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Město Rýmařov slavnostně otevřelo zrekonstruované náměstí
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V pátek 6. ãervna se námûstí Míru
naplnilo stovkami lidí, ktefií pfii‰li
oslavit oficiální otevfiení centra
mûsta po jeho nûkolikamûsíãní re-
konstrukci. 
Dlouho připravovaná rekon-
strukce náměstí Míru a Radniční
ulice začala na jaře loňského ro-
ku a po provizorním uvedení ná-
městí do provozu byla do všech
detailů dokončena letos na jaře.
Stála celkem 25 742 tisíc Kč vč.
DPH, dalších 510 tisíc Kč si vy-
žádal záchranný archeologický
výzkum, který odhalil některé
zajímavé skutečnosti z minulosti
města (výsledky výzkumu před-
staví v listopadu výstava v rýma-
řovském muzeu). Na konečné
ceně rekonstrukce se částečně
podílela společnost RWE, která
zhotoviteli, firmě Kareta, s. r. o.,

uhradila dláždění po rekonstruk-
ci plynovodů.
Po výsadbě zeleně a především po
dokončení nové kašny přibližně
v místech jedné ze dvou předvá-
lečných kašen mohlo být náměstí
v pátek 6. června slavnostně otev-
řeno. Celodenní program vyplnila
vystoupení mateřských školek,
klientů sociálně terapeutické díl-
ny Buřinka, bubeníků, breakařů,
hiphoperů a orientálních tanečnic
ze Střediska volného času, mažo-
retek z polského Ozimku nebo
Zuškabandu a pěveckého sboru
Vox montana. Divadlo Kvelb za-
hrálo odpoledne pro děti osobitou
verzi pohádky o Otesánkovi a po
setmění oslnilo diváky ohňovým
divadlem s bizarními loutkami
v příběhu Drak a rytíř. 
Seniorům během odpoledne vy-

hrávaly dechové soubory Talián-
ka, Podolanka a Ozimska Orkies-
tra Dęta a všechny zájemce o zdra-
vý životní styl zvaly stánky vysta-
vovatelů v rámci Dne zdraví, kte-
rý uspořádal odbor sociálních věcí
MěÚ. Představili se zde poskyto-
vatelé zdravotních a sociálních
služeb z regionu, např. Diakonie
ČCE, Slezská diakonie nebo
Český červený kříž, sdružení za-
měřená na fitness, zdravou výživu
nebo duchovní rozvoj a další.
Návštěvníci tohoto stanoviště si
mohli nechat provést základní
zdravotní vyšetření a poradit se
s odborníky. Slavnostní příležitos-
ti a velké návštěvy centra města
využili i další vystavovatelé, míst-
ní firmy a prodejci nejrůznějších
výrobků a pochutin na jarmarku.
Velkou pozornost věnovali orga-

nizátoři pátečního odpoledne ze
SVČ Rýmařov dětem. Pro ty by-
la pod okny radnice postavena
obří nafukovací skluzavka
a mohly se zapojit i do dobro-
družné hry Putování po vlčích
stopách nebo navštívit výtvar-
nou dílnu. Největší zájem dětí
ale v horku pátečního odpoledne
přilákala nová kašna.
Slavnostní akt otevření rekon-
struovaného náměstí nadešel
v pět hodin odpoledne. Pásku
společně symbolicky přestřihli
starosta Rýmařova Petr Klouda,
místostarosta Jaroslav Kala a je-
jich hosté z partnerským měst
Ozimku a Krompach. Děkan dr.
František Zehnal náměstí požeh-
nal. Podvečerní a večerní pro-
gram vyvrcholil nočním ohňo-
strojem. ZN

Téma pro rubriku Pár slov mi
tentokrát, jako už mnohokrát,
vnukly děti. A taky profesionální
deformace bohemisty. Řeč tudíž
nebude o cukrovinkách, ale
o významech slov, konkrétně po-
jmu sladký.
Tak schválně: jak byste určili
protiklad slova sladký? Přesně
tak totiž zněla jedna z otázek zá-
věrečné písemky z češtiny ve
třetí třídě. Odpověď není zdaleka
tak jednoduchá, jak se na první
pohled zdá. V každém případě
není jednoznačná.
Opozita, jinak též antonyma, ne-
boli slova opačného či protiklad-
ného významu, tvoří významové
dvojice. Některé jsou vyhraněné,
tzv. polární, představují extrémy,
mezi nimiž neváháme: černá
x bílá, velký x malý, dole x na-
hoře, sever x jih... Jsou ale i ta-
kové protiklady, jejichž smysl se
vyjeví teprve v kontextu, v sou-
vislostech. V konkrétním spojení
tak mohou jako protiklady půso-
bit i slova, jež bychom bez kon-
textu jako opozita nevnímali,
třeba k černé může být za jistých
okolností opozitem hnědá (ve
spojení se substantivem uhlí).
Podobně se to má i se slovem
sladký. 
Toto adjektivum označuje jednu
ze čtyř základních chutí (v po-
slední době byla definována ještě
pátá chuť umami, typická pro glu-
tamáty, maso a sýry), které vní-
máme díky smyslovým recepto-
rům jazyka, patra a krku a díky
signálům, jež chuťové pohárky
vysílají do smyslového centra
v temenním laloku mozkové ků-

ry. Chuťový vjem je poměrně slo-
žitou kombinací působení che-
mických látek, teploty, konzisten-
ce a vůně, která s chutí úzce sou-
visí (vzpomeňte si, jak nechutné
je jídlo pro člověka s ucpaným
nosem). Chutí je tedy nepřeberné
množství, nicméně čtyři základní
– sladká, slaná, kyselá a hořká –
jsou rozlišitelné skoro pokaždé.
Každá z těchto základních chutí
má na jazyku svůj rank, místo,
kde je pohárků citlivých pro vní-
mání dané chuti více. Nejvíce
plochy uprostřed jazyka pokrýva-
jí receptory slanosti, kyselost vní-
máme hlavně po stranách jazyka,
hořkost v jeho zadní části a slad-
kost na špičce. Sladká a slaná
chuť je obvykle vnímána libě, ky-
selá a hořká nelibě. To údajně
souvisí s přirozenou obranou těla
proti zkaženým (kyselým) či je-
dovatým (hořkým) látkám, za-
tímco cukr coby zdroj energie, 
umami coby signál přítomnosti
bílkovin a sůl coby dodavatele
nezbytných minerálů tělo vítá.
Pokud bychom pojem sladký po-
suzovali pouze jako pojmenová-
ní chuti, opozitum bychom hle-
dali těžko. Chutě jsou rovnocen-
né, podle koncentrace příjemné
i nepříjemné (nakyslost či nahoř-
klost může být chuťově zajíma-
vá, naopak výrazná sladkost od-
porná). Jak mezi nimi tedy najít
protiklady?
Možná se to bude zdát jako ma-
lichernost, ale lidem, kteří mají
rádi ve věcech jasno, se i takový
pseudoproblém jeví jako otázka,
k níž je třeba najít řešení. Prostě
to rozseknout. Zvlášť, když se

Pár slov... o sladkosti
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objeví v tak seriózním dokumen-
tu, jímž písemka z češtiny beze-
sporu je. Listuji ve slovnících
a nestačím se divit. První mi to-
tiž přijde do ruky Slovník čes-
kých synonym, který nastolený
problém řeší poněkud vyhýbavě.
Kromě synonym, tedy slov po-
dobného významu, autoři hesel
připojují i antonyma, a u pojmu
sladký nabízejí pouze opak kyse-
lý. Pojem kyselý má však uvede-
no jako opozitum zásaditý, alka-
lický (v chemickém slova smys-
lu), pojem hořký má jako proti-
klad připsáno sladký a pojem
slaný pro jistotu ve slovníku ne-
ní vůbec. Slovník spisovné češti-
ny a Slovník spisovného jazyka
českého jsou naštěstí podrobněj-

ší a coby antonyma sladkého u-
vádějí shodně v prvé řadě hořký
a v kontextu slaný. Kyselý pone-
chávají ladem.
Takže jak to je? Když nedá jas-
nou odpověď slovník, obrať se na
internet. Vševědoucí Google při
zadání hesla protiklad sladký vy-
vrhne nějakých 35 tisíc odkazů,
které sice nenastolí jednoznačné
řešení, nicméně mě ubezpečí, že
se stejným „problémem“ neza-
bývám jen já. Evidentně vrtá
hlavou spoustě dalších lidí, kteří
neváhají rozvíjet na toto téma
dlouhé debaty. Na stránkách dis-
kuze.libimseti.cz/opak-ke-slovu-
sladky je dokonce anketa, v níž
lze hlasovat pro nejpravděpo-
dobnější opozitum ke sladký.

Nejvíc hlasů má slaný, o něco
méně hořký a nejmíň zastánců
má kyselý. Nad touto anketou mě
bezděčně napadlo, jak je dobře,
že se jazyková pravidla zatím
neřídí hlasem lidu. Představa, že
by se o každé čárce, tvrdém
y nebo pádové koncovce hlaso-
valo a že bychom se pak nejspíš
už vůbec nedomluvili, jak mlu-
vit, natož psát, je děsivá.
Jazyk je živý organismus
a všechna pravidla, jímž se při
jeho užívání řídíme, jsou důleži-
tá hlavně proto, abychom neopa-
kovali chaos babylonského zma-
tení jazyků. Přesto na ně nelze
pohlížet jako na sešněrovanou
normu hlásající striktně, co je
správné a co už je hrubá chyba

jak Brno. Máme též něco jako
jazykový cit, zkušenost a tole-
ranci, která v tomto konkrétním
případě napovídá, že protikla-
dem sladkého může být klidně
slané (sladké x slané pečivo,
sladká x slaná, tj. mořská voda)
stejně dobře jako kyselé (sladká
x kyselá smetana) nebo hořké
(sladká x hořká káva, čaj nebo
třeba život). A že za úplně jiných
okolností může být protikladem
sladkého taky trpké či suché (ví-
no) nebo protivné (řeči). My-
slím, že šalamounsky vyřešil
problém jeden z účastníků jakési
internetové diskuse, když navrhl
jako opozitum sladkého neslad-
ké. Proti tomu by snad nenamíta-
la nic ani paní učitelka. ZN

Aktuálně z města

Zpravodajský servis ve zkratce

Město obdrželo dotaci na cyklostezku Penny Market - Janovice
a dobudování sběrného dvora na ulici 8. května

Město obdrželo od Státního fon-
du dopravní infrastruktury dotaci
na investiční akci „Cyklostezka
Rýmařov, Penny Market - Jano-
vice“. Budoucí smíšená cyklo-
stezka povede po pravé straně po-
dél silnice I/11 od široké krajnice
naproti Penny Marketu a naváže
na již vybudovanou cyklostezku
a chodník v Janovicích. Pláno-
vaná cyklostezka je rozdělena
projekčně do dvou etap, realizace
se předpokládá v jedné etapě.
První etapa, vedoucí v extravilá-
nu města, je tvořena cyklostezkou
o šířce 2,5 m s asfaltovým povr-

chem o délce 711,5 m. Druhá 
etapa vedoucí v zastavěné části
Janovic je široká 2,25 m vč. ob-
rubníku s povrchem ze zámkové
dlažby (kvůli opravě sítí) o délce
393 m. Součástí projektu je i vy-
budování veřejného osvětlení
z důvodu větší bezpečnosti na
komunikaci. Cyklostezka byla
dlouhodobým přáním zastupitelů
a především občanů města.
Umožní bezpečné spojení všem
chodcům a cyklistům a také re-
kreačním sportovcům v celé dél-
ce místní části Janovice. Projek-
tované celkové náklady cyklos-

tezky vč. DPH jsou 8 258 tis. Kč,
přidělená dotace 6 167 tis. Kč, 
tj. 74,6 % nákladů. Spoluúčast ve
výši 2 091 tis. Kč bude město
hradit ze svého rozpočtu. Město
vyhlásilo soutěž na dodavatele
stavby. Realizaci předpokládáme
ve druhé polovině letošního léta
a na podzim. 
Druhou dobrou zprávou pro naše
město je, že obdrželo dotaci ze
Státního fondu životního prostře-
dí na dobudování sběrného dvora
na ulici 8. května. Dotace je 
určena především na vybudování
překladiště komunálního odpa-
du, které má umožnit přepravu
odpadu z města a regionu pomo-
cí velkokapacitních kontejnerů.
Přepravu v současné době zajiš-
ťují kuka vozy Městských služeb
Rýmařov, s. r. o., ale jejich vyu-
žití je vzhledem k přepravní
vzdálenosti (odpad se v současné
době vozí na skládku v Horním
Benešově, která ve výběrovém
řízení na skládkování odpadů na-
bídla nejnižší cenu za uložení od-
padů) a malé tonáži kuka vozů
velmi neefektivní a neekonomic-
ké a podstatně omezuje čas posá-

dek na skutečný sběr odpadů
z popelnic a kontejnerů. Odpadní
hospodářství města je trvalou zá-
těží pro městský rozpočet, proto-
že město stále nevybírá od obča-
nů skutečné náklady na jejich
sběr, odvoz a likvidaci a doplácí
na ně ze svého rozpočtu. Město
se společně s vedením Měst-
ských služeb tento problém ne-
snaží řešit pouhým zdražováním
pro občany, ale také hledáním 
úspor a zvýšením efektivity svo-
zu. Problém ještě více nabude po
roce 2020, kdy má být skládko-
vání odpadů prakticky ukončeno
a odpady se budou jen recyklovat
nebo spalovat. Přeprava odpadů
z města do vzdálené (prozatím
ještě neznámé) spalovny a sa-
motné spálení odpadu celý sy-
stém ještě prodraží. Celkové pro-
jektované náklady překladiště
jsou 8 500 tis. Kč, přiznaná dota-
ce od SFŽP je 7 650 tis. Kč, tj. 
90 % celkových nákladů. Chy-
stáme soutěž na dodavatele stav-
by a způsoby spolufinancování.
Realizace by mohla začít na pod-
zim letošního roku. 

Ing. Petr Klouda

Připravuje se strategie rozvoje regionu v příštích letech
Místní akční skupina Rýmařovsko, o. p. s., žádá v rámci zpracování nové
strategie na roky 2014 až 2020 subjekty o elektronické vyplnění dotazní-
ků na uvedených odkazech. 
V dotazníku číslo 1 jsou otázky týkající se konkrétních projektových zá-
měrů, které jsou v plánu k realizaci do roku 2020. Ze zaslaných informa-
cí vznikne tzv. zásobník projektů, který bude uveden v nově zpracované

strategii Rýmařovska včetně nastínění možností jejich financování. V do-
tazníku číslo 2 jsou uvedeny otázky, které se týkají priorit v budoucím
rozvoji území.
Projektové záměry (dotazník číslo 1): http://bit.ly/1hY14Rq
Priority budoucího rozvoje (dotazník číslo 2): http://bit.ly/1kUPWnL
Děkujeme za spolupráci. Petr Pecha, manažer MAS Rýmařovsko, o. p. s.

Foto: archiv odboru Regionálního rozvoje MěÚ
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Červnové vítání dětí

Jan Šuba s maminkou za klavírního doprovodu
Jiřího Vystrčila Fota: Miroslav ŠkodaZdravotní sestřičky, zleva Olga Čajanová a Anna Vašíčková

Zleva Sofie Šenfeldrová, Samanta Kovalovská, Matěj Basel, Tereza Hámová, Gita Machalíčková, Matyáš Andrýsek a Alena Božáková

Zleva Eliška Galetková, Natálie Horelicová, Jan Pintera, Josef Kačmař a Martina Pomothyová

Druhou neděli v červnu (8. 6.) se v našem městě uskutečnilo tradiční ví-
tání dětí do života, přijetí do svazku obce. Bylo pozváno deset děvčátek
a osm chlapečků, pěkných zdravých dětí se spokojenými rodiči. Přivítali
je představitelé města v čele se starostou Petrem Kloudou.
Rodiče a slavnostní hosté se zapsali do pamětní knihy. A zdravotním ses-

třičkám to tentokrát zvlášť slušelo. Jejich zbrusu nové pláště a obuv by-
ly sponzorským darem, který pořídila firma Prádelna Šopík. Aza to si za-
slouží poděkování.
Našim malým spoluobčánkům přejeme hodně zdraví, sluníčka, dobrých
kamarádů, aby byli radostí a štěstím svých rodičů. Si
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Rekonstruovaná silnice II/449 
Rýmařov - Ondřejov, II. stavba (ROP)

První foto ukazuje armování a bednění opěr a připravovanou betonáž
mostu, který bylo rozhodnuto opravit v průběhu stavby, neboť vodní
tok porušil základy původního mostu. 
Další fota ukazují dokončenou pokládku tzv. obrusné vrstvy a mon-

táž bezpečnostního zařízení, tzn. svodidel a zábradlí na mostech.
Dále jsou dosypávány krajnice a prováděny terénní úpravy.
Harmonogram je plněn dle smlouvy o dílo. 

