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Kraj‰tí radní se setkali se zástupci 
místních spolkÛ a sdruÏení

Americk˘ jazzov˘ trumpetista Laco Deczi 
zahrál na janovickém zámku

Budova b˘valé ‰kolky na Revoluãní 
ulici se zmûní v chránûné bydlení

Komunikace Jifiíkov – Sovinec bude 
otevfiena k 15. ãervenci

Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním 
postiÏením uspofiádala turnaj v pétanque

ročník XVI.
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Zlatá TS Neila excelovala na MČR v belly dance

Fota: Dancephoto - Petr Krupička
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Taneční skupina Neila SVČ Rýmařov získa-
la 7. června poslední medailovou trofej le-
tošní soutěžní sezóny. Stříbrné, druhé místo
z národního postupového kola Světla
Orientu vybojovala juniorská soutěžní cho-
reografie The Battle Between Good and Evil.

Tu mohla rýmařovská veřejnost zhlédnout
při slavnostním otevření náměstí 6. června.
Týden před zmíněnou soutěží, tedy 1. červ-
na, však Neila excelovala na jedné z nejpres-
tižnějších tanečních soutěží - Mistrovství
České republiky v belly dance, pořádaném

Czech Dance Organization v Táboře. O pří-
zeň poroty vyrazilo bojovat jedenáct našich
choreografií v různých věkových a tanečních
kategoriích. Osm z nich získalo medaili, a to
pětkrát zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzo-
vé. V Táboře bojovaly tyto choreografie: 

Za letošní soutěžní sezónu tak Neila získala
nádherných osmnáct medailí. Poděkování
patří všem tanečnicím, trenérkám, ale také

rodičům a všem ostatním, kteří Neilu podpo-
rují. Věříme, že medailová a pohárová sbírka
se bude i nadále rozrůstat, stejně jako naše

členská základna. Všem přejeme krásné léto
a těšíme se na taneční parket po prázdninách. 

Kamila Cimbotová
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Rýmařov věru není městcem po-
dobným Krokovým Varům, chybí
mu totiž nejen důstojná postava
ctihodného měštěnína a majitele
říčních lázní Antonína Důry (o je-
ho dvou souputnících a paní
Kateřině nemluvě), ale i lázně sa-
my. Navíc, ač patriotem, musím
konstatovat, že Podolský potok
má k imaginární Orši blízko asi
tak jako Balaton k moři. Přesto
i v našich strohých horských pod-
mínkách nastalo již před dvěma
týdny období nejen dětmi milova-
né, a tak volám spolu s básníkem
– léto budiž pochváleno (ačkoliv
způsob toho letošního se zatím
zdá být vskutku poněkud nešťast-
ným, slibujícím rozmarnost nad
jiné čnící)!
Volám tak samozřejmě i z čiré vy-
počítavosti, neboť, jsa příslušní-
kem stavu učitelského, vyhlížím
každý rok příchod léta s toutéž ne-
dočkavostí a rozechvěním, jako
čeká nepolíbená, za ruku nevzaná
panna svého vyvoleného na první
milostné schůzce. V těsném závě-
su za počátkem léta totiž přichá-
zejí prázdniny a ruku v ruce s ni-
mi zasloužená dovolená. Je to do-
ba nepsaného příměří mezi námi
a našimi svěřenci, kdy se snažíme
vzájemně vyhýbat a nečinit si pro-
tivenství, jež jsou důsledkem ji-
nak nesmiřitelného boje bujícího
po deset měsíců ve školních
škamnách. I když komeniologové
budou jistojistě protestovat, prav-
du měli pánové Rada a Žák, když
ve Študácích a kantorech poprvé
správně přeložili název Komen-
ského spisu Schola ludus jako
Škola je hra, match, zápas. Léto je
milostivé k oběma stranám tohoto
konfliktu, dává zapomenout šrá-
mů utržených na těle i duchu a na-
bízí dočasné smíření.
Je to však i čas plný protikladů.

Lidé z měst hledají odpočinek na
venkově, venkované naopak míří
do aglomerací, horalé sestupují do
nížin a hrouží svá šlachovitá těla
do moří, „nížinné opice“ naopak
vláčí tělesnou schránku po kop-
cích, kotárech a strmých horských
štítech. Úředníci se mění v chalu-
páře a túrují sekačky, nahazují pi-
ly, zapínají brusky, roztáčejí kan-
ga a sekají, řežou, brousí, vrtají,
tlučou jako o život (nebo mini-
málně jako proslavené duo Pat
a Mat). Nahrazujeme si zkrátka
to, co nám v té pracovně-aktivní
části roku chybí a nač není čas,
často tak intenzivně, že bychom
po návratu z dovolené potřebova-
li ještě nějakou dobu na zotave-
nou. Až se divím, že z tohoto fak-
tu nějaká „blíželidu“ strana dopo-
sud neudělala politikum a nepřišla
s požadavkem nezpochybnitelné-
ho práva na „zotavující“ týden.
Jen stěží najdete člověka, který by
léto neměl rád. Ani pyloví alergi-
ci, kteří od časného jara do pozd-
ního podzimu vypadají kvůli 
opuchlým zarudlým očím a te-
koucímu nosu jako myxomatózní
králíci, nedají na ně dopustit. Kdy
jindy vás totiž slunce dokáže uko-
lébat do stavu sladkého nicnedě-
lání, kdy čas jakoby zprůsvitní
a umožní vám ze sebe vystoupit
a žít tak trochu mimoběžně? Kdy
jindy lze ještě dlouho po západu
slunce brouzdat krajinou a přijí-
mat její teplo, dopřát si půlnoční
koupel v rybníce, setkat se u ohně
a grilu s přáteli a společně s nimi
plnit limity pitného režimu, nebo
se oddat kultuře, cestování a po-
znávat cizí kraje a lidi, s nimiž se
za normálních okolností nemáte
možnost setkat? Je v tom možná
i něco mystického, připomínka ži-
vota ve ztraceném ráji, či pro ma-
terialisty života, kdy byl člověk
jen lovcem a sběračem, ne lopotí-
cím se rolníkem, dobývajícím
v potu tváře chléb svůj vezdejší.
Ať už budete, milí čtenáři Rýma-
řovského horizontu, léto a dovole-
nou trávit aktivně či pasivně, do-
ma, v cizině, na horách, u moře,
na chatě, chalupě, v plážovém ne-
bo v montérkách, přeji vám, ať jde
o čas nezapomenutelný, čas napl-
něný odpočinkem, radostí a vším,
čeho je vám zapotřebí, abyste se
cítili co nejlépe a dokázali úspěš-
ně čelit nástrahám zbytku roku.
A stane-li se vám při tom společ-
níkem i jedno ze dvou letních čí-
sel našeho časopisu, budeme rádi.

VlaSt

Pár slov... o chvále léta

Foto na titulní straně:

Vladimír Lehký
Na okraji Malé kotliny
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 19. června se konalo ve velkém sále Střediska volného času
na Okružní ulici dvacáté páté řádné zasedání zastupitelstva, předposled-
ní v tomto volebním období. Na programu byla zpráva o stavu kultury
ve městě, aktuální zpráva o hospodaření města a rozpočtová opatření,

zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2014,
stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rýmařova pro volební obdo-
bí 2014-2018, dále majetkové záležitosti a bod různé. Zastupitelé přijali
celkem padesát usnesení, většinu z nich tvořily majetkové záležitosti.

Kuželna a budova Primy se budou zateplovat 
Státní fond životního prostředí akceptoval žádost města o dotaci na za-
teplení budov na Sokolovské ulici č. 29, 31, 33 (Soukromá střední od-
borná škola Prima) a na Bartákově č. 18 (kuželna). To znamená, že do-
tace bude brzy schválena a pro město uvolněna. Odbor regionálního
rozvoje připravuje soutěž na dodavatele. Realizace staveb bude mít do-
pad na rozpočet města, ke spolufinancování bude použita stávající re-
zerva. Spoluúčast města před vyhlášením výběrového řízení na doda-
vatele stavby by představovala částku 1 770 430 Kč. Předpokládá se,
že částka po soutěži na dodavatele klesne nejméně na 70 % výchozí
hodnoty, tj. asi 1 250 tis. Kč. Stávající rezerva v rozpočtu města by ten-
to výdaj měla pokrýt. 
V případě budovy Primy půjde o výměnu oken a dveří, částečné za-
teplení obvodového pláště, nahrazení čtyř balkónových dveří za okna,
zateplení půdy, stropu a opravy fasádních prvků. Při přípravě projektu

na energetické úspory přistoupilo město Rýmařov k takovému zadání,
aby byly zachovány původní zdobné architektonické a štukatérské prv-
ky na vstupní straně objektu (ze Sokolovské ulice), některé i sto let sta-
ré. Na základě zpracování energetického auditu, který zohlednil navr-
žené řešení a přizpůsobil izolace v ostatních částech objektu, bylo pro-
kázáno, že i bez zateplení vstupní strany objekt vyhoví požadovaným
hodnotám, a proto bude tato část fasády pouze opravena a natřena.
Zateplení ze Sokolovské ulice bude provedeno pouze v části internátu,
aby došlo k lícování celé vstupní fasády. Zde se zdobné prvky nedo-
chovaly, a proto budou na fasádu dodatečně nalepeny jako prvek vyro-
bený na zakázku, vzhledu a tvaru obdobného jako na ostatních částech
objektu, aby se co nejvíce sjednotil vzhled budovy. Na jihovýchodní
straně objektu směrem ke knihovně se taktéž nacházejí zdobné prvky.
Tyto budou po zateplení nahrazeny novými z polystyrenu.

Zpráva o stavu kultury ve městě za rok 2013
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu kultury ve městě za rok
2013, která reflektuje stav a dění v knihovně, muzeu a středisku vol-
ného času, popisuje stav a činnost městského periodika Rýmařovský

horizont, stav městské kroniky a rekapituluje opravy památek na 
území města. Kompletní zprávu lze najít na webových stránkách
města www.rymarov.cz.  JiKo

Příští zastupitelstvo bude mít opět 21 členů
Zastupitelstvo města stanovilo hlasováním počet zastupitelů pro vo-
lební období po komunálních volbách, které se budou konat v letoš-
ním roce 10. a 11. října. Počet zastupitelů bude stejný jako doposud,
tj. 21. Pro velikost našeho města v rozmezí 3000 – 10 000 obyvatel
je stanoven počet zastupitelů 11 až 25 s tím, že rada města může být
volena, pokud má zastupitelstvo nejméně 15 členů, a může dosáh-

nout maximálně třetiny z celkového počtu zastupitelů. Počet členů
rady města je lichý a má nejméně 5 členů a nejvýše 11. Pro rozděle-
ní činností a způsob projednávání agendy ve městě se osvědčila se-
dmičlenná rada a tomu odpovídá nejnižší možný počet členů zastu-
pitelstva 21. Na návrhu se zastupitelé shodli jednohlasně. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Výsledky hospodaření města k 31. květnu 2014
Jedním z nejdůležitějších bodů jednání zastupitelů bylo projednání vý-
sledků hospodaření města k 31. květnu 2014, výhled hospodaření ke
konci roku a s tím spojená rozpočtová opatření. Ke konci května vyka-
zuje městský rozpočet přebytek 10,7 mil. Kč, ale nejdůležitější výdaje
tohoto roku ho ještě čekají. Celkové obrysy rozpočtu se od svého schvá-
lení v prosinci minulého roku podstatně změnily. Rozpočet byl schvá-
len jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 175 mil. Kč. Nyní jsou již
schválena rozpočtová opatření, která příjmy i výdaje zvyšují na 
208,3 mil. Kč. Podstatné je, že se stále daří udržet rozpočet jako vyrov-
naný a není nutné čerpat úvěry nebo půjčky. Na straně příjmů jsou nej-
důležitějšími kladnými změnami neočekávaný přebytek loňského roku
4,6 mil. Kč, zvýšení daňových příjmů také o 4,6 mil. Kč, neočekávané
čerpání dotace na projekt „Kulturní stezkou pohraničí“, který proběhl
v loňském roce a kdy jsme počítali s příjmem dotace 2,5 mil. Kč až v ro-
ce 2015, dotace na naše úspěšné žádosti na projekty „Překladiště tuhé-
ho komunálního odpadu na ul. 8. května“, „Rozvoj eGovernmentu
v ORP Rýmařov“ (obnova a rozvoj IT technologií na úřadě)
a „Cyklostezka Penny Market – Janovice“, vše za celkem 18,2 mil. Kč. 

