulosti vybudované podloží,
a tak je musíme rekonstruovat od základu.
Pro běžného občana musím ještě připome-
nout, že část ulic je ve vlastnictví, správě a fi-
nancování oprav Moravskoslezského kraje
(ul. Julia Fučíka, Zámecká, Sokolovská,
Okružní, Pivovarská, tř. Hrdinů, Nádražní,
Revoluční, Bartákova, 8. května) a ulici
Opavskou spravuje po celé její délce
Ředitelství silnic a dálnic.

Tržnice bude vybudována v proluce mezi bu-
dovou bývalé Koruny a prodejnou Ca-Va.
V současné době probíhá výběrové řízení na

dodavatele stavby. Mohla by být hotova na
konci léta. Postup nebylo možné urychlit, pro-
tože jsme museli nejprve pozemek vykoupit
od soukromé osoby, vypracovat projekt, získat
stavební povolení atd. Centrum města by také
již asi nesneslo větší souběh prací, než který se
na něm odehrál v loňském roce. Rekonstrukci
náměstí bylo nutné časově skloubit s rekon-
strukcí plynovodů v majetku RWE.
Zastupitelé se dohodli, že rekonstruované
náměstí už nebude sloužit, až na výjimky ně-
kterých prodejních akcí a případně oslav, ja-
ko tržnice. V současné době je dočasně po-
volen stánkový prodej (bylo nedávno zveřej-
něno v Rýmařovském horizontu a na webo-
vých stránkách města) do doby vybudování
nové tržnice mezi budovou lékárny
a Radniční 2, 4, 6.
Veškeré investice města mají svůj průběh a po-
stup, který začíná odsouhlasením investičního
záměru většinou zastupitelů, následuje projek-
tová činnost, výběr dodavatele, způsoby finan-
cování, samotná realizace, vliv dotčených sub-
jektů atd. Na takto složité procesy a jejich po-
řadí bude mít samozřejmě každý z nás jiný ná-
zor. Ing. Petr Klouda, starosta

odpověď starosty města

Příjezdové komunikace do Rýmařova se nyní opravují. V loňském
roce 2013 byla opravena silnice Rýmařov - Horní Město - hranice
Olomouckého kraje a silnice Rýmařov - Dolní Moravice. V letošním
roce bude opravena silnice Rýmařov - Ondřejov II. stavba na hranici

Olomouckého kraje. Nyní se provádí rekonstrukce silnice Stránské -
Jiříkov. Oprava silnic v našem regionu je běh na dlouhou trať a věř-
te, paní Gašparová, že se snažím, co to jde. A na náměstí s kašnou já
osobně pyšný jsem. Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

odpověď místostarosty města
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Žádost
Vážený pane Čudo,
prosíme Vás, abyste nám nedával své vizitky na hroby, kam se jen dá.
Vylepte si je na dveře ke své reklamě, ale ne na každý hrob. Je to ne-
důstojné vůči pozůstalým. Obešli jsme celý hřbitov v Tvrdkově a ne-

našli jsme snad jediný hrob, kde by nebyla položena Vaše vizitka,
v lucerničce, pod vázičkou, v nádobě na svíčky apod.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se to už nebude nikdy opako-
vat. Hana Peková a další občané Tvrdkova

Poslouchám lidi
Tentokrát, milí čtenáři, píšeme trochu na jinú
notečku, veselú aj smutnú. Co nás těší ve měs-
tě? Jednoznačně náměstí, sídliště Větrná - mís-
ta získala vzduch, prostor, novou zeleň v podo-
bě stromků a keřů. Mateřské školky jsou upra-
vené včetně zahrad, opravený kulturák. Je toho
moc a moc. Městské služby taky zasluhují po-
chvalu.
Co se ale nedá skousnout? Mnoho řidičů si ple-
te náměstí se závodní dráhou a s klidem přehlí-
žejí automat na placení parkovného. Z deseti ři-
dičů tři ho během pátečního dopoledne obešli.

A nebyly to služební vozy.
Další naši spoluobčané si pletou náměstí se psí-
mi záchodky. Psí WC je taky zahrada Hedvy,
co nějaká plechová značka? Města bojují s ma-
jiteli psů právě kvůli exkrementům. Buďme vý-
jimkou. To by se nám určitě líbilo - čisté parky
a prostranství, vždyť si tam hrají děti.
Na odpadky včetně poletujících mikroteno-
vých sáčků, papírů od sladkostí či slupek jsou
odpadkové koše, do kterých patří i nedopalky
cigaret.
Přátelé, píšeme za nemálo našich spoluobčanů,

slíbily jsme jim, že se přimluvíme i za to, aby
na našem náměstí podnikatelé upravili výlohy.
Většina je pěkných, ale...
Když se naše město umístilo na jednom
z předních míst v třídění odpadu, pokusme se
ještě o další malé nápravy. Každá maličkost se
počítá.
A radniční hodiny s pozlacenými číslicemi ne-
budou sice svítit jako maják z dálky, budou ale
odbíjet. Zajisté.
Všechno chce svůj čas. I ta tržnice bude. 

