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Dojezd Závodu míru do R˘mafiova 
budou provázet uzavírky silnic

Ani letos nezapomnûla Diakonie R˘mafiov 
na Svátek matek

Muzejní noc byla pfiipravena stylovû 
– po staroãesku

Mûsto slavnostnû otevfie námûstí 
Míru, pfiipraven je bohat˘ program

Ve Flemi‰ce startovali bikefii v seriálu 
Jesenick˘ ‰nek

ročník XVI.
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Taneční podvečer v Orientu
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Akademie mateřských škol
V pátek 16. května se v SVČ Rýmařov konala každoroční přehlídka mateřských škol. Letos v programu vystoupilo přes 180 dětí z osmi ma-
teřinek z Rýmařovska a partnerského města Ozimku. ZN

ZŠ 1. máje

ZŠ Janovice

ZŠ Malá Morávka

ZŠ Revoluční ZŠ Velká Štáhle

ZŠ Ozimek

ZŠ Jelínkova

ZŠ Horní Město
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Etapa Závodu míru bude mít cíl v Rýmařově
Trasa dojezdu etapy a uzavírky komunikací

Jak jsme již v Rýmařovském ho-
rizontu a na webových stránkách
města informovali, 30. května le-
tošního roku se stane naše město
cílem etapy Závodu míru. Orga-
nizátoři svůj záměr potvrdili a po-
žádali odbor dopravy MěÚ
Rýmařov o vydání příslušných
rozhodnutí a povolení.
Etapa bude mít start v Jeseníku,
bude pokračovat ve směru Ram-
zová - Branná - Velké Losiny -
Skřítek - Rýmařov - Dolní Mo-
ravice - Hotel Avalanche - Velká
Štáhle - Břidličná - Vajglov -
Rýmařov. Zde bude následovat
příjezd po třídě Hrdinů na náměs-
tí Míru, průjezd náměstím po se-
verním obvodu před prodejnu
CaVa, pak mezi prodejnou a lé-
kárnou za ulicí Radniční 2, 4, 6
na náměstí Svobody, Sokolov-
skou ulicí do Janovic na Nové

Pole, Stříbrné Hory, přes Skály
zpět do Rýmařova, po Okružní 
ulici na třídu Hrdinů a znovu na
náměstí Míru, kde bude při dru-
hém průjezdu cíl a vyhlášení vítě-
zů. Dojezd etapy je naplánován
přibližně na dobu od 15.30 do
17.00. Závod je součástí Světové-
ho poháru kategorie mužů U23
Europe Tour (muži do 23 let).
S dojezdem závodu budou ovšem
nutně spojeny i uzavírky komuni-
kací a prostranství. Dne 30. květ-
na bude od 8.00 ráno do
ukončení závodu pro veškerý
provoz uzavřena třída Hrdinů
od křižovatky s Revoluční ulicí
směrem k náměstí a rovněž ce-
lý prostor náměstí Míru. To
znamená, že po celou dobu bu-
dou neprůjezdné také ulice
Husova, Lipová a Horní (uzávě-
ry a regulaci provozu podle pod-

kladů provádějí organizátoři zá-
vodu). Obchodníci, úřady a obča-
né budou muset počítat s tím, že
tato prostranství budou uzavřena
i pro zásobování prodejen a pří-
padný odvoz zboží. Pro pěšího
návštěvníka budou samozřejmě
volná a může je využít jako
v běžný den. Náměstí Míru bude
na celé ploše sloužit jako zázemí
závodu s oplocením vymezujícím
závodní trasu, tribunami pro vy-
hlášení vítězů a doprovodný pro-
gram, stany, reklamními nafuko-
vadly, stánky partnerů závodu,
přívěsnými vozíky s věží pro roz-
hodčí a časoměřiče, veřejným
WC a parkujícími doprovodnými
vozidly.
V době od 15.30 do 17.00 budou
uzavřeny tyto trasy závodu
v oblasti Rýmařovska: silnice
I/11 od Staré Vsi a Janovic do
Rýmařova po Opavskou ulici,
u restaurace Na Růžku vlevo do
obce Dolní Moravice silnice
II/445 až k hotelu Avalanche.
Odtud vpravo po silnici III/37020
na křižovatku se silnicí II/370 ve
směru do obce Velká Štáhle a dá-
le do Břidličné. V Břidličné vpra-
vo směr Vajglov po silnici
III/37021 a ve Vajglově na křižo-
vatce vpravo na silnici II/440
směr Albrechtice a dále po silnici
II/445 do Rýmařova.
V této době bude v Rýmařově
uzavírka platit na ulicích: třída
Hrdinů, náměstí Míru, Radniční,

Havlíčkova, náměstí Svobody,
Sokolovská, Julia Fučíka, Rýma-
řovská, Zámecká, Panská, Nové
Pole a následné pokračování tra-
sy závodu z Nového Pole do
Stříbrných Hor a přes Skály zpět
do Rýmařova, po Okružní ulici
a třídě Hrdinů s cílem na náměstí
Míru. Kromě uvedených tras zá-
vodu budou samozřejmě uzavře-
ny i veškeré jejich křižovatky.
Tato hodina a půl bude pro oby-
vatele města, kteří se budou po-
třebovat pohybovat po městě au-
tem, velmi problematická a řidiči
musí s těmito omezeními počítat.
Věřím, že dopravní omezení spo-
jená s dojezdem etapy závodu
Míru obyvatele města a regionu
neodradí a že naopak využijí této
mimořádné události a přijdou se
na dojezd etapy podívat.
Úspěšní závodníci si z tohoto zá-
vodu odnášejí body do Světového
poháru, a protože jsou údajně ve
věku, kdy se pro ně v tomto spor-
tu rozhoduje o další sportovní ka-
riéře, bojují s velkým nasazením
a zájmem. Přihlášeno je 24 druž-
stev z celého světa, každé druž-
stvo má minimálně čtyři dopro-
vodná vozidla a další technická
vozidla závodu. Cíl etapy tak bu-
de pro rekonstruované náměstí
Míru zatěžkávací zkouškou a ge-
nerálkou na plánované oficiální
otevření náměstí po rekonstrukci
v první polovině června letošního
roku. Ing. Petr Klouda, starosta

Taneční podvečer v Orientu
Šestnáct vystoupení v podání 
orientálních tanečnic od nejmen-
ších slečen po zralé dámy tvořilo
program Tanečního podvečera
v Orientu, který připravilo Stře-
disko volného času Rýmařov na
středu 7. května (viz str. 2).
Moderátor Pavel Konštacký, ja-
ko jediný muž na pódiu velkého
sálu, postupně představil všech-
ny formace tanečních skupin
Neila a Sheilla, které publiku
předvedly soutěžní choreografie
letošní sezóny i skladby vytvoře-
né jen pro radost.
V pásmu se tak objevily choreo-
grafie oceněné na soutěžích
Světlo Orientu v Kopřivnici,
v mistrovské soutěži Czech
Dance Organization, jejíž regio-
nální a zemské kolo proběhlo
v Opavě a Přerově, nebo na ne-
postupové soutěži O včelínský
taneční pohár. Diváci mohli vi-

dět Kočky z Orientu v choreogra-
fii Dagmar Gajdošové, bronzové
z Kopřivnice, Probuzeny k tanci
Anny Cimbotové, které se umís-
tily třetí ve Včelíně, členky TS
Sheilla jako Oriental ladies,
stříbrné z Kopřivnice, nebo
Souboj mezi dobrem a zlem
Andrey Černé a Reginy Jánské,
s nímž juniorky na všech dosa-
vadních soutěžích sbíraly první
a druhá místa. Úspěšné choreo-
grafie čeká 7. června finálové
kolo Světla Orientu v Uherském
Ostrohu a všechny skladby dětí
a juniorek se objeví už 1. června
na mistrovství republiky CDO
v Táboře.
Kromě soutěžních skladeb se ale
na pódiu vystřídala i celá řada
zajímavých choreografií bez
soutěžních ambicí. Tanečnice 
ukázaly, že belly dance může mít
spoustu podob, že jej lze tančit

na netypickou hudbu, se závo-
jem, vějířem, křídly, obručí nebo
hůlkou a kloboukem. Skladby na
letošní přehlídce vynikaly origi-
nalitou, příběhem a krásnými

kostýmy. Orientální tanec v Rý-
mařově zkrátka žije, baví ženy
všech generací a má potenciál se
stále rozvíjet. 

ZN

Závod míru projížděl Rýmařovem 14. května 2001

-10-2014  21.5.2014 16:34  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2014

6

Po staletí upírali hvězdáři
a hvězdopravci svůj zrak na
noční oblohu, aby objevovali
dosud skryté zákonitosti pohybu
hvězd, případně jejich vlivu na
člověka a historické události.
Zřejmě všichni známe svá astro-
logická znamení a mnozí znají
své horoskopy zachycující po-
stavení nebeských těles pro mís-
to a datum našeho narození;
někteří pravidelně sledují v no-
vinách humorné předpovědi pro
každý den. Stejně tak jsme té-
měř všichni nesčetněkrát viděli
českou filmovou pohádku Cí-
sařův pekař, kde astrolog na zá-
kladě konstelace hvězd doporu-
čuje pekárnu pro Jeho císař-
skou milost nejvhodnější, kde
mají rohlíčky obzvláště vype-
čené. O romantických procház-
kách za svitu hvězd a měsíce
ani nemluvě.
Kromě vesmírných těles, která
vídali na obloze již naši předko-
vé, však my, dnešní lidé, může-
me v poslední době spatřit i vě-
ci, nad nimiž by se našim pra-
prapradědům tajil dech.
Co všechno na noční obloze mů-
že svítit?
Nejníže můžeme zahlédnout
módní výkřik posledních let: lé-
tající lampion štěstí - noční mů-
ru hasičů. Ačkoli se to při pohle-
du na křehký papírový lampion
nezdá, může dosáhnout i výšky
jednoho kilometru a letět klidně
i dvacet minut.
Těsně po západu Slunce může-
me spatřit i jeden z meteorolo-
gických balónů, které nejméně
třikrát denně vypouští Český hy-
drometeorologický ústav kvůli
zpřesnění modelů předpovědi
počasí - údaje ze sondy slouží
k tvorbě výškových map, jako
podklady pro letovou dokumen-
taci nebo pro posouzení rozpty-
lových podmínek. Balóny létají
do stratosféry, většinou do výš-
ky 18 až 36 km nad mořem.
Letící letadlo asi všichni pozná-
me - letí plynule, barevně bliká
a o chvilku později můžeme sly-
šet hluk jeho motorů.
Satelity letí tiše, neblikají a vidí-
me je jen díky tomu, že od své-
ho povrchu odrážejí sluneční pa-
prsky. Kromě telekomunikač-
ních satelitů, bez nichž by mno-
zí z nás přišli o své oblíbené te-
levizní pořady, mohou nad naši-
mi hlavami letět také satelity vě-

decké (astronomické, geofyzi-
kální, geodetické nebo biologic-
ké), vojenské, špionážní, meteo-
rologické nebo navigační.
Nefunkční satelity a vyhořelé
raketové motory tvoří vesmírný
odpad, který různě rotuje v pro-
storu a díky tomu odráží různé
množství světla, což se nám na
Zemi jeví jako pravidelné či ne-
pravidelné blikání, které ale ne-
ní tak ostré jako u letadla, mění
se plynuleji. Jen pro představu,
takový vyhořelý raketový motor
může být velký třeba jako auto-
bus.
Padající vesmírné těleso, třeba
i družice, letí hodně rychle, jen
se na obloze mihne a nechává za
sebou světelnou stopu.
Nejtajemnějším tělesem, které
můžeme na obloze spatřit, je
však trvale obydlená mezinárod-
ní vesmírná stanice. Už čtrnáctý
rok pobývá šestičlenná posádka
(která se ovšem každého půl ro-
ku obměňuje - nejbližší výměna
„stráží“ se bude konat 28. květ-
na) na mírně eliptické nízké 
oběžné dráze Země ve výšce
přibližně 400 km. V současné
době výhradně pánská posádka
provádí experimenty využívající
specifického prostředí stanice -
stavu beztíže, hlavně v oblas-
ti biologie, fyziky, astronomie
a meteorologie. Díky interneto-
vým stránkám projektu můžeme
vědět, kdy posádka vstává, 
obědvá, pracuje a kdy se ukládá
ke spánku do spacích pytlů, mů-
žeme vědět, kudy právě letí a co
astronauti vidí. Připadá mi na-
prosto úžasné, že mi webová
aplikace umožňuje zadat si mís-
to, kde se právě nacházím, a do-
zvím se, kdy mohu přelet ISS
sledovat. A ono to opravdu fun-
guje, pánové se objeví přesně
v uvedeném místě a čase... a mů-
žeme si jen představovat, že tře-
ba právě pracují nebo večeří.
Výčet svítících těles a objektů
by samozřejmě nebyl úplný,
kdybych nezmínila ještě mimo-
zemské civilizace, které by
mohly kroužit kolem naší plane-
ty s roztodivnými úmysly.
O těch však nemáme žádné po-
řádné informace; zřejmě si bu-
deme muset počkat, až nás zele-
ní mužíčkové osobně navštíví na
Zemi. Nebo si aspoň vytvoří
webové stránky. 

ona

Pár slov... o noční obloze

Foto na titulní straně:

Ján Záhornatský: Londýn - ulice (1. místo v kategorii Reportáž, 
dokument soutěže O cenu Karla Schinzela)
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na pozici

referenta odboru regionálního rozvoje
- technika investic

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: 1. listopadu 2014, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění po-
zdějších předpisů + osobní příplatek

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: • vzdělání: střední s maturitní zkouškou (zákon č. 561/2004, školský zákon) stavebního směru s min. 

praxí 2 roky v investiční výstavbě, popř. ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním 
programu (Ing.) se zaměřením na stavebnictví (zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách) 
s min. praxí 2 roky v investiční výstavbě,

• znalost rozpočtování investičních akcí,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• inženýrská činnost investora při investičních akcích města a při vybraných opravách,
• zajištění obchodních soutěží ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
• činnost koordinátora u vybraných projektů

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

K přihlášce přiložte:
• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 

požadavků tohoto výběrového řízení,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-

klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou 
s datem odeslání nejpozději 13. června 2014

Lhůta pro podání přihlášky: 13. června 2014
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení
vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového
řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru regionálního
rozvoje MěÚ Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Město připravuje slavnostní otevření rekonstruovaného náměstí Míru
V pátek 6. ãervna, t˘den po dojezdu etapy Závodu
míru, pfiipravuje mûsto R˘mafiov slavnostní otev-
fiení rekonstruovaného námûstí Míru. Tato udá-
lost opût pfiinese krátkodobé dopravní omezení.
Od 10.00 bude připraven bohatý program:
vystoupení mateřských škol, klientů
Kouzelné buřinky a volnočasových útvarů
Střediska volného času (africké bubny, break
dance, orientální tanečnice, Move2you). Od
14.45 zahraje Divadlo Kvelb loutkové před-
stavení Otesánek, následovat bude koncert
Zuškabandu. Slavnostní akt otevření náměs-
tí za přítomnosti hostů z partnerských měst

proběhne od 17.00. Po setmění se můžete tě-
šit na ohňové divadlo Drak a rytíř a od 23.00
na závěrečný ohňostroj.
Po celý den bude na náměstí probíhat tradič-
ní Veletrh zdraví a sociálních služeb, který
nabídne odborné informace, sociálněprávní
poradenství, měření krevního tlaku a tuku
v těle, stanovení BMI a bohatou nabídku vy-
stavovatelů. Současně proběhne Den seniorů
realizovaný v rámci společného česko-pol-
ského projektu Kulturní stezkou pohraničí /
Kulturalnym szlakiem pogranicza, na němž
vystoupí dechové skupiny Podolanka,

Taliánka a Orkiestra dęta z Ozimku.
S tím samozřejmě souvisí celková uzavírka
náměstí Míru od 22.00 čtvrtka 5. června do
2.00 soboty 7. června. Uzavírku zajistí
Městské služby Rýmařov, s. r. o., ve spolu-
práci s Městskou policií Rýmařov. V době 
uzavírky bude možnost zásobování prodejen
částečně omezena, v době pátečního progra-
mu, tj. od 9.00, pak nebude zásobování pro-
dejen a odvoz zboží možný vůbec.
Občané města budou mít pěší přístup na ná-
městí Míru bez omezení. 