Na straně výdajů došlo k důležité úspoře za zimní čištění komunika-
cí 2,3 mil. Kč, naopak se navýšily plánované výdaje na opravy ko-
munikací o 3,8 mil. Kč na celkových rekordních 18,8 mil. Kč. Ve vý-
dajích jsou samozřejmě nově obsaženy i částky na realizaci již zmi-
ňovaných projektů, na něž jsme získali dotaci (celkem 22,1 mil. Kč)
a také schválená podpora několika projektům našich příspěvkových
organizací. Rozpočet si stále drží rezervu ve výši 1,6 mil. Kč, kterou
ale budeme muset použít na nejnověji schválené dotace na zateplení
městských budov Sokolovská č. 29, 31, 33 (SSOŠ Prima)
a Bartákova č. 18 (kuželna). 
Rozpočet města se tak celkově výrazně rozšířil, protože jsme měli
připraveny projekty a včas podali žádosti o dotace na potřebné in-
vestice, když současná vláda má snahu zachránit doposud velmi ne-
dostatečné čerpání evropských peněz naší republikou, a proto vyhlá-
sila v krátké době několik dotačních výzev. Zvýšené množství sou-
běžně probíhajících staveb a čerpání dotací, kdy je nutné některé zá-
měry nejdříve plně předfinancovat, představuje pro rozpočet zvýšené
riziko a nejistoty. Ing. Petr Klouda, starosta

Svoz odpadu v Rýmařově - nejsme příliš drazí?
Často se setkávám s otázkou, proč máme ve městě tak drahý svoz od-
padů? Odpady – směsný komunální, separovaný, objemný – pro měs-
to Rýmařov svážejí Městské služby Rýmařov, spol. s r. o. Za svoz, se-
paraci a uložení zaplatilo město v roce 2013 celkem 8 774 969 Kč. Při
počtu 8 782 plátců (8 601 obyvatel a 181 chatařů) byly tedy náklady
na každého z nich cca 1 000 Kč. Při výši poplatku 700 Kč na obyva-

tele muselo město ze svého rozpočtu každého z nás dotovat 300 Kč.
Ceny svozu směsného komunálního odpadu jsou cenami věcně 
usměrňovanými, což znamená, že podléhají vyhlášce č. 450/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů o věcně usměrňovaných cenách a svo-
zová společnost je povinna dodržovat závazný postup při tvorbě ceny
a uplatňovat do ní jen oprávněné druhy nákladů a přiměřený zisk. 
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Největší podíl nákladů tvoří svoz a uložení odpadů na skládce.
Množství vyprodukovaných odpadů v našem městě bylo v loňském
roce 3 555,58 tun, tj. 441 kg odpadu na jednoho obyvatele, při dojez-
dové vzdálenosti přibližně 40 km na skládku v Horním Benešově.
Z celkové částky nákladů ve výši 8 774 969 Kč tvoří přibližně 2/3 (cca
6 000 000 Kč) svoz komunálního a separovaného odpadu (papíru, pla-
stu, skla), 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu a zbylou částku
tvoří odvoz odpadů, které občané ukládají do odpadových center. 
Jen pro představu, odpad týdně svážený kuka vozy představoval za
loňský rok celkem 1 613,35 tun. Množství odpadu (čtyř nejobjem-
nějších komodit) uloženého v odpadovém centru občany (podnikate-
lé jsou zvlášť) dosáhlo výše:
Směsný komunální odpad 165,935 tun
Objemný odpad 632,94 tun
Stavební suť 678,23 tun
Pneumatiky 14,67 tun
Celkem 1491,775 tun
Vyhláška města o svozu a likvidaci odpadů je k občanům města vel-
mi velkorysá a komfortní. Podle této vyhlášky může každý občan
s trvalým pobytem v Rýmařově měsíčně uložit zdarma 0,5 m3 odpa-
du v odpadovém centru nebo na recyklačním dvoře. Tyto odpady tvo-
ří 1/3 z celkové částky za odpady. Město se tak snaží předejít přede-
vším vzniku černých skládek. 
Položme si otázku, co udělat, abychom měli odpady levnější? Prvním
krokem je separace směsného komunálního odpadu. Čím více bude-
me separovat (za uložení separovaného odpadu se neplatí, naopak se
v závislosti na trhu prodává), tím méně odvezeme zbytkového směs-
ného komunálního odpadu na skládku. V současnosti platíme za kaž-
dou uloženou tunu 851 Kč. 
Začněme každý sám u sebe, separujeme všichni stejně poctivě? Dle
mého názoru ne. Někteří z nás si řeknou, proč separovat, stejně nám
odpady zase zdraží! Při tomto způsobu uvažování a jednání nemáme

možnost cenu za odpady snížit.
Politici se snaží už několik let vytvořit nový zákon o odpadech
(v současné době se dokončuje) s tím, že od roku 2020 (navrhují i ji-
ná data) bude zakázáno skládkování a veškerý zbytkový směsný ko-
munální odpad bude spalován. Do té doby mají být poplatky za ulo-
žení na skládkách ještě dvojnásobně zvýšeny.
Stávající spalovny jsou mnohem dále (nejblíže je brněnská) než
skládka v Horním Benešově, kam v současné době odpady vozíme
k uložení, a poplatky ve spalovnách jsou také vyšší. To bude zname-
nat podstatný nárůst poplatků pro město, které se může snažit tento
nárůst eliminovat zvýšením poplatků pro obyvatele. Myslím si, že je
to otázka k zamyšlení i pro ty, kteří doposud odpady neseparují. Síť
nádob na separovaný odpad je dostatečně hustá na to, aby k nim mo-
hl každý přijít. Během léta se ve sběrných hnízdech objeví i červené
kontejnery na kovy, tak aby podíl zbytkového komunálního odpadu
byl co nejnižší. Zřejmě brzy nastane pro města i povinnost separovat
biologicky rozložitelný odpad (především rostlinné zbytky z domác-
ností). Město nedávno umožnilo všem majitelům rodinných domků
se zahrádkami získat zdarma kompostér. 
Druhým krokem je minimalizovat náklady na svoz odpadu
v Rýmařově. Z toho důvodu jsme podali žádost o vybudování pře-
kladiště odpadu v prostoru odpadového centra na ulici 8. května.
Napodruhé bylo město úspěšné a překladiště by mělo být v tomto ro-
ce realizováno. Tím se systém přepravy odpadů podstatně zefektivní
a sníží se náklady na odvoz odpadu. Veškerý odpad se bude svážet do
odpadového centra a pak ve velkoobjemových kontejnerech (objem
40 m3) převážen na skládku. Do jedné soupravy (2 kontejnery) se ve-
jde odpad ze tří kuka vozů. Naším společným cílem je všemi cesta-
mi snížit množství odpadů, které jsou určeny na skládku nebo do spa-
lovny, a maximálně provozně a ekonomicky zefektivnit celý systém
sběru a dopravy. 

Ing. Luděk Šimko, jednatel společnosti MěS Rýmařov, s. r. o.

Jak je to s cenami výrobků a služeb organizací 
zřizovaných nebo spoluvlastněných městem Rýmařov

Cenová strategie města
Město Rýmařov je zakladatelem společností Teplo Rýmařov, s. r. o.,
Městské služby Rýmařov, s. r. o., Byterm, p. o., a spoluvlastníkem
VaK Bruntál, a. s. Tyto organizace vystupují vůči městu, jeho oby-
vatelům a firmám ve městě jako dodavatelé výrobků a služeb
a město má možnost jako majitel ovlivňovat v jejich orgánech ce-
novou strategii. 
Zásady postupu našeho města by se daly shrnout do několika tezí.
Prvním záměrem je, aby ceny pro obyvatele a další subjekty od-
rážely skutečně vynaložené a ekonomicky oprávněné náklady na
jejich pořízení a tvořily míru zisku, která odráží potřebu investic
nebo obnovy majetku potřebného k jejich provozování. Jde o ce-
ny věcně usměrňované, jejichž tvorba je upřesněna a omezena zá-
konným postupem. Město nemá zájem na vyplácení dividend ne-
bo odčerpávání peněz z těchto organizací nad rámec financí, kte-
ré samo do jejich majetku vrací investicemi. Zároveň má zájem 
uplatnit sociálně citlivou cenovou politiku u základních lidských
potřeb. Město dosud nechce tyto služby a producenty výrobků pri-
vatizovat, protože většina z nich je zároveň tzv. přirozeným mo-
nopolem (dodavatele vody nebo tepla není snadné změnit, pokud
je jeho cena nepřiměřená), a je proto privátním dodavatelem zne-
užitelná. Svědčí o tom neuvěřitelně vysoké ceny tepla, vodného
nebo stočného v některých městech, kde byly společnosti v minu-
losti neprozřetelně zprivatizovány, a důsledky teď nesou všichni
jejich obyvatelé. Doufám, že doba, kdy bylo „komunální vlastnic-
tví“ neslušným slovem, je už za námi, a komunální společnosti
s dobrým managementem a dohledem vlastníka, tj. města nebo
obce, jsou v případě těchto služeb tím nejlepším řešením. Privátní
vlastníci sledují jiný cíl než města nebo obce – maximalizovat
svůj zisk a použít ho pro sebe nebo k další expanzi. Tento postup
je možný a správný u výrobců a prodejců takových výrobků a slu-
žeb, jejichž ceny na trhu usměrňuje konkurenční prostředí (běžné

výrobky a služby – rohlíky, auta, oblečení, holič, instalatér).
U přirozených monopolů tato regulace trhem není možná. Velkým
problémem je pak i bankrot dodavatele v případě diletantského
vedení společnosti.
Výsledkem snahy města jsou velmi nízké a v celorepublikovém
porovnání podprůměrné ceny výrobků a služeb. Tak například vý-
še nájemného bytů přidělovaných se základním nájemným
(Byterm) činí 39 Kč/m2, stočné (Městské služby) 22,50 Kč/m3 bez
DPH, vodné (VaK Bruntál) 33,05 Kč/m3 bez DPH, teplo (Teplo
Rýmařov) 520 Kč/GJ bez DPH. 
Výjimku v celorepublikovém srovnání tvoří ve městě jen poplatek
za odpady. Tvorba ceny a širší souvislosti celého problému jsou
popsány v tomto čísle RH v článku Ing. Šimka, jednatele společ-
nosti Městské služby. Problémem je, že drtivá většina obcí a měst
má náklady na svoz a likvidaci odpadů na jednoho plátce (trvale
přihlášeného obyvatele města nebo rekreační objekt) v rozmezí
800 až 1100 Kč, ale záměrně udržuje poplatek nižší a rozdíl dotu-
je z rozpočtu obce. Městská zastupitelstva se bojí zvýšit poplatek
a dávají přednost oportunistickému doplácení ze svého rozpočtu.
Domnívám se, že je to krátkozraké a nesprávné. Prakticky veškeré
ceny výrobků a služeb, které domácnosti platí ze svého rozpočtu,
jsou cenami smluvními a plně pokrývají náklady a zisk výrobce
nebo prodejce. Pouze u svozu odpadů byl deset let pevně stanoven
limit 500 Kč na obyvatele a nezvyšoval se ani o inflaci, ani když
prudce rostly poplatky za uložení odpadů, ceny nafty a další vstu-
py. Přitom by cena svozu podle mého názoru měla odrážet skuteč-
né náklady a nutit tak obce, dodavatele (svozové společnosti) i ob-
čany k aktivnímu přístupu k jejímu snižování a hledání co největ-
ší ekonomické a provozní efektivnosti celého procesu.
Deformovaná, uměle snížená cena přinejmenším na straně odběra-
tele tuto funkci neplní. Ing. Petr Klouda, starosta města
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Rada kraje se zajímala o problémy našeho města
Komunikace Jiříkov – Sovinec bude otevřena k 15. červenci

Radní Moravskoslezského kraje po-
kraãovali v cyklu v˘jezdních zasedání
v rámci okresu a po Bruntálu jako
dal‰í místo konání zvolili R˘mafiov. Do
Stfiediska volného ãasu zavítali v úte-
r˘ 24. ãervna.
„Do Rýmařova jsme přijeli s cí-
lem probrat problémy Rýmařov-
ska. Kromě běžné agendy jsme
s vedením města diskutovali o po-
třebách města, zejména nedostat-
ku pracovních míst, rozvoji ce-
stovního ruchu, naplnění průmy-
slové zóny a nedostatku některých
lékařů. Kraj je připraven proinve-
stovat nebo již proinvestoval asi
300 milionů korun, zejména na
dopravní stavby, ale rovněž na so-
ciální bydlení,“ řekl na úvod tis-
kové konference hejtman Morav-
skoslezského kraje Miroslav No-
vák, který vidí hlavní potenciál
Rýmařovska v rozvoji turistické-
ho ruchu.
Starosta Rýmařova Petr Klouda
spatřuje v návštěvě zástupců Mo-
ravskoslezského kraje dobrou pří-
ležitost k seznámení s problemati-
kou našeho regionu. „Na konkrét-
ních příkladech vás, radní kraje,
mohu seznámit s tím, co jsme jako
město dokázali vybudovat, s čím
si umíme poradit sami a s čím by
nám mohl pomoci kraj. Je to ze-
jména oblast oprav komunikací,
školství, částečně také zdravotnic-
tví,“ zhodnotil ve stručnosti pro-
spěšnost krajské návštěvy starosta
Petr Klouda. Konkrétně se zmínil
o problematickém souběhu oprav
komunikace na hranici Morav-
skoslezského a Olomouckého
kraje v lokalitě Valšova Dolu
směrem do Dlouhé Loučky. 
„Před pěti lety kraj proinvestoval
na Rýmařovsku asi 20 milionů ko-
run, v průběhu loňského a letošní-
ho roku se dostáváme již na část-

ku sto milionů korun, které byly
nebo budou proinvestovány jen
v regionu Rýmařovska. Souvisí to
úzce s čerpáním evropských fi-
nancí. Největší akcí je oprava pá-
teřní komunikace z Rýmařova na
hranici Olomouckého kraje do
Dlouhé Loučky. Díky ní se nám
‚rozsypala‘ komunikace na ob-
jízdné trase Stránské – Jiříkov,
nicméně jsme okamžitě reagovali,
cesta se opravuje v částce 17 mi-
lionů korun a počítáme s tím, že
do 15. července by měla být ko-
munikace otevřena,“ informoval
o investicích kraje náměstek hejt-
mana pro dopravu Daniel Havlík. 
Problémem však zůstává otevření
komunikace Rýmařov – Dlouhá
Loučka na straně Olomouckého
kraje. I když se vedla jednání na
krajské úrovni, aby byly opravy
zdárně ukončeny v přibližně stej-

ném termínu na obou stranách, le-
gislativa výběrových řízení a ná-
sledná odvolání investorů způso-
bily zpoždění rekonstrukce na 
olomoucké straně. Náměstek
Havlík však věří, že i přes prvotní
problémy, které olomoucká strana
měla, bude Olomoucký kraj 

k opravám přistupovat s nejvyšší
prioritou a budou dokončeny ke
konci března příštího roku, kdy
bude již celá komunikace Rýma-
řov – Dlouhá Loučka konečně
v plné míře zprovozněna.