Miluše Švikruhová a Květa Sicová

Poděkování MUDr. Janě Trněné
Chtěla bych poděkovat MUDr. Janě Trněné za péči o mého manžela Aloise Vlkojana. Věnovala se mu jako lékařka šestnáct let, obzvlášť
intenzivně v posledním roce jeho života. Oceňuji její lidský přístup, obětavost a profesionalitu. Takových lékařů by mělo být více. Děkuji. 

Marta Kovaříková Vlkojanová

Věry. Já jsem se pak s pláčem dovolala otci
Stanislavovi. Nemohl uvěřit tomu, co se stalo.
Zavolal do nemocnice, a než sešli kněží na
Alfrédku, už tam byla záchranka, paní MUDr.
Šuléřová a můj syn Gottfried, saniťák. Ptali se,
kde je ta zemřelá paní. Náš pan kostelník o ni-
čem nevěděl, ale vtom tam vkročili oba kněží
a potvrdili, že na hřebenu zemřela paní Věra
Walaková. Společně vyšli nahoru. Mezitím
každou chvíli volal pan farář. Uběhla spousta
času, čekání na lékařku, sepsání úmrtního lis-
tu, potom přijela pohřební služba pana Filipa.

A my se stále modlili u paní Věry.
Následovala náročná cesta lesem dolů. Mši
v kapli jsme nestihli. Otec Stanislav ji začal
bez nás, se smutným vysvětlením, že se v ho-
rách přihodilo neštěstí, při pouti náhle zemře-
la paní Věra Walaková. Pro sestru paní Věry,
která seděla v lavici, to byla velká rána.
Když jsme přišli se všemi obtížemi na
Alfrédku, už tam stál syn Věry Walakové
a plakal. Paní Věru a kostelníka odvezl po-
hřební vůz, kněží se rozloučili a také odjeli
s tím, že se za nás všechny budou modlit. Já

jsem jela domů se synem paní Věry. Měla
jsem dost času mu vysvětlit, co se stalo a že
maminka zemřela bez bolesti, náhle, v kruhu
dvou kněží a nablízku se všemi, na které ces-
tou vzpomínala. Pán Bůh ji odvedl do svého
království a my jí můžeme přát, aby jí země
byla lehká a světlo věčné jí svítí až na věky
věků. Amen.
Platí stále slova: Žijme přítomností, minulost
už se nevrátí a budoucnost je neznámá!

Olga Schreiberová

Občanský zákoník a jeho změny
K prvnímu lednu 2014 nastaly v oblasti sou-
kromého práva zásadní změny. Účinnosti to-
tiž nabyl nový občanský zákoník (zákon 
č. 89/2012 Sb.), dále zákon o obchodních
korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a zákon
o mezinárodním právu soukromém (zákon 
č. 91/2012 Sb.). Současně byl k 31. prosinci
2013 zrušen dosavadní občanský zákoník,
obchodní zákoník, zákon o mezinárodním
právu soukromém a procesním, ale i řada dal-
ších právních norem, např. zákon o rodině.

Další zákony byly v souvislosti s těmito změ-
nami novelizovány samostatnými novelami,
případně speciálním zákonem, kterým se mě-
ní některé zákony v souvislosti s přijetím re-
kodifikace soukromého práva (zákon 
č. 303/2013 Sb.). Tento zákon novelizuje do-
konce 74 právních předpisů, mezi jinými zá-
koník práce, zákony o sociálním pojištění, ale
například i zákon o požární ochraně a další.
Jde tedy o rozsáhlou a významnou změnu
v oblasti soukromého práva, která zasáhne do

života každého občana České republiky. Je
nejvyšší čas se s jednotlivými změnami se-
známit. Naše redakce ve spolupráci s pora-
denskou společností P-team Rýmařov se síd-
lem v Jihlavě připravila seriál věnovaný no-
vému občanskému zákoníku. V jednotlivých
dílech seriálu budeme přinášet nejpodstatněj-
ší změny, které se dotýkají zejména občanů
našeho města, rodin s dětmi, manželů a man-
želského soužití, majetku, bytové politiky
a dalších.

Nepřiměřené navyšování nájmu, s tím je konec!
Úprava v novém obãanském zákoníku má chránit
nájemníky pfied majiteli, ktefií nalákají zájemce na
nízké nájemné a pak ho nepfiimûfienû navy‰ují. Na
co si dát pozor a jak se bránit?
Pokud nemáte ve smlouvě uvedeno navyšo-
vání nájemného nebo navyšování není ve
smlouvě zcela vyloučené, má majitel mož-
nost od ledna tohoto roku změnit nájemné do
tržní výše, pokud navržené zvýšení spolu
s tím, k němuž již došlo v posledních třech
letech, nebude vyšší než dvacet procent.
Zásadní novinkou, kterou nový občanský zá-
koník přináší, je možnost si požádat o sníže-