Odbor školství a kultury

Jak je to s kácením stromů ve městě v minulém zimním období
a lesíkem na Strálecké ulici

Občany města zajímá, proč do-
šlo v minulém zimním období ve
městě ke zvýšenému kácení stro-
mů. Příčin je celá řada. Jednou
z těch významných je fakt, že
podle nové právní úpravy již
může majitel skácet strom na
svém pozemku bez jakéhokoli 
omezení (vyjma památných stro-
mů) a bez schválení městského
úřadu. Toho samozřejmě celá řa-
da majitelů pozemků ihned vyu-
žila.
Město se věnovalo kácení stro-
mů na svých pozemcích z řady
důvodů. Těmi podstatnými jsou
např. realizace projektu Revita-
lizace sídliště Větrná - Horno-
městská, když v souvislosti se
stavbou byla pokácena řada stro-
mů, které jí bránily. Po výstavbě
bytových domů se tehdy o vý-
sadbu stromů postarali přede-
vším obyvatelé sídliště. Byla to
jistě prospěšná věc, ale od té do-
by již celá řada stromů zarůstala
svými kořeny do komunikací
a inženýrských sítí, koruny stro-
mů poškozovaly fasády domů,
některé stromy byly nemocné
a poškozené nebo jejich okrasná
funkce zcela chyběla. Jiné muse-
ly být odstraněny v souvislosti

s rozšířením parkovacích ploch
a komunikací. Podobné důvody
mělo i kácení stromů na měst-
ském hřbitově (bylo nedávno
publikováno v RH). Druhým
podstatným faktorem byl mírný
průběh zimy, který umožnil na-
sadit kapacity Městských služeb
Rýmařov, s. r. o., na likvidaci
starých a poškozených stromů
ve městě.
Každému kácení předcházela ze-
vrubná prohlídka a posouzení
stromů v komisi životního pro-
středí. Hlavními aspekty rozho-
dování jsou bezpečnost obyvatel
a provozu na komunikacích,
zdravotní stav stromu, estetická
hodnota, potřeba rekonstrukce
sítí, na kterých byl strom ne-
správně vysazen, míra poškození
jeho koruny a kořenového systé-
mu při budování nových sítí,
probírka přehuštěných porostů
apod.
Každý strom má svůj životní pří-
běh. V určité době převáží zápo-
ry jeho existence a musí se poká-
cet. Kdy tento okamžik nastane,
je na posouzení znalých a odpo-
vědných lidí. Každý strom vysa-
zený ve městě má ve svém vínku
zakódovanou nejistou budouc-

nost. Jeho život může trvat 
v ideálních podmínkách i stovky
let a strom bude po celou dobu
plnit všechny svoje funkce, ale
život a vývoj města a jeho oby-
vatel mu to zpravidla nedovolí.
Vysokého věku se v plném zdra-
ví dožívají v centru měst jen ty
nejšťastnější.
Funkce stromů ve městě a veške-
ré zeleně obecně si pracovníci 
úřadu i zastupitelé velmi dobře 
uvědomují. Za všechny pokáce-
né stromy provádí město náhrad-
ní výsadbu. Další stromy jsou
vysazovány v rámci projektů na
revitalizaci a ozelenění města
a revitalizaci hřbitova. Počet no-
vě vysázených stromů vysoce
převyšuje počet těch pokácených
a snažíme se je situovat do míst,
kde lze předpokládat jejich opti-
mální vývoj a dlouhověkost vý-
sadby. Cílem je také mít ve měs-
tě rovnoměrnou věkovou struk-
turu stromů, aby mohla být jejich
obnova postupná a zásahy neby-
ly příliš radikální. Jsme si dobře
vědomi toho, že starý a vzrostlý
strom a jeho funkce nelze v kon-
krétním místě nahradit.
Ještě je třeba doplnit, že kácení
stromů ve městě je velmi nebez-
pečná a nákladná záležitost, kte-
rá zpravidla vyžaduje použití
speciální techniky, a v žádném
případě tedy nejde pro město
o výdělečnou činnost. Získané
dřevo je většinou prodáno jako
palivové.
Požadavky od občanů na kácení
městských stromů jsou ještě
mnohem větší. Vadí jim přede-
vším stínění stromů a prorůstání
kořenů a větví na jejich poze-
mek. Vyhovět všem těmto žádo-
stem by znamenalo likvidaci vy-
sokého podílu zeleně ve městě.
Posouzení, zda strom významně
a nadstandardně ovlivňuje funk-

ci sousedního pozemku, a je nut-
né ho proto pokácet, není jedno-
duché a názory protistran se liší.
Naprosto odlišným případem je
ovšem nedávné pokácení lesíka
na Strálecké ulici. Pozemek je
registrovaný jako lesní. Na po-
zemku hospodaří městská spo-
lečnost Spojené lesy, s. r. o.,
a hospodaření v něm se řídí plá-
nem a dalšími pravidly hospoda-
ření s lesem. Smrkový porost byl
silně napadený lýkožroutem
smrkovým, stromy byly oslabe-
ny a rychle usychaly. Jejich
kmeny při své bázi vyhnívaly,
a stromy se tak staly náchylnými
k polomům. K vykácení lesíka
tudíž nastaly přímo zákonné dů-
vody. Z lesíka zůstaly dva smr-
ky, na nichž je dobře patrný je-
jich velmi špatný zdravotní stav,
a nebyly pokáceny, protože na
jednom z nich právě hnízdí stra-
ky. Oba smrky jsou před uschnu-
tím. Budou pokáceny za pomoci
pojízdné plošiny ihned po vyve-
dení mladých strak. Smrkový
porost v lesíku měl dle záznamů
stáří 110 let a podle pravidel les-
ního hospodaření by měl být les
tohoto typu - malý zranitelný les
v blízkosti lidských sídlišť, poká-
cen ve věku maximálně 70 - 100
let. Proto byl lesík přes probíha-
jící vegetační období pokácen
a bude obnoven porostem smíše-
ného lesa.
Společnost Spojené lesy, s. r. o.,
hospodaří na 480 ha našich měst-
ských lesů (společně s dalšími
obcemi je to celkem 1950 ha le-
sa) a ročně na nich v průměru vy-
těží podle desetiletého plánu asi
2 700 m3 dřeva. To odpovídá cel-
kové výměře asi 6 až 8 ha lesa.
Část těžby je ovšem tzv. nahodi-
lá, nezbytná v důsledku polomů
a výskytu kůrovce.

Ing. Petr Klouda, starosta
Foto: František Čermák
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Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Rýmařově
Začátkem května se ZŠ Jelínko-
va zhostila pořádání okresního
kola Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV),
soutěže pod patronací olympij-
ských vítězů v desetiboji Roberta
Změlíka a Romana Šebrleho.
Projekt OVOV zahrnuje atletic-
ký, silový a vytrvalostní víceboj
a již několik let zapojuje čím dál
více škol a dětí do tolik potřeb-
ných pohybových aktivit.
Na výzvu rýmařovských pořada-
telů odpovědělo devět škol ze
všech koutů okresu a pro téměř
130 soutěžících byl přichystán
zbrusu nový atletický stadion na
ulici 1. máje. I přes mírnou počá-
teční nepřízeň počasí závody
proběhly hladce, bez protestů
a vážných zranění. Soutěž byla
řízena zkušenými rozhodčími
z řad učitelů i známých rýmařov-
ských sportovních veteránů.
Neocenitelnou pomoc poskytlo
výpočetní středisko zpracováva-
jící výsledky, zdravotníci, ZUŠ,
školní jídelna a několik desítek

pomocníků z řad starších žáků.
Domácím závodníkům se opět
vyplatila poctivá celoroční pří-
prava, vybojovali první místo
v kategorii družstev a řadu pr-
venství a individuálních umístění
v kategoriích jednotlivců. Na
stupních vítězů stanuli členové
družstva Aleš Vaňous, Jaroslav
Janoch, Tomáš Nebes, Michal
Pastyřík, Jana Hamplová, Natálie
Lachnitová, Kateřina Furiková
a Karolína Ryšková a za jed-
notlivce Patrik Král, Matyas
Schwarz, Jan Tihelka, Jan
Jablončík, Roman Hradil, Matěj
Papaj, Tereza Šulíková a Helena
Továrková. V červnu naše druž-
stvo a sedm jednotlivců čeká
krajské kolo v Havířově, kde se
pokusí kvalifikovat do ohromné-
ho celorepublikového finále, kte-
rého se naši reprezentanti zúčast-
nili již čtyřikrát v řadě.
Stejně jako v loňském roce svou
přítomností celou akci podpořili
vzácní hosté a zároveň další vý-
znamní patroni projektu OVOV,

olympionička Šárka Kašpárková,
která nešetřila úsměvem ani au-
togramy, se svým manželem
a bývalým trenérem Michalem
Pogánym, který s oblibou neváhá
oživit soutěž povzbudivým mo-
derováním. Oběma se velmi líbi-
lo prostředí i celková úroveň
soutěže a od zástupců města ob-

drželi příhodný drobný dárek pro
příští návštěvu v podobě deštní-
ků s logem Rýmařova.
Závodníkům gratulujeme a děku-
jeme všem, kdo se soutěže 
zúčastnili a pomáhali s její organi-
zací, našim závodníkům nezapo-
meňme držet pěsti. Foto a text:

Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Školství

Okresní přebory staršího žactva ve volejbalu
Krnovská Základní škola Žiž-
kova tradičně uspořádala kon-
cem května volejbalový dvou-
den pro starší dívky a chlapce ze
základních škol a nižších gym-
názií. 28. duben patřil dívčímu
turnaji, kterého se zúčastnilo de-
vět týmů včetně hráček Rýma-
řova.
Volejbalistky jednotlivých škol
byly nasazeny do dvou skupin
a postupně se snažily probít až

do finále. V barvách Rýmařova
nastoupily Zuzka Opluštilová,
Katka Sekaninová, Petra Hor-
ská, Iva Zifčáková, Bára Šopí-
ková a dvě nejzkušenější hráčky
Nikola Kratochvílová a Zlatka
Zobalová. Cestu základní skupi-
nou děvčata prošla bez porážky
a teprve zaváhání v semifinále
proti domácím je stálo možnost
hrát o zlato. Přesto další boj ne-
vzdaly a po dramatickém utkání

proti Vrbnu si zaslouženě odne-
sly pohár za velmi cenné třetí
místo.
Následující den se do Krnova
sjely chlapecké týmy a k vidění
byla podstatně tvrdší hra.
Rýmařováci Honza Kobolka,
Zdeněk Adámek, David Koritár,
Lukáš Švejdík, Karel Táborský,
Broňa Koňařík, Dan Kopeček,
Pepa Kavka a Michal Poulík
předvedli solidní výkon a ve vel-

mi vyrovnaném turnaji, kterému
nakonec dominovala krnovská
ZŠ Janáčkova, obsadili neoblí-
bené čtvrté místo.
Obě naše volejbalová družstva
se dlouhodobě poctivě připravo-
vala a zanechala velmi dobrý do-
jem. Blahopřejeme jim k výkonu
a ceníme si jejich odhodlání
a zájmu o tento náročný, ale vý-
jimečný a inteligentní sport. 

Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Fota: K. Toman
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Velké finále turnaje ČEZ Street hockey
Již pojedenácté se počátkem února rozjel vel-
ký florbalový turnaj v celém Moravskoslez-
ském a Olomouckém kraji a okrese Vsetín,
pořádaný ostravskou TV Polar, do kterého se
každoročně zapojí stovky škol a tisíce mla-
dých hráčů. Po školních, oblastních a předfi-
nálových kvalifikačních kolech se může utkat
64 nejlepších šestičlenných žákovských týmů
ve velkém finále v multifunkční hale ČEZ
Arény ve Vítkovicích.
Florbalisté ZŠ Jelínkova se potřetí v řadě
a celkově už pošesté v historii probojovali do
finále tohoto výjimečného turnaje, doprová-
zeného atraktivním herním i diváckým zážit-
kem a bohatým programem. Vladimír Šiška,
Jakub Sekanina, Tomáš Nebes, Ondřej
Kopeček, Zdeněk Vilímek a Matyas Schwarz
si i přesto, že nepostoupili z vyřazovací části

turnaje, užili hru před fantastickou kulisou,
vytvořenou především jejich vlastními fa-
noušky, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší
publikum a zdaleka ne poprvé tuto soutěž jed-
noznačně vyhráli.
Choreografie kotle se zkušeně se špunty do
uší ujal opět učitel Petr Palla a řev a bubno-
vání našeho pestrého, žlutomodře oděného
publika otřásalo celou halou. Přízeň našich
fandů nepatřila pouze rýmařovským hráčům,
ale všem na hřišti, čímž si získali sympatie
poroty i jiných týmů. Spolu s florbalisty si 
užijí hlavní cenu pro fanoušky, kterou je výlet
do Aquaparku Kravaře.
Organizátoři turnaje znovu odvedli pořádný
kus práce a díky nim tato akce vždy stojí za
to. Těšíme se na další ročník turnaje. 

Foto a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov
na mezinárodní soutěži ve Frýdku-Místku

Ve dnech 15. a 16. dubna se ve
Frýdku-Místku konal osmnáctý
ročník mezinárodní svářečské
soutěže žáků středních škol
Zlatý pohár Linde. Soutěžilo se
v praktickém svařování elektric-

kým obloukem obalenou elekt-
rodou, tavící se elektrodou, neta-
vící se elektrodou v inertním
plynu a svařování plamenem. Do
soutěže se přihlásili žáci ze
středních škol nejen z celé ČR,

ale i z Německa, Slovenska
a Ukrajiny.
Z naší střední školy se soutěže 
účastnili žáci třetího ročníku
Ladislav Lupták z oboru Opra-
vář zemědělských strojů a Jaro-

slav Klement z oboru Hutník.
Žáci pod vedením zkušeného 
učitele odborného výcviku Moj-
míra Kudely, který je na soutěž
intenzivně připravoval, školu
velmi dobře reprezentovali. Ve
výsledném hodnocení praktické
a teoretické části soutěže se
Ladislav Lupták umístil na pěk-
ném 14. místě z celkového počtu
50 soutěžících a Jaroslav Kle-
ment na 10. místě z celkového
počtu 30 soutěžících.
Blahopřejeme za vynikající 
umístění v tak náročné meziná-
rodní soutěži, kterou pravidelně
pořádá Střední odborná škola ve
Frýdku-Místku s odbornou ga-
rancí české svářečské společnos-
ti ANB a podporou generálního
partnera Linde Gas, a. s. 

Foto a text:
Ing. Soňa Kováříková

Rýmařovská ZUŠ je partnerem projektu
From Dropout to Inclusion

Koordinátorem dvouletého ãesko-ru-
munského projektu From Dropout to
Inclusion je Moravskoslezsk˘ kraj
a je financován Evropskou unií v rám-
ci Partnerství Comenius Regio.
Kraj už před časem vyslal do
Rumunska své zástupce. „Měli
jsme možnost poznat vzdělávací
systém po stránce teoretické
i praktické na základě workshopů.
Viděli jsme v praxi, jak funguje
tento systém pro děti se speciální-
mi vzdělávacími potřebami,“ řek-
la k projektu Jana Trombíková
z odboru školství, mládeže a spor-
tu Moravskoslezského kraje. Teď
přijeli zástupci rumunského škol-

ství do našeho regionu, kde se
o ně postaral jeden z partnerů pro-
jektu - Základní umělecká škola
Rýmařov. Šlo již o třetí setkání,
první se uskutečnilo na podzim
v Ostravě, začátkem letošního ro-
ku byli zástupci našeho regionu
v Rumunsku, přičemž ZUŠ Rý-
mařov zastupovala Jana Sed-
láčková, a příští setkání by se mě-
lo uskutečnit opět na rumunské
půdě.
„Účast na tomto projektu jsme
přivítali s velkou radostí. Naším
úkolem bylo připravit program
pro týdenní pobyt našich šesti ru-
munských hostů, kteří přijeli z re-
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Úspěšná sezóna tanečního oboru v plném proudu
V sobotu 3. května pokračovala
ve svých postupových soutěžích
juniorská skupina tanečního 
oboru ZUŠ Rýmařov. Čekalo ji
mistrovství Moravy soutěže Ta-
neční skupina roku, konané ve
Zlíně. Velká sportovní hala pras-
kala ve švech a skvělý moderátor
představoval jednotlivé aktéry,
kteří sem postoupili z regionál-
ních kol. Naši junioři si za sklad-
bu How ze Zlína odváželi 3. mís-
to a s ním postup na republikové
mistrovství do Prahy.
Čtvrtek 8. května byl den soutěž-
ně velmi náročný. Děti odjížděly
do Šumvaldu na známou soutěž
O Popelčin střevíček a junioři
v brzkých ranních hodinách na
finále Taneční skupiny roku -
MČR do Prahy. Děti za své sou-
těži získaly za krásné tancování
2. místo v kategorii tanečních

parketových kompozic. Daleko
těžší bylo zápolení juniorů, kteří
se v pražské Slávii utkali s další-
mi osmi soubory. Naši tanečníci
postoupili do finálové čtyřky
a před kamerami televize ČT4
předvedli nádherný výkon (se-
střih ze soutěže bude ČT4 Sport
vysílat 25. května v 9.45). Pop
balet Praha, Motúz Třebíč,
Storm balet Plzeň a ZUŠ
Rýmařov byly finalisty, mezi
kterými se rozhodovalo. Junioři
ze ZUŠ Rýmařov si vytancovali
3. místo a stali se tak II. vice-
mistry ČR v kategorii Eda art
Taneční skupiny roku!
V sobotu 10. května jsme pokra-
čovali v soutěžních kláních, ten-
tokrát v Litovli. O erb města
Litovle je soutěž, které se účast-
níme každý rok. Naše děti zatan-
covaly opravdu úžasně a získaly

za skladbu V říši jeřabin 1. mís-
to a velký dort, který jim zaslou-
ženě patřil. Junioři v kategorii
show získali 4. místo za skladbu
Party Jazz a za choreografii How
v parketových kompozicích jed-
noznačně nejvyšší ocenění.
Letošní sezóna je neuvěřitelná, je
víc než úspěšná, ale věřte mi, že

nic není zadarmo, ani tyto úspě-
chy, o kterých vás pravidelně in-
formuji. Stojí za nimi spousta úsi-
lí, bojovnosti, kamarádství, někdy
i slz. Chci tímto moc poděkovat
rodičům za pochopení, za podpo-
ru, za fandění, prostě za to, že pod-
porují své děti. Alena Tomešková,