Starosta Petr Klouda na setkání
s krajskými představiteli zmínil
také velkou potřebu udržet
v Rýmařově střední školství, což
je, jak zdůraznil, pro obyvatele
města zásadní. „Je potřeba, aby
se také již dále neredukovala pod
tlakem nedostatku financí zdra-
votnická obslužnost. Kvůli pře-
skupení zdravotnických zařízení,
z nichž nejbližší větší specializo-
vaná jsou v Krnově či Opavě, pak
dochází k problémům s nedostat-
kem privátních lékařů,“ komento-
val jeden z dalších palčivých pro-
blémů starosta a dodal, že město
Rýmařov prošlo po revoluci ob-
rovskými strukturálními změna-
mi, jaké snad nebyly v takové mí-
ře patrné ani na Ostravsku.
Úpadek regionu po revoluci byl
způsoben zejména zánikem textil-
ního průmyslu, zemědělství, les-
nictví nebo geologického průzku-
mu. Město a region se musí s tím-

to faktem smířit a vytvářet vhod-
nější podmínky pro plnohodnotný
život zdejších obyvatel. 
Hejtman ujistil starostu, že další
redukce školství v Rýmařově se
již neplánuje. „Je zásada, že
i když jsou školy nenaplněny, tak
zejména v postižených oblastech,
jako je například Vítkovsko,
Bruntálsko, Rýmařovsko nebo
Osoblažsko, zůstane podoba škol-
ství ve své podstatě zachována
i s větším finančním přispěním
Moravskoslezského kraje, pokud
dotace z ministerstva školství pro
tyto účely nepostačuje. Podobně
je tomu v oblasti zdravotnictví,
i když tady kraj už nemá takové
pravomoci, hlavní roli zde hraje
ministerstvo zdravotnictví,“ ubez-
pečil hejtman kraje Miroslav
Novák.
Náměstek hejtmana pro sociální
věci, kulturu a památkovou péči
Svatomír Recman krátce infor-
moval o rekonstrukci bývalé ma-
teřské školy na Revoluční ulici
v Rýmařově, kterou město bezú-
platně převedlo Moravskoslez-
skému kraji a která se po rozsáh-
lých opravách změní v chráněné
bydlení pro patnáct klientů s men-
tálním a kombinovaným postiže-
ním (viz článek v tomto vydání
pod rubrikou Moravskoslezský
kraj informuje). Dále uvedl, že
kraj také uvolní finanční prostřed-
ky z Evropské unie na dobudová-
ní turistického zázemí na hradě
Sovinci, který je národní kulturní
památkou. V současné době by
měla na hradě vzniknout podzem-
ní tři sta metrů dlouhá chodba od
hradu do bývalé studny. Úniková
chodba byla objevena v nedávné
době a po rekonstrukci by měla
být zpřístupněna veřejnosti. 
V odpoledních hodinách se krajští
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radní setkali v hotelu Slunce se
zástupci rýmařovských spolků
a dobrovolných organizací, aby
společně hovořili o problematice
sportovních klubů, občanských
sdružení, ochotnických spolků

a dalších. Diskuse se týkala způ-
sobů, jak smysluplně rozhýbat
kulturně-společenský život na
Rýmařovsku. Zástupci sdružení
a spolků se většinou shodli na
problému s udržením stávajících

členských základen a získáváním
mladých nadějí ve sportovních, 
uměleckých či společensky pro-
spěšných organizacích a dále
na potřebě větší informovanosti
týkající se podávání žádostí o do-

tace. Hejtman informoval přítom-
né, kam se obrátit pro získávání
informací a pomoci při podávání
žádostí o jednotlivé granty. Žada-
telům by měli pomoci k tomu ur-
čení krajští úředníci. JiKo

Ve čtvrtek 12. června se konalo
na krajském úřadě v Ostravě 
10. zasedání Zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje. Zastupi-
telé projednali celkem 56 mate-
riálů.
Nejdůležitějším bodem byl Zá-
věrečný účet Moravskoslezské-
ho kraje za rok 2013. Před jedná-
ním zastupitelstva byly jednotlivé
kapitoly projednány v přísluš-
ných výborech a komisích včetně
rady kraje. Hospodaření kraje za
loňský rok bylo přezkoumáno mi-

nisterstvem financí. Dodrženy
byly zákonné povinnosti a před-
pisy o finančním hospodaření 
územních celků. Kontrolovány
byly poskytnuté dotace a čerpání
evropských dotací včetně podmí-
nek jejich použití. Zastupitelstvu
kraje byl předložen návrh bez při-
pomínek a výhrad. Moravsko-
slezský kraj nemusí přijímat žád-
ná opatření k nápravě chyb a ne-
dostatků.
Celkový zůstatek finančních pro-
středků na účtech v bankách 
k 31. prosinci 2013 byl 1 815 183
tis. Kč. Část zůstatku ve výši
1 246 822 tis. Kč byla zapojena
do rozpočtu na rok 2014. Ukaza-
tel zadluženosti podle společnosti
Moody‘s Investors Service 
k 31. prosinci 2013 dosáhl 14 %.
K 31. prosinci 2012 činil 11 %.
Protože Moravskoslezský kraj
čerpá úvěr od Evropské investič-
ní banky, musí být veškeré fi-
nanční ukazatele potvrzeny mi-
nisterstvem financí.
Ukazatele za rok 2013 ukazují
stav ekonomiky kraje. Pokračuje
vyrovnané hospodaření, nízké za-
dlužení (proinvestiční charakter)
a přiměřené provozní přebytky.

Největší nárůst rozpočtu roku
2014 souvisí s přerozdělením do-
tací, které byly kraji poskytnuty
z jednotlivých kapitol státního
rozpočtu, hlavně z kapitoly Mi-
nisterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy k financování mzdo-
vých nákladů ve výši 9 437 625
tis. Kč. Do rozpočtu kraje byly ta-
ké zapojeny finance z fondu ži-
votního prostředí ve výši 14 070
tis. Kč k vyplacení tzv. kotlíko-
vých dotací.
Na podporu lesních ekosystémů
vyhlašuje rada kraje od roku
2004 každoročně dotační pro-
gram Příspěvky na hospodaření
v lesích v Moravskoslezském
kraji. V letošním roce bylo pro-
jednáno a schváleno 36 žádostí
v celkové výši 2 285 302 Kč.
Dotaci ve výši 272 340 Kč obdr-
ží na Rýmařovsku Spojené lesy,
s. r. o., Rýmařov.
Rada kraje vyhlásila dotační titul
Podpora obnovy a rozvoje venko-
va Moravskoslezského kraje
2014. Z rozpočtu kraje na něj by-
lo vyčleněno 8 mil. Kč. Částka
byla rozdělena na dotační titul 
č. 1 (6 mil. Kč) a na dotační titul
č. 2 (2 mil. Kč). Ze 126 předlože-

ných žádostí bylo osm žadatelů
požádáno o doplnění, obec Malá
Štáhle na výzvu nereagovala. 
V dotačním titulu č. 1 (investič-
ním) obdrží Karlova Studánka
dotaci 250 tis. Kč na místní ko-
munikace, Valšov částku 250 tis.
Kč na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, Dolní Moravice přís-
pěvek 97,5 tis. Kč na rekonstruk-
ci sociálního zařízení ZŠ a Ryžo-
viště částku 250 tis. Kč na rekon-
strukci střechy multifunkčního
domu.
V dotačním titulu č. 2 (neinves-
tičním) obdrží Sdružení obcí
Rýmařovska dotaci 75 tis. Kč na
projekt Rozvoj mikroregionu
Rýmařovska a Mikroregion Slez-
ská Harta částku 40 tis. Kč na
projekt Odborné poradenství ven-
kovské oblasti Mikroregionu
Slezská Harta. Oba dotační tituly
jsou časově omezeny.
Závěrem bych chtěl čtenářům RH
popřát pěknou dovolenou a ško-
lákům radostné prožití prázdnin.
Na podzim zase podám informa-
ce z 11. zasedání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. 

Ing. Jaroslav Kala, 
krajský zastupitel, místostarosta

Slovo krajského zastupitele

Zpravodajský servis ve zkratce

Průběh rekonstrukce silnic
V době od 23. do 29. června se dokončovala
tzv. recyklace úseku silnice III/4456
Stránské - Jiříkov (3,5 km), následovala
technologická přestávka od 30. června do 
6. července. Od 30. června probíhá výsprava

objízdné trasy silnice II/445 Stránské –
Kněžpole a silnice II/4455 Kněžpole –
Jiříkov. Od 7. do 13. července bude probíhat
pokládka živičných vrstev, a pokud nevznik-
nou nepředvídatelné potíže, bude silnice od

14. července otevřena. Dokončovat by se
měla svodidla a propustky. Oficiální termín
ukončení stavby je 30. července 2014. 

Ing. Jaroslav Kala, 
krajský zastupitel, místostarosta

Fota: archiv SSMSK
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Někteří občané stále porušují protihlukovou vyhlášku
Vedení města apeluje na občany Rýmařova, aby dodržovali protihlukovou vyhlášku č. 3/2013, kterou v plném znění uvádíme níže. 

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém za-
sedání dne 20. 6. 2013 usnesením č. 627/19/13
usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Článek 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvo-
ření opatření směřujících k ochraně před hlu-
kem, zabezpečení místních záležitostí jako sta-
vu, který umožňuje pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce, vytváření příznivých pod-
mínek pro život v obci a vytváření estetického
vzhledu obce.
Předmětem této vyhlášky je regulace činnos-
tí, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou zdraví, směřující k ochraně
před následnými škodami a újmami působe-
nými narušováním veřejného pořádku
na majetku jako veřejném statku, jehož 
ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chrá-
něném obcí jako územním samosprávným
celkem.

Článek 2
Vymezení činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný po-
řádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a ma-
jetku, je:
znečištění ulic a jiných veřejných prostranství,
ničení a poškozování městské zeleně, např. tr-
hání květin a plodů ovocných a okrasných dře-
vin, lámání větví či jiné poškozování zeleně,
včetně technických prvků veřejné zeleně,
provádění jakékoli úpravy a výsadby na plo-
chách veřejné městské zeleně bez souhlasu od-
boru životního prostředí a regionálního rozvo-
je Městského úřadu Rýmařov,
nepovolený výlep plakátů,
rušení nočního klidu,
používání hlučných strojů a zařízení v nevhod-
nou denní dobu.

Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
a ochrana veřejné zeleně

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůso-
bil znečištění ulic a jiných veřejných prostran-
ství, vyznačených v příloze č. 1 k této obecně
závazné vyhlášce.
Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejné-
ho prostranství, je povinen znečištění nepro-
dleně odstranit.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůso-
bil znečištění nebo poškození veřejné zeleně.
Činnosti uvedené v článku 2, písm. a) až d), je
zakázáno provádět na veřejných prostranstvích
vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 4
Regulace hluku, hlučných činností a ochra-
na nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00
do 6.00. V této době je každý povinen zacho-
vávat klid a omezit hlučné projevy.
Omezení podle odst. 1 se neuplatní ve dnech
31. 12. a 1. 1. a dále v pátek, sobotu a ve dnech
předcházejících státem uznanému svátku v do-
bě od 22.00 do 24.00.
Každý je povinen zdržet se v zastavěných čás-
tech obce o nedělích a státem uznaných svátcích
veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
brusek, sbíjecích kladiv, kompresorů apod.
Omezení podle odst. 3 se neuplatní při odstra-
ňování havarijních stavů a stavebních činnos-
tech velkého rozsahu (např. kompletní rekon-
strukce bytového jádra, výstavba rodinného
domu, budování inženýrských sítí apod.).