ní nájmu, který neodpovídá tržní ceně ná-
jmu, a to i v případě, že v nájemní smlouvě
nic takového zakotveno není.
Představte si situaci mladé rodiny, která si
v minulosti našla drahé bydlení v proná-
jmu. Od té doby však tržní ceny nájmu by-
tu kvůli ekonomické situaci poklesly, rodi-
na však platí více, v lepším případě stejně.
Bohužel nájemníci ve smlouvě žádnou
možnost snížení nájmu nemají, a tudíž
o něm ani neuvažovali. Nový občanský zá-
koník jim však tuto možnost přináší.
Mohou pronajímateli navrhnout snížení ná-

jemného na aktuální tržní cenu.
Zvlášť jsou upraveny situace, kdy nechá pro-
najímatel třeba zateplit dům nebo přispěje
nájemníkům k většímu pohodlí zbudováním
výtahu. Když budou s návrhem na tuto změ-
nu souhlasit nájemníci alespoň ze dvou třetin
bytů, uplatní se vůči všem zvýšené nájemné
až o 10 procent z vynaložených nákladů roč-
ně. Když k dohodě nedojde, bude moci pro-
najímatel zvýšit nájemné maximálně o 3,5
procenta z vynaložených nákladů ročně.
Co když se strany nedohodnou?
Každá strana má právo se obrátit na soud,
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který rozhodne o určení nájemného, jež je
v místě a čase obvyklé. Soud určí výši ná-
jemného zpětně, a to ke dni podání návrhu
soudu, v praxi by to znamenalo povinnost
doplatit nebo vrátit rozdíl nájemného i za 
uplynulé měsíce od podání návrhu. Účelem
je motivovat stranu, která si nepřeje změnu,
aby se raději dohodla. V případě dohody by
byla změna totiž platná až od počátku třetího

měsíce po podání návrhu na změnu.
Shrnutí:
• Majitel může změnit nájemné do tržní vý-
še, ale maximálně o dvacet procent za po-
slední tři roky.
• Nájemníci mohou pronajímateli navrhnout
snížení nájemného na aktuální tržní cenu.
• V případě vzniklých nákladů může po do-
hodě s nájemníky majitel zvýšit nájemné až

o 10 % z vynaložených nákladů ročně.
• Když k dohodě nedojde, může pronajímatel
nájemné zvýšit až o 3,5 % z vynaložených
nákladů ročně.
• V případě zvyšování a snižování nájemné-
ho má každá strana právo se bránit u soudu,
který určí výši nájmu podle obvyklé ceny. 

Jiří Prášil,
P-team Rýmařov

Z kapsáře tety Květy

Ticho?
Pamatujete jistě na tetu Kateřinu pronášející léty prověřená moudra, kte-
rými otravuje své blízké. Už ji moc nevnímají, spíš ji berou jako otravný
hmyz. Do kamene vytesat by se hodilo tvrzení „mluviti stříbro, mlčeti zla-
to“.
Kdo mlčí, působí moudře, i kdyby to bylo jenom proto, že neřekl žádný
nesmysl. Zabírá to na muže, na kolegy i děti. A když se o druhém chcete
dovědět víc, mlčte, naslouchejte. Možná ani není důležité plně vnímat ob-
sah řeči, můžete sledovat mimiku, gestikulaci, překřížení nohou, přehra-
bávání se ve vlasech - a hlavně tón řeči.
Řekli jste něco, na čem vám záleží, a chcete, aby vás lidé brali vážně?
Dokončete větu a dejte zaznít tichu. Ticho většinu lidí zaskočí, chtějí ho
vyplnit a třeba navrhnou řešení. Smysluplná. Ticho po pěšině.
Naštvaní lidé by neměli alespoň deset minut mluvit. Ve vzteku řeknou ur-
čitě něco, co je potom mrzí. Vyžaduje to ovšem sebeovládání - mlčet ve
chvíli, kdy nám lebka puká ve švu. Dýchejte, dýchejte... a važte slova.
Když na sebe dospělí lidé křičí, jsou směšní. Nebuďte taky směšní, ne-

překřikujte se. Ticho urychlí konec estrády. Mlčení není prohra.
Vzpomínáte, jak na nemocničních chodbách bývalo napsáno, že ticho po-
máhá léčit? Umíváte se, že? Mlčí se v kostele, při obřadech, při uctění pa-
mátky zesnulého, při meditaci. Jdeme se projít do lesa, velebné ticho lesa
určitě znáte. Očistný pocit cítíme třeba i při pohledu na moře, na působi-
vé umělecké dílo, na noční ticho, kdy se jen ze snu ozve některý z malých
opeřenců.
Vzpomínám si na chvíli, v níž jsem ticho a klid nutně potřebovala. Po pro-
hlídce petrohradské Ermitáže, kdy jsem si chtěla uložit do paměti alespoň
několik obrazů, o kterých jsem do té doby jen četla, slyšela a viděla jejich
mizerné reprodukce, jsem se opřela o zeď. Všichni se ptali, co se mnou je,
ale já se jen potřebovala v tichu vzpamatovat. Dotkla se mě totiž krása.
A já potřebovala klid a prostor pro ticho.
A na závěr - pamatujete si ještě, jak bylo krásné mlčet s druhým, pokud
byl člověk opravdu čerstvě zamilovaný?
Pozn. Tichý oceán není tichý, to si myslí jen tichý blázen. Si