TO ZUŠ Rýmařov

gionu Teleorman, z města Ale-
xandrie. Většinou jsou to učitelé
rumunských škol pro děti se speci-
álními vzdělávacími potřebami
a úředníci obdoby našeho Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského
kraje na rumunské straně,“ sdělil
ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer.
V neděli 11. května byl pobyt ru-
munských hostů v Rýmařově ofi-
ciálně zahájen slavnostním pose-
zením v hotelu Slunce za účasti
zástupců odboru školství Kraj-
ského úřadu v Ostravě, starosty
města Rýmařova Petra Kloudy,
který přítomné hosty krátce se-
známil s regionem Rýmařovska,
a zástupci základních uměleckých
škol z Orlové a Rýmařova. Pří-
tomna byla i ředitelka Střední
školy, Základní školy a Mateřské
školy, p. o., Frýdek-Místek Ilja
Maloušková. „Naše škola se již
pět let věnuje výuce dětí se zdra-
votním postižením nebo s poru-
chou autistického spektra. Od ru-
munských kolegů jsme v minulos-

ti obdrželi práce jejich dětí právě
s tímto postižením a z těchto pra-
cí jsme pak vytvořili výstavu.
Dnes tedy pokračujeme ve spolu-
práci na této bázi vzdělávání,“
řekla ředitelka Maloušková.
Program pro rumunské hosty byl
podle ředitele ZUŠ vytvořen s dů-
razem na to, aby byl zajímavý, ne-
byl příliš vyčerpávající a hlavně
přinesl podnětné a cenné informa-
ce o základním uměleckém škol-
ství. „Projekt je určen nejen pro
děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, ale také například pro
tělesně postižené žáky a studenty,
cizince nebo studenty a žáky se
sociálními problémy,“ doplnil in-
formaci Jiří Taufer.
Rumunští hosté absolvovali něko-
lik přednášek a ukázkových hodin
v ZUŠ Rýmařov, zhlédli koncert-
ní vystoupení školního orchestru
Zuškaband, navštívili bruntálské
centrum Polárka pro handicapo-
vané děti, obdobu rýmařovské
Buřinky. Rumunští učitelé a úřed-

níci měli také možnost poznat je-
senické přírodní zajímavosti, na-
příklad Rešovské vodopády, a za-
vítali na olomouckou Univerzitu
Palackého, kde pro ně byla připra-
vena přednáška a prohlídka školy.
„Rádi jsme přijali pozvání do
Česka, jsme tady už podruhé.
Velmi na nás zapůsobily zkuše-
nosti českých pedagogů a také
jsme překvapeni, jak šikovní jsou

vaši studenti. Například koncert
Zuškabandu byl pro nás velkým
zážitkem, dotknul se našich srdcí.
Je to pro nás obrovská příležitost
vyměnit si zkušenosti v oblasti
práce s dětmi se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Děkujeme
partnerům, že jsme to vše mohli
zažít,“ řekla Eugenia Georgeta
Ionescu, zástupkyně rumunského
regionu Teleorman. JiKo

Fota: archiv ZUŠ
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Noc ve výtvarce
Žáci výtvarného oboru ZUŠ v Břidličné zažili netradiční hodinu vý-
tvarky. Ve středu 7. května odpoledne se sedm studentek sešlo v budo-
vě školy, aby tam společně vyzdobily jednu stěnu nové knihovny.
Námět malby tvoří písmena, z nichž některá jsou dokreslena do podo-
by zvířat. Po dokončení malby v knihovně pokračoval pobyt ve škole
dalšími výtvarnými činnostmi, studentky se věnovaly keramice nebo
tvorbě sádrové sochy. Ve škole pak přespaly a ráno se plné nových zá-
žitků rozešly domů. Foto a text: Kamila Hýžová, ZUŠ Rýmařov

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

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):

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

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

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

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.

Akce hradu Sovince

24. a 25. května
Škrhola a strašidlo ze mlýna

Den dětí na pohádkovém hradě
Bohatý celodenní kejklířsko-pohádkový program

Dobové hry, soutěže a rytířský turnajíček

Účinkují:
Kejklíř Zdeněk Vlček, vyhlášený fakír, kejklíř a chůdolezec předve-
de originální myší dostihy a žonglování téměř s čímkoliv. Skupina
historického šermu Baštýři přijíždí na Sovinec poprvé představit vel-
kolepý rytířský turnaj a premiéru šermířské pohádky Zachraňte prin-
ceznu. Colective Vagabundus, vítězové mezinárodního žonglérského
festivalu v Nancy, na Sovinci vystoupí poprvé s kejklířskými pohád-
kami. Divadelní soubor Magnet zahraje Vodnickou pohádku a příběh
O princezně Jůlince.

Foto: archiv hradu Sovince
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Julius Enders: Příběh klasického filologa (7):
Podíl dr. Julia Enderse na rukopisném bádání

Dr. Julius Enders se při zkoumání RKZ díky
své profesi logicky zaměřil téměř výhradně
na diskusi o jejich jazykové a stylistické
stránce. Stěžejním bodem jeho výkladu je

nepřehlédnutelný názor, že se v případě
Rukopisů jedná o zápisy tzv. orální poesie
(ústně tradované, lidové). Připomeňme, že
do stejné oblasti bývají kladeny i ústně do-
chované Homérovy verše v iónštině asi 
z 8. století př. n. l. a zapsané až v 6. stol. př.
n. l. i aiolské nářečí užívané v tradovaných
verších básnířky Sapfó, ruské byliny apod.
K odchylkám od obvykle užitého úzu tedy
došlo podle Enderse silným vlivem nářečí
ústně tradovaných památek na zápis ano-
nymních autorů Rukopisů, a proto se „jazyk
RKZ... liší od pravých staročeských památek,
pokud je známe... od evangeliářů, žaltářů,
kronik, umělé prózy a poesie.“ Problém 
obecně uznávaných staročeských (stč.) či
starších textů přitom tkví především v jejich
nedostatku. Bez oficiálních pochybností zů-
stává nejstarší česká duchovní píseň Hos-
podine, pomiluj ny (10.-11. stol.) s nápadný-
mi prvky staroslověnštiny. Následuje důstoj-
ný Svatováclavský chorál (1. sloka asi 
12. stol.). Nejstarší forma staré češtiny se tak
v podstatě uměle konstruuje z bohemismů
(českých prvků), bohemik (jednotlivých čes-
kých slov) či vpisků (českých vět) v cizoja-
zyčném textu častěji latinském. Teprve
v druhé polovině 13. století vznikla Ale-
xandreis, první úplná staročeská skladba.
Mnohdy toporné překlady latinských žaltářů
se objevují od konce 13. století a Kronika tak
řečeného Dalimila na počátku následujícího.
Rozvoj psané formy staročeštiny tedy začíná
až první polovinou 14. století.

Po diplomatickém úsilí obránců rukopisů se
na konci šedesátých let konečně objevila dí-
ky Karlu Švehlovi, řediteli Knihovny Ná-
rodního muzea (KNM), možnost publikovat
veřejně některé Endersovy stati v Muzejníku
(Časopise Národního muzea), kam zaslal své
práce. Jenže už i tam se k moci drali skalní 
ideologové a dr. Švehlu záhy shledali nepat-
řičným, ba hrozilo, že bude muset Národní
muzeum opustit. Zemřel roku 1970 a s ním
i naděje, že se Endersovy práce objeví na dů-
stojném místě předního odborného periodi-
ka, jak by si zasloužily. Nový ředitel KNM
dr. Jaroslav Vrchotka sice závazky předchůd-
ce nevyloučil, ale po období komplikací se
odmlčel a práce vrátil autorovi zpět. Roku
1974 se ministerstvo kultury (!) postavilo
proti obnovení diskuse o pravosti RKZ
a Vrchotka taktně kapituloval, byť ze sluš-
nosti naznačil, že se může situace změnit.
Trpělivý Enders přesto naivně důvěřoval, ne-
vzdal se a psal dál v samizdatu.
V letech 1970-89 představují výsledky
Endersova bádání velké množství (32) obvy-
kle rozsáhlých přípravných studií k RKZ, roz-
borů i vysoce odborných textů včetně pole-
mických z široké oblasti latinských i českých
středověkých pramenů. Vyberme alespoň:
Přízvuk a rytmus v Rukopisu královédvorském
a zelenohorském (1971), Filologický rozbor
glos Mater Verborum (1972), Odpověď na lek-
torskou zprávu Prof. Dr. Cuřína, CSc., o práci
Dr. Enderse (1972), Skutečné a domnělé pí-
sařské chyby v RKZ, Příspěvek k textologii
(1974), Textologický, lingvistický a částečně
stylistický rozbor Paměti přibyslavské (1976)
a Několik poznámek k (latinskému) majestátu
Šternberků z roku 1661 (1979). Své dosavadní
průzkumy jazyka Rukopisů uložil do rozsáhlé-
ho, víc než sedmisetstránkového díla (strojopi-
su) Jazykovědný rozbor RK, RZ a dalších tex-
tů s nimi spojovaných (1981). V dalších le-
tech následovaly odborné stati, např. Sta-
ročeská Alexandreis, její nesměrné verše
a poměr k RZ a RK (1985). Roku 1988 vydal
zatím formou strojopisu druhou monumentál-
ní filologickou práci Rukopis zelenohorský
a královédvorský. Vznik, styl a básnická hod-
nota stč. orální poesie.
Dodejme, že příčinou sporů jsou i další díla,
např. Lindův nález (1816) Písně vyšehradské
(PV). Dobrovský ji pokládal za falsum, ale za
palimpsest byla označena omylem. V její
prospěch dopadlo i technické zkoumání stáří,
a mohlo by tak jít o skutečnou staročeskou
památku, jak se domníval dr. Enders ve svých
pracích Jazykový rozbor Písně pod Vyšehra-
dem (1971), Nový výklad sporných míst z PV
(1973) a Píseň vyšehradská (1993).
Rozpad komunistického režimu a změna po-
litického klimatu po listopadu 1989 otevřely
možnost otevřeně publikovat vlastní názory,
ačkoli nynější (2013) trapně úspěšná elimi-

nace dosavadních představitelů Ústavu pro
výzkum totalitních režimů (ÚSTR) svědčí
o poněkud svérázném chápání svobody bá-
dání. Asi příliš zapomínáme, upozornil ne-

dávno zesnulý Jiří Gruša (1938-2011), český
spisovatel, politik, skvělý diplomat a prezi-
dent Mezinárodního sdružení PEN klubů:
„Byli jsme nešťastní a začínáme to nevědět.“
Dr. Julius Enders začal vydávat své práce ve-
řejně a s oficiálním požehnáním od roku
1991 v nově vzniklém nakladatelství Neklan
v Praze. Snažil se dál pohnout k dialogu ko-
legy odborníky, jimž své výsledky zkoumání
nabízel. Ovšem i tehdy většinou bránily 
otevřené diskusi zažité striktní rezultáty
z minula, možná stud či intolerance. Objevi-
ly se však první příjemnější vlaštovky. Sám
Enders situaci vyjádřil slovy: „Můj dík patří
též představitelům druhé strany, pokud mi od-
pověděli na dopisy věcnými námitkami; bu-
dou však asi raději, nebudu-li je jmenovat.
Kladně je nutno hodnotit každou pomoc ke
zdárnému ukončení naší práce.“ Někdy se
Společnosti rukopisné dostávalo příkrého od-
mítnutí zvláště z Akademie věd ČR, aniž kdo
z vyzvaných Endersovy vývody vůbec četl:
„Vědecká rada AV ČR nepovažuje za vhodné
vyhovět Vaší žádosti o posouzení zaslaných
materiálů k problematice (RKZ). Pokud je
nám známo, považuje... odborná veřejnost
problematiku, kterou jste nastolili... za uza-
vřenou. Vaše publikované a přednáškami po-
pularizované práce nedokázaly tímto přesvěd-
čením otřást.“ Odpověď podepsal 1998 astro-
fyzik (?) RNDr. Petr Harmanec, DrSc. Stačí
srovnat autorovu skromnost, slušnost a snahu
hovořit s kolegy na odborné bázi s nadutou
odpovědí rady a usurpováním názoru celé
„odborné veřejnosti“, a to už byla část odpůr-
ců Rukopisů přes své přesvědčení či názor
diskusi nesporně nakloněna. Konečně jindy
„veškerý náš lid“ také miloval Stalina,
Gottwalda a jindy zas „císařpána“.

Kdo byl kdo

Julius Enders na konci 60. let

Marie Endersová roku 1970

-10-2014  21.5.2014 16:35  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2014

15

Roku 1993 významně přispěl k obnovení
České společnosti rukopisné Ing. Jiří Urban,
majitel výše zmíněného nakladatelství, a od
roku 1995 opět vycházejí její Zprávy třikrát
ročně v nevelkém nákladu. Fenomenální fi-
lolog Enders se stal jejich pravidelným dopi-
sovatelem a jedním z odborně nejfundova-
nějších členů a autorů Společnosti.
Postupně vyšly kromě dílčích otázek další
rozsáhlé autorovy svazky vysoké odborné

hodnoty a dosud patrně jeho nejvýznamnější
díla Jazykovědný rozbor Rukopisu králové-
dvorského, zelenohorského a dalších staro-
českých textů s nimi spojovaných (1993)
a Rukopis zelenohorský a královédvorský.
Vznik, styl a básnická hodnota staročeské 
orální poesie (1993). Obě práce jsou stěžejní-
mi pracemi autora a vrcholem jeho badatel-
ské činnosti. Následovala řada dalších rozbo-
rů starých českých textů až k posledním -
Recenzi práce Miroslava Komárka a Dodatek
k textologii (2004) z předposledního roku
lingvistova života.
Z moderních historiků si nejvíce vážil, ale též
kritizoval nekonformního historika středově-
ku dr. Dušana Třeštíka (1933-2007), jenž pro-
sazoval svobodné názorové klima a má dosud
vysoký kredit zvlášť u mladší generace. Píše:
„Líbí se mi, že Třeštík v Mýtech kmene Čechů
posouvá příchod... českých Slovanů do 6. ne-
bo 7. století..., že se... obešel bez RKZ, to už
patří... k bontonu... Nedbá příliš, jak soudím,
archeologických objevů... nezmiňuje se
o Ptolemaiově mapě.“ Úryvek svědčí o neu-
stálém studiu nových pramenů, velkém rozsa-
hu zájmů a informovanosti pisatele i v discip-
línách filologii tak vzdálených, jako je histo-
rická geografie a další, jež jsou pro všestranné
bádání sice 
okrajové, nikoli však bez hodnoty.
Prosadit se mezi ostatními filology na akade-
mické půdě se již Endersovi v plné míře ne-
podařilo, třebaže patřil k nejzdatnějším
z nich. V roce 2003 vzpomněl nejmenované-