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel, místostarosta

Fota: Správa silnic Moravskoslezského kraje
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Jedna paní povídala

(Ne)vkusná kašna na náměstí?
Nenašel se člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem, praví lidové rčení. Jiné zase tvrdí, kdo
chce psa bít, hůl si vždycky najde. Ať tak či
tak, v naší rubrice se starosty Petra Kloudy
ptáme, proč a kým byla vybrána právě taková
kašna, jaká v současné době zdobí nově zre-
konstruované rýmařovské náměstí, a zda je
tento moderní urbanistický prvek do této loka-
lity vhodný.
Jsou lidé, a není jich málo, kteří novou kašnu

odsuzují buďto z pohledu stylu – pokud už
„pajdáme“ po replice středověkého náměstí,
moderní kašna nemá na takovém náměstí co
dělat. Když už kašna, mohla být replikou osmi-
úhelníkové předválečné kašny, která na náměs-
tí již stála. Fotodokumentace je dochována. 
Jiní tvrdí, že pokud nemá Rýmařov moderní
koupaliště, pro děti je kašna pro tyto účely jako
stvořená. Další spoluobčané si moderní archi-
tektonický prvek náměstí pletou s odpadkovým

košem, nebo dokonce popelníkem. Někteří pu-
bescenti zkouší ucpáním trysek správnost na-
tlakování a s hurónským řevem sledují, jak je-
den z proudů vody zasáhne kolemjdoucí kama-
rádky. 
Hledání pravdy bude asi složité. Doufejme jen,
že příští generace tento prvek zdobící téměř
každé náměstí, nenalezne ve stavu, v jakém
skončila kašna v parčíku pod Jednotou. 

Redakce

Školství

Vařili jsme opět s mistrem mezi kuchaři Janem Davídkem
Rok se s rokem sešel a my jsme se
ve školní jídelně Základní školy
Rýmařov na ulici 1. máje opět set-
kali s Janem Davídkem, členem
zlatého a stříbrného českého tý-
mu z mistrovství světa kuchařů
v Thajsku.
V úterý 3. června bylo v jídelníč-
ku asijské menu. Pro tento den
jsme vybrali kuře s asijskou mari-
nádou, jasmínovou rýži a zelný
salát s houbami. Polévka byla ta-
ké zajímavá –  kukuřičná s koko-
sovým mlékem. Strávníci si moh-
li s Honzou i popovídat. Naléval
totiž polévku u výdejního okna jí-
delny. Podle reakcí všech našich
strávníků můžeme říci, že se vaře-
ní vydařilo. I letos následovala

odpoledne beseda s Janem Da-
vídkem včetně ukázky a ochut-
návky asijského pokrmu, tento-
krát to bylo sushi. Odpolední akce
se zúčastnilo 45 besedujících. 
Sushi je nejznámější tradiční ja-
ponský pokrm, který se stal hitem
posledních let na celém světě.
Není to pouze zdravé jídlo, ale
i životní styl. Jako klasické japon-
ské jídlo má tisíciletou historii.
Současná podoba sushi se vyvinu-
la z velmi skromných začátků,
které sahají do 7. století, kdy bylo
v Asii pod vlivem buddhismu za-
kázáno konzumovat maso.
Japonci balili nasolené rybí maso
do rýže a ukládali mezi omyté ka-
meny. Rýže při kvašení produko-

Na podobu nové kašny dostávám mnoho klad-
ných i záporných ohlasů. Popíši proto průběh
vzniku jejího projektu, který čtenářům řadu
problémů osvětlí a najdou v něm i všechny od-
povědi na otázky obsažené v úvodu. 
Projekt náměstí byl dokončen už někdy před
osmi až devíti lety. Kašna v něm byla ale obsa-
žena jen symbolicky jako stavební prvek. Její
konkrétní podoba byla projektována později –
v průběhu asi tří let před samotnou rekonstruk-
cí náměstí. 
První otázkou bylo, zda vůbec kašnu budovat.
Odpověď zastupitelů, kteří se ve věci projekto-
vání a výstavby náměstí angažovali, byla klad-
ná. Kdysi bylo ve městě několik kašen, které
postupně zanikly, a promarnit neopakovatelnou
příležitost obnovy alespoň jedné z nich by byla
škoda. Kašna je vodním prvkem, který náměs-
tí ozvláštňuje, je přitažlivý pro většinu návštěv-
níků a příjemným místem jejich posezení
a vzájemného kontaktu, především pak pro dě-
ti. Může vytvářet dominantu daného místa –
ale tu v případě našeho náměstí sehrává jedno-
značně budova radnice. 
Stěžejní myšlenkou bylo, aby se nová kašna
nestala rádobysecesní replikou, kašna měla být
moderním prvkem. Za město na projektu pra-
covala nevelká skupina zastupitelů a zaměst-

nanců odpovědných odborů městského úřadu,
která společně projednávala návrhy předkláda-
né zkušeným projektantem. Protože centrum
města je památkově chráněno, podíleli se na
připomínkování i památkáři, kteří uvítali ob-
novení kašny jako pozitivní krok zvyšující
kvalitu veřejného prostoru města. Všem zú-
častněným na budoucí podobě kašny a na
kladném přijetí veřejností velmi záleželo
a snažili se, aby kašna byla originální, aby ne-
byla bezduchým vodotryskem na výstavišti
Flora nebo velkolepou replikou fontán ve
Versailles, aby její podoba dávala svému oko-
lí něco navíc a inspirovala… a hlavně aby se
všem na první pohled líbila. Zkuste se zamys-
let a nakreslit vlastní podobu kašny, která by
tato kritéria splňovala! 
Názory kolegů se různily a práce projektanta
stále nevedla ke kýženému závěru. Památkáři
nesouhlasili s provedením kašny připomínají-
cím přírodní scenérii (jako je tomu například na
bruntálském náměstí Míru), protože to neodpo-
vídalo sevřené povaze rýmařovské městské zá-
stavby, a požadovali vodní prvek, který by ales-
poň rámcově respektoval formální znaky kašny. 
K obratu došlo, když se k projektu vyjádřil
a spolupráci a jeho zhotovení nabídl městský
architekt Ing. Čehovský se svým týmem.

Po několika diskuzích s ním o možné podobě
a funkcích moderní kašny v historické zástav-
bě jsme - alespoň já jsem to tak vnímal - všich-
ni získali informace, které nás přivedly k ještě
větší pokoře k tomuto úkolu, a na vlastní tvor-
bu jsme v podstatě rezignovali. Tak vznikl ná-
vrh a později projekt městského architekta,
který dnes můžete na náměstí spatřit. S budou-
cím vzhledem kašny se koneckonců mohla ve-
řejnost již před mnoha měsíci seznámit jak na
webových stránkách města, tak v Rýmařov-
ském horizontu.
Mně osobně, a myslím, že většině lidí z mého
okolí, se kašna líbí a nemám na ní co vylepšit.
Nevadí mi děti, když se v ní koupou, naopak
mám radost z toho, že je to pro ně a jejich ro-
diče přitažlivé místo. A poukazování na to, že
se kašna může stát pro leckoho odpadním ko-
šem? Samozřejmě může, pro nevychované
hlupáky nebo vandaly, kterým ale nelze ustu-
povat. 
Zbývá dodat, že cena kašny vč. trubního vede-
ní a celkově objemné technologie ukryté
ve sklepě radnice byla po soutěži na dodavate-
le 1 810 tis. Kč. Technologie kašny bude ještě
doplněna o měnič otáček, který způsobí pro-
měnlivý průtok vody tryskami.

Ing. Petr Klouda, starosta

odpovídá starosta města Petr Klouda

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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vala kyselinu mléčnou a způsobi-
la zakonzervování lisovaných
ryb. Záleželo na tlaku, teplotě
a vlhkosti. Japonci původně sa-
motnou rýži nepojídali. V 15. sto-
letí přípravy vylepšili a zjistili, že
rýže s rybou je výborná kombina-
ce. O dvě století později zkrátili
dobu kvašení na pár hodin přidá-
ním rýžového octa. Proto sushi
v doslovném překladu znamená

kyselá rýže. Současný způsob pří-
pravy urychluje celý proces a sus-
hi by mělo být konzumováno 
ihned.
Původní japonské sushi má svá
pevná pravidla, jako je ověřený
původ a čerstvost všech ingredi-
encí, a také jeho příprava je v po-
dání zkušeného sushi mistra sku-
tečně nezapomenutelná podívaná.
Jak se tato delikatesa šířila do

Evropy, získala množství moder-
ních variant. Fantazii a chuti se
meze nekladou a mělo by jít pře-
devším o dokonalý gurmánský
zážitek.
Doufám, že se i v naší jídelně po-
vedl malý gurmánský zážitek jak
pro naše strávníky v rámci asij-
ského menu, tak i v odpoledních
hodinách při ochutnávce sushi.
S mistrem kuchařem jsme se roz-

loučili s přáním slunečných
prázdnin našim strávníkům a pří-
slibem další akce v příštím roce.
Celá tato akce, která proběhla již
potřetí, mohla být zorganizována
díky podpoře vedení školy a ne-
zištné materiální výpomoci Mi-
chala Hámy, za kterou mu patří
poděkování.

Jana Egidová,
vedoucí školní jídelny

vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro obory
Kuchař-číšník a Opravář zemědělských strojů.

Přihlášky se podávají prostřednictvím ředitelky školy
do 27. června 2014.

V oboru Opravář zemědělských strojů mají žáci možnost 
získat zdarma řidičské průkazy skupiny B, C a T

a dále svářečské průkazy pro jednotlivé metody svařování.

Zlaté zakončení taneční sezóny
V sobotu 31. května se rozjeli sóloví ta-
nečníci do Jablonce nad Nisou na sou-
těž pod názvem Open Championship
Artistic Dance. Soutěž trvala tři dny
a hodnotila ji profesionální mezinárod-
ní porota. Organizačně ji zaštítila taneč-
ní škola Ilma Turnov a vyhlašovatelem
byla World Artistic Dance Federation
(WADF). Tanečníci z celé ČR se zde
představili ve 474 disciplínách.
Taneční obor ZUŠ Rýmařov zastupova-
ly v dětské kategorii Klárka Tomíčko-
vá, Ivanka Němcová a Julinka Bršťá-
ková, v juniorské pak Jakub Slovák
a v hlavní Lenka Mrhalová.
Všechna tři děvčata v dětské kategorii
postoupila ze semifinále a už to byl 
úspěch. Svá finálová vystoupení zvlád-
la velmi dobře a nakonec získala Klárka
6. místo za skladbu Modrý sen, Ivanka

s choreografií Štěstí 4. místo a Julinka
za Tanec v písku 3. místo.
Juniorská kategorie měla jedenáct zá-
stupců. Jakub Slovák výborným výko-
nem postoupil do finálové šestky
a krásným a technicky čistým tancem
vybojoval nejvyšší ocenění. Nutno říci,
že choreografii Tanec v srdci si připra-
vil zcela sám, což je v jeho věku obdi-
vuhodné. Lenka Mrhalová, naše po-
slední želízko, si vedla také výborně
a se svou skladbou Humen získala 
2. místo.
Byla to moc pěkná soutěž a já děkuji
svým tanečníkům za jejich výkony.
Byli jste úžasní! Chtěla bych také podě-
kovat rodičům, jmenovitě p. Bršťákovi,
p. Němcové a p. Mrhalovi za velkou
podporu. 

Alena Tomešková, ZUŠ Rýmařov

Fota: archiv ZUŠ
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ZUŠky v zoo
V neděli 1. června si několik žáků
a učitelů naší ZUŠ vyjelo do Zoo
Ostrava. Účelem výletu však ne-
byla (jen) prohlídka expozic naší
i exotické fauny. Hlavním důvo-
dem, proč jsme se do Ostravy vy-
pravili, byla účast na velkém kon-
certu, který se konal v amfiteátru
zoo. Celodenní přehlídku uspořá-
dala Múza, což je sdružení základ-
ních uměleckých škol Moravsko-
slezského kraje. Podle tohoto
sdružení vznikl také název celé
akce – Múzy v zoo. Smyslem pře-

hlídky byla prezentace hudebních
těles nejrůznějších velikostí, žán-
rového zaměření i uměleckých
stylů ze základních uměleckých
škol našeho kraje. 
V pestré směsici vystoupení pě-
veckých sborů, folklórních, de-
chových či jazzových souborů
a dalších hudebních uskupení re-
prezentovali naši školu členové
školní rockové skupiny pod vede-
ním Karla Cvrka. Rockeři si pro
tuto příležitost vybrali ze svého
bohatého repertoáru několik zná-

mých a oblíbených hitů světové
rockové klasiky, posluchače zau-
jali také svou specificky pojatou
úpravou klasické skladby G. Ger-
shwina Summertime. Podle nadše-
ných reakcí publika bylo možno
usuzovat, že rýmařovští muzikanti
se mezi svými kolegy z nejrůzněj-
ších koutů Moravskoslezského
kraje přinejmenším neztratili, ba

dokonce že jejich vystoupení pat-
řilo k tomu nejlepšímu, co tato
pestrá, zajímavá a jedinečná pře-
hlídka posluchačům nabídla.
Děkujeme panu učiteli Cvrkovi
i jeho žákům za skvělou reprezen-
taci naší školy i našeho města na
této krajské akci a už teď se těšíme
na jejich další koncerty.
Lenka Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Hasiči v terénu

Malí školáci se vžívali do profese hasičů
Celorepublikov˘ Den poÏární bezpeã-
nosti byl opût vyhlá‰en na „‰Èastn˘“
pátek tfiináctého a letos vy‰el na 
13. ãervna. 
Jeho cílem bylo propagovat po-
žární ochranu formou preventiv-

ně-výchovné činnosti, poukazo-
vat na chování, které způsobuje
požáry, a také na to, jak se chovat
v případě mimořádné události.
Součástí Dne požární bezpečnosti
bylo letos i seznámení občanů

s možnostmi eliminace následků
případného požáru, například in-
stalací hlásičů požárů či detektorů
nebezpečných plynů. V Morav-
skoslezském kraji bylo otevřeno
pro veřejnost všech dvaadvacet
stanic Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje
od rána až do odpoledních, někde
dokonce do podvečerních hodin. 
Den požární bezpečnosti připravi-
li také profesionální hasiči na rý-
mařovské základně, a to od 9 do
14 hodin. Dopoledne bylo věno-
váno školním výpravám, odpo-
ledne se většinou  přišly podívat
rodiny s dětmi. Hasiči seznámili
školáky i předškoláky se zásaho-
vou technikou, technickým a vy-
prošťovacím vybavením. Ochotně
odpovídali na zvídavé dotazy dětí

a nechyběla ani praktická ukázka
zásahových prostředků. Školáci
se dověděli, jaké protipožární ob-
leky hasiči používají při zásazích,
co je to elektrocentrála a k čemu
se využívá, vyzkoušeli si, kolik
váží rozbrušovací pila nebo k če-
mu slouží hydraulický rozpínák či
motorový ventilátor. Největší zá-
jem vzbudila vysokozdvižná plo-
šina, jejíž maximální pracovní
výška je pětadvacet metrů a s re-
zervou dosáhne i na nejvyšší rý-
mařovské budovy. Tradičním ta-
hákem pro „malé hasiče“ byla
možnost vyzkoušet si hašení 
z opravdových požárních proud-
nic za dozoru požárních techniků.
Děti odcházely z hasičské stanice
bohatší o nové zkušenosti a velké
zážitky. JiKo

Fota: archiv ZUŠ
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Kdo byl kdo