Můj šálek čaje

Hans Ruesch: V zemi dlouhých stínů
Už ani nevím, jak jsem k téhle útlé knížečce
přišla. Na obálce, zažloutlé a drobátko poka-
pané od vosku, je nakreslen medvěd a vlk, oba
vrhají dlouhý modrý stín. Nad nimi nad čarou
je napsáno: Románové novinky, Práce.
O novinku tedy určitě nejde. Je to kniha z mi-
nulého tisíciletí a je to na ní sakra vidět.
Německý originál vyšel v roce 1973. U nás ji
vydalo nakladatelství Práce a prodávalo ji,
světe div se, za celých 12 Kčs. Další důkaz to-
ho, že cena leckdy nemusí odpovídat kvalitě.
I když tehdy mělo 12 korun československých
daleko větší hodnotu než dnes.
Knížku je nutné čísti u kamen. Čiší z ní chlad.
Chlad Severního ledového oceánu, sněhových
bouří a studeného ledu. Vracím se k ní pravi-
delně, když naše jesenická zima nebere kon-
ce, přiložím do kachlových kamen, přitáhnu si
deku blíže k tělu, uvařím horký čaj a začtu se.
Již po jedné jediné stránce mi naše zima ne-
připadá tak krutá a s radostí vycházím ven do
sněhové bouře za svými povinnostmi.
Nejsem na tom tak zle. Mám ta báječná kach-
lová kamna, v ideálním případě i nějaké dře-
vo na přiložení. Zeleninu, ovoce, co si jen
vzpomenu. Jsem ráda, že nejsem Eskymačka
a manžel mě, byť s hrdostí, nepůjčuje každé
návštěvě, co jde kolem. Pravda, žili izolovaně.
Tam, kde se objevil člověk, bylo brzy divoké
zvěře poskrovnu. Eskymáci se proto museli
vyhýbat tomu, po čem nejvíc toužili - lidské
společnosti. Návštěva u nich byla opravdovou
vzácností.
Nezvládla bych základní eskymácké domácí

práce: „Asiak měla jako každá hospodyně na-
pilno, bylo neustále co šít, spravovat, musela
hlídat knot, aby plamen nezhasl, obracet šaty
na stojanu, rozpustit sníh na čaj. Ale hlavní
práce ji teprve čekala. Až kůže uschnou, musí
je znovu oškrábat a pak žvýkat, aby změkly.“
Vlastně neumím šít ani poevropsku a vaření
čaje nad lampou z tajícího rybího tuku určitě
není jednoduché. Jídelníček by mi jistě nevy-
hovoval: „Ke sladkému syrovému medvědímu
masu pojedli trochu zeleného plesnivého mor-
ku a žlutý rybí tuk zapíjeli čajem.“
I když kapka romantiky by se jistě našla i tu:
„Obvykle se cítil příjemně, když usínal po-
lozmrzlý, ale dnes ne. Zpod přivřených víček
pozoroval Asiak. Cucala zmrzlou rybu, pak
ucpala díru ve stropě kožkou sněžného kura,
zazívala, a aniž by ho požádala o dovolení,
zalezla k němu do spacího pytle. Po chvíli za-
čal neudržovaný knot kouřit, blikat a nakonec
zhasl. Kvílení vichřice tlumeně pronikalo tlus-
tou zdí iglú.“
Ne všechny zvyky Eskymáků jsou zavržení-
hodné. Například základní pravidlo „v žád-
ném případě se nezpotit při práci“ není vůbec
špatné. Občas ho používám.
I když to zhýčkanému Evropanovi tak nepři-
padá, Eskymáci žili svůj krátký, nepohodlný
život velmi šťastně. Neznali nejistotu budouc-
nost ani trýznivý pocit špatné minulosti.
Nevěděli, co jim chybí, neuměli hromadit vě-
ci, nezáviděli. Neříkali si Eskymáci, což
v překladu znamená „špinaví žrouti syrového,
zapáchajícího masa“, nazývali se hrdě „lidé“,

prostě „lidé“, tím se naznačuje, že není třeba
už nic dodávat, že jsou to lidé, jak se patří.
„A když pod sníh ukrývali zásoby, které by jim
mohly být k užitku v čase nouze, tak ani ne
proto, že by mysleli na další den, ale protože
nemohli všechno sníst ani všechno odvézt s se-
bou a už netrpělivě chtěli dál. Nedělali si s bu-
doucností víc starostí než s minulostí. Věčně
trvající přítomnost je dostatečně naplňovala.“
Jejich život se změnil, když na lodích přijeli
první bílí muži. Lovci a misionáři se svou na-
bubřelostí a naivitou. Nejhorší ze všeho je
snaživý blb. Ukázali Eskymákům zbraně, da-
li jejich ženám ochutnat cukr, vnutili jim své-
ho Boha a pokřtili je. To způsobilo obrovský
zmatek.
„Poslouchej, děvče, jestli je křesťanský Bůh
opravdu tak nebezpečný a náladový, jak se
o něm mluví, pak bude pro tebe lepší, když se
před ním schováš. Jestli je ale dobrý, jak ří-
kával Kohortok, nemusíš se ho bát. Proč by
měla být cesta k tomu, kdo tvrdí, že tě miluje,
kamenitá a měla by ti rozdírat nohy? Proč ne-
ní hladká a otevřená jako oceán? Chce, aby
jeho děti trpěly, nebo aby byly šťastné, co mys-
líš?
Anagog nepoznal ducha bílých lidí a ani si to
nepřeje. Obešli jsme se vždycky bez něho.
Vnitřní světlo Anagogovi říká, že duch, který
stvořil lidi, chce své děti vidět šťastné, protože
šťastní lidé jsou dobří a nešťastní zlí...“
(Ruech, Hans. V zemi dlouhých stínů. 1. vyd.
Praha: Práce, 1982. 144 s.)