ho známého z univerzitního světa, který ho
měl rád a vážil si jej, a tak ho raději varoval:
„Vy, Endersi, byste se rád dostal na fakultu
nebo podobný ústav, ale kdyby se vám to po-
dařilo, pochybuji, že byste měl tak upřímný
pohled a výraz očí, jaký máte teď.“
K posledním pracím Julia Enderse patří též
Skřivan, sbírka autorovy poesie. Vyšla v roce
1998 pod pseudonymem V. Just, který si vy-
půjčil z příjmení babičky. Ani oblast, která se
nápadně liší od zaujetí vědou, nelze obejít, ač
se zdá ležet mimo dosavadní obraz autora.
Dr. Enders zdůrazňoval, že doma ráda veršo-
vala maminka i otec. Víme, že obdivoval
Viktora Dyka, ale blízcí mu byli též Jan
Neruda, Julius Zeyer či Josef Svatopluk
Machar. Byl však trochu staromilec a moder-
ní volný verš jej nechával chladným. Užíval
přízvukové rýmování a přirovnával je ke ko-
lovrátku. První pokusy o poezii zaznamená-
me již na gymnáziu, ale věznice psát nedo-
volily. Básněmi se hlásí ke společenské lyri-
ce s patinou filosofování a odráží momentál-
ní situace. Pokorný autor říká ve verších:
„Jsme šejdíři a v poezii nicky. / Rým otřelý
a snad i gramatický / se občas vsune mezi
moje řádky, / neb na Biebla i Nezvala jsem
krátký.“ Jindy skromně konstatuje: „Sud in-
koustu a dvacet puten žluči / a jsou, kdo ješ-
tě dnes se s Tebou mučí“ (Otevřený list
Václavu Hankovi). Povzdechne: „... však
z pergamenů - beř to za útěchu, / prý hodně
padlo na opravu měchů. / Ten kostelník, věr-
ný sluha Boží / a zavčas hubil podezřelé hlo-
ží.“ nebo: „Děl Petr ,vlast’ a vzbudil dobrý
dojem, / děl Pavel ,vlast’ a smrdělo to hno-
jem. / Dva bratři totéž řekli oba, / ne totéž
smyslil jejich pán a doba.“ Stěží byste dnes
zaslechli kromě málo důvěryhodného natřá-
sání nejvyšších politiků tak upřímné vyznání
umlčovaného člověka: „... chci svoji zem, jež
jest mi druhým Bohem, / chci dýchat s ní,
chci ještě více mnohem!“
Výmluvný závěr o podivném poměru oficiální
vědy k Rukopisům nabízí speciální komise
ministerstva kultury a Národního muzea pově-
řená roku 1992 oponenturou Ivanovových zá-
věrů chemického zkoumání RKZ. Konstato-
vala blíže nespecifikované interpretační lapsy,

jež Ivanov (  1999) nesolidně upravil ve pro-
spěch svého tvrzení. Za vše ale mluví závěr
komise, že by se nemělo o předmětu diskuto-
vat veřejně, protože „vzniká nebezpečí, že tak-
to rozvířené diskuse by bylo zneužito zastánci
pravosti Rukopisů“. Je naprosto nepochopitel-
né, že se dr. Enders nedočkal kritiky ani pole-
miky s odpůrci pravosti RKZ. Co víc, jak píše
RNDr. K. Nesměrák (*1974), obhájce rukopi-
sů z katedry analytické chemie Přírodovědec-
ké fakulty UK, kritici se omezili jen na pochy-

by, zda lze vůbec „uváděnou literaturu zvlád-
nout“, aniž jakkoli odpověděli na neortodoxní
Endersova řešení či nové objevy. Podobně ja-
ko neslyšící odpovídali na jazykové závěry ná-
mitkami z oboru paleografie.
V posledních letech se začíná objevovat hlub-
ší zájem o Endersovu práci v souvislosti s bá-
dáním o historii zastánců pravosti Rukopisů
u absolventů Slezské univerzity (L. Hrabino-
vá, J. Šíl) nebo novinářů (D. Holub). Skvělé
Endersovy překlady Aischylových dramat 
umístila na internetu ve svém Literárním salo-
nu Mgr. Dana Metzlová (www.salon.webz.cz),
jež patří k nejaktivnějším členům České spo-
lečnosti rukopisné, a najdeme je konečně už
i v knihovně Ústavu klasických studií České
akademie věd či v knihovně Divadelního 
ústavu, ba nepostrádají ani zájem čtenářů.
Snad Endersovu filologickému dílu konečně
svítá na lepší časy, ovšem jako obvykle v na-
šich krajích poněkud opožděně a nejlépe po
smrti autora. Povězme to slovy Klytaimnest-
řinými: „Sil světlo nabývalo, nijak nesláblo, /
když jako třpytný měsíc přes pláň Asopu /se
přemetlo a na Kitairon kvapilo...“ (úryvek
z Endersova překladu Aischylova Agame-
nona, verš 281-3).
(Zprávy České společnosti rukopisné 1995-
2003; Metzlová, J.: Osobnost, Neviditelný pes
15. prosince 2000; Nesměrák, K.: PhDr.
Julius Enders - život a dílo, Julius Enders,
Sborník vzpomínek a statí, Praha 2010; Týž:
Bibliografie Julia Enderse, Julius Enders...;
Urban, Jiří: Moje svědectví o Juliu Endersovi,
Julius Enders...; Metzlová, D.: Endersovy
překlady Aischylových tragédií, Julius
Enders...; Urban, J.: Moje svědectví o Juliu
Endersovi, Julius Enders...; Šolc, R.: Listy
přátelské, Julius Enders...; Vlček, J.: Dějiny
české literatury, Praha 1960 ad.)

Foto, repro a text: Mgr. Jiří Karel

Ukázka novočeského knižního vydání RKZ

Píseň vyšehradská, chybně považovaná za
palimpsest

Rukopis královédvorský
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Opilý řidič
ujel policejní hlídce

Dopravní policisté šetří nehodu, která se sta-
la 26. dubna po 21. hodině v Rýmařově. 40le-
tý muž měl v podnapilém stavu řídit vozidlo
Ford. Když míjel policejní hlídku, nereagoval
na pokyny policistů k zastavení a ujel. Cestou
se střetl s jízdním kolem, které vedl 42letý
muž, a posléze ještě se zaparkovaným vozem
Škoda. Muž je podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Na chatě
nemá čím sekat trávu

Krádež zahradní benzínové sekačky šetří rý-
mařovští policisté v Jiříkově. Pachatel sekač-
ku odcizil z přístavku u rekreační chaty.
Způsobil škodu za 8 tisíc korun.

Odčerpal naftu
ze sněžných roleb

Šest set litrů nafty zmizelo ze tří sněžných ro-
leb zaparkovaných v areálu firmy v Karlově
pod Pradědem. Pachatel překonal oplocení
a poškodil zajištění nádrží u strojů. Krádeží
způsobil škodu ve výši 22 tisíc korun.

Neposílala děti do školy
36letá žena z Rýmařovska byla obviněna
z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Od zá-
ří 2013 do dubna 2014 neposílala své tři děti
ve věku 9 až 13 let do školy. Absence ve ško-
le omlouvala nepravdivými důvody, zejména
zdravotními, ač s dětmi u lékaře ani jednou
nebyla. U jednoho z dětí, které trpí vrozenou
vadou, navíc řádně nezabezpečila lékařskou
péči. Nedodržovala stravovací režim dětí

a nepodstoupila s nimi nutná vyšetření. Tyto
problémy s obviněnou projednávali zaměst-
nanci školy i sociální pracovníci, ale k ná-
pravě nedošlo. Ženě nyní hrozí trest odnětí
svobody až na pět let.

Zloděj ukradl
výfukové potrubí

Rýmařovští policisté šetří další dva nezvyklé
případy krádeže. Pachatel si vybral vozidla
Citroen Jumper, ze kterých odcizil komplet-
ní výfukové potrubí. K případům došlo na
počátku května na ulici Rudé armády a na
Jelínkově ulici v Rýmařově. Prvnímu majite-
li vznikla škoda ve výši 8 tisíc korun a v dru-
hém případě se vyšplhala dokonce na 60 tisíc
korun.

komisař por. Bc. Pavla Tušková

Policie pátrá po pohřešovaném
Dne 16. května bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání po pohřešovaném
Radku Rychtáři, nar. 17. 5. 1989, tr-
vale bytem Opavská 138, Hradec nad
Moravicí.
Popis osoby: věk 25 let, asi 170 cm
vysoký, střední postavy, hnědé oči,
krátké rovné hnědé vlasy.
Popis oblečení: modré botasky s pru-
hy bílé barvy, modré rifle, mikina,

hnědá textilní bunda, černá čepice, na
hlavě nosí kapuci.
Pohřešovaný měl být naposledy viděn
25. dubna kolem 15. hodiny na fotba-
lovém hřišti v Hradci nad Moravicí,
odkud odešel údajně do místa svého
trvalého bydliště. Domů se již nevrátil
a rodinné příslušníky do současné do-
by nekontaktoval. Jeho mobilní tele-
fon je nedostupný.

V případě jakéhokoliv poznatku o po-
hybu nebo místě pobytu muže policie
žádá veřejnost o sdělení této skuteč-
nosti na nejbližší služebně policie, lin-
ce 158 nebo na telefonním čísle poli-
cistů obvodního oddělení Hradec nad
Moravicí 974 737 731 či opavských
kriminalistů 974 737 336. 

nprap. Bc. Pavla Welnová,
vrchní inspektor PIS Opava

Hasiči v terénu

Hasiči zachránili muže ze zřícené budovy v Malé Morávce
Tři jednotky hasičů zasahovaly
v pondělí 19. května večer v Malé
Morávce, kde se zřítil strop trvale
neobývaného rodinného domu,
v němž žily „načerno“ čtyři osoby.
Hasičům se podařilo rychle vy-
prostit z trosek muže, který nesta-
čil objekt včas opustit.
Operační středisko hasičů bylo o zřícení ob-
jektu informováno v osm hodin večer. Na
místo ihned vyjely dvě jednotky Hasičského

záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje ze stanic v Rý-
mařově a Bruntále a společně s ni-
mi jednotka dobrovolných hasičů
z Malé Morávky.
Hasiči zjistili, že se zřítil strop
jednoho ze dvou podlaží velkého
rodinného domu, kde žili čtyři

squateři. Jednomu z nich se nepodařilo včas
uniknout a zavalil jej těžký trám se sutinami.
Hasiči museli vyřezat motorovou pilou otvor

ve dveřích, aby muže vytáhli. Poté 30letého
zraněného předali záchranářům. Zbývající tři
muži čekali na pomoc hasičů v nezavalené
části objektu, později byli vyvedeni do bez-
pečí.
Přivolaný statik rozhodl, že dům nelze dál
využívat. Obec zařídila třem nezraněným 
obyvatelům domu náhradní ubytování a ha-
siči zabezpečili objekt před dalším vniknu-
tím. por. Mgr. Petr Kůdela,

tiskový mluvčí HZS MSK

Fota: HZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Nazvete svůj omyl zkušeností - a jeho tíže bude hned
o polovinu lehčí. Gilbert Keith Chesterton

Známá i neznámá výročíCitát:
23. 5. 1934 zemř. Zdeňka Braunerová, malířka a grafička (nar. 

9. 4. 1858) - 80. výročí úmrtí
24. 5. 1974 zemř. Jan Libíček, herec (nar. 28. 9. 1931) - 40. výr. úm.
24. 5. 1974 zemř. Duke Ellington, vl. jm. Edward Kennedy E., 

americký jazzový skladatel a pianista (nar. 29. 4. 1899)
- 40. výročí úmrtí

25. 5. 1894 nar. Čeněk Junek, automobilový závodník (zemř. 
15. 7. 1928) - 120. výročí narození

27. 5. 1564 zemř. Jean Calvin, česky Kalvín, francouzský a švý-
carský teolog, náboženský reformátor (nar. 10. 7. 1509)
- 450. výročí úmrtí

27. 5. 1884 nar. Max Brod, pražský německý, později izraelský
spisovatel a hudební publicista (zemř. 20. 12. 1968) 
- 130. výročí narození

28. 5. Mezinárodní den počítačů - připomíná zveřejnění
klíčového článku anglického matematika Alana
Mathisona Turinga o umělé inteligenci (1950)

28. 5. 1779 nar. Thomas Moore, irský básník (zemř. 25. 2. 1852) 
- 235. výročí narození

28. 5. 1884 nar. Edvard Beneš, politik, druhý československý pre-
zident (zemř. 3. 9. 1948) - 130. výročí narození

28. 5. 1924 nar. Jiří Šotola, spisovatel (zemř. 8. 5. 1989) - 90. vý-
ročí narození

29. 5. 1874 nar. Gilbert Keith Chesterton, anglický spisovatel
a publicista (zemř. 14. 6. 1936) - 140. výročí narození

30. 5. 1434 odehrála se bitva u Lipan, která ukončila období husit-
ských válek - 580. výročí

30. 5. 1744 zemř. Alexander Pope, anglický klasicistický básník
a satirik (nar. 21. 8. 1688) - 270. výročí úmrtí

31. 5. Světový den bez tabáku - vyhlásila Světová zdravot-
nická organizace (WHO) od roku 1987

31. 5. 1594 zemř. Tintoretto, vl. jm. Jacopo Robusti, italský malíř
(nar. září nebo říjen 1518) - 420. výročí úmrtí

31. 5. 1819 nar. Walt Whitman, americký básník a publicista
(zemř. 26. 3. 1892) - 195. výročí narození

1. 6. Mezinárodní den dětí - slaví se od roku 1950 z roz-
hodnutí mezinárodních federací žen, mládeže, učite-
lů a OSN

1. 6. 1804 nar. Michail Ivanovič Glinka, ruský skladatel (zemř.
15. 2. 1857) - 210. výročí narození

2. 6. 1904 nar. František Plánička, fotbalista (zemř. 20. 7. 1996)
- 110. výročí narození

3. 6. 1924 zemř. Franz Kafka, pražský německý prozaik (nar. 
3. 7. 1883) - 90. výročí úmrtí

5. 6. Světový den životního prostředí - slaví se od roku
1972 z rozhodnutí konference OSN o problémech ži-
votního prostředí

Soutěž O cenu Karla Schinzela
vrcholí výstavou

Leto‰ní roãník fotografické soutûÏe pojmenované podle rodáka z Edrovic
Karla Schinzela, chemika, vynálezce a prÛkopníka barevné fotografie, dospûl
do finále. Pfii sobotní (17. 5.) vernisáÏi v˘stavy vybran˘ch soutûÏních sním-
kÛ pfiedali pofiadatelé z Volného sdruÏení fotografÛ R˘mafiov a Stfiediska vol-
ného ãasu ocenûní vítûzÛm v‰ech tfií kategorií.
Soutěž barevné fotografie se v Rýmařově koná s přestávkami od ro-
ku 1972, jednou za dva roky. Zapojit se do ní mohou amatérští i pro-
fesionální fotografové bez omezení věku. Letošní ročník byl vyhlá-
šen 1. ledna a uzavřen 25. dubna, poté se porota v čele s prof. Jindři-
chem Štreitem pustila do vyhodnocování, z něhož vzešli vítězové
všech tří kategorií.
„Letos měla soutěž dobrou úroveň, jak kvalitou, tak počtem fotek,“
shrnul aktuální ročník zástupce vyhlašovatele Jakub Vala. Do soutě-
že, kterou letos podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj jako
součást projektu Kulturní stezkou pohraničí, se tentokrát přihlásilo
přes čtyřicet fotografů, z toho asi čtvrtinu tvoří Poláci z oblasti
Ozimecka. Porota hodnotila celkem 370 snímků v kategoriích
Příroda, Reportáž, dokument a Volné téma a kromě prvních tří míst
udělila také jedno čestné uznání.
V kategorii přírodních námětů zvítězil Miroslav Olšák s Krajinou ti-
cha, hned za ním se umístil Bedřich Randýsek se snímkem Aloe č. 1
a jako třetí Vendula Motličková a její noční Ještěd.
V kategorii reportážních a dokumentárních snímků si prvenství od-
náší Ján Záhornatský se čtyřdílným cyklem Londýn - ulice, na dru-
hém místě jsou záběry z letecké přehlídky Ryszarda Bozyma
Podniebny cyrk a třetím místem porota ocenila snímek Otec a syn
Radka Bořuty.
Tentýž autor získal za fotografii Vir-R první místo v kategorii Volné
téma. Na druhé příčce se umístil rýmařovský fotograf Bohumil Švéda
a jeho Mimozemšťané, třetím místem byl oceněn Roman Vehovský za
snímek Těžká chvíle.
Porota udělila kromě prvních tří míst spojených s finanční odměnou
také jedno čestné uznání. Získala je Dominika Misiura za cyklus
Czlowiek przeznaczenia.
Vítězné snímky a také celou řadu dalších vybraných soutěžních foto-
grafií z letošního ročníku si mohou zájemci prohlédnout na výstavě
v prostorách Střediska volného času až do poloviny června. Ukázky
oceněných prací přineseme také v příštím čísle našeho čtrnáctidení-
ku. ZN

Foto: Bohumil Švéda

-10-2014  21.5.2014 16:35  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2014

18

Rozloučili jsme se
Emília Sojková - Malá Štáhle ............................................ 1936
Žofie Vrbická - Rýmařov .................................................. 1927
Vlastimil Baďura - Rýmařov ............................................. 1957
Milan Ondrušek - Rýmařov .............................................. 1949
Václav Ondrušek - Jiříkov ................................................ 1956

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Danuše Rezáková - Rýmařov .............................................. 80 let
Milan Vinklárek - Rýmařov ................................................ 80 let
Ladislav Blahuš - Rýmařov ................................................. 80 let
Vratislav Konečný - Rýmařov ............................................. 80 let
Božena Hájková - Rýmařov ................................................ 80 let
Antonín Novák - Rýmařov .................................................. 81 let
Jiřina Grobarová - Stránské ................................................ 81 let
Jaroslav Pavlík - Rýmařov .................................................. 82 let
Eliška Slováčková - Rýmařov ............................................. 84 let
Terezie Gajdošová - Janovice .............................................. 85 let
Marie Zbranková - Rýmařov ............................................... 87 let
Jiřina Rybková - Rýmařov .................................................. 87 let
Ludmila Štěpáníková - Janovice ........................................ 88 let
Božena Kalandříková - Rýmařov ........................................ 88 let
Gerlinde Janků - Rýmařov .................................................. 89 let
Květoslava Zemanová - Rýmařov ....................................... 92 let

Společenská kronika

Ve středu 21. května oslavila
své 90. narozeniny

naše maminka, babička a prababička,

paní Vlasta Krčková
Do dalších let jí hodně štěstí, zdraví a po-

hody přejí
dcery, deset vnoučat a čtrnáct pravnoučat
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Kino Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Staročeská muzejní noc
Jednou v roce se rýmařovské
muzeum na noc promění v místo
plné dobrodružství. Muzejníci
pozvou do zdí této seriózní insti-
tuce děti a prostřednictvím sou-
těží a her je zavedou do některé-
ho období dávné historie.
Účastníci muzejních nocí už si
mohli vyzkoušet, jak se žilo
v pravěku nebo mezi Kelty, letos
se vydali do příběhů Starých po-
věstí českých.
Festival muzejních nocí, pořáda-
ný u příležitosti Mezinárodního

dne muzeí, se v České republice
koná už podesáté. Rýmařovští
muzejníci v minulých ročnících
při této příležitosti uspořádali pro
děti noc strávenou v pohádce ne-
bo v historii a tentokrát obojí pro-
pojili. Staré pověsti české jako
bájné vyprávění o příchodu čes-
kého kmene Slovanů do krajiny
mléka a strdí seznámily dětské
návštěvníky muzea nejen s posta-
vami praotce Čecha, sličných ses-
ter Kazi, Tety a Libuše, bojovné
Vlasty či udatného Bivoje, od-

vážného Horymíra a silného
Přemysla Oráče, ale i s reáliemi
života starých Slovanů.
Dítka nejdřív načerpala odvahu 
u pohádky O Nebojsovi rožnov-
ského divadla V Batohu a pak se
vydala na výpravu do nitra tem-
ných hvozdů pod Řípem. V nich
se budoucí členové družiny praot-
ce Čecha naučili ulovit kance, vy-
rábět zbroj, poznávat léčivé byli-
ny, věštit, ovládat volské spřežení,
stavět sruby a sázet lípy. Nechy-
běl ani legendární Šemíkův skok.