Julius Enders: Příběh klasického filologa (8):
Normalizace

V posledním vyprávění příběhu
velkého romantika Julia Enderse
jsme se věnovali jeho rozsáhlé
práci ve prospěch pravosti haně-
ných Rukopisů. Ať na ně máme
jakýkoli názor, patříme-li k je-
jich obráncům, váháme-li či ne-
jsme přesvědčeni o jejich pra-
vosti, nemůžeme upřít jednomu
z nejvýznamnějších protagonistů
dvousetletého sporu poctivě za-

slouženou velikost a především
jeho slušnost, nesmírnou praco-
vitost, toleranci a poctivost. Kéž
by stejnými vlastnostmi hýřili
všichni jeho protivníci. Podívej-
me se nyní, jak žil po všeobecné
ztrátě národních iluzí o možnos-
ti nápravy věcí lidských i politic-
kých téměř nepozorován v mís-
tě, co by kamenem dohodil. 
Velmi zajímavý postřeh o dr.
Endersovi publikoval ve své
vzpomínce Mgr. Robert Jan
Hřebíček, který byl konsterno-
ván jeho encyklopedickými zna-

lostmi. Říká: „Když jsem se
s ním potkal, můj první dojem
byl: gentleman ze staré školy.
Navzdory vysokému věku chodil
Enders zpříma, což mu při vyso-
ké postavě dodávalo zdání 
určité neohrabanosti.“ Svůj do-
jem rychle změnil, když viděl, že
chodí pěšky do třetího patra s ná-
kladem dřeva, pro něž musí nej-
prve vyšplhat po nebezpečných
schůdcích do dřevníku. A po-
slouchejte, dnešní vyznavatelé
poněkud úsporného jazyka:
„Mluvil krásnou češtinou a pří-
jemným hlubokým hlasem s ta-
kovou konejšivou intonací…,“
a když přednášel, bylo jasné, že
se lépe vyjadřuje písemně, třeba-
že mluvil spatra za pomoci po-
známek. Do vyhrazeného času
dokázal vměstnat neobyčejné
množství hutných informací.
Když ještě studentu Hřebíčkovi
smetli v historické soutěži na
střední škole jeho práci a on si
postěžoval, napsal mu dr. Enders
zlatá slova: „Nic si z toho nedě-
lejte. Víte-li, co byla hekatom-
ba? To když některý z velikánů
řeckého myšlení na něco přišel, 
obětoval jako dík bohům rovnou
stovku volů. Nu, a od té doby se
všichni voli třesou, když někdo
přijde s něčím novým.“
Zhruba od roku 1970 se Ender-
sovo zaměření na antickou lite-
rární kulturu postupně přesouva-
lo ke studiu staročeštiny (bohe-
mistiky a slavistiky), počínaje
prací o RKZ Evangelium sv. Ja-
na, pravá památka stč. (staro-
českého) písemnictví. Ovšem

právo publikovat veřejně
a zvláště v otázce, jež se stala
naprostým tabu, nebylo možné.
Na druhé straně si museli zdrce-
ní archeologové se skřípajícími
zuby povinně vyslechnout na-
prosto nesmyslné žvásty redak-
tora Rudého práva o freskách
Přemyslovců ve zdech starobylé
znojemské rotundy sv. Kateřiny. 
Obrozená cenzura zasáhla v do-
bě normalizace opět do všech
sfér života. Na školách se spo-
lečně s gramodeskami k výuce
ruštiny od provinilých autorek,
ačkoli nezřízeně podlézaly
SSSR, a řadou diafilmů dostaly
mezi zakázané i poutavé cestopi-
sy Hanzelky a Zikmunda, kteří
neprojevili ty správné postoje
k sovětské okupaci, promiňte,
„bratrské pomoci“. Tentokrát
však knihy nešly do stoupy, ale

úhledně se zabalily a orazítkova-
ly, aby byly vždy přístupné kon-
trole, že si je někdo neodnesl,
nebo, ta hrůza, je náhodou tajně
nepoužívá při výuce a nedopou-
ští se tak velezrady. Kdo se teh-
dy nehodil – nebyl! Poznámka
BL u některých „objektů“ (sle-
dovaných osob) v otrlých zápi-
sech StB znamenala „bývalé li-
di“, tj. skutečné, předpokládané
či vymyšlené odpůrce, jako byl
náš jazykovědec. 
Od roku 1970 se energická paní
Marie začala kromě řady jiných
povinností zabývat pod záštitou
odboru sociálního zabezpečení
ONV v Bruntále někdy poněkud
riskantní ochranou dětí před ne-
vhodným působením problémo-
vých rodin i veřejných zařízení. 
Již v letech okolo Pražského jara
(1966–70) se pokusili navázat

Dr. Julius Enders 1986 (Franti-
šek Dragoun)

Malá Morávka Fota: archiv Jiřího Karla V levém činžáku Endersovi bydleli ve třetím podlaží

Farní kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce
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styky s Endersem i Čechoame-
ričané, ale uvést jej plným jmé-
nem v Chicagském zpravodaji
sdružení čs. exulantů, jak navr-
hoval jejich představitel prof.
Zdeněk Rutar, mohlo být značně
nebezpečné. Kromě toho se En-
ders domníval, že chicagský
„Zpravodaj není zcela seriosní“,
což časopisu vytýkal i sám
Rutar. Závažnější byl ovšem dů-
vod typický pro ona léta, jež se

někteří, co je neprožili, snaží se
zaujetím hodným lepší věci zba-
vit odéru násilí. Enders vysvětlil,
že jeho odmítnutí „tkví, jak
upřímně doznávám, v mé omlu-
vitelné lidské slabosti… mám…

v dnešním, i když ne příliš skvě-
lém postavení, poměrný klid 
a obávám se, kdyby se některá
z těch xerokopií (z USA) dostala
před oči StB, začne se tato insti-
tuce, když bychom… do žádného
paragrafu přímo nekopli, opět
zajímat o mou osobu, jak před
dvaceti lety… nevím, jak bych si
zvykl opět na lopatu, nemluvě
o dalších následcích pro manžel-
ku, příbuzné a vlastně i pro
Rukopisy“.
Zabolí slova muže, který si jindy
ani slůvkem nepostěžoval na 
evidentní a nezaviněnou hmotnou
nouzi či přemíru zbytečné práce.
V odborné diskusi (1975) s bohe-
mistou PhDr. Františkem Ko-
pečným (1909–90) z Univerzity
Palackého v Olomouci odbočil:
„Na lingvistických problémech
RKZ a přidružených památek
pracuji osm let, a to sám po ve-
čerech po návratu z práce… při-
cházím mnohdy velice unaven…
kromě toho žiji… na vědecké, ně-
kdo by řekl, že i společenské –
periferii.“ Trpce pokračuje, že
početní oficiální zástupci vědy
pracují ve dne, mají k dispozici
potřebnou literaturu, výpočetní
techniku, studenty i styky se za-
hraničím a stagnují. Táže se na-
ivně, zda své nesehrávají i jiné
faktory než odborné. 
Julius Enders byl člověkem ne-
sporně zbožným, ale též hlouba-
vým a snažil se svůj vztah k Bo-
hu domýšlet a hovořit o něm.
Vedle jeho ženy se stal jeho dů-
věrníkem a partnerem k rozho-
vorům rtuťovitý a přemýšlivý
přítel Hubáček. Rozpravám
o křesťanské víře věnovali pravi-
delná čtvrteční setkání a kromě
ženy zde ke svému uspokojení
nacházel dr. Enders s přítelem
Standou další silnou názorovou

shodu. Navíc mu dobře informo-
vaný kamarád a velký znalec
Jeseníků přinášel zprávy o dění
na Rýmařovsku i bouřlivých
projevech v celé zemi ke konci
osmdesátých let, jež se mnohdy
dozvídal při své charitativní čin-
nosti. Velmi zajímavé zprávy
získával Stanislav Hubáček též
od důvěrně známých duchov-
ních, obdivuhodného rýmařov-
ského faráře P. ThDr. Františka
Vaňáka, který stál od roku 1988
v čele olomoucké diecéze, nebo
neméně znalého a rovněž velmi
oblíbeného děkana P. Bohumila
Měchury z Horního Města.
Pochopitelně bydlet na úpatí dů-
stojného Hrubého Jeseníku, ba
dokonce kousek pod úžasným
bohatstvím květeny Velkého
kotle, a nechat je bez povšimnu-
tí, bychom asi u tak vnímavého
manželského páru, jako byli
Endersovi, jistě nečekali, a tak se
objevují od roku 1973 v sympa-
tické společnosti Českého svazu
turistů jako jeho členové. Zde se
patrně někdy setkávali s vy-
nikající společností rýmařov-
ských členů, jako byli jejich dáv-
ní známí a nyní již manželé
Neumannovi, Karel Stuchlík,
František Vychodil, ale též 
P. František Vaňák, velký znalec
jesenické květeny, výše uvedený
přítel Stanislav Hubáček a další
originální osobnosti nesporně
naladěné na obdobnou strunu.
Když si Endersovi roku 1977 ne-
chali vystavit pasy, svitla koneč-
ně oběma naděje navštívit a po-
znat alespoň omezený počet ci-
zích zemí. 
Roku 1980 oslavil dr. Julius
Enders šedesátku a důchod mu 
otevřel neomezené časové mož-
nosti k bádání jen krátce. Do kli-
du harmonické a nekonfliktní ro-

diny vstoupila tragédie. Zcela
nepřipraveného jej hluboce za-
sáhlo náhlé zhoršení zdravotního
stavu milované ženy, ve všem
zcela nepostradatelného člověka.
Muž musel nyní zastat, co býva-
lo doménou choti, veškeré do-
mácí práce, nákupy a ostatní,
i když se našli přátelé, kteří ho
nenechali na holičkách. Přede-
vším se musel plně věnovat péči
o nemocnou. Její stav se rychle
zhoršoval a oddaná celoživotní
partnerka Marie se mu k uzoufá-
ní začala doslova ztrácet před 
očima. Odešla mu po těžkém 
utrpení v sychravém březnu roku
1988. Ztrátu své ženy prožíval
nesmírně těžce. „Kriminál,“ při-
znával, „byl proti zbytku roku
1988 úplné dětinství a moje ná-
lada se sotva změní v roce
1989.“ V té době již nežila větši-
na jeho pokrevních příbuzných,
ale dál komunikoval s rodinou
ženy. Také mezi přáteli si začína-
la vybírat smrt svou daň. Žít se
však muselo, a tak se v následu-
jících letech vrhl s odhodláním
do další vědecké práce, snad aby
se lépe vyrovnal s žalostným 
osudem. Mgr. Jiří Karel

(Kronika II. ZŠ v Rýmařově; do-
klady uloženy též v Městském
muzeu Rýmařov (historický
fond); Urban J.: Moje svědectví
o Juliu Endersovi, Julius En-
ders, sborník vzpomínek a statí,
Čs. společnost rukopisná, Praha
2010; Hřebíček, R. J.: Vzpo-
mínka na Dr. Julia Enderse, Ju-
lius Enders…; Metzlová, D.: En-
dersovy překlady Aischylových
tragédií, Julius Enders,…;
Slovník č. literatury po roce
1945; Hradilová, L.: Česká spo-
lečnost rukopisná, dipl. práce,
Opava 2000 ad.)

Dr. Julius Enders roku 1977

Paní učitelka Endersová roku
1977

Z okna se Endersovi dívali na Kapličkový vrch

Endersovi o Vánocích u Šormů v Břidličné (80. léta)
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Zloděj si odvezl vytěžené dřevo
V úterý 3. června nahlásil rýmařovským
policistům 50letý muž krádež dřeva. Mělo
k ní dojít na přelomu května a června ve
Vajglově, na pozemku ležícím asi 2 km od
hlavní cesty. Dřevo bylo již vytěžené a na-
chystané na odvoz. Zloděj, který si 45 m3

dřeva odvezl, způsobil škodu za 92 tisíc
korun.

Silně opilý mladík 
naboural při couvání

Půl hodiny před půlnocí 4. června došlo na
Sokolovské ulici v Rýmařově k dopravní ne-
hodě. 21letý mladík při couvání nezvládl ří-
zení a narazil do stojícího fordu. Při vystu-
pování z auta jej kontrolovali projíždějící po-
licisté a naměřili mu 2,85 promile alkoholu
v dechu a po půl hodině 2,64 promile.
Mladík popíral, že by auto řídil. Při ohledání
nabouraného auta však policisté našli úlom-
ky tmelu a laku zadního nárazníku z mladí-
kova auta. Způsobená škoda na vozidlech či-
ní 1 000 korun. Řidič je podezřelý z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí
mu trest odnětí svobody až na tři roky.

Cyklistka se srazila s chodcem 
– oba byli opilí

Pěkné počasí se bohužel odrazilo na zvýšené
dopravní nehodovosti a zřejmě i na požívání
alkoholických nápojů před jízdou. V průbě-

hu víkendu 7. a 8. června šetřili dopravní po-
licisté na Bruntálsku jedenáct nehod, při kte-
rých se pět lidí lehce zranilo. U dvou nehod
hrál roli alkohol, další čtyři opilé řidiče za-
stavili policisté při silničních kontrolách. 
Nehoda v opilosti se stala na Rýmařovské 
ulici v Břidličné. 61letá žena na jízdním ko-
le při objíždění 31letého chodce zavadila o je-
ho ruku, upadla na vozovku a lehce se zrani-
la. U cyklistky policisté naměřili 1,19 promi-
le a u chodce 1,83 promile.

Odcizenou kytaru si schoval v lese
Rýmařovští policisté objasnili krádež elek-
trické kytary. V úterý sdělili podezření z pře-
činu krádeže 32letému místnímu muži. Ten
měl 25. května v azylovém domě v Rý-
mařově, kam byl pozván obyvatelem bytu,
využít jeho spánku a ze skříně mu odcizit 
elektrickou kytaru i s příslušenstvím v hod-
notě 7 tisíc korun. Lup si podezřelý uschoval
v lese. Po doznání ho policistům vydal, a ky-
tara tak putovala zpět k majiteli. Podez-
řelému hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky. 

Vloudil se do její přízně 
a okradl ji o úspory

Rýmařovští policisté vypátrali pachatele,
který okradl nemocnou seniorku o 40 tisíc
korun. Prvotní oznámení bylo na krádež ze
strany neznámých pachatelů, kteří se měli
vloudit do bytu seniorky pod záminkou kon-

troly zraku. To však policisté při šetření vy-
vrátili a zjistili, že nemocnou ženu měl
okrást její známý. 76letý muž, který má za
sebou trestní minulost, si 10. června vyslechl
podezření z přečinu krádeže. Během března
navázal v domě s pečovatelskou službou přá-
telské vztahy s poškozenou, využil získané
důvěry a jejího špatného zdravotního stavu
a průběžně jí ze šuplíku ve skříni odcizil na-
spořené peníze ve výši 40 tisíc korun. Muž
se policistům k činu doznal.

Zneužil osobní údaje pacienta
Rýmařovští policisté sdělili 40letému muži
podezření z přečinu poškození cizích práv
a úvěrového podvodu. Jako řidič zdravotní
služby, u které pracoval 12 let, využil zna-
losti osobních údajů 61letého pacienta a bez
jeho vědomí jeho jménem vyplnil a odeslal
4. května z počítače v práci nejméně pět žá-
dostí o nebankovní úvěr či půjčku.
Požadované částky se pohybovaly od jedno-
ho do dvou tisíc korun. Ani v jednom přípa-
dě mu nebylo finančními společnostmi vy-
hověno. Na jeho jednání přišli kolegové
hned ráno následujícího dne a vše oznámili
policistům. Na zdravotní službě muž již ne-
pracuje. Šetřením nebylo zjištěno, že by ně-
kdy předtím zneužil data jiných pacientů.
Podezřelý se k činu doznal, velmi ho lituje
a policistům sdělil, že ho k takovému jedná-
ní dohnala špatná finanční situace.

komisař por. Bc. Pavla Tušková

Cyklista zemřel po pádu z kola
Zdravotničtí záchranáři vyjížděli
v sobotu 14. června k nehodě
cyklisty v Horním Městě.
Událost byla operační-
mu středisku zá-
chranné služby
oznámena nedlou-
ho po dvanácté ho-
dině s tím, že posti-
žený je v bezvědo-
mí. Na místo vyjela
ihned nejbližší posád-
ka rychlé zdravotnické po-
moci a k misi byl vyslán i vrtul-
ník letecké záchranné služby. 
Šestasedmdesátiletému muži po
pádu z kola poskytli svědkové

nehody první pomoc a zahájili 
oživovací pokusy. Muž utrpěl po-

ranění v oblasti hlavy a ne-
jevil známky života.

Profesionální záchra-
náři v pokusech ob-
novit činnost paci-
entova srdce po-
kračovali za použi-
tí přístrojové tech-

niky a léků. Přes
veškerou snahu však

nebyli úspěšní a zasahující
lékař musel nakonec konstatovat
smrt pacienta.