Kamila Nováková
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Zajímavosti z přírody

Svátek oslavil svatý Jiří - vylezli už hadi a štíři?
Jedním slovem: ano. I v našich ho-
rách už můžeme „potkat“ ze zim-
ního spánku probuzené zástupce
hadí říše. V blízkém okolí věro-
hodně zdokumentované první set-
kání člověka se slepýšem křeh-
kým na území Malé Morávky pro-
běhlo již 30. března - viz fotogra-
fii č. 1. Zde je nutno uvést, že sle-
pýš křehký není had, ale beznohá
ještěrka. To dokazují jeho víčka,
kterými dokáže zamrkat, i ocásek,
který slepýš umí v nebezpečí od-
dělit stejně jako jiné druhy ještě-
rek. V České republice je silně
ohrožen a jeho stavy povážlivě
klesají. Přitom člověku není nijak
nebezpečný, živí se žížalami a sli-
máky, různými členovci, larvami
a červy přiměřené velikosti.
Ze zástupců „pravých“ hadů bylo
na území České republiky bezpeč-
ně zjištěno pět druhů, náležejících
ke dvěma čeledím: užovkám
a zmijím. Jsou to užovka stromo-
vá, užovka hladká, užovka oboj-
ková a užovka podplamatá. A náš
jediný jedovatý had - zmije obec-
ná. Užovka obojková je ohrože-
ným druhem, ostatní uvedené dru-
hy hadů jsou kriticky ohrožené,
jejich lov či zabíjení jsou zákonem
přísně zakázány.
Nejvíce pozornosti a obav u lidí
vzbuzuje pro svou jedovatost zmi-
je obecná. Zmije je u nás plošně
rozšířená skoro po celém území
republiky, ohniskem jejího výsky-
tu jsou podhorské a horské oblas-
ti, neboť jí vyhovuje vyšší vlhkost
vzduchu. Typické pro její výskyt
jsou okraje horských lesů na
Šumavě, v Jeseníkách a Krkono-
ších. Nejčastěji tedy obývá slunné
a zároveň vlhké lokality, jako jsou
okraje lesů, kamenné náspy, břehy
rybníků, slunné paseky a horské
louky včetně rašelinišť. Vyskytuje
se ve výškách od cca 500 m n. m.

až do 1 500 - 2 000 m n. m. Ne-
najdeme ji v nížinách (zřídkakdy
sestupuje níže než 300 m n. m.)
a kulturní krajině. Také se nevy-
skytuje ve vnitřních lesích. Zimuje
ve skalních rozsedlinách a štěrbi-
nách, v zemních dutinách, pod ko-
řeny stromů, v norách savců a čas-
to i pod starými stavbami. K zim-
nímu spánku se může ukládat jed-
notlivě, ale i ve velkých skupi-
nách, někdy společně s jinými
druhy plazů a obojživelníků.
Nároky na optimální zimoviště
splňuje jen málo úkrytů, neboť
teplota v nich by neměla klesnout
pod - 2,5 °C.
Zdokumentovaným zimovištěm
velkého počtu zmijí v našem oko-
lí je lokalita kolem zpevněné lesní
cesty spojující dolní konec Malé
Morávky s Novou Vsí v místech,
kde stojí lovecká chata Zmijovka.
Ta dostala své jméno právě po ha-
dech, kteří se na jaře z této lokali-
ty rozlézají do širšího okolí, aby se
znovu na podzim slezli a společně
přečkali zimu. Důvodem jejich
hojného výskytu jsou stará důlní
díla a základy již neexistujících
staveb, které poskytují hadům ide-
ální podmínky k zimování. Další
zajímavostí tohoto místa, kde se
dříve čistila a prala ruda v okolí
vytěžená, je skutečnost, že zde ne-
roste téměř žádná vegetace, což
ale hadům evidentně nevadí.
Zmije z této lokality - od Zmijov-
ky - je na fotografii č. 2.
Jak tedy zmije vypadá a jak ji ro-
zeznáme od ostatních našich hadů?
Celková délka samic může být až
90 cm, samců až 70 cm, obvykle
ale obě pohlaví dorůstají menších
rozměrů. Zbarvení zmije obecné je
velmi proměnlivé. Nejvýraznějším
rozlišovacím znakem je klikatá čá-
ra po celé délce hadího těla. U nej-
běžnější formy bývá samec svrchu