Po splnění všech úkolů byli zoce-
lení adepti přijati do Čechovy dru-
žiny a za zvuku bubnů Michala
Fidlera a jeho žáků se utábořili
k zaslouženému spánku.
Letošní staročeskou Muzejní
noc podpořil Euroregion Praděd.
Na noc věnovanou dětem v so-
botu navázala ještě noc pro do-
spělé s přednáškou Michala
Vyhlídala o erotice ve výtvar-
ném umění. Bližší informace 
o ní přineseme v příštím vydání. 

ZN
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Balet v kinû
Kino R˘mafiov má moÏnost zajistit seriál 
pfiím˘ch pfienosÛ baletních pfiedstavení 

z divadel v Petrohradu, PafiíÏi, Amsterodamu,
Lond˘nû a Birminghamu v sezónû 2014/2015

Pfiedpokládaná cena za pfiedstavení je 300 Kã.

Ke zji‰tûní zájmu o promítání tohoto programu
vyz˘váme zájemce o kontaktování

na e-mail mifid1@seznam.cz
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Soutěž Marie Kodovské

Jan Pekárek: Návrat domů
Touto trasou jezdívám rád a na podzim o to víc.
Autobus se cestou z jihu pomalu proplétá měs-
ty, městečky a vesnicemi, aby nakonec zakotvil
v cílové stanici města na severu, představující-
ho můj domov, mé rodiště a místo, které mám
rád a na jihu je mi po něm tak zoufale smutno.
Navíc tady mám rodinu, dcery, avšak hlavně
vnuky, na které se vždy těším a vlastně sem za
nimi jezdívám.
Trasu tohoto couráku volím záměrně, protože
si cestu vždy dokonale užívám a čekám na tu
chvíli, kdy se konečně na obzoru objeví mé mi-
lované hory, které tak moc na jihu postrádám.
Času na cestování mám dost, a tak si pohodlně
zabořen do sedadla prožívám čas, než vystou-
pím na nástupišti rodného města.
Cestu už znám zpaměti. Za okny se míhají ta-
bule s názvy obcí na začátku i na konci a kaž-
dé jméno mi něco říká. Kdysi jsem měl krajinu
poblíž svého cíle dokonale zmapovánu a vše 
okolo je mi velice blízké. Právě jsme minuli ta-
buli s názvem předměstské vsi a jako vždy se
dostavily vzpomínky k tomuto bohulibému mí-
stu, vynořující se vždy při průjezdu tímto pře-
dlouhým úsekem cesty, spojujícím tabule 
s označením začátku a konce obce.
V době, kdy jsem tady žil, znal jsem tu velmi
zajímavého člověka, který se stal téměř mým
přítelem. Snad by k tomu i došlo, ale naše vzá-
jemné styky byly přerušeny mým odchodem.
Bloudím očima po známých místech a vyhlí-
žím dům, ve kterém jsem pana Podešvu nav-
štěvoval.
Jan Podešva byl tehdy zhruba třicetiletý sou-
kromý automechanik a úřední panský kočí ně-
kterého z tehdejších papalášů. Ani nevím, zda
politických či čelných funkcionářů místních
průmyslových podniků. V čistém a upraveném
domku bydlel sám se svou asi desetiletou dcer-
kou a já jsem nikdy nenašel odvahu pátrat po
ženské ruce v jejich domácnosti. Z garáže měl
upravenu dílnu a to bylo místo, kde mi s jistou
trpělivou oddaností opravoval mou věrnou, leč
již značně letitou ladu. Pan Podešva byl pro mě
pokladem, protože v případě trucování mého
auta byl dřív či později, ale v podstatě vždy 
ochoten nasednout do svého dobře udržované-
ho postaršího mercedesu a přijet až na inkrimi-
nované místo, kde jsem jej se svým milova-
ným, ale zaťatým a nepojízdným autem obvy-
kle čekal. Těch příležitostí se stárnutím mého

vozítka pochopitelně přibývalo.
Proč se mi pan Podešva vždy při průjezdu ves-
nicí v myšlenkách vrací? Vím to a váží se k to-
mu zajímavé situace, do kterých se ten člověk,
pravděpodobně již delší dobu a v té době opa-
kovaně, dostával.
Jednou se stalo, že lada musela zůstat u něj
v dílně, a tak byla možnost zajít do místní hos-
půdky na pivo, protože jsem se musel vracet
domů městskou dopravou. Po nějakém tom 
upitém moku se mne můj dvorní mechanik ze-
ptal, zda se mi může svěřit s něčím, s čím si
prostě sám neví rady. Se zájmem a s čím dál
větším překvapením jsem vyslechl jeho téměř
neuvěřitelnou historku.
Autobus právě minul důvěrně známý domek se
sklepní garáží, a přestože bylo již navečer,
v oknech se nesvítilo. Na pečlivě upravené 
zahrádce i v zapadajícím slunci zářil ohňostroj
krásných zahradních květin. Vrátil jsem se
v myšlenkách zpět k majiteli.
Protože byl profesionálním řidičem, jezdíval
dlouhé trasy mezi městy, včetně hlavního. Před
nějakým časem se mu však přihodilo něco, co
jej poněkud vyvedlo z rovnováhy. Při jedné ze
služebních cest byl na poměrně rovném a pře-
hledném úseku předjet černým vozem, který se
k němu přiblížil velkou rychlostí a vzápětí zmi-
zel v dálce. Tomuto černému automobilu však
věnoval pozornost až poté, co jej po několika
kilometrech dojel, a protože byl pěkně rozjetý,
opla předjel. Po chvíli mu černý opel omega
caravan zmizel ve zpětném zrcátku. Projížděl
právě poměrně hornatým a členitým terénem,
kterým k cíli vedla jen jedna silnice první třídy.
Po několika desítkách kilometrů se v dáli před
kapotou jeho vozu objevila známá záď černého
vozu. Při opětovném předjíždění uvažoval
o zajímavých náhodách, kterým je řidič vysta-
ven na cestách, včetně míjení vozidel stejných
značek. Svou misi posléze zdárně dokončil
a navečer se vrátil domů ke své dcerce.
Po čase byl opět vyslán pro důležité dokumen-
ty a tentokrát volil dálnici, přestože upřednost-
ňoval časově sice náročnější, avšak záživnější
a malebnější trasu severní cestou. Zhruba 
v úseku známém koncentrací častých autone-
hod dojel a předjel povědomý černý opel cara-
van a zaregistroval jeho černou folií zaslepená
okna. Řidiče nezahlédl. Jeho úřední vozidlo
mělo silný výkon, což mu umožňovalo pohodl-

nou a rychlou jízdu, značně nad limitem na dál-
nici povoleným. Vtom v dálce zaregistroval
známou černou záď se zatemněným zadním
sklem. Tentokrát již byl ve střehu, neboť se tato
opakující situace stávala víc než vzrušující,
a dal si práci s poznamenáním poznávací znač-
ky vozu s tmavými okny, tím spíše, že si za nic
na světě nemohl srovnat a připustit, že by byl je-
ho vůz od posledního míjení tímto autem před-
jet. Cestu mimo dálnici, pochopitelně pomalej-
ší, logicky vyloučil. Když se přiblížil více, čer-
ný vůz přidal a rychle mu zmizel z dohledu.
Těsně před vnořením do tříproudové komuni-
kace vedoucí k hlavnímu městu jej znova do-
stihnul známý černý vůz a poznávací značka,
jejíž poslední čtyřčíslí bylo 0003, odpovídala
jeho předešlému, narychlo naškrábanému záz-
namu. Po přiblížení na možnost předjetí opel
prudce zrychlil, Podešvu předjel a zmizel mu
z dohledu.
Pan Podešva byl víc než rozpačitý a konečně
celkem i vyděšený. Své nevšední zážitky ná-
sledně probíral tam a zpátky se svými kolegy,
společně procházeli a propočítávali realitu
možností tohoto úkazu, ale k ničemu rozumné-
mu nedošli.
Vyslechl jsem tyto zajímavé zážitky, ale sám
jsem z toho byl dosti zmatený. Bylo to prostě
a jednoduše mimo můj dosah a rozsah, přičemž
jsem ale věřil každému automechanikovu slo-
vu. Do mého přemístění na jih jsem pak ještě
dvakrát slyšel o nepochopitelném opakovaném
předjíždění téhož vozu s černými skly.
Tyto vzpomínky mi táhly hlavou a uvažoval
jsem, jak se asi celá věc tehdy vyřešila, byla-li
vůbec objasněna. Autobus se pomalu blížil ke
konci nekonečné osady a při míjení označení
patřičnou cedulí jsem po levé straně silnice již
očekával jen místní hřbitov, poté sjezd na při-
vaděč a vbrzku cílovou stanici.
Hřbitov měla obec malebný, umístěný mírně
pod kopečkem a stíněný vysokými cypřiši.
Zdálky jsem zaregistroval tmavou skvrnu shlu-
ku lidí mezi hroby. Asi jeden z pohřbů.
Při míjení hřbitovních vrat jsem ke svému pře-
kvapení zaregistroval zaparkovaný pohřební 
opel omega caravan s tmavými skly a konco-
vým číslem státní poznávací značky 0003.
Možná si zítra dám tu práci a podívám se do
včerejších novin, koho to tady dnes k večeru
pohřbívali. 22. 1. 2008

Z kapsáře tety Květy

Barvy, barvičky
Tak jsem si s chutí přečetla o metodě diagnos-
tiky pomocí barev. Jmenuje se Lüscherův test.
Výběr barev je jednoduchý. Základními barva-
mi v testu jsou šedá, modrá, zelená, červená,
žlutá, fialová, hnědá a černá.
Lidé, kteří umístili hnědou barvu jako první
nejoblíbenější, mají vysokou potřebu jistoty,
mít životní úroveň a vyhýbat se nepohodovým
situacím. Typická je pro ně tělesná smyslnost.
Žlutá je barvou uvolněnosti a spontánnosti,

oproštění se od zažívaných potíží. Modrá re-
prezentuje klid, empatii, vyrovnanost a vnitřní
harmonii. Neutrální je barva šedá, pokud ji pre-
ferujeme, chceme být neangažovaní, jednáme
bez vnitřního nasazení. Jestliže první barvou
volby je zelená, ukazuje pohotovost člověka
k odporu, vytrvalost, pracovitost, taky potřebu
udělat dojem a stát pevnýma nohama na zemi.
Červená je výrazem životního optimismu, vi-
tální síly, snahy prosadit se, vítězit a žít plným

životem. Fialovou mají rádi lidé s vírou v nad-
přirozené schopnostmi, jsou velmi senzitivní,
ale často nevyzrálí a labilní. Černá je protest,
negace, časté nemoudré a ukvapené jednání.
A také je touhou nebýt vidět. Tolik odborníci.
Posuzovat lidi podle barev, do kterých se oblé-
kají, je však zavádějící. Já k odborníkovi nepů-
jdu, jednak se mi líbí všechny barvy, svět je ba-
revný, a taky jsem v testu nenašla bílou a růžo-
vou. A ty mně lahodí, není nad růžové brýle. Si
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Organizace a spolky

Ani letos nezapomněla Diakonie Rýmařov na Svátek matek
Diakonie âeskobratrské církve evan-
gelické - stfiedisko v R˘mafiovû po-
zvala v úter˘ 13. kvûtna do sálu zá-
kladní umûlecké ‰koly nejen své kli-
entky, ale i dal‰í seniorky z na‰eho
mûsta, aby s nimi oslavila mezinárod-
ní Svátek matek.
Odpolední setkání zahájila ředi-
telka rýmařovského střediska
Diakonie ČCE Marcela Staňková,
která přítomným ženám popřála
k jejich svátku a v krátkém úvodu
připomenula historii a význam
Svátku matek.
„Den matek je jistě krásným a vý-
znamným svátkem, během kterého
děkují všechny děti bez rozdílu vě-
ku svým maminkám za to, jak je
mají rády, jak je vychovaly, nebo

za spoustu dalších věcí, které
zvládnou jen naše mámy. Ma-
minka je v životě nenahraditelnou
osobou, člověkem, který nás milo-
val v dobrém, ale i v tom zlém.
Člověk, který znal naše bolístky
a trápení, člověk, který foukal na-
še rány,“ pronesla v úvodu Mar-
cela Staňková. Ke gratulantům se
připojil také starosta města Petr
Klouda. Každá z přítomných dam
obdržela z rukou zaměstnanců
Diakonie kytičku, připraveno by-
lo i malé pohoštění.
S pásmem písniček a básniček
v odpoledním programu vystou-
pily děti z mateřské školy na ulici
1. máje pod vedením učitele Petra
Andrše a ředitelky Evženie Res-

nerové a s hudební kytičkou skla-
deb a krátkými monology se před-
stavili žáci hudebního a dramatic-
kého oboru základní umělecké
školy. Děti z mateřské školy roz-

daly po vystoupení přítomným
maminkám a babičkám vlastno-
ručně vyrobené dárečky. Na závěr
pohodového odpoledne zahrál
k poslechu Miroslav Kováč. JiKo

Kouzelná buřinka sportuje a vyhrává
V letošním roce pokračuje Kou-
zelná buřinka ve svých sportov-
ních aktivitách celoročním trénin-
kem v kuželkách, petanque, fot-
bale a cvičením ve fit centru.
Krajská organizace SPMP ČR

v Ostravě za finanční podpory
Moravskoslezského kraje pořádá
celoroční sportovní olympiádu
pro mentálně handicapované.
Součástí této olympiády byla dvě
sportovní klání - v bowlingu 

3. května v Bruntále a v kuželkách
7. května v Ostravě. Obou soutěží
se zúčastnili také klienti Kouzelné
buřinky z Rýmařova. Postavili
dvě družstva, která se pro rozliše-
ní podle barvy dresů nazvala
Červená buřinka a Černá buřinka.
Sportovního klání v Bruntále se
účastnilo sedm družstev a Rýma-
řované si vedli nejlépe, neboť
Červená buřinka vyhrála před
Polárkou Bruntál, Školou života
Frýdek-Místek, Sagapem Bruntál,
Žijeme Ostrava, Černou buřinkou
a družstvem SPMP Bruntál. Nej-
lepším hráčem se stal Vladimír
Litvik z Rýmařova.
Turnaje v kuželkách v Ostravě-
Porubě se zúčastnilo 23 družstev,
z toho opět dvě z Rýmařova.
Červená buřinka vybojovala

bronzovou medaili a umístila se
za dvěma družstvy z Poruby.
Také Černá buřinka se snažila
a umístila se na dvacátém místě.
Myslím, že oba týmy SPMP
Rýmařov vzorně reprezentovaly
a propagovaly naše město a hráči
V. Litvik, J. Mrkvová, J. Berná-
tek, F. Vašíček, M. Přikryl, J. Sto-
larik, J. Tesařová, R. Ondrová, 
D. Janoušek, V. Hausknecht, 
V. Blašková a V. Sekaninová si
zaslouží velký dík.
SPMP ČR Rýmařov bude hostit
sportovce v rámci krajské olympi-
ády na červnovém turnaji v petan-
que a na turnaji ve fotbale v září.
Děkujeme městu Rýmařovu za
podporu a všechny příznivce
sportu zveme na obě zápolení. 