PhDr. Lukáš Humpl, 
tiskový mluvčí ZZS MSK

Policie hledá svědky smrtelné nehody cyklisty
Dopravní policisté šetří okolnos-
ti nehody, která se udála v sobo-
tu 14. června na silnici mezi
Horním Městem a Tvrdkovem.
76letý cyklista jel na horském
jízdním kole s přídavným elek-

tropohonem a z dosud nezjiště-
ných příčin upadl. V bezvědomí
ho nalezla okolo projíždějící ři-
dička, která přivolala zdravotní-
ky a poskytla mu první pomoc.
V oživování pokračovali také

zdravotníci, kteří ale následně
bohužel museli konstatovat smrt.
Policisté nařídili zdravotní pitvu.
Cyklista měl přilbu, přesto utrpěl
zranění hlavy. 
Dopravní policisté přivítají jaké-

koli informace, které by pomoh-
ly objasnit okolnosti a příčiny
nehody. Případní svědci ať kon-
taktují dopravní policisty na tel.
974 731 254.
komisař por. Bc. Pavla Tušková

Foto: HZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Ženy jsou nejsilnější, když se vyzbrojí svou slabostí. 

George Sandová
Známá i neznámá výročíCitát:

20. 6. 1819 nar. Jacques Offenbach, francouzský skladatel a diva-
delní podnikatel německého původu, tvůrce operet
(zemř. 5. 10. 1880) – 195. výročí narození

21. 6. 1949 popraven Heliodor Píka, armádní generál (nar. 
3. 7. 1897) – 65. výročí úmrtí

26. 6. 1949 nar. Laďka Kozderková, zpěvačka a herečka (zemř.
17. 11. 1986) – 65. výročí narození

27. 6. Významný den ČR – Den památky obětí komunistické-
ho režimu (výročí popravy M. Horákové v roce 1950)

29. 6. 1914 nar. Rafael Kubelík, dirigent a skladatel (zemř. 
11. 8. 1996) – 100. výročí narození

30. 6. 1899 nar. František Tomášek, římskokatolický kněz, teolog,
kardinál, arcibiskup pražský a primas český (zemř. 
4. 8. 1992) – 115. výročí narození

1. 7. 1899 nar. Jindřich Plachta, vl. jm. J. Šolle, herec (zemř. 
6. 11. 1951) – 115. výročí narození

3. 7. 1854 nar. Leoš Janáček, skladatel, dirigent, hudební kritik
a teoretik (zemř. 12. 8. 1928) – 160. výročí narození

Rozloučili jsme se
Josef Adler - Stará Ves ...................................................... 1927 
Olga Dolníčková - Rýmařov ............................................. 1946 
Zdeněk Bouda - Rýmařov ................................................ 1935

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Ludmila Novotná – Rýmařov ............................................. 84 let 
Šarlota Zifčáková - Rýmařov ............................................. 86 let 
Jiřina Musilová - Rýmařov ................................................. 87 let 
Anna Mojaková - Rýmařov ................................................ 93 let 

Společenská kronika

Blahopřání
Dne 22. června oslaví své 92. narozeniny

paní

Růženka Furiková.
Naše milá maminko, babičko,
prababičko a praprababičko,

jsi naše sluníčko, proto posíláme přáníčko,
abys zdráva byla a 100 let s námi oslavila.

To ti přejí tvoje dcera Růža, vnučky Jana, Iva, Silvie a vnuk
Leo s rodinami,  osm pravnoučat a čtyři prapravnučky

Máme tě moc rádi!

Blahopřání
Dne 23. června 

oslaví krásných 90 let naše milá 
maminka, babička a prababička, paní

Anežka Štanglicová
z Janovic.

Děkujeme jí za lásku a obětavost
a do dalších let přejeme hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti.
Dcery a synové s rodinami, 11 vnoučat a 18 pravnoučat
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Kino Rýmařov
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Jazzclub

Z kapsáře tety Květy

Mozek a nohy
Pokud považujeme lidské tělo
za nejdokonalejší živý organis-
mus na Zemi, pak si klademe
otázku, který lidský orgán na
tomto lidském privilegiu má
největší zásluhu. Každý žáček
nám dá odpověď, že je to vyšší
nervová soustava, schopnost
abstraktního myšlení a naše
řeč. A odpovědnost za tyto atri-
buty lidství nese šedá kůra
mozková – nejdokonaleji kon-
struovaná a uspořádaná hmota
v celém vesmíru.
Ne nadarmo je mozek nejvíc
ohrožen nedostatkem kyslíku.
Náš mozek by nám asi byl sko-
ro k ničemu, kdyby byl odsou-
zen pobývat na jednom místě,
bez možnosti přemístění.
Snad nejslavnější z českých
gynekologů profesor Jiří Presl
obdivně vzhlížel k Winstonu
Churchillovi. Tento dlouholetý
chronický konzument doutníků
a whisky svou dlouhověkost
vysvětlil slovy: „No sport.“

A pan profesor Presl nikdy ne-
cvičil a důvěrně vysvětloval, že
svaly vlastně používá jenom
k přenášení svého mozku
z místa na místo.
Teď jste se určitě zděsili, že
propaguji absenci pohybu
a sportu, to vůbec ne. Naše no-
hy jsou po mozku asi nejdůle-
žitější. V anatomii říkáme dol-
ní končetiny, název „noha“ je
vlastně určen jen pro ten kou-
sek těla od kotníku dolů. Jedno
antické úsloví říká, že „jenom
podle nohy poznáš Herkula“.
Ostatně známe naše české „ten
už je jednou nohou v hrobě“.
V tom případě to má člověk už
skoro spočítané.
Pečujme tedy o mozek a o no-
hy, oči, zuby, uši, plíce... a srd-
ce! To musíme mít. Na pravém
místě. Nejlepší je zdravý člo-
věk.
Jak ty se vlastně jmenuješ? –
A dokdy to potřebuješ vědět? 

Si

-12-2014  18.6.2014 17:14  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2014

16

Výstava absolventů zaměřená na detail
V Galerii U Stromu poznání je bûhem
ãervna a ãervence k vidûní kaÏdo-
roãní v˘stava absolventÛ v˘tvarné-
ho oboru ZU· R˘mafiov. Letos naplni-
ly v˘stavní prostory r˘mafiovské
knihovny práce tfií ÏákÛ – Adély
Kavkové, Karolíny Bure‰ové a Jana
Camfrly.
Karolína Burešová a Jan Cam-
frla dokončili studium ve třídě
Šárky Lupečkové. Oba se ve své
absolventské práci zaměřili na
techniku kresby suchou křídou
a na detail. Karolína Burešová si
jako téma vybrala velké detaily

lidské lebky. Jednotlivé segmen-
ty vypracovala z různých úhlů
pohledu a z takové blízkosti, že
podle jejích slov na některých
kresbách není pro diváka úplně
zřetelné, kterou část lebky za-
chycují. Pracuje se stínováním,
které dodává dojem prostorovos-
ti a ve větších plochách zajímavě
kontrastuje s tenkými liniemi le-
bečních švů.
Jan Camfrla použil stejnou tech-
niku, ale inspiraci čerpal z ryze
chlapeckého světa. Motivy kre-
seb vybíral ze své oblíbené počí-

tačové hry Call of Duty: Ghosts.
V knihovně vystavil figurální
náměty – postavu střelce a dvoji-
ci temných portrétů fantómů.
Adéla Kavková, absolventka ze
třídy Martiny Kohoutkové, rov-
něž inklinuje k zachycení detai-
lů a jejich posouvání od kon-
krétnosti předmětů k abstrakt-
ním strukturám, ornamentům

a analogiím. Využívá k tomu ale
jinou techniku – barevnou foto-
grafii. V knihovně vystavuje 
ukázky ze série Street art, kte-
rou pořídila během studijního
pobytu v Řecku, a cykly Linie
a Ornament.
Výstava absolventů bude v kni-
hovně otevřena do 30. července. 

ZN

Městská knihovna Rýmařov
a Česká zemědělská univerzita v Praze

zahajují

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU
TŘETÍHO VĚKU

Výuka: videopřednášky v knihovně 
a samostudium

Zahájení: pilotní semestr proběhne během září, 
1. semestr začne v říjnu 2014

Téma: pilotní semestr je zaměřen 
na ASTRONOMII, téma 
na 1. semestr si zvolí studenti sami

Kurzovné na semestr: 150 až 300 Kč (v ceně materiály
k výuce, registrace do knihovny
zdarma, občerstvení)

Podmínky k přihlášení: status důchodce
Zájemci se mohou přihlásit do 15. 8. 2014

Kontakt pro přihlášení a bližší informace:
Městská knihovna Rýmařov 
Mgr. Michaela Jiroušková

Tel.: 554 212 566, email: jirouskova22@seznam.cz
Více informací také na www.e-senior.cz

Nejšikovnější čtenář ulovil 24 perel
V poslední době se setkáváme s množstvím
programů a projektů na podporu dětského
čtenářství, jistě nikomu neunikla nejvíce me-
diálně viditelná kampaň Celé Česko čte dě-
tem, dále Čtení pomáhá, Rosteme s knihou
nebo Den pro dětskou knihu. Víme, že čtení
zprostředkovává příběhy, rozvíjí fantazii, po-
máhá pochopit okolní svět a vidět ho v sou-
vislostech. Víme také, že děti dnes věnují
svůj volný čas čtení jen okrajově a že 12 %
dětí nikdy nezažilo společné čtení s rodiči.

V naší knihovně si vážíme každého dětského
čtenáře, pro kterého je čtení radost a zábava,
ne jen úkol a povinnost, a tak jsme jim na le-
tošní školní rok připravily čtenářskou sou-
těž Lovci perel. Děti si mohly z více než 
100 knih označených jako perlorodky vybrat
a pak se už jen ponořit do hlubin příběhů 
a ulovit si svou perlu. Kromě zážitků s čet-
bou měly perly i svou fyzickou podobu, ko-
rálek navlečený na drátku, a tak se děti, kte-
ré se hry zúčastnily, mohly těšit z narůstající

řady perel a porovnávat se s ostatními. Další
perlu bylo možno získat za ilustraci k přečte-
né knížce.
Do hry se zapojilo 40 dětí z prvního stupně
základní školy, rádi bychom vám představili
deset nejúspěšnějších čtenářů. Nejvíc perel
s přehledem ulovil Tomáš Petrek ze 3. D – 24,
následují Julie Bršťáková a Mirka Jarošová
z 3. B, obě ulovily sedmnáct perel. Po pat-
nácti perlách získali Amálka Veličková 
z 5. C a Jakub Kanovský ze 4. B. Vendulka
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Gerhardová, teprve druhačka, ulovila čtrnáct
perel! Kristýna Gromusová z 5. C získala
dvanáct perel, Denisa Daňková ze 3. A deset
perel, Lucie Ducháčová z 5. C a Mikuláš
Holub ze 3. B po devíti perlách. Moc chvá-

lím Vendulku Ambrožovou, jedinou lovkyni
prvňačku, která získala šest perel.
Děti si své ulovené perly odnesou a za účast
také dostanou malé pozornosti. Výstava jejich
ilustrací k přečteným knížkám bude k vidění

v dětském oddělení knihovny. Za sponzorský
dárek moc děkujeme Ladislavu Šínovi, který
pro děti nechal ve své firmě vyrobit odznaky.

Petra Klimentová, 
Městská knihovna Rýmařov

Omezení provozu Městské knihovny Rýmařov o prázdninách
V době hlavních prázdnin bude knihovna uzavřena ve dnech 30. června –  6. července a o všech prázdninových sobotách. Půjčovní
doba bude zkrácena o hodinu denně, tzn. otevřeno bude do 16 hodin.

Od 30. 6. do 6. 7. 2014 - ZAVŘENO
PŮJČOVNÍ DOBA od 7. 7. do 31. 8. 2014:

Po 9.00 – 16.00 St  zavřeno Pá  9.00 – 16.00
Út  9.00 – 16.00 Čt  9.00 – 16.00 So zavřeno

Městské muzeum a Galerie Octopus
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Muzeum zahájilo letní sezónu na zámku

V sobotu 7. ãervna se janovick˘ zá-
mek oficiálnû otevfiel pro vefiejnost.
Leto‰ní letní sezónu zahájilo muzeum
vernisáÏí a kulturním programem
s pásmem taneãních a hudebních vy-
stoupení.
Na programu slavnostního zaháje-
ní zámecké sezóny se kromě mu-
zea podílely školy, občanská sdru-
žení z Rýmařovska a jejich hosté.
Vybydlený interiér chátrající pa-
mátky, k níž se už řadu let snaží
jednotlivci, školy a další instituce
přitáhnout větší pozornost, vyplni-
la velká výstava prací žáků ZUŠ

Rýmařov pojmenovaná Hudba
a tanec, ukázky řemeslných vý-
robků, které vznikají v Nedělní
škole řemesel ve Stránském, a ta-
ké přes šest set výtvorů dětí z ma-
teřských škol pod názvem Zá-
mecká čarování. „Naše děti ze zá-
kladní školy a jejich nápad vrátit
na zámek v Janovicích princezny
podpořila Americká obchodní ko-
mora v ČR částkou 50 tisíc Kč.
Naši žáčci oslovili kamarády z ji-
ných škol a školiček a nabídli jim
účast ve výtvarných soutěžích
s pohádkovou tematikou, aby poté
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mohli vyzdobit některé křídlo zám-
ku a upozornit tak veřejnost na ne-
zbytnost péče o tuto jedinečnou
historickou památku, nám nejbliž-
ší,“ popisuje výtvarný projekt sta-
roveské malotřídky její ředitelka
Eva Staňková.
Návštěvníci, kteří si budou mo-
ci během léta zámek prohléd-
nout každé úterý, čtvrtek a so-
botu, najdou v chodbách a po-
kojích barokního křídla díla vy-
tvořená nejrůznějšími výtvarný-
mi technikami nejen od dětí

z Rýmařovska, ale také ze
Znojma, Horních Studének ne-
bo z Písečné u Jeseníku. 
Základní a mateřská škola z Pí-
sečné se zapojila i do sobotního
pásma tanečních vystoupení.
Kromě ní byly na pódiu k vidění
děti ze školek v Rýmařově, Jano-
vicích, Staré Vsi nebo Horním
Městě, klienti centra Kouzelná bu-
řinka a hosté z Polska – žáci GZS
w Ozimku. Základní umělecká
škola Rýmařov, která na zámku
podobně jako loni dovedla do fi-

nále svůj celoroční celoškolní pro-
jekt, letos na téma Hudba a tanec,
představila kromě výtvarníků 
i ostatní tři obory – tanečníky s vý-
běrem choreografií, divadelníky
s pantomimickou scénkou a hu-
debníky s pásmem pěveckých
a instrumentálních čísel, která
podpořil školní orchestr Zuška-
band a spřízněný sbor dospělých
Vox montana. Výtvarníci se pre-
zentovali nejen výstavou, ale
i dvěma animovanými filmy.
Nádvoří zámku bylo po celé sobot-

ní odpoledne zaplněné návštěvní-
ky, které přilákal kulturní program,
výtvarné a keramické dílny nebo
jarmark. Muzeum zahájilo zámec-
kou sezónu v rámci projektu
„Bavme se na Rýmařovsku“, který
je spolufinancován z fondu mikro-
projektů Euroregionu Praděd. Dal-
ším pořadem zámecké sezóny bu-
de scénické čtení Sylvie Krobové
10. července a hudební festival 
12. července, který už v předvečer
odstartuje loučový průvod z Rý-
mařova do Janovic. ZN
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Z Rýmařova do světa

Napříč Aljaškou
Aljaška – největší stát USA, kte-
rý Američanům 30. března 1867
prodal ruský car za směšně níz-
kou cenu pěti centů za hektar,
a jeden z posledních nedotčených
koutů přírody. Dějiště zlaté ho-
rečky před více jak sto lety, ale
i místo největší ekologické ka-
tastrofy v dějinách – ztroskotání
supertankeru Exxon Valdez před
pětadvaceti lety, kdy ropa usmrti-
la mořské živočichy do vzdále-
nosti 72 kilometrů od břehu.
Dnes se na Aljašku (na vlajce má
Polárku a Velkou medvědici) ne-
hrnou dobrodruzi, zlatokopové,
obchodníci ani povětrné ženy.
Nově příchozí míří za prací nebo
touží poznat přírodu Aljašky.
Chtějí spatřit na vlastní oči ne-
zkrotnou řeku Yukon, obrovské
medvědy a tisícihlavá stáda sobů
karibu nebo poznat svobodymi-
lovné původní obyvatelstvo.
Svou rozlohou 1,52 milionu km2

by Aljaška zabrala polovinu
Evropy, přesto na ní trvale žije
735 132 (r. 2012) obyvatel, kteří
by se v Čechách pohodlně vměst-
nali do jednoho krajského města.
V létě je díky přívalu pracovních
sil a turistů situace poněkud jiná
a počet přechodných obyvatel se
několikanásobně zvýší. Hlavním
městem je Juneau, které leží na
jižním výběžku Aljašky a dostat
se do něj lze pouze lodí nebo le-
tecky.
Nechci zde popisovat podrobně
den za dnem a hodinu po hodině
náš čtrnáctidenní pobyt na
Aljašce. Chci se jen se čtenáři po-
dělit o zajímavé okamžiky a nej-
větší zážitky, které jsme při krát-
kém pobytu nejen vloni, ale
i v roce 2009 prožili. 