šedý s černou kresbou klikaté čáry,
spodní stranu ocasu má žlutou.
Oko je červené, se svislou zornicí.
Samice je zbarvená někdy šedě ja-
ko samec, jiné exempláře jsou hně-
došedé s tmavohnědou nebo čer-
nošedou kresbou. Zbarvení mláďat
bývá červenohnědé. Někdy se vy-
skytnou barevné odchylky s nezře-
telným hřbetním pruhem, jako je
forma zbarvená sytě černě. V od-
borné literatuře je zmiňováno, že
celočerné zmije se vyskytují také
v Jeseníkách, osobní svědectví
místních obyvatel vypovídají
o tom, že jedna z konkrétních lo-
kalit výskytu černých zmijí je
i v Nové Vsi - na hřbitově a v jeho
okolí.
Období páření zmijí začíná asi
měsíc po opuštění zimoviště.
Zmije obecné jsou živorodé, gra-
vidita trvá podle klimatických
podmínek 2 až 3 měsíce. Samice
rodí 3 až 20 mláďat. Samci po-
hlavně dospívají ve 3 až 4 letech,
samice ve 4 až 5 letech. Samci se
účastní rozmnožování každoroč-
ně, samice velmi často jednou za
dva roky.
Hlavní složku potravy zmije obec-
né tvoří teplokrevní obratlovci,
převážně hlodavci (hraboši, myši,
myšice) a hmyzožravci (rejsci, kr-
tci). Další, doplňkovou složku po-
travy tvoří plazi a obojživelníci
(ještěrky, žáby, mloci, slepýši).
Nejsou vzácné ani případy kaniba-
lismu.
Jak již bylo uvedeno, zmije je náš
jediný jedovatý had, který může 
uštknout člověka, případně psa či
jiné zvíře. Orgánem, kde se jed
tvoří a je skladován, je párová je-
dová žláza, která je uložena za 
okem zmije, přičemž dává hlavě
hada charakteristický trojúhelní-
kový tvar. Hadí jed se vytváří neu-
stále, intenzita jeho produkce je
přímo závislá na naplnění žlázy.

Ve většině případů k nehodám 
uštknutí dochází, pakliže člověk na
zmiji nešťastnou náhodou přímo
sáhne rukou, třeba při sběru les-
ních plodů, nebo na ni šlápne ne-
chráněnou nohou. Její jed neslouží
k napadání člověka, ale k lovení
kořisti. Pokud zmije není zahnána
do kouta, není ohrožená nebo na ni
přímo nešlápneme, většinou se
ztratí z dohledu mnohem dřív, než
ji vůbec spatříme. Pokud přesto
dojde k uštknutí, měla by se tato
nepříjemnost u zdravého člověka
obejít bez vážnějších komplikací,
avšak zvýšená pozornost musí být
věnována uštknutí dítěte, alergika,
starého člověka nebo člověka s o-
slabeným zdravotním stavem.
Při uštknutí hadem obecně je nej-
důležitější zachovat klid a zpoma-
lit veškerou fyzickou aktivitu. To,
co postiženého nejvíce ohrožuje,
je panika a stres. Dále je důležité
postiženou končetinu imobilizo-
vat. Při zasažení ruky sejmout ná-
ramky, hodinky a prsteny kvůli 
otoku. Dříve bylo doporučováno
končetinu zaškrtit, dnes je toto 
opatření dokonce hodnoceno jako
nepřípustné z důvodu možného
poškození končetiny. Místo 
uštknutí se nerozřezává, nevysává,
nevypaluje ani jinak specificky
neošetřuje. Okolí vpichů by se
mělo pouze lokálně desinfikovat
a rána překrýt sterilním mulem. Je
důležité zjistit čas uštknutí, druh
a velikost hada, počet a délku
kousnutí. Pokud nedochází k roz-
voji celkových příznaků otravy, je
možno podávat nápoje. Podání ká-
vy (kofeinu) nebo alkoholu není
vhodné. Postižený musí být umís-
těn ve zdravotnickém zařízení
s možností transferu na jednotku
intenzivní péče. Intoxikace zprvu
hodnocená jako velmi lehká může
být v průběhu času provázena zá-
važnými projevy.Zmije Foto: Jiří Marek

Slepýš Foto: Vanda Jakubcová
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A co štíři v naší republice, či do-
konce v našich horách - vyskytují
se zde vůbec? Nalezení štírů
v Čechách bývá v současnosti po-
važováno za velmi výjimečné.
Základní, často publikovanou in-
formaci je možné shrnout do věty:
„Na Slapech žije populace štíra
Euscorpius carpathicus (štír kýl-

natý) a jde o nejseverněji žijící po-
pulaci štírů vůbec, která k nám by-
la zavlečena.“ První dokladový
materiál ze slapské lokality byl na-
lezen 31. 8. 1959 a poslední 13. 9.
1983. Mezitím byla lokalita silně
poničena lidskou činností a trvalý
výskyt štíra na Slapech, potažmo
v České republice, je nutno poklá-

dat za minulost. Ovšem s avizova-
ným oteplováním klimatu na
Zemi a předpokládaným posunem
subtropického pásu směrem blíže
k zemským pólům se i k nám mů-
žou štíři spolu s dalšími teplomil-
nými obyvateli planety v budouc-
nosti „přistěhovat“.
V současnosti ovšem je nutno

v naší přírodě dbát jisté opatrnosti
pouze ve vztahu k jedinému jedo-
vatému zástupci ze skupiny obrat-
lovců (tj. pomineme-li hmyzí říši)
- zmiji obecné. Pevná obuv a roz-
vaha při pohybu v lokalitách jejího
možného výskytu by měla být pro
člověka samozřejmostí. 