A. Přikrylová, SPMP ČR

Rybářské závody 2014
V sobotu 10. května se na biolo-
gickém rybníku v Rýmařově 
uskutečnily rybářské závody do-
spělých v lovu kapra. Přijeli
i kolegové z našeho partnerské-

ho města Ozimku v počtu pěti
dokonale vybavených rybářů
pod vedením Wieslawa Miša.
V pátek v noci pršelo, ale sobot-
ní dopoledne se vydařilo a rybá-

řům počasí přálo, brali i kapři.
Polským kolegům, konkrétné
panu Ogurkovi, který chytil na
tomto rybníku kapra i v roce
2009, se letos podařilo zasek-
nout pěkný kousek, ale metr od
břehu se bohužel vyhákl.
Nejlepším rybářem závodů se
stal Pavel Konštacký, který ob-
držel od MO ČRS Rýmařov po-
ukázku na 1 500 Kč a věcnou ce-
nu od europoslance Vojtěcha
Mynáře za úlovek osmi kaprů
v celkové délce 346 cm. Na dru-
hém místě skončil Stanislav
Janík ml. se dvěma kapry v cel-
kové délce 85 cm, který obdržel
poukázku na 1 000 Kč, na třetím
místě o 1 cm, tedy za dva kapry
o celkové délce 84 cm, skončil

Slávek Banáš, který obdržel po-
ukázku na 500 Kč, a „bramboro-
vou“ medaili za čtvrté místo do-
stal Karel Polcar, jejž dělil od
třetího místa taktéž pouhý centi-
metr - ulovil dva kapry o celko-
vé délce 83 cm.
Wiešek Mišu za polské rybáře
poděkoval za pozvání na závody,
předal dlouholetým přátelům
z Rýmařova věcné dárky a záro-
veň pozval naše rybáře na někte-
ré závody v Polsku.
Chtěl bych všem členům ČRS
Rýmařov, kteří se podíleli na pří-
pravě a organizaci závodů, podě-
kovat za pomoc a dále panu
Lónovi a jeho děvčatům za zajiš-
tění občerstvení.
J. Kala, foto: MO ČRS Rýmařov

Foto: archiv SPMP
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Výsledky rybářských závodů mládeže
V neděli 11. května pořádala
místní organizace Českého rybář-
ského svazu závody pro děti
a mládež na ekologickém rybní-
ku. Polojasné počasí přilákalo
k vodě jedenáct chlapců a tři dív-
ky z Rýmařova a Břidličné.
Mladí rybáři byli v lovu úspěš-
nější než dospělí, kteří soutěžili
o den dříve. Děti totiž vytáhly
z vody celkem sedmnáct kapříků,
lysců i šupináčů různých velikos-
tí. Bylo nádherné sledovat to ji-
skření v očích našich benjamín-

ků, když se vlasec pohnul a na je-
ho konci uvízla nějaká rybka. A ať
už byla jakkoliv velká, každý její
centimetr připsal lovci bod. 
Konečné výsledky:
1. místo - Vojtěch Mácka z Rý-
mařova, čtyři kapři o celkové dél-
ce 171 cm
2. místo - Lukáš Bátla z Rýma-
řova, čtyři kapři o celkové délce
166 cm
3. místo - Lukáš Bigas, tři kapři
o celkové délce 123 cm
Pěti dalším malým rybářům se

poštěstilo vytáhnout z vody ještě
šest kaprů. Ukončení závodů se
zhostil místostarosta a krajský za-
stupitel Jaroslav Kala, který na-
šim borcům předal hodnotné ce-
ny a popřál všem účastníkům
mnoho rybářských úspěchů do
dalších dnů. Ostatní závodníci ta-
ké nepřišli zkrátka, obdrželi cenu
útěchy, z níž měli velkou radost.
Na závěr bychom chtěli poděko-
vat sponzorům, v první řadě měs-
tu Rýmařovu, MO ČRS Rýmařov
a všem, kdo se jakkoliv podíleli

na této akci. Podpory si velmi vá-
žíme.
Za organizátory chceme popřát
do budoucna všem svým svěřen-
cům „Petrův zdar“ a mnoho dal-
ších setkání u vody. Rybaření je
krásná záliba, přestože často s se-
bou přináší také neúspěch, vždy
to berme s nadhledem a s úsmě-
vem na tváři. Vždyť každá ryba
nemusí skončit na pekáči.

Jaromír Čech a Petr Mácka,
organizátoři

a vedoucí rybářského kroužku

Vydařený druhý ročník Bugrfestu
Po loňském prvním ročníku
Bugrfestu, kterým pořadatelé za-
vzpomínali na zesnulého Chucka
Shuldinera z legendární formace
Death, následoval letos i vol. II.
Konal se 10. května opět v kině
ve Staré Vsi u Rýmařova. Na dru-
hém ročníku vystoupilo devět ka-
pel a podle obsazení je zřejmé, že
se pomyslná metalová laťka ro-
dinného festivalu bratří Pavlíků
posunula zase o něco výš.
Celý festival v 15 hodin zahájila
kapela Catalepsy Mind. Vznikla
letos v lednu v Krnově a na Bugr-
festu měla koncertní premiéru.
Kapela, v níž bubnuje Jakub Pav-

lík, se ve Staré Vsi s progressive
metalcorem uvedla v dobrém
světle. Následoval Satyricon-tri-
bute, koncertní revivalový pro-
jekt muzikantů z celé Moravy,
kteří prezentují tvorbu této nor-
ské ikony. V podstatě na domácí
půdě zahráli rýmařovští Perso-
nality Lapse, jejichž crust-hard-
core byl díky tomu domácím
dobře známý. Kapela Nostrak
z Vysočiny přivezla populární
progresivní death-core. Za mik-
rofonem stál Fred ze známějších
Smashed Face. Pardubičtí Dys-
angelium zahráli poctivý death
metal a v sále to vřelo. Kapela Bad Face z Uherského Brodu,

hrající řízný metal, oslavila ne-
dávno 10. výročí a také ona po-
tvrdila, že před takovým publi-
kem se hraje skvěle. Až ze slo-
venského Hlohovce k nám přijeli
Craniotomy, aby se svým brutal
death grindem prověřili stabilitu
nově zrekonstruovaného kina.
Jako headliner vystoupili dobře
známí Silent Stream of Godless
Elegy, moravská kapela, která le-
tos nahrává nové album opět
v češtině a na Bugrfestu absolvo-
vala první letošní koncert v ČR.
Finálová kapela G.O.R.E. z Ha-
vířova fanoušky úplně dorazila,

ale tanečky ve stylu grind-
rock’n’rollu proběhly. 
Děkujeme všem posluchačům,
kteří dorazili v podstatě z celé re-
publiky. Moc si toho vážíme.
Dále děkujeme sponzorům, rodi-
čům a přítelkyním za podporu,
kamarádům za přípravu a úklid
kina atd. Veškeré poděkování je
na http://bugrfest.pise.cz/.
Sešlo se nás i s kapelami a VIP
cca 300! Takže nezbývá než po-
kračovat i v dalším roce. Ještě
jednou díky! Fota a text:

Marek, Broňa, Staňa,
Kuba Pavlíkovi

a celý tým Bugrfestu

Fota: archiv ČRS
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SOUTĚŽNÍ KUPON č. 3
Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 3. 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
2015. Jména výherců budou uveřejněna v prvním lednovém vydání
Rýmařovského horizontu 16. ledna 2015. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH!

Poznámka k veřejným WC ve městě
Vedle mě leží poslední číslo Horizontu s od-
povědí našeho pana starosty Ing. Petra
Kloudy na otázku, proč ve městě nemáme ve-
řejné WC.
Máme možná hodně restaurací a hotelů, kam
bychom mohli v případě potřeby zajít, ale má
to háček: v těchto zařízeních je pravidlo, že
na WC smíme, pokud jsme zákazníci, kteří si

právě něco objednali. Pro klíče - v recepci!
Protože jsem po operaci, těžko se mi hledá ve
městě záchrana, buď u přátel doma nebo v ho-
telu Excelent, kde mívají otevřeno během
dne. Také jsem hledala záchranu v Domě
zdraví. Proto i já bych se připojila k otázce:
Proč nemáme veřejné WC?
Rýmařov je jistě velmi atraktivní městečko

a bude čím dál více, když se u nás turistům
bude líbit. A to si přejí jistě všichni občané.
Kdyby bylo veřejné WC přístupné aspoň na
našem již tak smutně vyhlížejícím nádraží,
které turisty vítá, ale ani na konečné nenajdou
po delším cestování otevřené toalety a muse-
jí se utíkat někam pod keřík. Není to opravdu
důstojné přivítání! Olga Schreiberová

Bude mít mateřská škola hezkou zahradu?
Tak už tady máme opět jaro. Pro někoho je to
nejkrásnější období roku a roky běží. Máme
zvelebenou Flemmichovu zahradu, okrajová
místa náměstí, ale vyvstává otázka - pro ko-
ho? Z estetického hlediska na jedničku.
O náměstí by se už bohužel dalo diskutovat.
Uvidíme, až se zazelená flóra a dokončí fon-
tána. Možná nás to překvapí. Ale o to v tom-
to příspěvku nejde.
Jsem občanka staršího data, tak už něco pa-
matuji. Jde mi o školkovou zahradu na

Revoluční ulici. Vzpomínám si, kdy ještě ta-
to školka měla školníky, kteří o zahradu pe-
čovali. Jenže to už je dávno. Nynější ředitel-
ka ještě donedávna s pílí každý pátek kosila
zahradu. Určitě to nebylo jen pro pocit, aby
vždy, když vyhlédne z okna, měla radost, že
děti budou v bezpečí před klíšťaty a jinou
drobotinou. Háček je v tom, že je to již ně-
kolik let jediná školka ve městě, kde si děti
chodí hrát před školku na asfaltku s křídami
nebo kroužky. Přitom je to pěkná zahrada,

bohužel s bující nevzhlednou vegetací, reza-
vějícími průlezkami a tlejícími pneumatika-
mi. Ony ty tříleté děti z toho asi nic moc ne-
mají, že musí na vycházku kolem cest, kde
musí vdechovat zplodiny z automobilů.
Nebylo by jim lépe na zrekonstruované za-
hradě?
Tak se Vás tímto, milí zastupitelé a kompe-
tentní k tomuto problému, ptám: A co naše
děti? Budou si mít kde hrát? 

Jitka Koláčková, Rýmařov
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Z okolních obcí a měst

Zlatý list podruhé v Břidličné
Poručit větru a dešti se nám sice nepodařilo,
ale zvítězit nad ním ano! Stalo se tak 
16. května, kdy se v prostorách ZŠ Břidličná
uskutečnilo již podruhé krajské kolo přírodo-
vědné soutěže Zlatý list. Vyhlašovatelem sou-
těže je Český svaz ochránců přírody a letošní
ročník je již dvaačtyřicátým. Krajským orga-
nizátorem soutěže pro Moravskoslezský kraj
je Studentský klub (SK) Břidličná při ZŠ,
člen Asociace středoškolských klubů ČR.

Soutěže se zúčastnilo 26 šestičlenných druž-
stev z jedenácti škol Moravskoslezského kra-
je. Počasí nám letos nepřálo, proto se na roz-
díl od minulého roku musela všechna stano-
viště vměstnat do budovy ZŠ. Škola se změ-
nila v hučící úl, v němž byl vedle soutěžních
míst i prostor pro doprovodný program.
V rámci něj si mohli soutěžící zahrát stolní
tenis, stolní společenské hry, kouknout na vi-
deo, vyrobit si budku pro veverky, vyzkoušet

si kovářské řemeslo,
které přijeli představit
žáci ze Střední školy
technické a zeměděl-
ské Mohelnice, nebo
si pohladit sovičky
a dovědět se něco víc
z jejich života. Zla-
tým hřebem dopro-
vodného programu
bylo vystoupení sku-
piny historického šer-
mu Společenství se-
verských pánů.
Je na místě vyslovit dík
všem pomocníkům 
z 9. A, zaměstnancům
školy a hlavně sponzo-
rům: Robimaus, tera-
ristika pro všechny,
Kofola, Sera, In optik,
s. r. o., Albi, Český
zahrádkářský svaz, 
z. s., Mladá fronta
Dnes, Nikon, Alba-
tros, Miki Fun - Dům
hraček, Ekokom, sku-
pina ČEZ, Česká spo-
lečnost pro ochranu
netopýrů, Všeobecná
zdravotní pojišťovna
ČR, Lesy ČR, les-
ní správa Janovice,
STARP, spol. s r. o.,
Krajský úřad MSK,
odbor školství, mlá-
deže a sportu, Radim
Staněk. Díky jejich

podpoře celé akce si mohli odnést hodnotné
ceny nejen vítězové na prvních pěti místech
v kategoriích N, M, S, ale každý z účastníků
dostal nějaký dárek i sladkou odměnu.
Odměny byly opravdu zasloužené, vždyť pro-
jít všemi deseti stanovišti a dokázat odpovědět
na řadu teoretických i praktických otázek z ob-
lasti botaniky, včelařství, rybářství, myslivosti,
ochrany přírody, ornitologie, entomologie, les-
nictví, chiropterologie a prezentace vlastní
práce pro přírodu není nic jednoduchého.
Na závěr bych ráda poděkovala za pochopení
a účinnou pomoc celému vedení ZŠ Břidličná
v čele s ředitelem Ing. M. Glacnerem a všem
podílejícím se pedagogům, bez jejichž pod-
pory by průběh akce nebyl možný. Rovněž
velice děkuji všem přítomným odborníkům,
kteří svou erudovaností a profesionálním pří-
stupem přispěli ke kvalitě soutěže.

Pět nejúspěšnějších v každé kategorii:

Kategorie N / 1. - 3. třída
1. místo - ZŠ a MŠ Třemešná
2. místo - ZŠ Břidličná - kapitán Adam 

Přecechtěl
3. místo - ZŠ Jesenická, Bruntál
4. místo - ZŠ a MŠ Karlova Studánka
5. místo - ZŠ Břidličná - kapitán Miroslav 

Loukota

Kategorie M / 4. - 6. třída
1. místo - ZŠ a MŠ Třemešná
2. místo - ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov
3. místo - ZŠ Jesenická, Bruntál
4. místo - ZŠ Břidličná
5. místo - ZŠ a MŠ Hošťálkovy

Kategorie S / 7. - 9. třída
1. místo - ZŠ Břidličná - kapitánka Karolína 

Hricová
2. místo - ZŠ Břidličná - kapitánka Tereza 

Hamplová
3. místo - ZŠ Město Albrechtice - kapitán Jan 

Turek
4. místo - ZŠ a MŠ Třemešná
5. místo - ZŠ Město Albrechtice - kapitánka 

Alena Kotková
Fota a text: Mgr. Květa Děrdová,

krajský koordinátor

Dûtsk˘ den a kácení májky v Tvrdkovû
Pozvánka pro v‰echny dûti, mládeÏ a dospûlé
na karnevalov˘ rej v maskách i bez masek, 

soutûÏe, dobroty, tanec a tradiãní kácení májky

V sobotu 31. kvûtna 2014

od 15.00 pro dûti
od 19.00 pro dospûlé
na návsi v Tvrdkovû

(v pfiípadû de‰tû probûhne program pro dûti v sále)
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Občanský zákoník a jeho změny

Prostor pro firmy a podnikatele

Moravskoslezsko v Rýmařově opravdu šmakovalo
Jarní degustaãní menu sloÏené z ku-
chafiek Jak ‰makuje Moravskoslez-
sko pod taktovkou mistra kuchafie
Roberta Zatloukala zcela zaplnilo
a provonûlo restauraci Hotelu
Slunce v R˘mafiovû.
Domácí slivovičkou ze svahu za
hotelem a ráno pečenými domá-
cími koláčky byl přivítán každý
host, který přišel v pátek 9. květ-
na okoštovat Jak šmakuje Mo-
ravskoslezsko do Hotelu Slunce
v Rýmařově.
Degustační menu, které se ten
večer podávalo, bylo odtajněno
až na místě. „Recepty jsme vybí-
rali s ohledem na sezónu, hosté
tedy mohli ochutnat jarní čtyř-
chodové menu. Podávali jsme
smetanově lahodnou domácí lu-
činu s bylinkami z hotelové by-
linkové zahrádky s bagetkou,
rajčátky a rukolou, kopřivovou
polévku s plátky vyuzeného

pstruha s kapkou olivového oleje
a pažitkou, králíka na víně s pas-
tinákovo-bramborovým pyré
a jablka v županu s ořechy, sko-
řicí, zmrzlinou a mátou opět
z naší zahrádky,“ popsala menu
Karla Kolibáčová, manažerka
Hotelu Slunce.
Mistr kuchař Robert Zatloukal,
vítěz soutěže Nanože, dodal:
„Kuchařky Jak šmakuje Morav-
skoslezsko jsou pro laiky i restau-
ratéry velkou inspirací. Jde o ro-
dinné recepty, které lidé posílají
v rámci stejnojmenného projektu
Moravskoslezského kraje. Kucha-
ři v restauracích si však mohou re-
cepty upravit podle sebe - stejně
jako jsme to udělali my, když jsme
do kopřivové polévky přidali plá-
tek pstruha vyuzeného na pilinách
a zakápli olivovým olejem.
Polévka tak získala plnější a vý-
raznější chuť. Trošku jsme si upra-

vili i další recepty, což hosté na de-
gustaci ocenili,“ uvedl mistr ku-
chař, který nejen vařil, ale také ce-
lou kuchařskou show moderoval.
Akce se vydařila na výbornou
a hosté odcházeli spokojení.
„Další gastrovečer v restauraci

Hotelu Slunce, která je partne-
rem projektu Moravskoslezského
kraje Jak šmakuje Moravsko-
slezsko, proběhne v říjnu. Ten-
tokrát s vůní podzimu,“ pozvala
na další akci Karla Kolibáčová. 