Cesta na Aljašku je náročná, po-
kud se tak putování přes půlku
světa během dvaadvaceti hodin
dá označit. Po hodinovém letu
z Prahy do Frankfurtu přesedáme
na obří dvoupatrový boeing spo-
lečnosti Lufthansa a následných
jedenáct hodin trávíme spolu
s dalšími čtyřmi stovkami cestují-
cích asi deset kilometrů nad oce-
ánem. Pohled na břehy Anglie,
zelené pahorky Irska, ledové ost-
rovy Grónska a tisíce jezer
Kanady si však můžete vychut-
nat, jen pokud letíte ve dne a mě-
li jste to štěstí sedět u okna. V ro-
ce 2009 jsme přistáli na letišti ve
městě Anchorage, vloni pak ro-
vnou na letišti ve městě
Fairbanks, v bydlišti syna a jeho
ženy. 
Po přistání jsme prošli důkladný-
mi vstupními formalitami. Na le-
tišti nás uvítal syn Lumír, který
na Aljašce žije a pracuje jedenáct
let, a jeho americká manželka
Andrea, která zde působí jako sa-
mostatná geoložka. Vzhledem
k tomu, že jsme necítili únavu
z letu, vyrazili jsme na prohlídku
největšího a nejnavštěvovanější-
ho města Anchorage, kde sice při-
stál Cook už v roce 1778, ale ofi-
ciálně bylo založeno až v roce
1915. Město se dávno vzpamato-
valo ze strašného zemětřesení
a vlny tsunami, jež je smetla 
27. března 1967. Dnes má více
jak čtvrt milionu obyvatel. Leží
na jihu země a je prakticky jedi-
ným městem v pravém slova
smyslu. Podle amerického stylu
je řádně rozlehlé, do výšky tu špl-
há několik betonových věžáků,
jsou tu několikaproudé silnice,
nákupní centra, zoologická za-

hrada, bazén, ale i přístav, letiště
a zastávka jediné železnice v ze-
mi. Procházka městem byla v tep-
le hřejivých paprsků slunce veli-
ce příjemná.
Historie říká, že na Aljašce žili už
před 15 tisíci lety kočující lovci
a pastevci, předkové Inuitů
a Aleutů, od nichž pochází jméno
státu. Alaščak totiž v řeči Aleutů
znamená pevnina: oni sami žili
na úzkém Aleutském poloostrově
a okolních ostrovech. Ačkoliv
Aljašku objevil Rus Děžňov už
v roce 1648, teprve roku 1741
sem zavítali kolonisté a obchod-
níci s kožešinami ze Sibiře
a Ruska, aby tu 126 let vládli.
Donutili Aleuty lovit tuleně a ze-
jména vydry mořské, až byly oba
druhy zvěře málem vyhubeny.
S vidinou poznání původních 
obyvatel kráčíme svým předsta-
vám vstříc. Vysněné představy
romantiků se však zpravidla s re-
alitou míjejí. Indiáni a Inuité jsou
zcela civilizovaní a soustřeďují se
do několika měst. Potomci rus-
kých kolonistů hovoří plynnou
„američtinou“ a jejich původ –
patrný ze zkomolených příjmení

– je jim nutno připomínat. Pár po-
tomků původních obyvatel
Aljašky však potkáváme. Tu
a tam zahlédneme indiány, Inuity,
kromě nich samozřejmě černo-
chy a v obchodech ruské proda-
vačky.
Podle údajů ze sčítání lidu roku
1990 žilo na Aljašce téměř 86 ti-
síc domorodců, což představuje
15 % veškerého obyvatelstva stá-
tu. Z nich tvoří polovinu Inuité,
31 tisíc příslušníci indiánských
kmenů a 10 tisíc je Aleutů. Mnozí
žijí ve vesnicích zbudovaných
státem, další ve městech a jen
někteří setrvávají v tradičním
způsobu života. Například Atha-
baskové se v padesáti osadách ve
vnitrozemí ještě pořád živí lovem
losů a rybolovem, přepravují se
na kanoích a pomocí psích spře-
žení. Na jihu Aljašky žijí skupiny
tzv. lesních indiánů, z nichž nej-
početnější je kmen Tlingitů na ji-
hovýchodě území. Početně slabší
jsou dva indiánské kmeny, které
na Aljašku přišly v 17. a 18. sto-
letí z Kanady, Haidové a Tsim-
shianové, obývající jihovýchod
Aljašky. Inuité se drží na západ-

V rubrice o zážitcích a zkušenostech Rýmařovanů ve světě vypráví tentokrát Libuše Langová o Aljašce, kterou se svým manželem procesto-
vala v letech 2009 a 2013 při návštěvě syna Lumíra Langa. Ledovce padající do oceánu, v němž se prohánějí kosatky a plejtváci, podzimní
polární záře, tah lososů proti proudu řek a obrovská hnízdiště ptáků, to je jen zlomek neuvěřitelných zážitků, které Aljaška turistům nabízí.
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ním a severním pobřeží. 
Jen tisícovka lidí na Aljašce dosud
živoří osaměle v tajze a tundře, po-
sedlá touhou po rychlém zbohat-
nutí nálezem hroudy zlata. Dnešní
turisté se už neplahočí za dobro-
družstvím sněhovými závějemi,
nehrozí jim laviny, vlci a medvědi.
Zdolávají White Pass železnicí,
helikoptérami či hydroplány. Zá-
žitky z procházky po městě
Anchorage jsou silné a budeme je
mít s manželem vryty v paměti po
zbytek života. Ale to ani zdaleka
netušíme, co nás ještě čeká.
Nasedáme do auta a naše cesta na
sever míří přímo do nitra Aljaš-
ky k domovu hostitelů, do zlato-
kopeckého městečka Fairbanks,
druhého největšího na Aljašce
(30 224 obyvatel). Přijíždíme
k moderně vybudovanému srubu
v krásném lesním prostředí, 
s udržovaným trávníkem, květi-
nami a léčivými rostlinami ve
všech podobách. Dům je obklo-
pen stromořadím, převážně bříz-
kami. Vítají nás dva psi – mala-
mut Baschat a husky Kanno. 
Město leží na řece Chena při sou-
toku s řekou Tanana, má meziná-
rodní letiště, je konečnou stanicí
aljašské železnice, která byla do-
končena v roce 1923. Fairbanks
je provozním centrem rozsáhlého
výzkumu nerostného bohatství
v severní oblasti Aljašky, bylo tu
i stavební ředitelství při stavbě al-
jašského ropovodu, který byl do-
končen v roce 1977 a vede
z Prudhoe Bay do Valdezu. Je zde
také univerzita a několik dalších
vědeckých institucí zaměřených
na hledání nerostných ložisek,
výzkum trvale zmrzlé půdy a se-
verské flory a fauny. Nedaleko le-
ží základna amerického letectva. 
Město bylo založeno v roce 1902
s objevením zlata jako těžební tá-
bor. V roce 1903 se stalo městem.
Pojmenováno bylo po viceprezi-
dentu Spojených států
(1905–1909) Charlesi W. Fair-
banksovi. Ve městě žije 73 % bě-

lochů, 13 % černochů, 9 % pů-
vodních obyvatel a 3 % asiatů.
Naprostá většina budov je dřevě-
ná jednopatrová, město proto vy-
padá jako naše rozlehlá vesnice,
ale v podstatě je kulturním a ná-
kupním centrem střední Aljašky.
Hlavním bodem celého našeho
aljašského pobytu byla oslava vý-
ročí svatby syna a jeho ženy.
Odehrávala se za krásného slu-
nečného počasí v areálu jejich
srubu, kam se sjelo mnoho hostů,
členů rodiny, sourozenců a kole-
gů z práce s rodinami i dětmi.
Slavnost byla velkolepá a trvala
až do pozdních nočních hodin. 
Dalším nezapomenutelným zážit-
kem byl výlet na Zlatou stezku.
Kdysi byl pojem Zlatá stezka
spojen s dobýváním zlata, dnes je
to označení nejfrekventovanější
turistické trasy Aljaškou, na níž
lze spatřit černé medvědy bariba-
ly, bizony a arktického jaka, je-
jichž množství je ve zdejším kra-
ji horských jezer, vodopádů a hlu-
bokých lesů značné. 
Nezapomněli jsme ani na pro-
hlídku největší a nejmodernější
univerzity v tomto městě, kde oba
manželé vystudovali – Lumír 
ekonomiku životního prostředí.
V okolí univerzity se nachází roz-
sáhlé experimentální zahrady
a parky se zvířaty – bizony a ark-
tickými jaky. Stylem je město 
úchvatné, upravené a doplněné
dobovými technickými stroji 
umístěnými v záhonech rozkvet-
lých muškátů a dalších květin.
Navštěvujeme mnoho muzeí, kde
jsou expozice historických před-
mětů sloužících k těžbě zlata, do-
bových nástrojů, přístrojů usnad-
ňujících práci a život Inuitů a in-
diánů. Uchvacuje nás také skan-
zen s původně vybavenými sruby
domorodých obyvatel Aljašky. Ve
městě je i chlazený pavilon, kde
jsou instalovány některé ledové
sochy, které zde každoročně tvoří
umělci na mezinárodní úrovni.
Syn Lumír se těchto soutěží také

účastnil a získával se svým tý-
mem medailová ocenění. Pří-
jemným zážitkem je koupání
v termálních lázních Chena Hot
Springs, kde si člověk báječně
odpočine. Cítili jsme se jako
v pohádce. 
Aljaška se pyšní nádhernou, civi-
lizací nedotčenou přírodou a lidé
si jí tam váží. Ten, kdo by přijel
na Aljašku a nenavštívil Národní
park Denali, jako by tady ani ne-
byl. Park Denali byl založen v ro-
ce 1917 pod názvem Mount
McKinley podle nejvyšší hory
Ameriky, kterou pozorujeme da-
lekohledem. Měří 6 194 metry
a byla pojmenována podle jedno-
ho z tehdejších prezidentských
kandidátů, republikána Williama
McKinleyho. Z dálky vidíme
medvědy grizzly, stáda karibu,
lišky, vlky, veverky, sviště a další
obyvatele zvířecí říše. Před autem
nám prošel los se svou rodinkou,
která se šla napít. V údolí protéká
říčka Matanuska.
V místních novinách se spíše do-
čtete o losovi, který zastoupil ce-
stu projíždějícím autům, či o stře-
tu člověka s medvědem než 
o událostech ve zbytku Spoje-
ných států a okolním světě. 
Kromě výletu do parku Denali
byla pro nás nevšedním a zřejmě
i největším zážitkem celodenní
plavba lodí z přístavu Valdez po
Tichém oceánu. Pozorovali jsme
velryby, tuleně, mořské vydry

i ptáky - pafiny, nad našimi hlava-
mi se ukázal orel bělohlavý, který
hnízdí v nedalekých skalách. Nad
oceánem kroužili rackové, straky
a z vody vykukoval lachtan, který
se po chvíli ponořil do vody, aby
se za okamžik ukázal na jiném
místě. Byl to legrační pohled.
Obdivovali jsme losy a jeleny ve
volné přírodě a jedinečné přírodní
scenérie. Spatřili jsme ledovce,
které se při slunném počasí líně
sunou do vody. Ledovci je pokry-
to téměř 5 % povrchu Aljašky.
K vidění by toho bylo určitě dale-
ko víc, ale čtrnáct dnů uběhlo ne-
úprosně jako voda v řece Yukon.
Aljaška je země s překrásnou, di-
vokou krajinou. Neslibuje o nic
méně, než může nabídnout, pře-
sto z ní bývá řada návštěvníků
zklamána. Buď jim nabízí až pří-
liš nečekaného pohodlí nebo nao-
pak zjistí, že by namísto zdlouha-
vého cestování nedozírnou kraji-
nou dali přednost televiznímu do-
kumentu. My s manželem si to
však nemyslíme. Máme tady sy-
na a jeho ženu, kterým jsme
vděčni za velkorysou pohostin-
nost. Děkujeme. Aljašku stojí za
to vidět, i když jsou i jiná hezká
místa, která jsou dosažitelná lépe
a levněji. Všechno jednou končí.
Nastalo loučení a návrat do
Rýmařova. Tak snad zase někdy
na viděnou, Aljaško!

Z podkladů Libuše Langové 
zpracoval JiKo

Fota: archiv Libuše Langové
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Soutěž Marie Kodovské

Miroslava Kubešová

Nad ránem
noc spěchá 
krajinou 

bílou 
již oblak víří 

černým kopytem 
ouškem 
netopýřím

Podtmavá
Tma 
skryla klín 

vrásčitý dech krovu 

tíhu, již 
musí dřevo 
nést 

- 

by zbylo 
pevné 

znovu

Větrolamy
Na okraj vsi 
mlčky 
do polí 

vsadili 
bílé topoly

Čtvrté
zastavení 

Cestou kříže 
vláčí bolest syna 

tepotem věčnosti 

- 
srdce 
maminčina 

Prostá
Tíseň 
vždy v chrámu 
zvoní 

- 

dokud cín 
neuroní 

co srdce neunese

Lístkopadová
v skořápce 
z ptačího mechu 

zůstalo pírko 

-

s větvičkou 
vzdechu

Poprchavá
V chrpách 
teskní modř 

studánkou krouží ticho 

vyšeptané 

co s námi bude 

co? 

-

Náš 
Pane

Tovární hala, betonová podlaha,
kovové konstrukce, zaslepená
okna, hromady materiálu, stroje,
prach a olej. Prostředí maximálně
odlišné od čistých, sofistikova-
ných stánků umění, a přece uměl-
ce přitahuje možná mnohem víc.
Fotografy, kteří ve fabrikách na-
cházejí jedinečná zátiší a příběhy
lidí i předmětů, výtvarníky, kteří
do obřích hal instalují svá plátna
a sochy, muzikanty, kteří v nich
koncertují. Industriální a artistní
tvoří dva protipóly lidské tvoři-
vosti, jež se svou odlišností inspi-
rují a vzájemně oživují.