Zdeňka Marková

Dudek chocholatý (Upupa epops)
v Rýmařově

V sobotu 19. dubna v brzkých ranních hodinách pozoroval můj sou-
sed Marek Skála se svým synem Míšou vzácného dudka chochola-
tého na své zahradě rodinného domu v Edrovicích. Malý Míša si
zprvu myslel, že vidí nějakého ptakoještěra z doby dinosaurů a že
se mu to vše zdá. Dudek se na zahradě zdržel asi pět minut, na ze-
mi lovil různé bezobratlé živočichy, kterými se živí. Celou tuto po-
dívanou pan Skála zdokumentoval krátkou videonahrávkou.
Dudci se velmi zřídka při jarním tahu zastavují na různých částech

naší republiky
a tak tomu bylo
i u nás v Rýma-
řově. Hnízdiště
dudků chochola-
tých jsou jižněji,
v oblasti jižní
Moravy, Sloven-
ska, Maďarska,
R u m u n s k a
a Balkánu. Du-
dek chocholatý
patří do řádu
srost loprstých,
stejně jako náš
ledňáček říční.
Miroslav Glacner

Dudek chocholatý (Upupa epops) na zahradě
rodinného domu v Rýmařově-Edrovicích

Foto: Marek Skála

Naše poštolky se k nám opět vrátily
V roce 2012 se v hliněném květináči na parapetu okna našeho bytu
uhnízdil párek poštolek obecných. O tomto hnízdění nejmenšího z řá-
du sokolovitých dravců jsme informovali i čtenáře Rýmařovského
horizontu. Nevšední podívané a možnosti sledovat chování a zrod
nové generace pro člověka prospěšného dravce nám bylo dopřáno
i v roce následujícím. Během těchto dvou let přišlo na našem para-
petu na svět již deset poštolek.
Život po dva roky prakticky spjatý s párem poštolky obecné se zdál
být u konce, a to v souvislosti se stěhováním z Radniční na Větrnou
ulici. Jaké však bylo naše překvapení, když se v tomtéž hliněném
květináči, osázeném semínky oblíbené slunečnice, jenž byl 28. břez-
na postaven na parapet okna nového bydliště, opět uhnízdil nám dob-
ře známý pár poštolek. V neděli 4. května jsme mohli spatřit v hníz-
dišti již pět vajec. První snesené vejce bylo zpozorováno, tak jako
v loňském roce, 25. dubna. Fota a text: Miroslav Škoda

Samec poštolky střeží snesená
vejce

Moravskoslezský kraj informuje
Začínající firmy mohou realizovat projekty díky mikropůjčce

AÏ pÛl milionu korun mohou získat podni-
katelé, ktefií podají Ïádost do Programu
podpory mal˘ch a stfiedních podnikÛ
v Moravskoslezském kraji prostfiednic-
tvím mikropÛjãek. Kraj‰tí zastupitelé 24. dubna
schválili jeho vyhlá‰ení.
V letošním roce na zájemce čekají dvě novin-
ky - projekt již nemusí být jako v loňském ro-
ce pouze inovativního charakteru a úroková
sazba je snížena ze dvou na jedno procento.
Pro podnikatele tak může být mikropůjčka se
splatností tří let (s výjimečnou možností pro-
dloužení na pět let) svým úročením zajímavěj-
ší než úvěry poskytované bankou.

Program, který byl poprvé vyhlášen
v roce 2013, pomáhá podnikatelům,
kteří chtějí založit vlastní podnik ne-
bo provozují svou činnost maximál-

ně tři roky. Proti podmínkám loňského roku
budou podpořeny také projekty zaměřené na
tvorbu nových nebo rozšíření či zlepšení stáva-
jících technologií, výrobků či služeb, zlepšení
užitných vlastností nebo vstup na nové trhy.
„Mikropůjčky nejsou jediným nástrojem, kte-
rým kraj podporuje začínající podnikatele.
Prostřednictvím jeho dotačních programů jsou
podporovány například projekty v oblastech
vědy a výzkumu, začínající podnikatelé nebo

studenti. Mikropůjčky považujeme za jeden
z mnoha nástrojů pro oživení ekonomiky s cí-
lem napomoci trhu práce, udržení zaměstna-
nosti a pracovní mobility v kraji,“ říká náměs-
tek hejtmana kraje Martin Sikora.
První mikropůjčku ve výši půl milionu korun
získala letos v únoru společnost neuro media, 
s. r. o., na projekt Smart & clever solution for
slomo & video switcher. Finance společnosti
využije na zkvalitnění služby spojené s vysílá-
ním sportovních přenosů, které se tak stanou
dostupnější například pro malé lokální televize.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje

Systém jednotných přijímacích zkoušek na střední školy
Osmdesát středních škol, poskytujících
střední vzdělání s maturitou, jejichž zřizova-
telem je Moravskoslezský kraj, a gymnázi-
um ve Vítkově, se letos zapojilo do systému
jednotných přijímacích zkoušek z matemati-
ky a českého jazyka. Tento model probíhá
v kraji už čtvrtým rokem. Nabídku jednotné-
ho systému zkoušek letos nevyužila žádná ze
soukromých škol.