Foto a text: Renáta Polišenská

K prvnímu lednu 2014 nastaly
v oblasti soukromého práva zásad-
ní změny. Účinnosti totiž nabyl
nový občanský zákoník (zákon 
č. 89/2012 Sb.), dále zákon o ob-
chodních korporacích (zákon 
č. 90/2012 Sb.) a zákon o meziná-
rodním právu soukromém (zákon
č. 91/2012 Sb.). Současně byl
k 31. prosinci 2013 zrušen dosa-
vadní občanský zákoník, obchod-

ní zákoník, zákon o mezinárodním
právu soukromém a procesním,
ale i řada dalších právních norem,
např. zákon o rodině. Další záko-
ny byly v souvislosti s těmito změ-
nami novelizovány samostatnými
novelami, případně speciálním zá-
konem, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím re-
kodifikace soukromého práva (zá-
kon č. 303/2013 Sb.). Tento zákon

novelizuje dokonce 74 právních
předpisů, mezi jinými zákoník
práce, zákony o sociálním pojiště-
ní, ale například i zákon o požární
ochraně a další.
Jde tedy o rozsáhlou a významnou
změnu v oblasti soukromého prá-
va, která zasáhne do života každé-
ho občana České republiky. Je nej-
vyšší čas se s jednotlivými změna-
mi seznámit. Naše redakce ve spo-

lupráci s poradenskou společností
P-team Rýmařov se sídlem v Ji-
hlavě připravila seriál věnovaný
novému občanskému zákoníku.
V jednotlivých dílech seriálu bu-
deme přinášet nejpodstatnější
změny, které se dotýkají zejména
občanů našeho města, rodin s dět-
mi, manželů a manželského souži-
tí, majetku, bytové politiky a dal-
ších.

Velké změny v rodinném právu - 2. díl
V prvním díle jsme se seznámili
s nejdÛleÏitûj‰ími novinkami, které
se dot˘kají rodiny a manÏelství.
Dovolte mi jednotlivé body více roze-
brat pro lep‰í pfiedstavu a porozu-
mûní. Dne‰ní ãlánek se bude t˘kat
v˘Ïivného.
Rodiči, který neplatí výživné na
své děti a zatajuje své příjmy sou-
du, se vypočte výživné z pětadva-
cetinásobku životního minima,
což je kolem 85 tisíc měsíčně. To
v praxi znamená, že v případě, že
soud nabude přesvědčení, že na-
příklad podnikatel zatajuje příj-
my, může vycházet z toho, že je-
ho průměrný měsíční příjem činí
pětadvacetinásobek částky život-
ního minima ve výši 85 250 Kč.
Pro neplatiče výživného zůstává
možnost odnětí řidičského opráv-
nění až do zaplacení.
Rodič by si měl zároveň uvědo-
mit, že dle § 913 nového občan-
ského zákoníku jsou základními

východisky pro určení výživné-
ho jeho schopnosti, možnosti
a majetkové poměry. Příjem tak
představuje jeden z aspektů po-
suzovaných v rámci jeho majet-
kových poměrů. Jestliže rodič
prokazuje, že vydělává minimál-
ní mzdu, ale jezdí drahým autem
nebo jezdí dvakrát ročně na dra-
hou dovolenou, pak jde daný ne-
poměr k tíži povinného rodiče.
Zároveň § 913 odst. 2 NOZ bere
v potaz, zda se povinný rodič ne-
vzdal bez důvodu finančně vý-
hodnějšího zaměstnání, výděleč-
né činnosti nebo majetkového
prospěchu, případně zda nepo-
stupuje nepřiměřená majetková
rizika. Pokud se prokáže, že ro-
dič dostal výpověď v zaměstnání
na základě porušování pracovní
povinnosti nebo sám opustil vý-
hodné zaměstnání bez vážného
důvodu, může se pak v praxi 
usuzovat, že je schopen dosaho-

vat podobného výdělku jako před
ukončením pracovního poměru.
Někteří povinní rodiče se mylně
domnívají, že když nemají žádný
majetek a nevydělávají ani prů-
měrnou mzdu, tak se jich výživ-
né netýká. Soud se ovšem bude
řídit § 915 odst. 1 NOZ, který ří-
ká, že životní úroveň dítěte má
být zásadně shodná s životní 
úrovní rodičů. To může zname-
nat pro případného partnera špat-
nou zprávu, bude se totiž podílet
na uspokojování potřeb povinné-
ho rodiče. Příjmy partnera se na
životní úrovni povinného rodiče
projeví vždy, bez ohledu na to,
zda se jedná o manžela nebo pou-
ze o druha povinného rodiče.
Perlička na závěr: dle rozhodnutí
Ústavního soudu se placení vý-
živného nemusí vyhnout dokon-
ce ani rodič, který je sám ve sta-
vu odkázanosti na výživu. To
v praxi znamená, že např. otec,

který je zároveň studentem a ne-
má zatím práci, ovšem dopřává
si nadstandard díky finanční
podpoře svých rodičů, bude mu-
set výživné platit. Dle názoru
Ústavního soudu by bylo zjevně
nespravedlivé, pokud by otec ne-
zletilého dítěte utrácel značné
sumy peněz od svých rodičů a žil
na poměrně vysoké životní úrov-
ni, zatímco jeho dítě by se na té-
to jeho životní úrovni nemohlo
podílet jen proto, že peníze otce
pocházejí z jiného zdroje než
z jeho vlastní výdělečné činnos-
ti. Ústavní soud poznamenal, že
je právem, nikoli povinností ro-
diče přivést na svět své dítě.
Pokud tak však učiní, musí si být
vědom všech důsledků, tedy i to-
ho, že své nezletilé dítě musí vy-
živovat, a to i s přihlédnutím
k příjmům, které pocházejí od
jeho rodičů jako dotace na vlast-
ní studium. Jiří Prášil, P-team

Mistr kuchař Robert Zatloukal při filetování pstruha v Hotelu Slunce
v Rýmařově

-10-2014  21.5.2014 16:37  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2014

28

Zajímavosti z přírody

Květen v lese
Květen se již posunul do své zá-
věrečné fáze a brzy nám tento
nejkrásnější měsíc v roce skončí.
V lese probíhají podrostem mar-
kazíni ve svých pyžamkách, vy-
soká, černá i srnčí přebarvuje,
kmotřičky myškují se zvýšeným
úsilím a hřivnáči rejdí v koru-
nách stromů. Tato informace po-
daná mysliveckou mluvou zaji-
sté vytvoří v představivosti čte-
náře nemyslivce velmi pestré
obrazce. Myslivecká řeč (mluva)
je nedílnou součástí české mysli-
vosti, která byla zapsána na Sez-
nam nemateriálních statků tra-
diční a lidové kultury České re-
publiky, na kterém je mj. zapsá-
na také např. jízda králů.
Čeští myslivci si dokázali ucho-
vat bohatou kulturní tradici.
Zdaleka přitom nejde jen o lov
a činnosti s ním spojené. Mysli-
vost se u nás stala zcela ojedině-
lým fenoménem, pro mnoho lidí

není pouze zálibou, ale životním
stylem a životní filosofií. Česko-
moravská myslivecká jednota
sdružuje přes 80 tisíc členů, při-
čemž asi deset procent tvoří že-
ny. Kromě kynologů a sokolníků
se tu sdružují třeba fotografové,
trubači nebo autoři myslivecké
literatury.
Ale zpět ke druhé větě tohoto
článku, která sděluje, že selátka
prasete divokého jsou již na svě-
tě a dostatečně vyvinutá k tomu,
aby následovala svou ostražitou
mámu - bachyni. Tito zpočátku
drobní tvorečkové disponují
vskutku „partyzánským výcvi-
kem“, když se dokáží pohybovat
podrostem tak, aby je nebylo
možné ani zahlédnout, a přitom
„na slovo poslouchají“ rozkazy
své mámy. Bachyně vydává
množství různých zvuků, který-
mi „ovládá“ své mladé. Selátka
reagují naprosto přesně, napří-

klad při určitém hlasovém proje-
vu bachyně se přikrčí co nejtěs-
něji k zemi a díky svému 
ochrannému zbarvení dokonale
splynou s okolím. Při jiném zvu-
kovém povelu od bachyně se ce-
lá skupina dává na rychlý úprk.
Jak dokládá fotografie č. 1, 
ochranné zbarvení určitě nefun-
guje u selátek, která díky v mi-
nulosti přimíchaným genům pra-
sete domácího získala bílé zbar-
vení s černými fleky. Tito „dal-
matini“ se vyskytují v okolí
Malé Morávky, dokonce i jedna
letošní vodící bachyně má toto
pro divoké prase netypické zbar-
vení.
Fotografie č. 2 dokumentuje pro-
ces přebarvování (výměnu srsti)
u srnčí zvěře. Na snímku, poříze-
ném fotopastí (stejně jako sní-
mek č. 1), je zachycena srna,
která postupně ztrácí svou hus-
tou šedivou srst a pod ní už jí na-

růstá krásně zbarvená srst letní.
Kmotřičky jsou lišky, které už
v této době živí svá mláďata a ne-
únavně pro ně shánějí potravu ze-
jména v podobě hlodavců, na kte-
ré číhají u jejich děr a také je
z nich vyhrabávají. A holubi hřiv-
náči mají také plno práce s hníz-
děním a péčí o svá mláďata.
Květen v lese doslova hýří moc-
nou energií života, která bude
pokračovat i v následujícím mě-
síci červnu, jenž je nazýván mě-
sícem myslivosti již od ro-
ku 1959. Na přelomu května
a v první polovině června kladou
svá mláďata srny, laně jelena les-
ního a také daněly. Při pobytu
v přírodě, když se její návštěvník
chová tiše a nenápadně, lze spat-
řit v této době hojnosti a kypící-
ho života mnoho zajímavého
a část životadárné energie také
načerpat.

Ing. Zdeňka Marková

Poštolky obecné - průběh hnízdění
Okřídlení spoluobyvatelé Větrné
ulice, tedy pár poštolek obec-
ných, jenž se 28. března uhnízdil
na parapetu okna panelového
domu a o kterém jsme informo-
vali v minulém vydání Rýma-
řovského horizontu, již ztratil
svou přirozenou plachost, a tak
nyní samice prakticky bez obav
sedí na pěti snesených vejcích.
Vylíhnutí nové generace pošto-
lek obecných datujeme i z pozo-
rování těchto dravců v minulých
letech na přelom května a červ-
na.
Na dotazy, zdali se jedná o poš-
tolky z loňského či předloňského

roku, odpovídáme, že je to teore-
ticky možné, avšak i s ohledem
na vcelku početnou kolonii poš-
tolek v Rýmařově málo pravdě-
podobné.
Na co se však můžeme u těchto
dravců spolehnout, je velmi
přesná datová osa jejich hnízdě-
ní, líhnutí vajec atd., která se vý-
razněji liší snad jen dobou za-
hnízdění a je z velké části ovliv-
něna klimatickými podmínkami.
Vylíhnutí nové generace pošto-
lek můžeme podle předchozích
pozorování očekávat na počátku
června. 

Foto a text: Miroslav Škoda

Fotopast: Jiří Marek
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Sport
Ve Flemišce startovali bikeři v seriálu Jesenický šnek

V nedûli 11. kvûtna se v reÏii Stfie-
diska volného ãasu R˘mafiov, Cyklis-
tického klubu Stará Ves a Ski klubu 
RD R˘mafiov uskuteãnil v r˘mafiovské
zahradû Hedvy jiÏ tfietí závod seriálu
Jesenick˘ ‰nek 2014.
Jesenický šnek je regionální cyk-
listický seriál pro výkonnostní
sportovce i pro širokou veřejnost
všech věkových kategorií, tedy pro
všechny nadšence cyklistiky. Se-
riál je jednou z mála soutěží v re-
publice, v níž můžou závodit vedle

sebe rodiče a děti a je výjimečný
tím, že zahrnuje závody pro silnič-
ní i horská kola. Soutěživé děti si
každoročně přijdou na své v závo-
dech Jesenického šnečka určených
nejmladším kategoriím.

Pro letošní rok připravili organizá-
toři deset závodů pro MTB kola
včetně Poslední vyjížďky šneků
v Horní Lipové a šest závodů pro
silniční kola. Název Jesenický
šnek napovídá, že všechny závody
se uskuteční v oblasti Jeseníků -
v Javorníku, Rýmařově, Vikýřo-
vicích, Jeseníku, Domašově, Zla-
tých Horách, Rapotíně, Horním
Údolí a v Horní Lipové pro jezdce
na MTB a ve Vidnavě, Oskavě,
Rapotíně, Uničově a Vápenné pro
příznivce silničních závodů.

Pro jednotlivé závody jsou vypsá-
ny kategorie: H - žáci 15 let
a mladší, G - žačky 15 let a mlad-
ší, ŽA - ženy 16-40 let, ŽB - ženy
40 let a starší, M - junioři 16-18
let, A - muži 19-30 let, B - muži
30-40 let, C - muži 40-50 let, D -
muži 50-60 let, E - muži 
60 let a starší. V rámci Jesenické-
ho šnečka mají možnost soutěžit
i nejmladší závodníci - děti věko-
vé kategorie benjamínci (ročník
2010 a mladší), předžáci (ročníky

2009-2007), malí žáci (ročníky
2006-2004) a mladší žáci (roční-
ky 2003- 2002).
Tři závody mají cyklisté již za se-
bou. První silniční závod Vidnav-
ské okruhy se jel 1. května, 
8. května se jel závod horských
kol Rychlebská 30 na Javorníku
a na Travné. V neděli 11. května
pak zavítalo do Rýmařova na šest-
advacetikilometrový závod pod
názvem Po jesenické magistrále
celkem 204 cyklistických nadšen-
ců, z toho šestaosmdesát dětí, což
je opravdu úctyhodný počet.
Rýmařovskou trať zvládl nejrych-
leji Martin Haman (B) v čase 
52 minut a 22 vteřin z týmu Supe-
rior Riders, druhý dojel Tomáš
Kechrt (B) z Pells Teamu v čase
55,52 min. a třetí skončil Martin
Fus (A) s výsledným časem 55,59
min. z týmu Stevens Bolatice.
Mezi závodníky se objevila řada
Rýmařováků včetně těch nejmlad-
ších. Výrazného úspěchu dosáhli
například teprve dvouletý Kryštof
Vystrčil, který se v kategorii ben-
jamínků umístil třetí, nebo nestor
bikových závodů, vítěz meziná-
rodních triatlonů a nejstarší účast-
ník Pavel Podešva (1949) v kate-
gorii mužů nad 60 let z týmu
DuKo triatlon, který ve své kate-
gorii vybojoval stříbro. V katego-
rii žaček 15 let a mladší podala

skvělý výkon Tereza Krejčí ze Ski
klubu RD Rýmařov a s časem
21,44 min. v této kategorii nenašla
přemožitelku. Výborný výkon po-
dali také Tereza Krečmero-
vá (2004), Renata Andrýsková
(2004), František Sázel (2005)
a Tomáš Sedlář (2004) ze Ski klu-
bu RD Rýmařov, kteří v rámci
Jesenického šnečka v kategorii
malých žáků vybojovali první,

druhé, třetí a čtvrté místo. V kate-
gorii mladších žaček dosáhla na
zlatou příčku také Lucie Ondrá-
ková (2002) ze Ski klubu RD
Rýmařov, v kategorii předžaček
Petra Zahradníková (2008) a An-
drea Konštacká (2008), které ob-
sadily první a druhé místo.
Pořadatelé děkují za partnerskou

podporu, díky níž se mohl závod
v Rýmařově uskutečnit. Význam-
ně se na něm podíleli Regionální
operační program Moravskoslez-
sko, Moravskoslezský kraj a dále
partneři: Lesy ČR, Holba, VaK
Bruntál, a. s., Lasto, BP design,
Maso, uzeniny - Procházka, Prá-
delna Šopík, Zemědělská farma
Jan Hořák, Lamont, SVČ Rýma-
řov a Pavel Kročil.