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 05/2012, k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích.

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti dne 15. 7. 2013.

Školství

Ocenění nejlepších žáků ZŠ Jelínkova
Základní škola Jelínkova se pra-
videlně snaží ocenit nejaktivněj-
ší žáky a vyzdvihnout jejich poc-
tivé úsilí. Tzv. motivační pro-
gram posledních let vychází
z tendence nepřehlížet negativní

jevy, ale přitom co nejvíce pozor-
nosti věnovat kvalitám a klad-
ným stránkám našich žáků. Žáci
prvního i druhého stupně celo-
ročně sbírají ocenění v oblasti
všestranné školní aktivity, která

zahrnuje kulturní činnost, repre-
zentaci v naukových a sportov-
ních soutěžích, chování a vztahy
ve třídě, prospěch, sběr, pomoc
v třídní samosprávě, organizaci
školních akcí a také mimořádně

hodnotné či výjimečné skutky. 
Padesát žáků druhého stupně,
kteří představovali pro svou třídu
a školu největší přínos, bylo od-
měněno v závěru školního roku
drobnými cenami, pochvalou

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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třídního učitele a ředitele školy
a navíc dvěma zajímavými zájez-
dy. Jeden zamířil do zlínské Zoo
Lešná, kde si děti mohly prohléd-
nout mimo jiné nové přírůstky
dželady hnědé, hyeny skvrnité,
pandy červené, jeřába laločnaté-
ho a tří druhů supů – hnědého,
Rüppelova a mrchožravého.

Zblízka také sledovali krmení
lachtanů hřivnatých.
Druhý zájezd je zavedl na 53. roč-
ník špičkového atletického mítin-
ku Zlatá tretra ve Vítkovicích.
Letos i přes absenci Ussaina Bolta
zde byly k vidění takové hvězdy
atletického nebe, jako jsou sprin-
teři Justin Gatlin a Alysson

Felixová, tyčkař Renauld Lavil-
lenie, oštěpař Vítězslav Veselý,
koulař Tadeusz Majewski, výškař
Jaroslav Bába, vytrvalkyně Tiru-
nesh Dibaba a překážkáři Denisa
Rosolová a LeShawn Merrit.
Spolu s nimi se v roli hostů před-
stavily české atletické legendy Jan
Železný, Roman Šebrle a Jar-

mila Kratochvílová. 
Motivační program má natolik ši-
roký rozsah, že v něm může uspět
každý, kdo je schopen na sobě
vytrvale pracovat a ochoten při-
spět ke společnému dílu. Všem
žákům přeje ZŠ Jelínkova krásné
prázdniny a těší se na další školní
rok. Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Vydařené tažení ZŠ Jelínkova le-
tošní sportovní sezónou vyvr-
cholilo fantastickým úspěchem
v podobě vítězství v krajském
kole Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, pořádaném
začátkem června na rozpáleném
stadionu ZŠ M. Kudeříkové
v Havířově.
Severní Morava je známá svou
atletickou kvalitou i líhní talentů
a konkurence je zde obrovská.
Celkově čtvrtý, ale tentokrát po-
prvé přímý postup Rýmařova na
republikové finále v Praze však
popřel papírové předpoklady
a přerušil dlouhodobou nadvládu
elitních sportovních škol v Mo-
ravskoslezském kraji. Náročná
a zodpovědná příprava doma,
v tělocvičně i na stadionu za kaž-
dého počasí, sjednocené úsilí 
učitelů tělesné výchovy, trenérů
a vedoucích oddílů, podpora ve-
dení školy a rodičů, na poměry
v regionu mimořádné sportovní
zázemí naší školy i města a pře-
devším neuvěřitelné nasazení
v den závodu, to vše vyneslo na-
še družstvo i jednotlivce před ta-
ková jména, jako jsou ZŠ
Englišova a ZŠ Dr. Edvarda
Beneše z Opavy, fotbalová ZŠ
Opava-Kylešovice, domácí atle-
tická bašta Havířova, ZŠ Fren-
štát pod Radhoštěm a další. 

Letošní krajské kolo pro dvanáct
škol proběhlo formou sedmibo-
je, který zahrnoval běh na 60 m,
skok daleký, dvouminutové pře-
skoky přes švihadlo, sedy lehy
a shyby na šikmé lavici, hod
míčkem a volitelnou disciplínu -
běh na 1000 m nebo dvouminu-
tový dribling s basketbalovým
míčem. U opakovacích silových
disciplín často hraje roli benevo-
lence organizátorů a rozhodčích,
což nezřídka vede k neúměrným
bodovým ziskům, které převál-
cují i výborné atletické výkony.
Ohromné republikové finále je
pro všechny školy neskutečným
lákadlem a nezřídka je k vidění
snaha protlačit se k vrcholu za
každou cenu. Tentokrát však po-
řadatelé nasadili nesmlouvavé
a výborně instruované rozhodčí
z řad krajského oddělení Policie
ČR, kteří odvedli precizní práci
a netolerovali sebemenší odchyl-
ky od pravidel, což bylo pro na-
še poctivce spolu s celkovým ví-
tězstvím velkým zadostiučině-
ním. Nejen pro ně, ale po letech
i pro další menší školu z okresu
Bruntál, ZŠ Zátor, která i přes
mnohem skromnější možnosti
na svých svěřencích všestranně
pracuje a skončila v kraji třetí.
Výsledkem družstva Rýmařova
(Jana Hamplová, Kateřina Furi-

ková, Karolína Ryšková, Tereza
Šulíková, Natálie Lachnitová,
Jan Jablončík, Aleš Vaňous, To-
máš Nebes, Michal Pastyřík) by-
la zlatá medaile za celkový zisk
27 731 bodů a náskok o více než
tisíc bodů před opavským spor-
tovním speciálem z Englišovky.
Někteří členové družstva za-
bodovali i coby jednotlivci. Ve
svých věkových kategoriích se 
umístili jako bronzoví Jan Jab-
lončík a Patrik Král, se stříbrem
Natálie Lachnitová, Kateřina
Furiková a Matyas Schwarz
a zlaté medaile se houpaly na kr-
ku Janě Hamplové, Tereze Šulí-
kové a Karolíně Ryškové. Vý-
pravu doplňovali Jan Tihelka,
Matěj Papaj a Helena Továrková. 

Ocenění a gratulace přijali naši
závodníci z rukou zakladatele
soutěže, olympijského šampiona
v desetiboji z Barcelony Roberta
Změlíka, havířovské rodačky, 
olympioničky a mistryně světa
v trojskoku Šárky Kašpárkové
a dalších významných osobností. 
S koncem školního roku si
všichni užijí zasloužený odpoči-
nek a přes prázdniny se budou
intenzivně připravovat na praž-
ské finále, kde se jistě znovu 
uvedou kvalitními výkony.
Ještě jednou děkujeme soutěží-
cím za výbornou reprezentaci
školy a města a také všem kole-
gům, kteří se podíleli na jejich
přípravě. Foto a text: 

Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Závěr Okresní florbalové ligy žáků
Definitivní tečku za letošní spor-
tovní sezónou znamenal posled-
ní turnaj Okresní florbalové ligy

žáků. Soutěž pro osm vybraných
základních škol okresu Bruntál
pořádá již čtvrtým rokem Jan

Czasch z florbalového klubu
AFK Karlovice. Liga probíhá sé-
rií šesti turnajů se střídavým po-

řadatelstvím. Spolu s námi se ligy
účastní ZŠ Jesenická a Okružní
z Bruntálu, Břidličná, Albrech-

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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Mladí herci v absurdních aktovkách Reného de Obaldii
Závěr školního roku je zpravidla
spjat s bilancováním a přehlídkou
dovedností, kterým se žáci v jeho
průběhu naučili. Tomu účelu slou-
ží akademie, koncerty, výstavy
prací a jiné veřejnosti přístupné
školní exhibice. Žáci dramatické-
ho oboru Základní umělecké ško-
ly Rýmařov se svou učitelkou
a zároveň režisérkou Sylvií
Jablončíkovou připravili v sále
ZUŠ na 17. června představení
komponovaných jednoaktovek
francouzského spisovatele René-
ho de Obaldii. Ty byly proloženy
dvěma vtipnými scénkami pod
názvem Vyjmeno-vaná slova po
K a Moucha. V první se předsta-
vila Tereza Vachuto-vá v roli mat-
ky, otce ztvárnil Miroslav Merva,
dceru si zahrála Sára Macháčková
a syna Matěj Struhár. Ve druhé
komediální skeči zcela přesvědči-
vě vystoupili Tomáš Schreiber
v roli mouchy a Sára Macháčková

coby psycholožka. Obě komediál-
ní vystoupení měla velký divácký
ohlas. 
Hlavní program vystoupení mla-
dých herců však tvořily Obal-
diovy jednoaktovky Katova oběť,
Nebožtík a Zářná dvojčata. Divá-
ci, kteří očekávali podobné diva-
delní projekty, jakými byli Láskou
posedlí nebo Kytice v předcho-
zích letech, mohli být výběrem
her překvapeni. Obaldia často při-
vádí postavy do absurdních situa-
cí, aby je nechal ještě absurdněji
jednat. Nikdy neztrácí vtip a hu-
mor, čím černější, tím lépe. Řada
jeho jednoaktovek se blíží filmo-
vé grotesce. Rád si hraje s jazy-
kem prostřednictvím hříček, od-
boček, literárních narážek či 
imitací nejrůznějších dialektů.
Sylvie Jablončíková tentokrát
zvolila žánr, který si přála se svý-
mi žáky vyzkoušet již delší dobu.
Jednotlivé aktovky byly překvapi-

vě „nesrozumitelné“ a divák měl
nejednou pocit, že se v nich ztrá-
cí, aby se o kus dál zase našel
a pochopil, že všechno je jinak,
a že černá není černá, ale bílá. To
byl ve své podstatě záměr celého
projektu tří jednoaktovek, ve kte-
rých se představilo osm nejstar-
ších žáků dramatického oboru.

Katova oběť byla nejen variací na
biblický příběh Abraháma a Izáka,
v němž starý kat (Dennis Huml)
hodlá obětovat svého jediného sy-
na Jasmína (Tomáš Schreiber), ne-
boť nechce dobrovolně dostát ro-
dinnému předurčení a převzít ka-
tovskou živnost, ale i zobrazením
citového a intelektuálního probu-

tice, Karlovice, Andělská Hora
a Vrbno pod Pradědem.
V dresu Rýmařova se v uplynu-
lých ročnících vystřídalo nemalé
množství hráčů, ale až tentokrát
se jim podařilo medailově prosa-
dit. Rýmařovští florbalisté letos
vedli tabulku od prvních kol
a v posledním turnaji jim k cel-

kovému vítězství stačilo skončit
na čtvrtém místě. Samotného zá-
věru soutěže se však nezúčastni-
ly stabilní opory z řad starších
hochů, přičemž důvody absence
na trénincích a přípravných utká-
ních znají jen oni sami. Jediný,
kdo dotáhl ligu spolu s mladšími
spoluhráči až do konce, byl

Radek Sacký, veterán všech čtyř
ročníků. Z benjamínka týmu se
vypracoval na vítěze a s 61 body
i na nového rekordmana kanad-
ského bodování. Ani jeho výbor-
ný výkon a bodový náskok v ta-
bulce však na celkové prvenství
nestačil, přesto neodjel Rýmařov
s prázdnou a kluci si rozdělili pl-

nou hrst stříbrných medailí. Zlatá
patřila ZŠ Okružní Bruntál a tře-
tí skončila ZŠ Jesenická Bruntál.
Soutěž bude pravděpodobně po-
kračovat i příštím ročníkem a při-
pravuje se na ni nová nadšená ge-
nerace hráčů, která v budoucnu
jistě podobný úspěch zopakuje. 