Jedinečný hudební zážitek ve
fabrice si mohli vychutnat ná-
vštěvníci sobotního koncertu 
(14. 6.) kapel DekadentFabrik
a Sibérija. Obě uskupení si spolu
v Rýmařově zahrála už v roce
2011 v sále na Divadelní ulici,
tentokrát byla jejich pódiem hala
společnosti Eurointermetall v prů-
myslové zóně na okraji města.
„Byl to můj dlouholetý sen uspo-
řádat v naší tak trochu dekadent-
ní fabrice koncert Dekadent-
Fabrik a Sibérije, která má u nás
již několik roků zázemí. Myslím,
že prostředí našeho industriální- ho chrámu je velice vhodné pro

tuto muziku a za velké pomoci
Romana Karla se to povedlo,“
uvedl majitel firmy Dalibor Ka-
menský. „Rád bych také poděko-
val Zigimu a Johanovi za ozvuče-
ní a nasvětlení pódia. Já jsem byl
doopravdy nadšený,“ dodal hlav-
ní pořadatel.
Domácí Sibérija a jejich středo-
čeští hosté DekadentFabrik napl-
nili industriální prostor hudbou,
která v tomto prostředí ještě vý-
razněji odkryla svou vnitřní
spřízněnost. Ta není dána jen ob-
dobným nástrojovým obsazením

(kytary, saxofon, samply), ale
hlavně podobným naladěním
a výrazem. Dlouhé skladby
zhmotňující temné spodní proudy
a evokující ponor do magických
hlubin podvědomí, našly v po-
temnělém prostoru továrny doko-
nalou kulisu, která měla svou 
autenticitou větší efekt než do-
provodná videoprojekce.
Atmosféra koncertu nadchla ne-
jen pořadatele, ale i posluchače.
Dá se tedy předpokládat, že by se
tovární prostory Eurointermetallu
mohly proměnit v příležitostný
koncertní sál i v budoucnu. ZN

DekadentFabrik ve fabrice
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Organizace a spolky
Na pouti do Albrechtic se hrálo papežovo drama o lásce

Obnovenou tradici pouti po staré stez-
ce z Bfiidliãné do Albrechtic u R˘ma-
fiova spojila bfiidliãenská farnost opût
s divadlem a bohosluÏbou slova v chát-
rajícím albrechtickém kostele Nej-
svûtûj‰í Trojice. Poutníky cestou pro-
vázeli ãlenové Spoleãnosti dr. Krásy
a místní ochotníci, úãinkující v insce-
naci hry papeÏe Jana Pavla II. Pfied
zlatnick˘m krámem.
Scénář hry tehdy ještě biskupa
Karola Wojtyły vyšel knižně v ro-
ce 1960 pod pseudonymem An-
drzej Jawien a s podtitulem Medi-
tace o svátosti manželství chvílemi
přecházející v drama. Wojtyła in-
klinoval k divadlu už za války, kdy
s přáteli založil Rapsodické diva-
dlo. Hra Před zlatnickým krámem,
napsaná na počátku 60. let a po-
kládaná za Wojtyłův nejlepší dra-
matický text, zpracovává téma
manželské lásky. Přestože ji autor
psal v době rozmáhajícího se kul-
tu svobody jednotlivce a volné lás-
ky a tomuto trendu jejím pojetím
oponuje, nepůsobí hra jako suché
moralizování kněze. Naopak Woj-
tyłovy postavy jsou z masa a krve
a jejich příběh je plný touhy, vášně
a tápání.
„Hra je mi blízká vedle vlastního
provokativního tématu celoživot-
ního partnerství muže a ženy (tvá-
ří v tvář Bohu, věčnosti) i svojí
stavbou. V prvních dvou třetinách
jsme svědky odlišného života dvou
párů a v třetím oddíle spatřujeme
jejich děti, které si nesou s sebou
rány (pukliny) od rodičů. Chtějí
spolu začít nový život, s nadějí
a láskou, podobně jako jejich rodi-
če, jen trochu jinak...,“ vysvětluje
režisér Petr Lanta, proč zvolil prá-
vě Wojtyłův scénář, a dodává:
„Námět hry jistě není odtažitý, ač
by se to mohlo zdát. Spíš je téma
pro nás dnes odtažitě či spíše cize
uchopeno. Wojtyła poněkud pře-

hlíží ty aspekty vztahů, které dnes
mnozí považují za klíčové (erotika,
emoční uspokojení), a vyzdvihuje
ty, které bývají v současnosti zleh-
čovány (věrnost), vytěsňovány
(duchovní rozměr partnerství) či
odmítány (plodnost). Odtažitě mů-
že působit výše Wojtyłova ide-
álu. Přínosem textu takto může
být, že nám svou cizostí klade 
otázky ‚na tělo‘. Ty mohou být sice
nepříjemné, ale v konečném dů-
sledku mohou působit očistně či
přinejmenším obohatit o ne zcela
obvyklý úhel pohledu. S ním se
mladý, často nedobrovolný konzu-
ment komerčních médií příliš čas-
to nesetká.“
Petr Lanta hru Před zlatnickým
krámem v překladu Heleny Sta-
chové uvedl poprvé v roce 2007
v Divadle v Dlouhé v podobě scé-
nického čtení. V realizaci pro
Svatotrojickou pouť navázal spo-
lupráci s P. Piotrem Oskwarkem
z břidličenské farnosti a využil po-
tenciálu místních neherců a herec-
kých ochotníků. V hlavních rolích
se tak ocitli např. Tereza Bělíková
a Lukáš Stránský z Usedlosti
Jasanka, Kateřina Fryblíková ne-
bo Piotr Oskwarek, jednu z postav
si zahrál sám režisér. 
„V našem provedení jsme akcen-
tovali právě těžkosti lásky a part-
nerství, hledali jsme, kde je hrani-
ce možností trvalého udržení vzta-
hu, odpověď je poměrně překvapi-
vá. Člověk žije ve vztahu k druhým
lidem, je ale také otevřený pro
‚absolutní bytí a lásku‘, pro Boha.
K němu má směřovat, jemu se ote-
vírat a tím se stávat jeho živoucím
obrazem: otevírat tak svět Abso-
lutnu. Zároveň je bytostí svobod-
nou: může tím, že činí svobodná
rozhodnutí, za kterými si pak stojí,
získávat svoji identitu a celistvost,
ale zároveň je stále ohrožen tím, že

svá rozhodnutí popře a tím tuto ce-
listvost i sám sebe ztratí,“ komen-
tuje poselství Wojtyłovy hry reži-
sér.
Příběh tří dvojic – krátkého man-
želství Terezy a Ondřeje, které
rozdělila válka, vyhaslého soužití
Anny a Štěpána a teprve začínají-
cího vztahu jejich dětí Moniky
a Kryštofa – se odehrál v několika
scénách během jednotlivých za-
stavení pouti. Herci si vystačili
s minimem rekvizit a hudebním
doprovodem kytary a flétny, zasta-
vení doplnily instalace sádrových

soch, které vytvořili žáci a studen-
ti v hodinách výtvarné výchovy
u Kamily Hýžové. 
Sochy doprovázely poutníky-di-
váky po stezce příběhu až do
Albrechtic. Ve zdejším barokním
kostele Nejsvětější Trojice se poté
konala bohoslužba slova, kterou
sloužil P. Oskwarek. V souladu
s tématem Wojtyłovy hry zvolil ja-
ko námět k zamyšlení hodnotu ro-
diny, pevných mezilidských vzta-
hů a rozvoje osobnosti každého
člověka. 

ZN
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Pradivadlo uvádí premiéru v novém divadle La Skála
Poslední představení Pradivadla
Den, kdy unesli papeže, které mě-
lo premiéru 14. prosince loňské-
ho roku, je dávno minulostí. Poté,
co bylo na „vedlejší kolej“ odsta-
veno divadlo ve staré budově bý-
valého kina a v nově zrekonstru-
ovaném Středisku volného času
Rýmařov, sloužícím zejména dě-
tem a dospělým ze zájmových 
útvarů, nebylo pro ochotníky vy-
budováno zázemí, rozhodl se
soubor jít vlastní cestou. Díky fir-
mě Turistické známky, s. r. o., na-
šel útočiště v nově vybudovaném
areálu janovické westernové ško-
ly Ladislava Šína, kde již od úno-
ra připravuje novou hru – muzi-
kál Muž z La Manchy. Premiéru
bude mít ve zbrusu novém amfi-
teátru přírodního divadla La
Skála, které je situováno v areálu
westernové školy s pozadím skal-
ních útvarů, proto slovní hříčka

v názvu divadla.
Muzikál Muž z La Manchy (Man
of La Mancha) měl světovou pre-
miéru v roce 1965 v New Yorku.
Vznikl podle televizní hry, kterou
napsal Dale Wasserman. Ten po-
zději hru přepracoval do divadel-
ní muzikálové podoby, hudbu
k libretu napsal Mitch Leigh
a písně otextoval Joe Darion.
Muzikál získal mnoho prestiž-
ních cen, včetně ceny Tony. 
Vyprávění příběhu o rytíři donu
Quijotovi je trochu netradiční.
Autor klasického románu Miguel
de Cervantes se dostane do inkvi-
zičního vězení, kde se svým slu-
hou a spoluvězni improvizačně
přehrává děj své knihy o „rytíři
truchlivé postavy“. Ale nemusíte
se bát - nejde o žádný zmatek, na-
opak je v tomto případě styl „di-
vadla na divadle“ vychytán na
jedničku. Hudebně jde o velice 

ucelené a podařené dílo. Nejde si-
ce o čistý muzikál, ale spíše hru
se zpěvy, protože činohra je za-
stoupena velmi silně. Hudba je
rytmická, nevyužívá příliš nástro-
jů. Je typicky muzikálově chytla-
vá, nechybí pár ústředních melo-
dií, které si možná budete při od-
chodu z divadla pobroukávat.
Hudební realizace se ujal skvělý
muzikant a frontman rýmařovské
kapely The Hero Petr Laštuvka.
Hru si vybrala a režie se ujala
současná členka souboru Pradi-
vadla, dřívější profesionální he-
rečka z divadla v Českém Těšíně
Barbora Šínová. Hlavní roli Cer-
vantese a také dona Quijota svěři-
la Ladislavu Šínovi. Cervante-

sova sluhu a Sanchu si zahraje
Petr Bubela a v roli Aldonzy
a Dulciney se představí sama re-
žisérka představení. Guvernéra
a hospodského ztvární Pavel
Hejsek, vévodu a Carasca zahraje
Pavel Konštacký.
Na premiéru divadelního muziká-
lu Muž z La Manchy se skvělou
režií, hudbou, českými texty
a překvapivě dobrým zpěvem či-
noherních účinkujících jsou příz-
nivci divadla v přírodě a Pradi-
vadla zvlášť zváni 31. července
ve 20 hodin do amfiteátru La
Skála v areálu westernové školy
v Janovicích. 

Herci a režisérka Pradivadla

Sheilla přivezla zlato
Ze zdravotních důvodů se naše orientální tanečnice bohužel nemohly zú-
častnit mistrovství České republiky, které se konalo 1. června v Táboře.
Skupina si to vynahradila o týden později v Uherském Ostrohu, kde se
konala národní soutěž Světlo Orientu, kam děvčata postoupila z krajské-
ho kola. Mnoho lidí si v sobotu 7. června užívalo krásného slunného dne,
zatímco tanečnice Sheilly bojovaly s velkou konkurencí o co nejlepší 
umístění. To se jim také povedlo a po roční pauze, kdy jako skupina ne-
soutěžily, obhájily v této soutěži už počtvrté 1. místo. Všem tanečnicím
moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci po celou taneční sezónu.
Už se těšíme, co si nachystají pro příští rok. Foto a text: TS Sheilla

Fota: archiv Pradivadla
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Dětský den s ČSSD
V sobotu 31. května, v předvečer Dne dětí, připravila MO ČSSD Rýmařov jako každý rok dětský den. Počasí dětem přálo, konečně po delší
době. Na hřišti na Jesenické ulici se to letos hemžilo hlavně mladšími ročníky. Děti soutěžily v různých disciplínách. Největší zájem byl o ko-
ně, hasičskou techniku a kolo štěstí. Děkuji týmu členů MO ČSSD Rýmařov, hasičům a panu Novákovi, který přivedl koníky. Poděkování si
zaslouží i Ladislav Skotnica, který poskytl technické zázemí. (Více na www.mocssdrymarov.cz.) Petr Ošlejšek, člen MO ČSSD Rýmařov

Osadní výbory informují
Dětský den v Ondřejově

V neděli 8. června uspořádal osadní výbor
v Ondřejově dětský den, kterého se zúčastnilo
patnáct dětí. Děti, které přišly v maskách, byly
odměněny malou drobností a tři masky, které di-
váci vyhlásili za nejkrásnější, získaly sladkou
odměnu v podobě dortu a medaili za nejlepší
karnevalovou masku.

Dále byly pro děti připraveny různé úkoly, na-
př. chytání rybiček, střílení z kuše, skákání
v pytli a jiné, za které na každém stanovišti zís-
kaly značku či obrázek do připravených karti-
ček. Děti, jež se zúčastnily všech úkolů a po-
sbíraly všechny obrázky a značky, dostaly me-
daili a věcné ceny. V průběhu celého dne bylo

pro děti a jejich rodiče nachystáno občerstvení
zdarma. Na závěr se opékaly špekáčky u tábo-
ráku.
Děkujeme paní Pavle Dokoupilové za přípravu
občerstvení a všem, kteří se podíleli na organi-
zaci a úspěšném průběhu dětského dne. 

Fota a text: Ivana Řoutilová

Fota: archiv MO ČSSD Rýmařov
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Z okolních obcí a měst

Poděkování za spolupráci
Jménem zastupitelstva obce Dolní Moravice bych chtěl poděkovat
studentům bývalé Střední školy Rýmařov, nynějšího Gymnázia
a Střední odborné školy Rýmařov, za osmiletou spolupráci s našimi
seniory. Kulinářské speciality i turistické zajímavosti, se kterými je
seznamovali, byly příjemným zpestřením jejich života. Poděkování
patří i učitelům, především Mgr. Nataše Skoupilové a Mgr. Miroslavě

Koreníkové, které celý projekt zaštiťovaly. Dík patří i žákům a učite-
lům ZUŠ Rýmařov, kteří vždy před vánočními svátky připravili zají-
mavý program.
Přejeme všem příjemné prázdniny a těšíme se na další spolupráci.

Pavel Kopeček,
starosta Dolní Moravice

Letní akce v obci
Malá Morávka – Karlov, léto 2014

datum akce pořadatel
20.-22. 6. Keltské dny – Karlov pod Pradědem
21.-22. 6. FDF Bike camp – horská kola Horský hotel Kopřivná
27. 6. Beach volejbal Horský hotel Kopřivná
28. 6. Výron cup – smíšená družstva volejbal TC Praděd

5. 7. Pivní fest – spunk freeride&music club Spunk club
19. 7. Karlovský maraton – tábořiště TC Praděd

MTB sprint horských kol – tábořiště TC Praděd
Mistrovství MM v přípravě guláše TC Praděd

datum akce pořadatel

2. 8. Den obce Obecní úřad
16.-17. 8. Borůvkové hody
16. 8. Memoriál Jiřího Hudáka Hasiči
23. 8. Dub cup - sjezd horských kol Ski areál Myšák
23.-24. 8. FDF Bike camp – horská kola Horský hotel Kopřivná
30. 8. Šála Děda Praděda – Praděd TC Praděd

6. 9. Krejča cup – nohejbal TC Praděd
20.-21. 9. Řízkové hody

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 5
Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 5. 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!
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otevřený dopis zastupitelstvu města
Vážení přátelé,
původně jsem se chtěla ptát, proč byl vyká-
cen lesík v polovině Strálecké ulice, ale pro-
tože bylo na stránkách města a poté
i v Rýmařovském horizontu zveřejněno vy-
jádření pana starosty ke kácení stromů v na-
šem městě, přejdu hned k dalšímu dotazu,
který s tím původním úzce souvisí.
Na kácení stromů v lesíku na Strálecké ulici
tehdy dohlížel sympatický mladý muž. Na
mé otázky PROČ? trpělivě odpovídal: lesík
zde roste už více jak sto let, byl napaden ků-
rovcem, budou zde vysázeny kultury vhod-
nější pro tento region… Bylo mi líto všech
těch stromů a ptáků hnízdících v jejich koru-
nách, ale asi to bylo nezbytné. 
Jenže na samém konci Strálecké ulice stojí

ještě jeden lesík, o jehož osud se opravdu bo-
jím, a obavy o něj mě donutily psát tento do-
pis. Ten sympatický mladý muž mi na otáz-
ku, zda budou kácet i tento lesík, odpověděl,
že ZATÍM ne, že se všechno najednou stih-
nout nedá. Nejsem odborník, ale tento lesík
mi nepřipadá přestárlý, nemocný a napadený
kůrovcem. Každoročně přirůstá, rodí šišky,
na kůře smrků jsem neobjevila drtinky ani
závrty s pryskyřicí po proniknutí kůrovce,
neopadává kůra a o zdraví stromů určitě vy-
povídá i to, že desítky let odolávají téměř bez
polomů nárazům větru ze všech světových
stran. Hnízdí zde poštolky, roste hřib nacho-
výtrusný, o funkci lesíku jako větrolamu se
nebudu rozepisovat, je nezastupitelná.
Těžko se můžu smířit s tím, že z důvodu ně-

jakého zaškatulkování lesíka do kolonky les-
ního pozemku by mohl být jen tak vykácen,
že o jeho osudu by třeba rozhodl někdo od
stolu, aniž by se zajímal o zdravotní stav
stromů, jak by tomu muselo být v případě, že
by byl evidován např. jako stromořadí nebo
souvislý zapojený porost dřevin, v němž je
každý jednotlivý strom chráněn. Představa
zaškatulkování a tím zpečetění osudu několi-
ka desítek stromů je pro mě absurdní. Navíc
tento lesík stojí až za posledním domkem na
Strálecké ulici a jako takový snad neodpoví-
dá typu malého zranitelného lesa v blízkosti
lidských sídlišť. A tak se ptám: Co bude s le-
síkem na konci Strálecké ulice?