V sobotu 24. května pokračuje se-
riál třetím MTB závodem,
a to Mrtvolou ve Vikýřovicích,
a 1. června silničním závodem na
20 kilometrů pod názvem Na jede-
náctku z Oskavy na Rabštejn.
Jejich pořadatelem je Karel
Stržínek a Cyklistický klub Stará
Ves. JiKo

Je opravdu pravá?

Divácky atraktivní vodní brod

Bojovalo se o každou vteřinu

Bylo odstartováno

Fota: M. Škoda
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Gabriela Šopíková získala titul
„Trenérka a cvičitelka roku 2013“

Cviãitelka SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov Gabriela ·opíková byla oce-
nûna âesk˘m olympijsk˘m v˘borem za svoji vynikající dobrovolnou práci
ve sportu.
Gábina ihned po ukončení své závodní kariéry v soutěžním aerobiku
v roce 2005 získala licenci instruktorky aerobiku a začala předcvičo-
vat ženám ve Studiu Sport a zdraví. Po narození syna Pavlíka rozší-
řila svoji cvičitelskou činnost o vedení kroužku rodičů a dětí.
Práci cvičitelky vykonává velmi dobře, na profesionální úrovni, me-
zi ženami i dětmi je oblíbená, proto byla nominována na ocenění
„Trenérka a cvičitelka roku 2013“. Český olympijský výbor její no-
minaci potvrdil. Gabriela na slavnostním vyhlášení v Praze 16. dub-
na 2014 před televizními kamerami převzala z rukou předsedy olym-
pijského výboru pamětní list. Srdečné gratulace přijala od sportov-
ních moderátorů České televize a také od naší nejúspěšnější olympio-
ničky Věry Čáslavské.
My všichni ze Studia Sport a zdraví Gábině také gratulujeme a pře-
jeme jí hodně úspěchů v další cvičitelské práci! Více na www.studio-
sportazdravi.cz. Foto a text: Lydie Švédíková, předsedkyně SK SSaZ

Studio Sport a zdraví vybojovalo zlato
a stříbro v Bruntále

V neděli 4. května proběhla
v Bruntále soutěžní přehlídka pó-
diových skladeb Bruntálský bača.
Sportovní klub Studio Sport
a zdraví Rýmařov přihlásil do boje
o medaile dvě skladby v katego-
rii aerobiku a fitness. Skladbu
Aerobic show předvedly závodnice
Bára Kuzmíková, Klára Zifčáko-
vá, Jana Hamplová, Šárka Pallová,
Tereza Šulíková, Bára Šulková,
Bára Tihelková, Veronika Tihel-
ková, Amálie Vinohradníková
a skladbu Mini aerobic team zacvi-
čily Bára Šulková, Veronika
Tihelková a Bára Tihelková.
Oba týmy předvedly velmi pěkné,
dynamické cvičení a roztleskaly

zaplněnou bruntálskou sportovní
halu. Za výbornou choreografii
a pěkné provedení se obě skladby
umístily na stupních nejvyšších.
Skladba Aerobic show vybojovala
první místo a zlatou trofej, skladba
Mini aerobic team získala druhé
místo a stříbro.
Trenérka a choreografka obou
soutěžních týmů Lydie Mihálová
dostala osobní pochvalu od hlav-
ního, mezinárodního rozhodčího
za pěknou choreografii skladeb.
Informace o soutěžích SK Studio
Sport a zdraví Rýmařov najdete na
www.studiosportazdravi.cz. 

Foto a text: Lydie Švédíková,
předsedkyně SK SSaZ

Desetibojaři mají za sebou vrh koulí
V sobotu 26. dubna se ráno objevilo nejen slunce, ale také desetiboja-
ři. Sešli se na hřišti u ZŠ na ulici 1. máje, které po úpravách pana
Hofmana navozovalo atmosféru téměř olympijskou. Po disciplínách na
účast celkem chudých (plavání, běhu na lyžích a stolním tenisu) se ten-
tokrát sešlo 40 závodníků.
První poměřili síly muži C. Ze zákulisí pronikly informace, že se
chystá velký souboj mezi favority této disciplíny - Václavem Orlíkem
a Ivo Volkem. Zatímco prvně jmenovaný podcenil přípravu, Ivo Volek
nenechal nic náhodě a poctivým tréninkem načasoval formu. Zvítězil
vrhem dlouhým 10,01 m. O 60 cm blíže poslal kouli Václav Orlík
a skončil na druhém místě. Třetí místo patří Jaroslavu Hofmanovi s vý-
konem 9,26 m.
Poté obsadili vrhací kruh příslušnice něžnějšího pohlaví. Ženy B v po-
čtu osmi závodnic usilovaly o vrhačský trůn. Nakonec jej po předve-
dení krásného stylu uchvátila Markéta Míčková s výkonem 
6,90 m před Evou Grenarovou s 6,84 m. Třetí místo celkem bezpečně
obsadila Jana Egidová s výkonem 6,74 m.
Žen kategorie A se sešlo šest. Vítězka Marcela Žáková dlouho nemo-
hla najít tu správnou trefu, aby zopakovala své výkony z minulých let.
Nakonec ji k fantastickému výkonu vyhecovala poznámka jednoho
dobrého kamaráda, ať si představí svou drahou polovičku, jak se vrací

z flámu domů, a bum, byla to trefa jako hrom - 7,28 m. Jako jediná že-
na předvedla vrh za hranici 7 m a právem získala první místo. Za ní se
po celou dobu série držela Andrea Továrková a s výkonem 6,86 m bra-
la druhé místo. Třetí skončila Karolína Hřívová s výkonem 6,66 m.
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Kategorie mužů B svedla také napínavý boj o vítězství. Kdo chtěl stát
na bedně, musel zvládnout hranici 10 m. Josef Vosyka prvním vrhem
zaznamenal výkon 10,45 m. Druhým pokusem ho o 3 cm překonal
Josef Kočnar a na to již Josef Vosyka nenašel odpověď. Třetí příčku vy-
bojoval Jiří Jaroš vrhem dlouhým 10,05 cm.
Tradičně nejvíce obsazená kategorie mužů A také nabídla krásný sou-
boj, napínavý až do posledních pokusů. Vítězství si nakonec odnesl
Pavel Charuza s výkonem dlouhým 9,04 m před houževnatě bojujícím
Karlem Tomanem, který poslal náčiní do vzdálenosti 8,94 m. Třetí
skončil Jan Hnilo s výkonem 8,74 m.
Jak se opět ukázalo, vrh koulí je technická disciplína, v níž je nutné koor-

dinovat pohyby celého těla. Znovu jsme se přesvědčili, že to není vůbec
jednoduché, a znovu si mnozí z nás slíbili, že do příště budou trénovat.
Další disciplínou, která nás čeká, je skok daleký. Uskuteční se v pátek
23. května od 16.30 na novém školním hřišti u ZŠ na 1. máje.
Celkové pořadí po osmi disciplínách:
Muži A: 1. Pán Vladimír 2. Hnilo Jan 3. Soviš Ivo
Muži B: 1. Svedoník Josef 2. Jaroš Jiří 3. Vykoukal Lad.
Muži C: 1. Hofman Jaroslav 2. Volek Ivo 3. Lachnit Jaroslav
Ženy A: 1. Továrková Andrea 2. Žáková Marcela 3. Mácková Eva
Ženy B: 1. Jurášová Alena 2. Sovišová Eva 3. Míčková Markéta

Foto a text: Výbor Rýmařovského desetiboje

Dorostenecký fotbalový servis
V sobotu 19. dubna přivítala do-
rostenecká Jiskra tým ze Stra-
hovic. Utkání se dorostencům vů-
bec nepovedlo a po ostudné po-
rážce 4:0 jsme klesli z prvního
místa na třetí. V první půli jsme
s hosty celkem drželi krok, ale 
opět nás trápilo zakončení, skoro
by se dalo říct, že se to stává tra-
dicí. Poločas tak skončil 0:0.
Druhá půle ale byla katastrofální,
všude jsme byli o krok pozadu,
dělali jsme moc chyb a soupeř nás
po právu trestal.
Sestava: Kubját - Raušer, Cabák,
Kopeček Jan, Zifčák, Vajdík,
Lesák, Vaněrek, Kováč, Němec,
Skrutek. Střídali: Sedlář, Hleba,
Sacký, Sudek, Urbánek.
Další zápas jsme odehráli v sobo-
tu 26. dubna s týmem Albrechtic
na jejich půdě a utkání skonči-
lo remízou 1:1. Branku vsítil
Němec.
V sobotu 3. května přivítala doro-
stenecká Jiskra tým Polanky.
Dorostenci měli po předchozích
dvou zápasech co napravovat a do
utkání šli s velkým odhodláním
vyhrát. Už v 5. minutě se prosadil
Urbánek, který poslal Rýmařov
do vedení 1:0. Hosté během pěti
minut srovnali na 1:1, ale to bylo
z jejich strany vše, pak už úřado-
vali jen domácí. Na 2:1 pro
Rýmařov zvyšoval v 10. minutě
Vaněrek po přímém kopu
Skrutka. Ve 43. minutě fauloval
gólman hostů našeho Lesáka
a rozhodčí nařídil penaltu. K té se
postavil Cabák a neomylně zvýšil

vedení Jiskry na 3:1. Tak skončil
i první poločas. V druhé půli byl
v pokutovém území faulován
Kováč a rozhodčí i podruhé naří-
dil pokutový kop. K němu se opět
postavil exekutor Cabák a opět se
nemýlil, 4:1 pro Rýmařov. 
V 82. minutě rozehrával Vajdík
rohový kop, na který si naběhl
Kováč a stanovil konečné skóre
na 5:1 pro Rýmařov.
Sestava: Kubját - Pavel Kopeček
(46’ Raušer), Skrutek, Cabák, Jan
Kopeček, Sacký (55’ Vajdík),
Lesák (70’ Zifčák), Vaněrek,
Kováč, Němec (82’ Tomeček),
Urbánek (46’ Baran). Góly:
Cabák 2x, Kováč, Urbánek,
Vaněrek.
Další utkání dorostenci hráli opět
doma, tentokrát ve čtvrtek 8. květ-
na. Předehrávali 15. kolo s po-
sledním týmem TJ Klimkovice.
Zápas začal z naší strany trochu
nervózně a gól se nám podaři-
lo vsítit až ve 28. minutě, když
Jan Kopeček rozehrával pří-
mý kop a Jakub Mitov poslal míč
do brány hlavou. Jenže do minuty
se podařilo soupeři vyrovnat. 
Ve 39. minutě se prosadil Tomáš
Němec a vrátil Jiskře vedení 2:1.
Ve 43. minutě našel Pavel Kope-
ček krásným pasem Kováče, který
hlavou nedal gólmanovi šanci
a zvýšil na 3:1 pro Rýmařov. 
Tak skončil i poločas utkání. 
V 59. minutě odpískal rozhodčí
penaltu proti hostům, k penaltě se
postavil Vaněrek a zvýšil na 4:1.
V 70. minutě se prosadil Cabák,

když k němu doputovala nahrávka
po ose Vajdík - Tomeček, a zvyšo-
val už na 5:1. O dvě minuty po-
zději Cabák znovu skóroval po
chytré nahrávce Lesáka na 6:1.
Soupeř snížil na 6:2, ale poslední
slovo měl Rýmařov. Josef Tome-
ček po nahrávce Jana Kopečka
stanovil konečné skóre na 7:2.
Sestava: Kubját - Pavel Kopeček,
Zifčák, Jan Kopeček, Sedlář (56’
Baran), Vajdík (80’ Raušer),
Lesák, Vaněrek (60’ Cabák),
Kováč, Němec (75’ Urbánek),
Mitov (65’ Tomeček). Góly:
Cabák 2x, Mitov, Vaněrek,
Kováč, Němec, Tomeček.
V sobotu 10. května se vydali rý-
mařovští dorostenci k mistrovské-
mu utkání do Vrbna pod Pradě-
dem. Už v 6. minutě poslal
Rýmařov do vedení Vaněrek gó-
lem z přímého kopu. Domácí ale
stačili vyrovnat na 1:1. Ve 36. mi-
nutě se prosadil Lesák po nahráv-
ce Barana a vrátil Rýmařovu ve-
dení. To nám ale dlouho nevydr-
želo, domácí ve 45. minutě opět
srovnali. Poločas tak skončil 2:2.
V 52. minutě nastoupil na hřiště
Tomáš Němec a po necelých de-
seti vteřinách a nahrávce Vajdíka
vstřelil gól. V 78. minutě zvyšo-
val Němec na 2:4 a o dvě minuty
později završil svůj hattrick po
centru Kováče. Konečný stav tak
byl 2:5 pro Jiskru Rýmařov.
Sestava: Kubját - Pavel Kopeček,
Skrutek, Cabák, Jan Kopeček,
Vajdík (70’ Zifčák), Lesák, Va-
něrek, Kováč, Tomeček (60’ Ur-

bánek), Baran (52’ Němec).
Góly: Němec 3x, Lesák, Vaněrek.
Naši dorostenci přivítali 17. květ-
na na svém trávníku tým ze
Suchdola nad Odrou. Zápas zača-
li naši hráči ve svižném tempu
a už ve 2. minutě Němec po
Lesákově nahrávce skóroval. 
V 7. minutě se prosadil Vaněrek
a zvýšil na 2:0. Ve 25. minutě ute-
kl Urbánek a přidal třetí gól
Jiskry. Poločas tak skončil 3:0 pro
Rýmařov. Druhá půle začala té-
měř stejně, když ve 46. minutě
zvyšoval Němec po nahrávce
Jana Kopečka na 4:0. V 59. minu-
tě se prosadil Tomeček. Běžela
80. minuta a Tomečkovu blokova-
nou střelu dorazil do branky hostů
Vaněrek. V 85. minutě utekl
Kováč po levé straně, z téměř nu-
lového úhlu vystřelil na bránu
a brankář hostí si srazil míč do
brány. V 89. minutě uzavřel gólo-
vé hody Hleba, který propálil gól-
mana mezi nohama. Konečný
stav utkání byl 8:0 pro Rýmařov.
Sestava: Kubját - Zifčák (50’ Pa-
vel Kopeček), Skrutek, Cabák,
Jan Kopeček (65’ Sedlář), Vajdík,
Lesák (46’ Hleba), Vaněrek,
Kováč, Urbánek (46’ Tomeček),
Němec (55’ Baran).
Góly: Němec 2x, Vaněrek 2x,
Urbánek, Tomeček, Kováč,
Hleba.
Vedoucí týmu: Zdeněk Kudlák,
trenér: Tomáš Durna.

Tomáš Durna,
TJ Jiskra Rýmařov

Fota: Adéla Macková
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Tenisov˘ oddíl Jiskra R˘mafiov
pofiádá nábor dûtí do tenisového oddílu

- pro chlapce a dívky 
vûkové kategorii 5-7 let (mini tenis)
- moÏnost individuálních tréninkÛ pro

mlad‰í/star‰í vûkovou kategorii

Dej ránu první a vyhraje‰...!

ZájemcÛm podá bliÏ‰í informace
trenérka Petra Vopafiilová 
a trenér Bc. Martin ·tefek

tel.: 606 419 854, 
e-mail: petravoparilova@seznam.cz

Pfiedseda oddílu: Libor Suchánek

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.

• Prodej bytu. Prostorný byt 2+1 v Rýmařově o rozloze 71 m2

v osobním vlastnictví. Byt má plastová okna, sporák, bojler a vytá-
pění plynovým kotlem. WC a koupelna jsou odděleně. Vedle koupel-
ny s oknem je šatna a další místnost, kde je umístěn bojler a pračka.
K bytu patří prostorná půda a sklep. Připojení k internetu. Kuchyňská
linka není součástí bytu. Byt se nachází v klidné lokalitě, 5 minut su-
permarket Lidl, poliklinika a náměstí. Dům je cihlový, má čtyři po-
schodí. Na každém patře jeden vlastník bytu, tedy naprosté soukro-
mí. Parkování u domu. Cena dohodou. Tel: 704 034 524.
http://reality.bazos.cz/inzerat/35336333/Prodej-bytu-21-se-satnou -
v-Rymarove.php

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 6. 6. 2014

Uzávěrka pro vydání je 
ve čtvrtek 29. 5. 2014 

do 12 hodin

Tû‰ íme  s e  n a  v a ‰ e  p fi í s p û v k y !

11/2014
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R e k l a m a  
v R ˘ m a fi o v s k é m
h o r i z o n t u

SKVùLÁ INVESTICE
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