Karel Toman, ZŠ Jelínkova
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zení poněkud retardovaného a jak-
sepatří naivního Jasmína prostřed-
nictvím setkání s mladou, krásnou
a srovnatelně naivní Mimózou
(Klára Mackurová).
Jednoaktovka Nebožtík byla čer-
nohumorná hříčka, ale jen potud,
pokud o ní diváci nezačali pře-
spříliš meditovat a nacházet v ní
tolik významů a podtextů, až z to-

ho šla hlava kolem. Text byl zalo-
žen na překvapivosti a chytrém
humoru. V roli paní De Guenerre
se představila Veronika Struháro-
vá a v roli vdovy Julie Kateřina
Klíčníková.
Zářná dvojčata byla na první po-
hled láskou přeplněná a jazykově
košatá jednoaktovka. Co se stane,
zasáhne-li Amorův šíp také toho

třetího? A co teprve, když je ten
třetí dvojče? Hořkosladká hříčka
o milostném vzplanutí, vášnivé
nestálosti, nevěře a bigamii je ko-
runována nečekaně šťastným zlo-
činem. Dvojčata si zahráli Adam
Komůrka (Oktáv) a Miroslav
Merva (Hektor). V roli Virginie se
představila Tereza Pinďáková.
Nutno konstatovat, že výběr auto-

ra a her, který pro letošní rok
Sylvie Jablončíková se svými žá-
ky učinila, nebyl vůbec špatný.
Těžké role režisérka se svými
svěřenci zvládla velmi dobře a zá-
měr autora byl, zdá se, naplněn.
Otázkou však zůstává, zda by
v jednoduchosti a lepší srozumi-
telnosti nebyla větší síla. 

JiKo

Zuškaband zakončil koncertní sezónu
Příznivci Zuškabandu, školního
orchestru ZUŠ Rýmařov, měli
v právě končícím školním roce
poslední příležitost poslechnout
si vystoupení tohoto populárního
souboru. V sobotu 14. června se
v Břidličné konala tradiční měst-
ská slavnost. Pestrý a bohatý
kulturní program na místním fot-

balovém hřišti zahájil svým kon-
certem právě Zuškaband.
V programu koncertu zazněly
oblíbené skladby klasické, popu-
lární i filmové hudby, které měli
naši posluchači možnost slyšet
na koncertech v průběhu celé se-
zóny. Přestože orchestr tentokrát
vystoupil ve spíše komorním ob-

sazení, v němž scházely i někte-
ré sólové nástroje, na výkonu
a nasazení, s jakým hráči koncert
provedli, to rozhodně nebylo
znát a všichni muzikanti byli
zcela zaslouženě odměněni nad-
šeným potleskem publika.
Za tento, ale i za všechny ostatní
koncerty, kterými Zuškaband

v uplynulém školním roce u nás
i v zahraničí těšil své poslucha-
če, všem členům souboru děku-
jeme, přejeme jim krásné prázd-
niny a po prázdninách se těšíme
na jejich nový koncertní pro-
gram.

Fota a text:
L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Tanečníci ZUŠ se rozloučili závěrečným koncertem
K prázdninám se protancovali žá-
ci choreografky Aleny Tomeško-
vé ze ZUŠ Rýmařov při závěreč-
ném koncertu, který pro rodiče,
prarodiče a další fanoušky připra-
vili na sobotu 21. června. Před-
stavili se v něm tanečníci od nej-
menších předškoláků až po junio-
ry, skupiny i sólisté, ve skladbách,
které sklízely medaile na soutě-
žích, doprovázely nejrůznější kul-
turní akce ve městě nebo vznikly
speciálně pro tuto příležitost.

Autorka programu Alena To-
mešková jej sestavila tak, aby
žáci předvedli taneční techniku,
ale i show. Nejmladší děti z pří-
pravky a z nejnižších ročníků se
tak objevily jak ve „cvičné“
skladbě Moderna, tak v choreo-
grafiích Tátova princezna
a Adamsova děvčata, která moh-
li rýmařovští diváci vidět např.
při benefičním Koncertu pro
Michalku, při slavnostním otví-
rání rekonstruovaného náměstí

nebo při zahajování zámecké se-
zóny v Janovicích.
Starší děti ze 3. a 4. ročníku a ju-
nioři kromě těchto akcí se svými
skladbami objížděli taneční sou-
těže a podobně jako loni velmi
úspěšně. Choreografie V říši je-
řabin v dětské kategorii získala
zlato na soutěži O erb města
Litovle, stříbro v klání O Po-
pelčin střevíček v Šumvaldu a po
postupu z regionálního a zem-
ského kola i třetí místo na mist-

rovství republiky Czech Dance
Organization v Kladně. Ještě bo-
hatší žeň si ze soutěží odvezli 
ostřílení junioři se skladbou
How. Na nepostupových soutě-
žích v Litovli a v Bruntále vybo-
jovali první místa a zlato si od-
vezli i z mistrovství republiky
CDO v Kladně. Bez úspěchu ne-
zůstala ani jejich premiérová 
účast v soutěži Taneční skupina
roku, v níž se probojovali až do
republikového finále v Praze

-13-2014  2.7.2014 16:29  Stránka 12



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2014

13

a získali třetí místo. Diváci závě-
rečné přehlídky se mohli poko-
chat nejen těmito dvěma soutěž-
ními skladbami, ale i choreogra-
fií Party Jazz, rozdivočelými Flin-
stounovými v podání dětí nebo
juniorskou skladbou Na hlavu.
Své místo na parketu dostali při
závěrečném koncertu také sólisté,
letos nejen juniorští. Alena To-
mešková z dětí vybrala a na soutě-
že připravila hned tři sólistky.

Klára Tomíčková před publikem
předvedla skladbu Modrý sen,
Ivana Němcová choreografii Štěstí
a Julie Bršťáková Tanec v písku,
s nímž vybojovala dvě třetí místa
v soutěži sólových tanců v Třebíči
a v Jablonci nad Nisou. 
Juniory jako sólista zastupoval
jediný mužský tanečník ZUŠ
Rýmařov Jakub Slovák, jehož fe-
nomenální talent a růst sledujeme
už několik let. V letošní sezóně si

připravil autorskou choreografii
Tanec v srdci, jejíž vyspělost
a kvality ocenila i odborná porota
na mistrovství republiky CDO
v Kladně stříbrem a v otevřeném
tanečním šampionátu v Jablonci
nad Nisou dokonce zlatem.
Alena Tomešková na závěr pře-
hlídky s malým tanečním pře-
kvapením poděkovala za podpo-
ru rodičům a sponzorům, mezi
nimi ZUŠ Rýmařov, městu

Rýmařov, Petru Nesrstovi a fir-
mám Lasto, KOM Moravia
a Katr Stará Ves, kteří přispěli na
finančně náročnou účast mla-
dých tanečníků na soutěžích.
Svým žákům popřála krásné
prázdniny. Příznivci moderního
tance si mohou okamžiky ze sou-
těží i ze závěrečného koncertu
připomenout také na webových
stránkách tanecrymarov.cz. 

ZN

IX. ročník 
Běhu na Praděd

Dne 25. června se uskutečnil IX. ročník
Běhu na Praděd. I přesto, že počasí zrovna
nepřálo, se jej zúčastnilo dvanáct chlapců
a šest děvčat z Gymnázia a SOŠ Rýmařov
a SSOŠ Prima. Vybíhalo se od Kurzovní
chaty do cíle na vrcholu hory Pradědu.
Kategorii děvčat vyhrála Tereza Valová
s časem 14 minut a 55 sekund a kategorii
chlapců Marek Ryška s časem 11 minut
a 11 sekund. Oba vítězové svými časy pře-
konali dosavadní rekordy. Ceny jim předal
starosta Rýmařova Ing. Petr Klouda. 

Alžběta Koudelková, obor Hotelnictví

Místo startu: Rýmařov, Edrovický rybník
Prezence: 9.00 – 10.00 v místě startu
Tratě, kategorie: plavání kolo běh
kategorie K, I1, I2: 100 m 2,5 km 1,5 km
kategorie I3, I4: 200 m 10 km 3 km
kategorie ostatní: 600 m 36 km 8 km
Start: 10.30 – kategorie K, I1, I2

11.10 – kategorie I3, I4
12.30 – ostatní kategorie

Startovné: žactvo: 50 Kč
štafety: 300 Kč v případě zaplacení do 22. července na
číslo účtu: 19-7334200207/0100 nebo 400 Kč na místě
ostatní: 200 Kč v případě zaplacení do 22. července na
číslo účtu: 19-7334200207/0100 nebo 250 Kč na místě

Přihlášky: při prezenci dle časového rozvrhu elektronicky: na
www.durmankola.cz/triatlon-registrace.html 
(pouze do 22. července)

Občerstvení: po doběhu obdrží každý účastník
Vítězové kategorií získají pohár, medaili, diplom a hodnotné ceny!
Účastníci obdrží výroční tričko – po zaplacení startovného 
do 10. července při elektronické registraci možno zamluvit velikost!
Upozornění!
Pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla triatlonu
ČSTT!
Drafting je povolen ve všech kategoriích!
Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce!
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!
Kategorie:
K: do 6 let (roč. 08 a více) M30 muži: 23–39 let (roč. 84-75)
I1 žáci: 7–8 let (roč. 07-06) M40 muži: 40–49 let (roč. 74-65)
I2 žáci: 9–11 let (roč. 05-03) M50 muži: 50–59 let (roč. 64-55)
I3 žactvo mladší: 12–13 let (roč. 02-01) M60 muži: 60 a více (roč. 54 a méně)
I4 žactvo starší: 14–15 let (roč. 00-99) Z18 ženy: 18–34 let (roč. 96-80)
J16 junioři: 16–17 let (roč. 98-97) Z35 ženy: 35 a více (roč. 79 a méně)
M18 muži: 18–29 let (roč. 96-84) S štafety: nad 14 let

Jubilejní XX. ročník Triatlonu Rýmařov
sobota 26. července 2014

Foto: archiv Gymnázia a SOŠ  Rýmařov
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Chatař přišel i o hmoždíř
a zlatnické váhy

Nemilé překvapení čekalo na majitele chaty
ve Stříbrných Horách, který se na ni ve stře-
du 18. června vrátil po měsíci nepřítomnosti.
Mezitím se do chaty vloupal zloděj a odcizil
elektrickou vrtačku, vrtáky, křovinořez, mo-
sazný hmoždíř, zlatnické váhy a trojramenný
svícen. Majitel vyčíslil škodu na nejméně 
13 tisíc korun.

Z garáže zmizela motorka
Rýmařovští policisté pátrají po zloději, který
se v noci z 16. na 17. června vloupal do jed-
né z garáží na Okružní ulici. Odcizil terénní
motocykl KTM a přilbu. Majiteli způsobil
škodu za více než 60 tisíc korun.

Zloděj si přišel 
pro mosazné lustry

Do domu v rekonstrukci na Divadelní ulici
v Rýmařově vnikl v průběhu června zloděj
a nechal po sobě škodu za 120 tisíc korun.
Odcizil starožitné mosazné lustry v hodnotě
85 tisíc korun a další za přibližně 35 tisíc ko-
run poškodil.

Opilý útočník 
se stal obětí napadení

Během jednoho dne zasahovali policisté na
stejném místě dvakrát. Jednou byl agresivní
podnapilý muž útočníkem, po několika hodi-
nách již obětí. V pátek 20. června ráno rý-
mařovští policisté řešili v Břidličné agresivní
jednání 30letého muže, který měl v opilosti
napadnout svou matku. Přivolaní policisté
muži naměřili 2,86 promile alkoholu a pře-
vezli ho na záchytnou stanici do Opavy. Po
vystřízlivění byl v nočních hodinách ze zá-
chytky propuštěn. Nespěchal však domů, šel
do místní restaurace a pak se nechal taxíkem
odvézt do Břidličné. V cíli taxikáři sdělil, že
nemá peníze na zaplacení a požádá o finance
matku. Odešel s řidičem k bytu matky, ta ale
u sebe neměla tak velkou hotovost. Řidiči
došla trpělivost, vtrhl do obývacího pokoje,
muže fyzicky napadl a přes jeho tvrzení, že
mu dlužnou částku uhradí v pondělí, mu vy-
trhl z ruky peněženku i s doklady a z bytu 
odešel. Taxikář je nyní podezřelý z krádeže
a porušování domovní svobody.

Seznámili se přes inzerát, 
pak ji okradl

Seznámení přes inzerát nedopadlo dobře pro
50letou ženu z Rýmařovska. Neměla totiž tu-
šení, že 49letý muž, se kterým se setkávala,
má za sebou bohatou trestní minulost.
Během března a dubna měl od ní pod různý-
mi záminkami vylákat přes 10 tisíc korun.

Peníze slíbil vrátit vždy do týdne, vrátil však
pouze část. Při svých opakovaných návště-
vách navíc využil toho, že byl v domě sám,
a odcizil ženě zlaté šperky za 13 tisíc korun.
Jeden ze šperků, zlatý přívěšek ve tvaru kost-
ky, policisté při šetření zajistili u další ženy,
která jej od muže dostala jako dárek.
Recidivista podezřelý z krádeže a podvodu
je již ve věznici, kde si odpykává trest za dří-
vější prohřešky.

Odnesl sekeru a výčep
V noci z neděle 22. na pondělí 23. června se
neznámý pachatel vloupal do rekreační cha-
ty v Kněžpoli. Odcizil nerezové výčepní za-
řízení s chlazením a kompresorem a řeznic-
kou sekeru. Majiteli způsobil škodu ve výši
13 tisíc korun.