S pozdravem Růžena Jablončíková,
Slunečná 1, 795 01 Rýmařov

odpovídá starosta Petr Klouda
Lesík, o kterém čtenářka Rýmařovského hori-
zontu píše, má spíše charakter remízku, kde
kdysi v minulosti někdo vysadil smrkovou alej
a postupně se připojily – pravděpodobně nále-
tem nebo výsadbou, javory, jeřáby, bezy a další
druhy stromů a keřů. Je tvořen dvěma menšími
parcelami – evidovanými jako lesní pozemky,
z nichž jedna je majetkem města a druhá je ma-
jetkem Lesů České republiky, s. p. (LČR).
Pozemky v terénu nemají zřetelné hranice, a tak
není možné bezpečně zjistit, na kterém pozem-
ku stromy rostou. Předpokládám, že pozemek
ve vlastnictví LČR se dříve či později stane ma-
jetkem města v důsledku probíhajících směn
pozemků mezi městem Rýmařovem a LČR
s cílem scelovat roztříštěné pozemky a zjedno-
dušit tak vlastnické vztahy a hospodaření v le-
sích. Nemohu předjímat, jak naloží na své par-
cele s lesním porostem podnik LČR. Na parce-
le města budou stromy v budoucnu vytěženy,
pokud dosáhnou mýtného věku nebo se jejich

zdravotní stav náletem lýkožrouta nebo polo-
mem natolik zhorší, že budou muset být vytě-
ženy dříve. Myslím si, že lesík žádný takový zá-
sah prozatím nevyžaduje, ale nejsem odborník.
Odborný dohled a hospodaření v lesích města
má na starosti společnost Spojené lesy, s. r. o.
Musím se ještě vyjádřit k této pasáži dopisu:
„Těžko se můžu smířit s tím, že z důvodu něja-
kého zaškatulkování lesíka do kolonky lesního
pozemku by mohl být jen tak vykácen, že o jeho
osudu by třeba rozhodl někdo od stolu, aniž by
se zajímal o zdravotní stav stromů, jak by tomu
muselo být v případě, že by byl evidován např.
jako stromořadí nebo souvislý zapojený porost
dřevin, v němž je každý jednotlivý strom chrá-
něn. Představa zaškatulkování a tím zpečetění
osudu několika desítek stromů je pro mě ab-
surdní.“
O vykácení lesíka na Strálecké ulici nerozhodlo
„zaškatulkování“ ani někdo „od stolu“, ale jeho
zdravotní stav a věk smrků. Pokud bychom ho

ponechali svému osudu, velmi brzy by připo-
mínal Šumavu – smrky by uschly a navíc by se
z nich do okolí šířily další generace lýkožrouta.
Neřešení tohoto problému by působilo další
škody svému okolí. Stromy v lesíku chřadly
v důsledku masivního náletu lýkožrouta už ně-
kolik let. Stav se v důsledku loňského sucha
a tepla rychle zhoršoval. Na špatný stav lesíku
nás upozorňovali i místní občané. Protože jde
o lesní pozemek a porost, podléhá navíc dalším
pravidlům hospodaření, ale také možné kontro-
le lesních inspekcí a finančnímu postihu pro
správce lesa, pokud by problémy s lýkožroutem
neřešil. Lesík byl prakticky stejnověká smrková
monokultura (kromě náletů) a nebyl nikdy
v minulosti pěstován jako třeba smíšený park
s různověkými stromovými a keřovými patry,
kdy odstranění jednoho nemocného nebo staré-
ho stromu neznamená pro porost a jeho funkce
vážnější zásah a změnu. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Poděkování za rýmařovské náměstí
Ráda bych poděkovala za krásné rýmařovské
náměstí, které jsme v pátek 6. června králov-
sky, radostně a s velkým Božím požehnáním
(neboť bez Božího požehnání marné naše na-
máhání) otevírali. To bylo moje velké přání bě-
hem celého náročného pracovního roku. 

Pan děkan při slavnostním aktu hovořil důstoj-
ně, s prosbami o vyslyšení a s krátkou modlit-
bou, která šla do nebe i do lidských srdcí všech
přítomných občanů. Pásku přestřihli starosto-
vé Rýmařova, Ozimku a Krompach, náš mí-
stostarosta, důstojný P. František a MUDr.

Bohumil Servus a tím
bylo naše opravené
náměstí slavnostně 
otevřeno. S oslavami
se začalo už ráno,
slunce nás vítalo, aby-
chom se potěšili dět-
mi, tanečními vystou-
peními, pohádkami,
večer ohňovým diva-
dlem a nakonec krás-
ným ohňostrojem.
Když se mě jeden
mladý muž zeptal, pa-
ní Schreiberová, kdy
jste naposledy viděla
takovou krásu na na-

šem náměstí? Řekla jsem: Nikdy, dnes poprvé
a doufám, že ne naposledy!
Tato radost mi připomněla knížečku od spiso-
vatelky Jany Schlossarkové, kterou mám na
stole, Smich a plač v jednym měchu v krásném
hlučínském nářečí. Radost nemusí vyvolat jen
smích, ale i pláč dojetí nad úspěšným velkým
skutkem pro druhé. A to se našemu zastupitel-
stvu, pracovníkům městského úřadu a firmám,
které náměstí za každého počasí opravovaly,
aby bylo co nejdříve průchodné, na 100 % po-
vedlo. A proto jim přeji i nadále mnoho tako-
vých dobrých počinů a chci jim za naše obča-
ny i svým jménem říct: Děkujeme vám!
Kdyby s námi mohl slavit i náš bývalý pan pre-
zident Václav Havel, řekl by: Rýmařov vzkvé-
tá do krásy, proto si važme lidí, kteří vše vy-
tvořili pro nás a naši budoucnost, pro ty, kteří
přijdou po nás. Nešlap, nelámej, člověče, který
jsi ještě nic nesadil! Ale buď vděčný za krásu
našeho milého společného domova a nezapo-
meň na to kouzelné slůvko, které předávej
i svým dětem: Děkuji. Olga Schreiberová
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Akce hradu Sovince
Kulturní akce

5. – 6. 7. Sovinecký šperk – jarmark šperkařů a řemeslníků se
šermířským programem 

11. – 13. 7. Za čest krále – Sovinec v temné době třicetileté války,
výstava zbraní a zbrojí s ukázkou života a řemesel v ob-
léhaném hradě, večerní doprovodný program zakonče-
ný ohňovou show

19. – 20. 7. Hon na hradní bestii – šermířský den s celodenními
hrami pro děti 

26. – 27. 7. Střevíc kněžny Hortenzie – moravské pověsti a po-
hádky s bílou paní 

Výstavy
7. 6. – 28. 9. Jan Naš: plastiky – výstava známého olomouckého

výtvarníka

Připravujeme
2. – 3. 8. Na příkaz císaře – rytířský turnaj s mečem, etiketa při

námluvách 
9. – 10. 8. Past na medvěda – sokolnické slavnosti, výcvik dra-

vých ptáků 

16. – 17. 8. Hodokvas rytíře Kobylky – tradiční historicko-řeme-
slný jarmark, v sobotu večer velkolepý večerní program
Ďábel přichází

23. – 24. 8. Tajemství prokleté truhly – festival práva útrpného,
lapkové a kati při práci na loupežnické stezce 

30. 8. Hradozámecká noc s netopýry

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

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

do života každého občana České republiky.
Je nejvyšší čas se s jednotlivými změnami
seznámit. Naše redakce ve spolupráci s pora-
denskou společností P-team Rýmařov se síd-
lem v Jihlavě připravila seriál věnovaný no-
vému občanskému zákoníku. V jednotlivých
dílech seriálu budeme přinášet nejpodstat-
nější změny, které se dotýkají zejména obča-
nů našeho města, rodin s dětmi, manželů
a manželského soužití, majetku, bytové poli-
tiky a dalších.

Velké změny v rodinném právu – 4. díl
Jeden z rodičů nemůže rodinu vystěhovat z bytu

Má dlouholetá klientka, říkejme jí Jana, mi
asi před třemi lety do telefonu těžkým hla-
sem popisovala životní etapu, kterou byla
nucena podstoupit se svým exmanželem. Po
rozvodu chtěl manžel Janu a vlastní dítě vy-
strnadit z bytu, do kterého Jana investovala
nemalé peníze, čímž tvořila hmotný majetek,
který by těžko u soudu prokázala. Manžel si
toho byl vědom a nechtěl Janě nic nechat.
Manžel později dokonce podal na Janu žalo-
bu na vyklizení. Kdyby se stejná situace Janě
stala dnes, už by manžel díky novému ob-
čanskému zákoníku neměl tak volné ruce.
Spousta rodičů si může oddychnout. Nový
občanský zákoník chrání děti, slabší a zne-
výhodněné. Po rozvodu už nebude pro jed-
noho z rodičů tak jednoduché nechat vlastní
rodinu bez prostředků, nebo dokonce bez
střechy nad hlavou. Protože nový občanský
zákoník nevnímá manželství pouze jako pro-

středek k založení rodiny či řádné výchově
dětí, ale nově klade důraz i na vzájemnou
podporu a pomoc manželů. 
V praxi to vypadá následovně: Manžel, který
má právo byt prodat či vypovědět nájemní
smlouvu, protože jej nabyl či smlouvu pode-
psal ještě před vznikem manželství a může
s ním zároveň nakládat samostatně, toto prá-
vo již nemá, pokud v bytě rodina bydlí a ne-
má zajištěno odpovídající náhradní bydlení,
které by musel manžel zajistit. To platí jak
v době manželství, tak pro rozvedené rodiče.
Pakliže by jeden z manželů toto právo poru-
šil, může druhý manžel požadovat po soudu
určení neplatnosti takového jednání. To platí
dokonce i po rozvodu – soud v takovém pří-
padě zřídí věcné břemeno bydlení rodiny za
běžné nájemné, a to zpravidla až do doby,
než děti odrostou a budou schopny se samy
živit. 

Podobně je to s ochranou věcí tvořících ob-
vyklé vybavení domácnosti, které zajišťuje
základní životní potřeby rodiny a které záro-
veň slouží k obvyklému každodennímu fun-
gování rodiny. Vlastník těchto věcí nemůže
bez souhlasu druhého manžela nakládat s tě-
mito věcmi, a to ani v případě, že věci vlast-
ní. V praxi to znamená, že vám exmanžel ne-
může odnést životně důležité věci z bytu, ja-
ko je např. pračka, postel, lednička atd. 
Nový občanský zákoník opět dokazuje, že
manželství a rodina je na prvním místě a že
je to velká odpovědnost, která se velmi pod-
ceňuje. Důkazem je každé druhé rozvádějící
se manželství, v čemž jsme v Evropě jednič-
ky. Za rozvody nestojí nejčastěji nevěra nebo
peníze, jak si mnozí myslí, ale především
rozdílnost povah, názorů a zájmů obou man-
želů, tyto důvody uvádí neuvěřitelných 89 %
rozvádějících se párů. Jiří Prášil, P-team

Essox uvádí chybné RPSN u 20 tisíc smluv
Za poslední dny jsem zaznamenal velký zá-
jem ze strany klientů přepočítat RPSN 
u úvěrových smluv sjednaných u Essoxu.

Musím potvrdit vyjádření v médiích, po pře-
počtu jsou rozdíly vysoké. Špatně spočítanou
sazbu RPSN u půjčky má dle odhadu téměř

20 tisíc klientů úvěrové společnosti Essox ze
skupiny Komerční banky. Za tuto chybu do-
stala uvěrová společnost od České obchodní
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inspekce (ČOI) dvoumilionovou pokutu. 
Tyká se to zřejmě smluv uzavřených od roku
2011 do roku 2013. Klienti se mohou se stíž-
ností obrátit přímo na ČOI. Je nutné upozor-
nit na to, že pokuta, kterou Essox dostal od
ČOI, hned neznamená, že bude firma auto-
maticky klientům vracet peníze. V případě,
že se Essox s klienty nedomluví, nezbude
jim nic jiného než se obrátit na finančního 
arbitra. Ovšem jeho rozhodnutím nemusí ce-
lý spor skončit, po případném odvolání se
jím bude zabývat soud, což může trvat dlou-
hé roky. Nezbývá nic jiného než zkontrolo-
vat vlastní úvěrové smlouvy, v případě nes-

rovnalostí písemně kontaktovat svou uvěro-
vou firmu a pokusit se dohodnout či navrh-
nout kompromis. Pokud by firma vše zamít-
la, pak záleží na každém klientovi zvlášť,
jestli podá stížnost a bude věc řešit přes fi-
nančního arbitra nebo přímo u soudu. 
Existuje síť spotřebitelských organizací
a sdružení, které podporuje dotací i minister-
stvo průmyslu a obchodu, a tyto organizace
by mohly pomáhat například ve sdružených
žalobách spotřebitelů. Osobně mě zaráží vý-
roky určitých lidí, že zákon porušen nebyl.
Asi spotřebitelům naznačují, že velké a silné
společnosti si mohou dovolit všechno. Ale

kdo ví, možná se k problému uvěrová spo-
lečnost Essox postaví zodpovědně a navrhne
klientům kompromis. 
Je nutné si uvědomit, že chybný výpočet se
může objevit i u jiných uvěrových společ-
ností, a je důležité si zkontrolovat jakoukoliv
uvěrovou smlouvu bez ohledu na to, od koho
si klient půjčil a kdy smlouvu sepsal. Takové
a podobné případy nám dávají jasný signál,
že věřit v dnešní době nemůžeme nikomu.
Článkem jsem nechtěl sdělit, že uvěrová spo-
lečnost to udělala úmyslně, ale dle mého ná-
zoru se za chyby platí a měly by za ně nést
odpovědnost i velké společnosti. Jiří Prášil

Zprávy z volejbalu
Poslední a celkově pátý turnaj
Okresní volejbalové ligy starších
žáků-mixů sezóny 2013/2014 se
odehrál v sobotu 31. května
v Rýmařově. U domácího druž-
stva žáků byl znát výkonnostní
posun od začátku sezóny, když
v konečných výsledcích obsadili
nádherné stříbrné místo za favori-
zovaným družstvem ZŠ Jesenická
Bruntál a obhájili tak loňskou
příčku. Svou bojovností Rýma-
řovští dokázali nejedno utkání do-
vést do vítězného konce a své
kvality, které postupně budovali
od prvních tréninků, uplatnit prá-
vě v rozhodujících míčích. 
Velké díky za vzornou reprezenta-
ci Rýmařova patří Karolíně Hra-

balové, Zlatce Zobalové, Leoně
Šubové, Nikole Kratochvílové,
Petru Hrabalovi, Michalu Ulri-
chovi, Milanu Lasovskému, Mi-
roslavu Šmídovi, Martině Ohrád-
kové, Jiřímu Lasovskému, Jakubu
Bitalovi a Lukáši Kramaříkovi
a v neposlední řadě trenérkám
Květě Švédové a Věře Krato-
chvílové.
V sobotu 14. června se uskutečnil
první ročník smíšeného volejbalo-
vého turnaje RyoCup 2014. Do
prezenční listiny bylo zapsáno
osm týmů. První zápasy ve skupi-
nách byly spíše seznamovací, ale
již každý další zápas byl nabitý
dramatickými momenty. Mnohá
utkání byla jako na houpačce,

všechny týmy bojovaly o každý
míč. Některé využívaly hry stře-
dem a překvapovaly své soupeře
rychlými míči a rapidním násko-
kem bodů. 
Stejně dramatické jako zápasy by-
lo i počasí, které nejednou hráče
zahnalo pod přístřešek. Dešťové
kapky ani kroupy je však nikterak
nezaskočily. Po dohrání základ-
ních skupin se další zápasy odehrá-
ly systémem play-off. První místo
nakonec vybojoval tým Bulhaři,
stříbro získalo družstvo VŠV BKO

a z bronzu měl jistě radost i „nej-
lepší hráč Rýmařova“ Bořek
Kobolka a jeho Bořkův tým. 
Tímto turnajem také volejbalový
oddíl Jiskra Rýmařov oficiálně
zahájil letní volejbalovou sezónu
na novém hřišti. Hráčům se spor-
toviště vybudované v areálu ZŠ
na ulici 1. máje náramně zamlou-
valo a pochvalovali si i zázemí
poskytnuté základní školou.
Tímto velmi děkujeme vedení
školy za vstřícnost při pořádání
tohoto turnaje. Martina Ujfaluši