„Ministerstvo školství chce od příštího roku
pomocí jednotných přijímacích zkoušek sjed-
notit stávající roztříštěnou kvalitu žáků při-
cházejících ze základních škol. Tento krok
hodnotím velmi pozitivně. Moravskoslezský
kraj zavedení jednotných přijímacích zkou-
šek do oborů s maturitní zkouškou jedno-
značně podporuje,“ říká náměstkyně hejtma-
na kraje Věra Palková.

Dodává, že by centrálně zadávané přijímací
zkoušky pro všechny školy bez rozdílu zři-
zovatelů pomohly srovnat úroveň znalostí
žáků při vstupu na střední školy na území ce-
lé republiky, navíc by získaná data mohla být
zpracována, vyhodnocena a porovnána
v rámci celé sledované skupiny. 

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje
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Sport

První pohárový závod v autokrosu přilákal množství diváků
V sobotu 26. dubna se jel v areálu
za firmou Styrotrade první pohá-
rový závod seriálu Auto Lašák
Hyundai cup Rýmařov 2014.
K závodu bylo přihlášeno dvacet
jezdců z Rýmařova, Horního

Města, Opavy, Uničova, Krnova,
Raškova, Přerova, Města Albrech-
tic, Štěpánova a Červenky. Tři se
nakonec nezúčastnili, přesto to byl
opravdu skvělý podnik. Ke zdaru
závodu přispělo množství diváků,

kteří si našli cestu na závodní trať,
za což jím patří velký dík.
V těchto závodech se sčítají
všechny body, jak ze základních
rozjížděk, tak z finálových jízd.
Každý bod získaný v závodu se
sčítá v konečné klasifikaci pro
celkové umístění v poháru Auto
Lašák Hyundai cup.
Závodu se zúčastnili jezdci, kteří
v Rýmařově závodí pravidelně,
ale i noví závodníci. Podle ohlasu
byli se závodem v Rýmařově
spokojeni a přijedou i příště.
Finálové jízdy byly strhující.
Výsledky divize D1:
1. místo: Dominik Křistek

Škoda Felicia (Uničov)
2. místo: Zdeněk Krčmář

Škoda Felicia (Štěpánov)
3. místo: Petr Vašíček

Škoda Felicia (Rýmařov)

Petr Vašíček se v těchto dnech
dožil významného životního jubi-
lea. Pořadatelé autokrosových zá-
vodů v Rýmařově mu přejí do
dalších let vše nejlepší.
Výsledky divize D2:
1. místo: Ondřej Lalák

VW Golf (Krnov)
2. místo: Drahoslav Zavadil

Ford Fiesta (Červenka)
3. místo: Alfred Heinisch

VW Golf (Rýmařov)
Touto cestou chci poděkovat
všem věrným divákům a přízniv-
cům za návštěvu našeho závodu
a pozvat je na 31. května na další
závod, který se opět pojede na
trati nad firmou Styrotrade. Po
zhlédnutí našich webových strá-
nek projevili zájem o účast v rý-
mařovských závodech i jezdci ze
Slovenska. Jan Dohnal
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Foto: M. Škoda
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám RD v obci Velká Štáhle o velikosti 3+1, další místnost
v podkroví, velká půda s možností vybudovat obytné místnosti. Kotel
na tuhá paliva + el. radiátory, plyn na hranici pozemku, v suterénu je
kotelna a prádelna. U domu je zahrada 1571 m2, samostatně stojící
garáž a hospodářská budova. V obci není kanalizace. Cena dohodou.
Tel.: 605 001 365.

- VODOVODNÍ P¤ÍPOJKY
- KANALIZAâNÍ P¤ÍPOJKY

- ELEKTROINSTALACE
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, R˘mafiov

Tel.: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

Nabídka sluÏeb
pro domácnosti a malé firmy

• Hloubkové ãi‰tûní kobercÛ, sedaãek,
matrací (suché i mokré), úklidové sluÏby

• Prodej úklidové techniky urãené pro do-
mácnosti a malé firmy

• PÛjãky, finanãní poradenství, oddluÏení
dle zákona

• Povinné ruãení, havarijní poji‰tûní,
Ïivotní, rizikové, úrazové poji‰tûní

• Za nejlep‰í ceny

Zavolejte, prozvoÀte, pi‰tû SMS/mail
Vytvofiíme nezávaznou nabídku dle va‰ich
poÏadavkÛ

739 297 207, leonstar@seznam.cz

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 23. 5. 2014
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 15. 5. 2014 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

10/2014
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