Nesplácí úvěr
na zdravotní pomůcku

Policejní komisař sdělil 31letému muži po-
dezření z přečinu úvěrového podvodu. Při
prezentaci zdravotních výrobků v Břidličné
si měl vzít úvěr na zakoupení magnetické
zdravotní pomůcky ve výši bezmála 30 tisíc
korun, uvedl však přitom nepravdivé údaje
o svém zaměstnání a příjmech. Úvěr dostal,
zboží převzal, ale splátky nehradí.

Dvě krádeže v Horním Městě
Rýmařovští policisté šetří v Horním Městě
dva případy krádeže, které se staly v noci
z 24. na 25. června. V prvním případě pacha-
tel vnikl do dvou hal zemědělské firmy, ze
kterých odcizil náhon z obracecího stroje
a balicí folii. Způsobená škoda činí 16 tisíc
korun. Ve druhém případě poškodil pachatel
železnou skříň se zdrojem energie pro elek-
trický ohradník. Způsobená škoda činí 6 tisíc
korun.

Při předjíždění smetl auto 
do příkopu

V pátek 27. června vpodvečer se stala neho-
da mezi Rýmařovem a Malou Štáhlí. 43letý
řidič s vozidlem Volkswagen Passat začal
před nepřehledným stoupáním předjíždět
vůz Audi A4, když vyjelo přes horizont
v protisměru další auto. Řidič passatu začal
prudce brzdit a chtěl se zařadit zpět, dostal
však smyk a narazil do předjížděného vozu.
Audi se po nárazu otočilo kolem osy, při dal-
ší srážce bylo vytlačeno na ocelová svodidla
a přepadlo do příkopu, kde ještě narazilo do
stromu. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zra-
něn. Způsobená škoda činí 250 tisíc korun na
audi a 10 tisíc korun na passatu.

komisař por. Bc. Pavla Tušková
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Narazil do stromu
Ve středu 18. června večer havaroval na silnici mezi Jiříkovem a Sovincem 31letý muž
s vozem BMW. Po projetí zatáčky na horizontu nezvládl řízení, částečně vyjel mimo
vozovku a narazil čelně do stromu. Při nehodě se řidič lehce zranil. Způsobená škoda
na vozidle činí 250 tisíc korun.

Foto: PČR Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama. 

Erich Kästner
Známá i neznámá výročíCitát:

4. 7. 1934 zemř. Marie Curie-Skłodowská, francouzská fyzička
a chemička polského  původu, nositelka Nobelovy ceny
(nar. 7. 11. 1867) – 80. výročí úmrtí

5. 7. Státní svátek ČR – připomínka příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila  a Metoděje na Moravu roku 863

6. 7. Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa
roku 1415

9. 7. 1834 nar. Jan Neruda, spisovatel, novinář, kritik (zemř. 
22. 8. 1891) – 180. výročí narození

12. 7. 1884 nar. Amedeo Modigliani, italský malíř a sochař (zemř.
25. 1. 1920) – 130. výročí narození

15. 7. 1904 zemř. Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovatel a hu-
morista (nar. 29. 1. 1860) – 110. výročí úmrtí

18. 7. 1374 zemř. Francesco Petrarca, italský humanista a spiso-
vatel (nar. 20. 7. 1304) – 640. výročí úmrtí

19. 7. 1834 nar. Edgar Degas, francouzský malíř, grafik a sochař
(zemř. 26. 9. 1917) – 180. výročí narození

20. 7. 1304 nar. Francesco Petrarca, italský humanista a spisova-
tel (zemř. 18. 7. 1374) – 710. výročí narození

28. 7. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, začala
první světová válka – 100. výročí

30. 7. 1674 zemř. Karel Škréta, malíř (nar. 1610) – 340. výr. úmrtí
31. 7. 1784 zemř. Denis Diderot, francouzský filosof, spisovatel

a teoretik umění (nar. 5. 10. 1713) – 230. výročí úmrtí
31. 7. 1944 zemř. Antoine de Saint-Exupéry, francouzský prozaik

(nar. 29. 6. 1900) – 70. výročí úmrtí

SVČ Rýmařov 
předalo ceny Lipového listu

Po loÀské pauze spojené se stûhováním Stfiediska volného ãasu R˘mafiov do re-
konstruované budovy se letos opût oceÀovaly nej‰ikovnûj‰í dûti ze zájmov˘ch 
útvarÛ cenou Lipového listu. Vedoucí krouÏkÛ jich do velkého sálu SVâ ve stfiedu
18. ãervna pozvali více neÏ 150.
Středisko volného času nabízí nepřeberné množství aktivit pro děti, teen-
agery i dospělé. Všichni, kdo chtějí vyplnit svá volná odpoledne či pod-
večery smysluplnou a tvořivou zábavou, si mohou vybrat některý z ta-
nečních, sportovních, výtvarných, počítačových nebo jazykových kurzů.
Nejšikovnější a také nejpracovitější děti SVČ Rýmařov pravidelně oce-
ňuje symbolickým lipovým listem.
„Proč ceny Lipového listu? Protože lípa se může dožít věku až 1000 let,
lipové lýko sloužilo ke spoutávání démonů a listy lípy se využívaly při taj-
ných kouzlech k získávání nesmrtelnosti. Oficiálním národním symbolem
se lípa stala roku 1848. Ale hlavně, my v Rýmařově máme rádi Lípu
Komenského, která stojí pár metrů od nás a 452 let sleduje, co se kolem
ní děje,“ vysvětluje Eva Kudláková ze SVČ Rýmařov.
Letos bylo pro ocenění vybráno 152 dětí ze všech kroužků, lipový list
a malou pozornost si odnesli také externí vedoucí kroužků, kteří svým
svěřencům věnují čas a energii ve volném čase, rozvíjejí jejich talent a ty
nejlepší připravují na soutěže. Středisko volného času a město Rýmařov
pod vedením zkušených lektorů na regionální i republikové úrovni re-
prezentují např. orientální tanečnice, hiphopeři, šachisté nebo lyžaři.
Lipový list z rukou ředitelky SVČ Marcely Pavlové převzaly nejen ori-
entální tanečnice ze skupiny Neila a členové hiphopové skupiny
Move2you, kteří v letošní soutěžní sezóně sbírali medaile, ale i breakaři,
florbalisté, basketbalisté, stolní tenisté, lukostřelci, šachisté, horolezci
a lyžaři, členové kroužku informatiky a PC her nebo děti navštěvující ke-
ramickou dílnu a výtvarné kurzy. Tanečnice a tanečníci předávání cen
zpestřili ukázkou svého umění. Divákům se předvedly letošní mistryně
republiky v belly dance se skladbou Živly v choreografii Dagmar
Gajdošové, hiphopeři ukázali neméně úspěšné duo Adama Komůrky
a Mirky Rapouchové a vtipnou show Český lev. Na všechny oceněné če-
kala kromě cen a drobných sladkostí také lákavá řízečková párty. ZN

Rozloučili jsme se
Františka Burgethová – Rýmařov ...................................... 1937
Milan Stopka – Rýmařov ................................................... 1941

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Marie Václavíková – Rýmařov ........................................... 80 let 
Jiřina Mišáková - Rýmařov ................................................. 81 let 
Helena Dokoupilová - Rýmařov ......................................... 82 let 
Josef Echinger - Janovice ................................................... 82 let 
Anna Bartesová - Rýmařov ................................................ 83 let 
Antonín Zavadil - Rýmařov ............................................... 83 let 
Božena Sekáčová - Rýmařov .............................................. 84 let 
Eva Muráriková - Rýmařov ................................................ 84 let 
Ludmila Zahradníková – Rýmařov ..................................... 85 let 
Ladislav Šín - Rýmařov ...................................................... 85 let 
Vlasta Prouzová - Rýmařov ................................................ 85 let 
Anna Janeková - Edrovice .................................................. 86 let 
Libuše Kozlová - Rýmařov ................................................. 87 let 
Anežka Štanglicová - Janovice ........................................... 90 let 
Ludmila Orságová - Rýmařov ............................................ 90 let 
Růžena Furiková - Janovice ................................................ 92 let 

Společenská kronika

Dne 18. července 2014
oslaví 

Jitka Kamlerová a Zdeněk Kamler
krásné životní jubileum 

zlaté svatby.
Mnoho dalších krásných společných let a oběma zdraví přejí 

děti Zdenek, Alena a Pavel s rodinami
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Kino Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Exponát měsíce
Červenec: Čerpací zařízení tvrdkovské studny

Exponátem měsíce července je nález z roku
1993, který můžete zhlédnout ve stálé expo-
zici rýmařovského muzea. Vetší část se na-
chází ve vstupní chodbě a další části v ar-
cheologické expozici. Jde o dřevěné čerpa-
cí zařízení ze studny, která patřila k faře
v Tvrdkově. Na dřevěném vedení byl uve-
den letopočet, tudíž jistě víme, že zařízení
pochází z roku 1790. Vedení v deset metrů
hluboké studně tvořily vrtané kmeny modří-
nu, které se dochovaly ve velmi dobrém sta-
vu. 
Nejlépe se zachovala spodní část zařízení,
která se nacházela pod hladinou vody. Voda
totiž organické materiály dobře konzervuje
a zabraňuje přístupu vzduchu, takže k degra-
daci dochází daleko pomaleji. Ostatně z vlh-
kých prostředí, jezer a řek, pochází řada do-
chovaných předmětů z organických materiá-
lů, jako je dřevo či kůže, již z pravěku, doby
dávno před naším letopočtem.

Městské muzeum Rýmařov, 
upraveno z textu Mgr. Jiřího Karla, 

náčrtek téhož autora
Foto: archiv muzea
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Knihovna pasovala prvňáky na čtenáře
V první třídě se děti naučí základ-
ní dovednosti, bez kterých se příš-
tí školní roky neobejdou – číst,
psát a počítat. Bez čtení se přitom
nenaučí ani psát, ani počítat, dá se
tedy říct, že nejdůležitějším úko-
lem prvňáčka je stát se čtenářem.
Jak dobře číst se naučili, mohli žá-
ci prvních tříd rýmařovské zá-
kladní školy předvést v předpo-
slední den školního roku v měst-
ské knihovně. Knihovnice Petra

Klimentová pro ně připravila ma-
lou zkoušku – hlasitou četbu
z knížky pro začínající čtenáře. Tu
všech bezmála osmdesát dětí
s větší či menší jistotou zvládlo,
nikdo v ní nepropadl, a tak mohly
být všechny děti bez výjimky při-
jaty mezi čtenáře městské knihov-
ny. Každý z pasovaných prvňáčků
dostal jako dárek průkazku do
knihovny a ilustrovanou záložku.
Děti této příležitosti hned využily

a vypůjčily si knížky na prázdni-
ny. „Všem dětem bych přála za
vysvědčení pěknou knížku. A aby
si ji četly s rodiči, protože společ-

né čtení je i pro prvňáčky pořád
důležité,“ uzavřela slavnostní pa-
sování malých čtenářů Petra
Klimentová. ZN

od 7. 7. do 8. 8. 2014

VÝMĚNNÁ BURZA KNIH
Přečtené nebo nepotřebné knihy můžete odložit v knihovně

Bližší informace v půjčovně

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 Čt 9.00 – 16.00
Út 9.00 – 16.00 Pá 9.00 – 16.00
St zavřeno So zavřeno
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Konec ‰kolního roku a zaãátek prázd-
nin si podávají ruku z pátku na sobotu
posledního ãervnového víkendu, a to
je pfiesnû ãas kaÏdoroãní pfiehlídky
r˘mafiovsk˘ch hudebních (ne)umûlcÛ
zvané Prestigefest aneb Majáles
v ãervnu. Letos se v zahradû starého
kina konala uÏ podeváté.
Páteční prolog nabídl koncert tří
stálic rýmařovské scény i samot-
ného festivalu. 5 kilo ubrusu s po-
etickým deklamováním Bohouše
Cicka, Sibériji v její temnotemné
instrumentálnosti a ve finále agro-
punkovou energii jadrného rýmo-
vání v podání Svatého Jidáše.