Sport

Fota: archiv M. Ujfaluši
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Fotbalové celebrity sehrály benefiční zápas na hřišti TJ Jiskra
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Pátek tfiináctého je pro vût‰inu lidí
spojen˘ se smÛlou, to ale urãitû ne-
platilo pro benefiãní utkání (13. 6.),
které pfiilákalo na trávník TJ Jiskra
témûfi 2000 divákÛ. 
Osmasedmdesátinásobný repre-
zentant České republiky, jedna-
dvacetinásobný reprezentant ČR
hráčů do 21 let, rýmařovský ro-
dák, fotbalista Tomáš Ujfaluši za-
čínal svou fotbalovou kariéru
v žákovských družstvech TJ Jis-
kra Rýmařov. V roce 1991 se stal
hráčem Sigmy Olomouc, násled-
ně hráčem SV Hamburg, se kte-
rým vyhrál v roce 2003 německý
ligový pohár. Po působení v ital-
ském mužstvu ACF Fiorentina se
stal hráčem Atlética Madrid, se
kterým dokázal vyhrát evropskou
ligu UEFA a superpohár UEFA.
V posledním zahraničním angaž-
má v tureckém Galatasaray
Istanbul získal mistrovský titul.
V sezóně 2013-2014 byl hráčem
mistrovské Sparty Praha. V pátek
13. června přijel Tomáš Ujfaluši
na rýmařovský trávník v rámci
benefičního utkání na podporu
kopané v našem regionu.
Společně s Tomášem se na našem
hřišti představilo několik býva-
lých reprezentantů a fotbalových
osobností. Diváci tak na vlastní
oči spatřili v akci fotbalové celeb-

rity Zdeňka Grygeru, Milana Ba-
roše, Radoslava Kováče, Martina
Vaniaka, Marka Jankulovského,
Vladimíra Šmicra, Radka Šírla,
Stanislava Vlčka, Martina Lukeše
a mnoho dalších fotbalových 
osobností, mezi nimiž nechyběli
ani portugalský reprezentant a ka-
marád Tomáše z Atlética Madrid
Simao Sabrosa nebo dlouhole-
tý reprezentační masér Jiří Vít
z Olomouce. Z benefičního zápa-
su se omluvili fotbalisté Miroslav
Baránek a Václav Svěrkoš. Hlav-
ním rozhodčím zápasu byl Fran-
tišek Ujfaluši, bývalý ligový roz-
hodčí, kterého v průběhu utkání
vystřídal Marcel Ujfaluši, pomez-
ními rozhodčími byli Zdeněk
Škárek z Olomouce a Jindřich Šilt
z Mohelnice. 
V předzápase na hřišti bojovali
nejmenší zástupci fotbalového
klubu TJ Jiskra v přátelském ut-
kání proti Kovohutím Břidličná
v kategorii mladších přípravek
a v zápase proti Sigmě Olomouc
v kategorii starších přípravek.
Předtím se spolu utkaly týmy
mladších žáků z Jiskry Rýmařov
a Slavoje Bruntál. 
V benefičním zápase, který se
konal z popudu Tomáše Ujfalu-
šiho, nešlo v žádném případě
o jeho „poslední zápas“ či medi-

álně prezentovaný „poslední vý-
kop“, ale o profesionální fotba-
lovou exhibici, při které o divác-
ké zážitky nebyla nouze. Diváci
a fotbaloví fanoušci si také přišli
na své při téměř hodinové auto-
gramiádě, která neunikla zájmu
přítomných novinářů. 
Sestavy jednotlivých mužstev
byly následující: kapitánem „ze-
lenožlutých kanárků“ byl Tomáš
Ujfaluši s číslem 17, jeho tým
tvořili spoluhráči Martin Vaniak
starší, René Bolf, Radek Širl,
Radek Hrabala, Simao Sabrosa,
Daniel Smejkal, Vladimír Šmi-
cer, Martin Lukeš, Vladimír Ci-
bulka, Arben Topaly, Martin Širl,
Václav Hlobil, Radim Prece-
chtěl, Ivo Krajčovič a Filipo.
Kapitánem červenomodrých byl
Radim Ujfaluši a sestavu tvořili
Radim Kučera, Marek Janku-
lovski, Zdeněk Novosad, Zde-
něk Grygera, Libor Šebík, Ra-
doslav Kováč, Pavel Zavadil,
Stanislav Vlček, Marek Heinz,
Jan Šuba, Petr Chytil, Radek
Šindelář, Gert Bernard, Lukáš
Meluš a Martin Fenin. Milana
Baroše nepustilo do utkání zra-
nění, a tak se soustředil pouze na
povzbuzování svých kamarádů.
Před slavnostním výkopem se
hráči shromáždili na hřišti společ-

ně s fotbalisty rýmařovské mladší
a starší přípravky ke společnému
fotografování a následně fotbalo-
ví kamarádi předali Tomáši Ujfa-
lušimu dárek – pánský sportovní
náramek Baraka, kombinující
drahé materiály a ocel s přírodním
kaučukem. Krátce po 17. hodině
zahájil rozhodčí František Ujfa-
luši slavnostním výkopem bene-
fiční zápas, který se hrál v čase
dvakrát čtyřicet minut. O herní
legrácky a šprýmařské potyčky
nebyla nouze. Výsledné skóre
skončilo 8:7 pro tým Tomáše Uj-
falušiho a výtěžek z benefičního
zápasu půjde ve prospěch mláde-
žnických fotbalových družstev
Rýmařova, Bruntálu a Břidličné. 
Na závěr fotbalového odpoledne
proběhla taneční zábava s lito-
velským hudebním seskupením
Kalliope. Hlavním mediálním
partnerem benefičního zápasu
bylo Rádio Haná a dalšími vý-
znamnými sponzory Kovošrot
Moravia cz, a. s., Řeznictví
Tichý – Háj ve Slezsku, Luboš
Dřevo – hotel Excelent a Allrisk.
Poděkování patří také Policii
ČR, bezpečnostní agentuře
BIDS a fotbalovému oddílu TJ
Jiskra Rýmařov za propůjčení
stadionu. 

JiKo

Fotbaloví dorostenci jsou mistry krajské soutěže
V sobotu 7. června se dorostene-
cká Jiskra rozjela k dalšímu
mistrovskému utkání, tentokrát
na půdu Budišova. Neuběhly ani
tři minuty a Tomáš Němec po
nahrávce Barana otevřel skóre.
V 5. minutě zvyšoval Tomeček
po narážečce Vaněrka na 0:2
a v 10. minutě to už bylo po gó-
lu Vaněrka 0:3 pro Rýmařov.

Hned po rozehrání nahrál Baran
dobře naběhnutému Němcovi,
který zvyšoval na 0:4. V 18. mi-
nutě si Němec s Baranem role
prohodili a Baran dorazil míč za
gólmanova záda. Na 0:6 pro
Rýmařov zvyšoval a hattrick
završil všudypřítomný Němec,
jemuž Pavel Kopeček poslal
nádherný centr do šestnáctky.

Němec se prosadil i počtvrté po
nahrávce Sudka. Gólové hody 
uzavřel Vaněrek, který zvýšil na
konečných 0:8 pro Rýmařov. 
Tímto vítězstvím si kluci po
vzoru našeho A mužstva zajistili
s předstihem potřebný bodový
náskok a získávají letošní fotba-
lový titul mistrů dorostenecké
krajské soutěže MSKFS sk. A!

Góly: Němec 4x, Vaněrek 2x,
Tomeček, Baran.
Sestava: Kubját - Pavel Kopeček
(50‘ Hleba), Cabák, Zifčák, Jan
Kopeček, Vajdík, Lesák,
Vaněrek, Baran (55‘ Sudek),
Němec, Tomeček. Vedoucí:
Zdeněk Kudlák, trenér: Tomáš
Durna. Tomáš Durna, 

TJ Jiskra Rýmařov

Fota: Adéla Macková
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Autokrosaři z Rýmařova stáli na bedně
V sobotu 7. června se jel závod
Auto Lašák Hyundai cupu Rý-
mařov 2014, který se měl jet 
30. května a musel být pro nezpů-
sobilost tratě odložen. Dráha byla
podmáčená a závod by byl nere-
gulérní. Do závodu se přihlásilo
sedmnáct jezdců, kteří jeli na
skvěle připravené trati za velmi
příznivého počasí ve dvou divi-
zích – D1 a D2. Na závody se opět
přišel podívat velký počet diváků.
Zájem o tento druh sportu roste.
V divizi D1 v základních jízdách
kraloval štěpánovský jezdec
Zdeněk Kračmář s vozem Škoda

Felicie, který vyhrál i finálovou
jízdu. V konečném pořadí divize
D1 za ním na druhém místě skon-
čil Dominik Křistek z Uničova
s vozem stejné značky a bronz vy-
bojoval František Zachara s vo-
zem Daihatzu z Horního Města.
V divizi D2 bylo jasné hned od
začátku závodu, že se v boji o ví-
tězství utkají rýmařovský jezdec
Stanislav Salek a krnovský
Ondřej Lalák. Tento duel se pro-
mítl i do finálové jízdy, v níž na-
konec vyhrál rýmařovský jezdec.
V konečném umístění závodníků
si pro zlato přijel Stanislav Salek

s VW Golf, stříbro náleželo On-
dřeji Lalákovi, který závodil rov-
něž s VW Golf, a bronzovou příč-
ku získal rýmařovský jezdec
Pavel Skoumal s peugeotem.
Říká se, že závodění se dědí z ot-
ce na syna, a platí to také v přípa-
dě rýmařovských závodů. Loň-
ský celkový vítěz divize D1 Jiří
Křistek z Uničova předává boha-
té zkušenosti svému synu Domi-
nikovi, který jede závody ve vel-
mi dobré formě a je v popředí cel-
kového hodnocení. V květnu se
stálý jezdec František Zachara
z Horního Města dožil význam-
ného životního jubilea a pořada-

telé mu při té příležitosti předali
upomínkový pohár. 
Poděkování si zaslouží členové
Sboru dobrovolných hasičů Hor-
ní Město za spolupráci a kropení
prašné trati. Bez této pomoci by
se závod uskutečnil jen s velkými
obtížemi.
Další závod seriálu Auto Lašák
Hyundai cup Rýmařov 2014 je
naplánován na sobotu 28. června.
Poděkování si zaslouží tradičně
všichni diváci a přátelé autohob-
bycrossu v Rýmařově za skvělou
podporu jezdců na trati. 

Jan Dohnal
Štěpánovský jezdec Zdeněk Kračmář s vozem Škoda Felicie, vítěz di-
vize D1 Fota: Miroslav Škoda

Zlato v divizi D2 vybojoval Rýmařovák Stanislav Salek s vozem VW
Golf

Desetibojaři doběhli do cíle
V pátek 6. června, kdy se slavnostně otevíralo rýmařovské náměstí, uza-
vírali rýmařovští desetibojaři 38. ročník této ojedinělé soutěže během na
60 m. Organizátor disciplíny Karel Toman objednal ideální počasí, které
se skloubilo s výborným zázemím na novém atletickém hřišti. Zkrátka to
bylo důstojné zakončení celoročního zápolení.
Jako první zaklekli do startovních bloků muži kategorie C. Ihned po star-
tu ukázal Ivo Volek soupeřům záda a zvítězil časem 9,72 s před
Jaroslavem Hofmanem (10,35 s) a Václavem Orlíkem (13,35 s).
Po nich se předvedly ženy kategorie A. Nejrychlejší byla Eva Holubová
s časem 10,68 s. Druhá skončila Veronika Jelenovičová (10,91 s), pro tře-
tí místo si doběhla Libuše Staníková (11,09 s).
Ve starší ženské kategorii svedly Markéta Míčková a Marta Cicková vy-
rovnaný souboj, takže o pořadí rozhodovaly setiny sekundy. Mohutným
finišem si prvenství pojistila Marta Cicková s časem 9,97 s před Markétou
Míčkovou s 10,01 s, třetí doběhla Alena Jurášová s časem 11,00 s.
V kategorii mužů B vpadli do cíle na prsa stejně Josef Vosyka a Jiří Jaroš
s časem 9,00 s. Ani cílová fotografie neodhalila rozdíl, a tak se svorně po-
dělili o prvenství. Třetí skončil Josef Svedoník (9,50 s).
A nejlepší přišlo na závěr – souboj mužů kategorie A. Zde zvítězil Karel
Toman, který dosáhl vynikajícího času 7,63 s, druhý skončil Pavel Holub
s časem 8,13 s a třetí místo patřilo Janu Hnilovi za výkon 8,33 s.
Po bojích na dráze se účastníci přesunuli do hospody Na Statku, kde pro-
běhlo slavnostní ukončení 38. ročníku Rýmařovského desetiboje. V úvo-
du poděkovala hlavní organizátorka desetiboje Alena Jurášová všem, na
nichž ležela nelehká organizace soutěží a kteří nelitovali času a úsilí pro
dobrou věc – patří mezi ně rodina Sovišova, Jaroslav Hofman, Jaroslav
Lachnit, Josef Vosyka, Rudolf Heisig a Karel Toman. Poděkování však
náleží i všem ostatním, kteří byli pořadatelům k ruce a svou pomocí při-
spěli k hladkému průběhu soutěží. Velký dík patří i městu Rýmařovu za
finanční pomoc a vedení Základní školy Rýmařov za poskytnutí sportov-
ního zázemí.

A kdo se stal držitelem nádherných pohárů?
Zlato Stříbro Bronz

Ženy A Andrea Továrková Marcela Žáková Eva Holubová
Ženy B Alena Jurášová Eva Sovišová Markéta Míčková
Muži A Jan Hnilo Vladimír Pán Pavel Holub
Muži B Josef Vosyka Josef Svedoník Jiří Štanglica
Muži C Ivo Volek Jaroslav Hofman Václav Orlík 
Po ukončení oficiální části se rozpoutala zábava s hudebním doprovodem
Rudy Heisiga, kterému zdatně pomáhali i někteří hudebně nadaní deseti-
bojaři. Letošní ročník byl i něčím výjimečný. Poprvé v historii soutěže byl
zakončen slavnostním ohňostrojem, který udělal velmi hezkou tečku za
celoročním zápolením ☺.
Už se těšíme na další, v pořadí již 39. ročník. Ten bude zahájen tradičně
v rámci Rýmařovské padesátky v sobotu 6. září 2014 turistikou. Věříme,
že do něj nastoupíme s úsměvem, odhodláním, plni chutě, kamarádství
a v plném počtu. Rádi mezi námi přivítáme i nové zájemce. A. Jurášová

Foto: archiv Desetiboje
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám skoro nové stříbro-červené elektrokolo. Důvod prodeje:
nevhodný dárek. Němec-
ký výrobek. Šestistup-
ňová převodovka, dis-
play, světelný ukazatel
směru, odpružené vidlice.
Dojezd 30 – 50 km. Úlož-
ní zadní box na zamyká-
ní, vpředu nákupní košík.
Cena dohodou. Tel: 724
239 956. Dohoda jistá.

• Prodej zahrádky v Rýmařově. Prodám zahrádku 166 m2, osada
u hřbitova, zahrádka číslo 22. Na zahrádce je přívod vody, nový vo-
doměr, chatka, kůlna na nářadí včetně nářadí, obloukovitý pařeník.
Cena dohodou. Tel.: 730 697 958.

• Prodám rodinný dům/chalupu v podhůří Jeseníků, v obci
Janovice u Rýmařova. Momentálně ve stádiu rekonstrukce, dispozič-
ně 5+1, velká zděná stodola, garáž, dvoupatrová půda, zahrada.
Krásné prostředí, možno využít k trvalému bydlení či k rekreaci (vy-
žití v létě i v zimě) anebo ke komerčním účelům. Cena 500 tis. Při ry-
chlém jednání možnost slevy. Bližší info na tel. 774 314 971.

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

v osobním vlast-
nictví. Byt má
plastová okna,
sporák, bojler
a vytápění plyno-
vým kotlem. WC
a koupelna jsou
odděleně. Vedle
koupelny s ok-
nem 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 supermarket Lidl, poliklinika a náměstí. Dům je
cihlový, má čtyři poschodí. Na každém patře jeden vlastník bytu, tedy na-
prosté soukromí. Parkování u domu. Cena dohodou. Tel: 704 034 524.
http://reality.bazos.cz/inzerat/35336333/Prodej-bytu-21-se-satnou-
v-Rymarove.php

Firma Zothex, s. r. o., 

pfiijme

pracovnici 
pro obor práce v ‰icí dílnû

Kontakt na mobil 603 465 155
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 4. 7. 2014

Uzávěrka pro vydání je 

ve čtvrtek 26. 6. 2014 

do 12 hodin

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