Vydatný předkrm nasytil hladové
a zkonzumován do desáté večerní
zatížil žaludky spáčů jen natolik,
aby se naladili na den následující.
Sobota měla program o poznání
bohatší, dokonce dílem náhody
ještě bohatší, než avizovaly plaká-
ty. Jak už se stalo zvykem této
přehlídky, která vede řez napříč
celou místní hudební scénou a jen
pro tuto příležitost nechá vyhřez-
nout vše, co v jejích útrobách za
poslední rok vykvasilo, na pódiu
se vystřídali vyznavači nejrůzněj-
ších žánrů, od skřehotavého blues
přes uhlazený rock i surový pop až k pulzujícímu hiphopu. Místní

kapely zvučných jmen a personál-
ních proměn, jako The Hero, Key
Features, Omega Styl, Persona-
lity Lapse, Meclopín Band nebo
We Play Aparát, doplnili nováčci
festivalu, metaloví Slaves of
Thoughts z Ryžoviště, a několik
pozvaných i náhodných hostů.
V sobotu odpoledne se mezi vlna-
mi dešťových průtrží představil
potulný písničkář Dawey Sham-
bles a s nadcházejícím večerem se
na pódiu objevily i dvě polské ka-
pely. Poprvé v Rýmařově zahrála

jazzově-popová čtveřice Mist
z Opole s covery klasických hitů
i autorskými skladbami a kolem
půlnoci dovedla festival do finále
hiphopová Error Brygada, která
se skvěle uvedla už loni.
Prestigefest se i letos konal s pod-
porou Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj Překračujeme hrani-
ce v rámci česko-polského pro-
jektu Kulturní stezkou pohraničí.
Jazzclub SVČ Rýmařov jako po-
řadatel nabídne v jeho rámci bě-
hem léta ještě rock’n’rollový ne-
bo ska a reggae festival. ZN

Americk˘ jazzov˘ trumpetista ãesko-
slovenského pÛvodu Laco Deczi se do
Evropy pravidelnû vrací pfii jarním
a podzimním turné. S kapelou Celula
New York od kvûtna projel Nûmecko,
·v˘carsko, Slovensko a âesko 
a v úter˘ 24. ãervna zahrál uÏ po-
tfietí i pro náv‰tûvníky jazzclubu SVâ
R˘mafiov, tentokrát na nádvofií jano-
vického zámku.
Legendární Jazzovou Celullu
(doslova „jazzovou buňku“) za-
ložil Dezci v roce 1967, po své 
emigraci do USA v 80. letech ji
obnovil pod názvem Celula New
York a angažoval v ní celou řadu

vynikajících jazzmanů včetně
svého syna, bubeníka Vajca
Decziho. V rýmařovském SVČ
poprvé zahrál v říjnu 2006 a dal
tehdy v podstatě podnět ke vzni-
ku jazzového klubu. O dva roky
později se v sestavě s Vajcem
Dezcim za bicími, Erikem Meri-
dianem za klávesami a Nobem
Kinukawou s baskytarou do
jazzclubu vrátil s poněkud uhla-
zenějším repertoárem. 
V Janovicích se nyní Celula ob-
jevila se stejným nástrojovým
obsazením, ale s novou, českým
živlem nasáklou sestavou. Z pů-

vodních členů zůstal frontman
a bubeník, za klávesami seděl
Jan Aleš a na baskytaru preludo-
val Michael Krásný. Oba účinku-
jí v několika zajímavých hudeb-
ních uskupeních, provozujících
osvěžující fúzi jazzu, funky
a popu (Quattro Formaggi, Top
Dream Company, Cosmic Peo-
ple) a s Celulou New York absol-
vovali už několik turné.
Obměněná sestava Celuly znovu
posunula její zvuk, uhlazenost 
ustoupila větší energii, pomalej-
ších melancholických skladeb
bylo poskrovnu, zato tanečními

rytmy a skvělými sólovými im-
provizacemi kapela nešetřila.
V unikátní atmosféře janovické-
ho zámeckého nádvoří, kterou
podtrhly sádrové sochy ze zdejší
výstavy Hudba a tanec, kapela
s nestárnoucím Deczim v čele
zahrála repertoár ze svého po-
sledního společného alba. Před
početným publikem se nechala
strhnout k fascinujícímu výkonu,
navzdory únavě z každodenního
cestování a vrcholícího turné,
které po více než dvou měsících
ukončila 30. června v Hradci
Králové. ZN

Jazzclub

Laco Deczi zahrál na zámku v Janovicích

Devátý Prestigefest aneb Majáles v červnu

The Hero

Mist
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Můj šálek čaje

Vlny, můry, hlasy... Můry a Vlny Virginie Woolfové
Vlny (The Waves), nejsložitější a nejgeniálnější
kniha anglické modernistické spisovatelky
Virginie Woolfové, poprvé vyšly v roce 1931
a staly se jejím vrcholným dílem; přestože po je-
jich vydání měla Woolfová před sebou ještě de-
set let plodného spisovatelského života, shrnují
celý její život.
Když Virginia Woolfová jako dítě trávila s rodi-
či každé léto v Cornwallu, slýchávala vlny
(„…ležím napůl ve spánku, napůl bdělá v poste-
li v dětském pokoji v St Ives. Slyším, jak se tříští
vlny, raz, dva, raz, dva – a voda z nich vy-
šplouchne naráz.“); v mládí se svými sourozen-
ci za soumraku chytala noční motýly a brouky
(„Ve slabé záři jsme uviděli tu ohromnou můru
– s křídly roztaženými, jakoby v extázi, takže
nám předvedla nádhernou karmínovou barvu
křídel – oči jí červeně žhnuly, sosák měla zabo-
řený do stékajícího praménku melasy. Chvilku
jsme si upřeně prohlíželi tu nádheru, pak jsme
odzátkovali lahvičku.“); po smrti matky zažila
první z mnoha nervových záchvatů, neustále se
vracejících během celého jejího života, při kte-
rých k ní promlouvaly různé hlasy („...jako když
jsem tehdy šílela – skoro jsem dostala strach,
když jsem se rozpomněla na ty hlasy, které tehdy
jako by letěly přede mnou.“); v roce 1927 v do-
pise své sestry Vanessy četla vyprávění o obrov-
ské můře, která narážela do okna jejich přímoř-
ského domu v Cassis v Itálii, a pod tímto do-
jmem začala psát knihu, kterou pracovně nazva-
la Můry („...tuším, že to bude pokus o něco úpl-
ně nového – abstraktně-mystická kniha bez očí:
hra-báseň.“); Můry se postupně staly Vlnami,
a v ledových vlnách řeky Ouse Virginia
Woolfová 28. března válečného roku 1941 dob-
rovolně ukončila svůj život („Proti tobě, proti
tobě se vrhám, nepoddajný a nepřemožený,
ó Smrti! – Vlny se lámaly o břeh.“).
Ve třetím ročníku na gymnáziu, pod dojmem
z úžasného filmu Hodiny, jsem poprvé četl Vlny
Virginie Woolfové a vůbec jsem té knize nero-
zuměl. Každá stránka pro mě byla náročným
výstupem (či sestupem?) k vrcholu (či do hlu-
bin?) poznání nejen samotné knihy, nýbrž také
její autorky. Myslel jsem si, že když si věty bu-
du polohlasem předčítat pod nos (zněly jako po-
ezie), lépe knihu pochopím. Stejně mi tolik věcí
pořád unikalo. (Jak v knize říká Neville:
„Chceš-li číst tu báseň, musíš mít sto tisíc očí.“)
Až na jednu, která ve mně začala postupně klí-
čit už od první stránky, a to že ve slovech, vě-
tách, odstavcích, jednotlivých částech Vln vězí
nesmírná krása. Ta se do knihy bezesporu otisk-
la z autorčiných večerních poslechů Beethove-
nových pozdních sonát na gramofonu, čtení
Shakespeara, Byrona a Shelleyho a pečlivého
pozorování přírody, jež je Angličanům vlastní.
Autorka dala světu jednu z nejlyričtějších knih.
Vlny jsou knihou šesti hlasů: tří mužů: Bernarda,
Nevilla a Louise, a tří žen: Susan, Jinny
a Rhody. Šestici pojí vzájemné přátelství a pro-
pojení („Společně zde sedíme… svázáni úžas-
nou silou jakéhosi vnitřního nutkání.“), které ži-
votní události různě naruší, ne však trvale
(„Život nás rozdělí. Vytvořili jsme však jistá

pouta.“). Očima a vnitřními monology jednotli-
vých postav zažíváme jejich společné vyrůstání
v zahradě, první rozdělení školou, univerzitou,
scházení a rozcházení, budování kariéry (v pří-
padě mužů) či vedení domácnosti (v případě
žen), založení rodiny, postupné stárnutí a nako-
nec smrt. Život zde není podán jako individuál-
ní záležitost té či oné postavy, nýbrž jako celek
formovaný jimi navzájem. Proto hlavní mluvčí
Bernard říká: „Neboť toto není jeden život; ne
vždy také vím, jsem-li muž či žena, Bernard či
Neville, Louis, Susan, Jinny či Rhoda – tak po-
divný je kontakt jednoho s druhým.“ Je to okolí
a jsou to lidé, které známe či neznáme, které mi-
lujeme či nenávidíme („Avšak naše nenávist je
takřka nerozeznatelná od naší lásky.“), to je to,
co nás formuje, vytváří, co dělá naše bytí bytím,

vždyť :„A teď se ptám: ‚Kdo jsem?‘ Mluvil jsem
o Bernardovi, Nevillovi, Jinny, Susan, Rhodě
a Louisovi. Jsem jimi všemi? Jsem jeden a od-
lišný? Nevím,“ ptá se Bernard, aby došel k zá-
věru: „Mezi mnou a jimi není žádná hranice.
Když jsem mluvil, cítil jsem: ‚Já jsem ty.‘ Ten
rozdíl, který bereme tak vážně, totožnost, co ji
horečnatě opatrujem, byla překonána.“
Woolfová, jak by se mohlo zdát, tak nechtěla se-
třít individualitu jedince, naopak. Ve svém dení-
ku si poznamenala, že těch šest postav původně
měla být jedna; a každá je zároveň částí samot-
né autorky. Virginia Woolfová, zaujatá pozoro-
vatelka vnějšího života, stejně jako toho vnitřní-
ho, si byla vědoma nesmírné složitosti a nejed-
noznačnosti obsažené ve všem; něco jako po-
hlaví či heterosexuální láska byly pro ni jen vág-
ními, nic neznamenající pojmy. Pouze city
a prožívání pro ni měly esenciální význam.
Hlasem Bernarda říká: „…já chci sestoupit;
navštívit nesmírné hlubiny...“
Onen okruh postav autorka scelila postavou
Percivala, která k nám sice nepromlouvá, je na-
zírána šesticí přátel, „avšak bez Percivala není
nic pevného“. Percival představuje vyzařující
světlo, k němuž se slétají můry. Spojuje všechno
dohromady, a to i po své nenadálé smrti (v mla-
dém věku stejně jako spisovatelčin milovaný
bratr) skrze vzpomínky přátel na něj: „Odešel
jsi přes dvůr, dál a dál, a táhls vlákno mezi námi
tenčeji a tenčeji. Někde však jsi. Něco z tebe tr-
vá,“ uvědomují si všichni. Smrt, náhlý odchod
lidí, které milujeme, se stala ústředním zkouma-
ným motivem v díle Woolfové, jelikož jedině
tak se s ní dokázala do jisté míry vyrovnat. 
Lidský život ve Vlnách prostupuje příroda.

Virginia Woolfová byla bytostnou pozorovatel-
kou tohoto světa s citem pro detail; vzhled věcí
ji nesmírně fascinoval („…sleduju…, a přitom si
instinktivně snažím vybavit: ‚Jak se to jen řek-
ne?‘“) a poslání psát ji postavilo před nekončící
boj, který tak milovala: „Ale jak málo dokážu
svým perem sdělit, oproti tomu, co tak živě vní-
mají mé oči, a nejen oči – také jakési nervové
vlákno či vějířovitá membrána mého živočišné-
ho druhu.“ Ve svých knihách (podobně jako
impresionističtí malíři na plátnech) chtěla za-
chytit ono „teď a tady“. Proto části Vln složené
z rozmluv postav uvádějí přírodní obrazy moře
a zahrady. Moře zde symbolizuje lidský život
(„S občasnými nárazy, …život povstává a vyvr-
huje z moře temné hřebeny vln. Právě s tím jsme
spjati.“) a zahrada je místem vzniku lidského
spojení pramenícího v raném dětství. Pod balda-
chýny rybízového listí může dojít takřka ke
splynutí se zemí, jako to prožívá básník Louis:
„Jsem zelený jak tis ve stínu živého plotu. Mé
vlasy jsou z listí. Jsem zakořeněn až do středu
země. Mé tělo je stonek.“ Nebo zem umožňuje
naše sebepoznání, jako například u Susan, která
říká: „Vezmu svoji trýzeň a složím ji na kořeny
pod buky. Budu ji zkoumat a vezmu ji do prstů.“
Pro některé může zem znamenat místo, na které
neměli být vrženi, a proto z ní odcházejí dobro-
volně jako Rhoda: „Chci se vytáhnout z těchto
vod. Ale kupí se na mě; vlečou mne mezi svými
mohutnými rameny, jsem převrácena; jsem po-
valena; jsem natažena mezi těmito dlouhými
světly, dlouhými vlnami, a klušu dál jak štvaná
zvěř po nekonečných stezkách.“ Lidský život je
vlna, která střídavě stoupá a klesá, až nakonec
narazí na břeh a roztříští se – a to je smrt, která
člověku zlomí vaz. Bernard to shrnuje ve své zá-
věrečné řeči: „A vlna ve mně také narůstá. Dme
se; kulatí hřbet. Jsem si zase vědom nové touhy,
čehosi, co pode mnou stoupá, jak hrdý kůň, je-
hož jezdec nejdřív pobídne a potom stáhne
opratě. Kdo je ten nepřítel, jehož cítíme stále
blíž…? Je to smrt. Nepřítel je smrt. Proti smrti
cválám s kopím napřaženým a s vlasy hnanými
vzad jak mladík, jako Percival,… Zatínám do
koně ostruhy. Proti tobě, proti tobě se vrhám, ne-
poddajný a nepřemožený, ó Smrti!“
Všichni jsme tu, abychom vytvořili příběh.
„Sešli jsme se…, abychom stvořili jednu věc, ni-
koli trvalou – vždyť co přetrvá? –, avšak viděnou
naráz mnoha očima.“ To jsou Vlny.
Dílo Virginie Woolfové mě naučilo zejména dí-
vat se; dívat se a vidět. 
Své vyznání k Woolfové věnuji paní Mgr.
Jaroslavě Slavičínské, která má na svědomí mé
zaujetí literaturou a jejíž hodiny literatury na
gymnáziu mě nenásilně donutily číst (spíše hl-
tat) díla (nejen) světových klasiků, která mě při-
pravila na přijetí a do jisté míry i pochopení dí-
la Woolfové. Michal Vyhlídal
Lit.: Virginia Woolf, Vlny, Praha 2008, překlad
Martin Pokorný. – Virginia Woolfová, Deníky,
Praha 2006, překlad Kateřina Hilská. –
Alexandra Harrisová, Virginia Woolfová, Praha
2013, překlad Kateřina Hilská. Repro: www.au-
tostraddle.com.

Virginia Woolf, 1929
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Připomínáme si

Letos si celý svět a především
Evropa připomíná sté výročí po-
čátku prvního celosvětového
konfliktu 20. století. Dnes, sto
let poté, žije pamětníků Velké
války již velmi málo, a pokud ži-
jí, byli tenkrát tak malí, že si
z této doby moc nepamatují.
A současná společnost má bohu-
žel sklon zapomínat. Přitom prá-
vě z těchto významných histo-
rických událostí bychom si měli
brát ponaučení a stále si je připo-
mínat. Ne nadarmo se říká, že
chybami se člověk učí.
První světová válka vypukla
v červenci roku 1914 a skončila
až v roce 1918. Výsledkem kon-
fliktu byl rozpad evropských
mocností a vznik nových států.

Jedním z nich byla i samostat-
ná Československá republika.
Vznikla 28. října 1918. 
Velká válka, jak se nazývala, by-
la důsledkem narůstajících a vy-
hrocujících se mezinárodních
sporů, a její vypuknutí bylo nej-
spíše jen otázkou času. Poslední
kapkou, kdy kalich mírového
období přetekl, byl atentát na ná-

stupníka rakousko-uherského
trůnu Františka Ferdinanda
d‘Este 28. června 1914 v Sara-
jevu. Letos od této události uply-
nulo právě sto let. Již s počáteč-
ním incidentem, který se stal zá-
minkou války, jsou, ač to mnozí
možná netuší, vzdáleně spojeny
i dějiny Rýmařovska. Do Sara-

jeva totiž tenkrát následníka trů-
nu provázel jeho blízký přítel
a pobočník František Arnošt
Harrach, majitel janovického
panství. František Arnošt Har-
rach často pobýval na janovic-
kém zámku a zasloužil se o roz-
voj rýmařovského regionu
v mnoha oblastech. V osudnou
dobu roku 1914 se spolu s ná-

sledníkem trůnu a jeho ženou
Žofií Chotkovou vypravil kvůli
manévrům rakousko-uherské ar-
mády k srbským hranicím a ná-
sledně vlakem do Sarajeva.
V Sarajevu pak panovník se že-
nou za dalším programem po-
kračovali elegantním vozem
Gräf&Stift Double Pheaton, je-
hož majitelem byl právě Franti-
šek Harrach. 
V sarajevských ulicích na tento
automobil zaútočili atentátníci
bombou. První útok se nezdařil.
Následníka trůnu toto varová-
ní neodradilo od pokračování
v cestě a druhému pokusu již ni-
kdo nedokázal zabránit. Franti-
šek Ferdinand d‘Este i se svou
manželkou byli ve voze zastřele-
ni Gavrilem Principem. Nechtě-

ně proslavený vůz, který stával
i v janovickém zámku, atentát
přežil; František Harrach jej po-
té věnoval císaři a dnes je vysta-
ven ve Vojenském historickém
muzeu ve Vídni.
Měsíc po atentátu, 28. července,
vydáním manifestu „Mým náro-
dům“ vyhlásil císař František
Josef I., strýc Františka Ferdi-
nanda d‘Este, jménem Rakouska
-Uherska válku Srbsku. Sarajev-
ský atentát vyústil v první světo-
vou válku. 
Do války se během jednoho týd-
ne zapojily všechny hlavní ev-

ropské mocnosti. Na jedné stra-
ně stála spojeneckými smlouva-
mi vázaná Dohoda představova-
ná Velkou Británií, Francií
a Ruskem, na straně druhé pak
Trojspolek představovaný Ně-
meckem, Rakousko-Uherskem
a Itálií. Itálie se ale do války za-
pojila až později, kdy se proti
spojeneckým smlouvám přidala
na stranu Dohody. Postupně do
války vstoupily i další státy, a to
nejen evropské. Zpočátku pře-
vládalo na obou stranách pře-
svědčení, že půjde o válku rych-
lou, nicméně konflikt se stále
prodlužoval, postupně se změnil
ve vleklou zákopovou válku a na
obou stranách se v závěru počí-
taly ztráty na lidských životech
v milionech. O tom, koho všeho

se válka přímo dotkla, svědčí
i to, že ačkoliv v Rakousku-
Uhersku museli na začátku vál-
ky nastoupit k mobilizaci muži
mladší 37 let, do konce války
byly postupně odvedeny i další
ročníky a nakonec to byli muži
ve věku od 18 do 54 let. 
Českých mužů bylo odvedeno
kolem 1 400 000, a ačkoliv neví-
me přesně, kolik jich padlo, po-
čítá se kolem 150 000 zmaře-
ných životů. Pro Čechy to byla
vlastně „cizí válka“, válka za
Rakousko-Uhersko. Proto byli
často jako hrdinové uctíváni

Letos uplyne sto let od začátku první světové války

Rýmařov v roce 1918

Svěcení obnoveného pomníku v roce 2011 ve Staré Vsi 
foto: M. Marek

MUDr. Julius Boese na ruské frontě

Výstřižek z novin
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hlavně legionáři, kteří mnohdy
v celých oddílech přecházeli na
druhou stranu a bojovali proti 
ústředním mocnostem. 
Válka se v podstatě dotkla všech
obcí i regionů na území dnešního
Česka, každé rodiny. O dotčení
Rýmařovska se dovídáme např.
z ročenek reálné školy v Rýma-
řově, kde jsou věnovány vzpo-
mínky padlým a odvedeným vo-
jákům; na úvod ročenek váleč-
ných let je vždy vepsáno podě-
kování padlým bývalým studen-
tům. V roce 1916 padlo 34 mužů
z Rýmařovska, v letech 1917
a 1918 dalších čtrnáct. Uváděni
jsou i pohřešovaní (celkem 10)
a rukující, ať už profesoři či bý-
valí studenti (celkem 325).
Války se účastnili nejen povinně
nasazení, ale i řada dobrovolní-

ků, někteří studenti dokonce 
ukončili školu závěrečnými
zkouškami dříve a ve svých 18 či
19 letech dobrovolně odcházeli
do války. A to byli pouze muži
spojení s reálnou školou, takže
celkové počty jsou ještě vyšší.
Mezi rukujícími se objevuje ob-
čas i pět či šest stejných příjme-
ní, zřejmě příbuzných. Řada
z nich bohužel válku nepřežila.
Vzhledem k tomu, že Rýmařov-
sko bylo tenkrát téměř výhradně
německé, šlo většinou o němec-

ká jména. Nicméně občas se ob-
jeví i typicky česká, třeba Sme-
tana, Jančík, Dědek, Láznička,
Suchánek, Doležal, Křenek 
apod.
O množství obětí si můžeme 
udělat obrázek i z počtu jmen 
uvedených na pomnících. Jenom
na těch existujících v obcích bý-
valého rýmařovského okresu
jich napočítáme přes sedm set,
celkově to pak bylo více než ti-
síc. Z počtu obětí pak můžeme
odvodit, že se v jednotlivých ob-
cích z fronty domů nevrátil kaž-
dý třetí až pátý muž.
Válka ovlivnila, tak jako jinde,
i civilní život Rýmařovska.
Obecně se šířila bída a hlad. Byl
zaveden přídělový systém na po-
traviny, ale také třeba na mýdlo,
petrolej a další. Z ročenek školy

se můžeme dovědět o řadě akcí
pořádaných k získání peněz na
výdaje související s válkou, kte-
ré zajišťovali nebo se jich účast-
nili studenti. Zmiňovány jsou
různé veřejné sbírky, koncerty,
divadelní představení, jejichž
výtěžky šly např. sirotkům,
Červenému kříži apod. Pořádány
byly také sbírky kovů, kterých
bylo v bojích stále třeba. Válka
se dotkla i zdravotnického záze-
mí. V Rýmařově se např. větší
potřeba nemocničních prostor

odrazila ve skutečnosti, že tělo-
cvična klášterní školy sloužila
v té době jako rezervní špitál
a i některé třídy byly upraveny
jako vojenská nemocnice. Lé-
kařských sil přitom byl nedosta-
tek. Jediný kvalifikovaný lékař
a primář nedávno založené ne-
mocnice MUDr. Julius Boese
byl povolán na ruskou frontu.
Válka skončila v roce 1918, kdy
byly vyčerpány lidské i hospo-
dářské zdroje. Ve většině obcí
byly vystavěny obětem války
pomníky. Také v Rýmařově 
a okolí se nachází celá řada pa-
mátníků a pomníků padlým
Velké války. Jejich rozsáhlý vý-
čet i se zajímavými informacemi
uvádí Ing. Miloslav Marek ve

svém článku v Rýmařovském
horizontu z roku 2006 (zkráce-
nou verzi tohoto článku můžete
najít na webových stránkách
města). 
O mnoha mementech války dnes
ani nevíme, což je jistě způsobe-
no přerušením kontinuity osídle-
ní; na území našeho regionu teh-
dy bylo téměř výhradně německé
obyvatelstvo a jeho „výměna“ ja-
ko důsledek událostí 2. světové
války poznamenala dnešní ano-
nymní vztah k pomníkům; výčet
ve velké většině německých
jmen je pro nás dnes vzdálený

a cizí. Naštěstí v poslední době
došlo k přehodnocení těchto
vztahů a řada pomníků je opra-
vována a obnovována. Proto
zvláště v letošním pamětním ro-
ce stojí za to navštívit některé
z nich a připomenout si historii.
Třeba alespoň ten u rýmařovské-
ho hřbitova nebo obnovené po-
mníky ve Staré Vsi, kousek od
křižovatky na Žďárský Potok,
a nedaleko kostela v Dětřichově
nad Bystřicí. Mgr. Petra Malá,

Městské muzeum Rýmařov

Zdroje: 
Bartoš, J. a kol.: Historický mí-
stopis Moravy a Slezska v letech
1848 – 1960, Ostrava, 1974, str.
254-255.

Emmert, F.: Průvodce českými
dějinami 20. století, Brno, 2012.
Karel, J.: In memoriam Francis-
cus comes Harrach, Střední Mo-
rava 26, 2008, s. 15-38.
Kronika obce Jiříkov, Olomouc.
Marek, M.: 90 let Vše-
obecné nemocnice v Rýmařově,
450 let zdravotnictví na Rýma-
řovsku, Rýmařov, 2002.
Jahresbericht der Landesober-
realschule zu Römerstadt, ve-
röffnetlicht am Schlusse des
Schuljahres 1915/1916;
1916/1917; 1917/1918.
Osobní sdělení Ing. M. Marka.

Skupina českých vojáků v Haliči

V zákopu u Jezierné na Ukrajině Fota: archiv muzea

Na pochodu v Ternovanském lese v dnešním Slovinsku

Špitál v Pomorzanech
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Organizace a spolky

Na pozvání manÏelÛ Kfienkov˘ch se
v sobotu 21. ãervna sjely do Nedûlní
‰koly fiemesel ve Stránském ãlenky
regionálního klubu âeskomoravské 
asociace manaÏerek a podnikatelek
z Bruntálu, aby naãerpaly inspiraci
a poznaly fiemesla, kter˘m se zájem-
ci mohou ve Stránském pfiiuãit.
„V Bruntále byla obnovena čin-

nost regionálního klubu Česko-
moravské asociace manažerek
a podnikatelek. Byla jsem oslove-
na, abych se k nim přidala, a na-
še setkání zde ve Stránském je
vlastně první větší akcí, kterých,
jak předpokládám, bude v bu-
doucnu celá řada. A i když se ob-
jevují v názvu asociace manažer-

ky a podnikatelky, muži jsou vítá-
ni a na akce mohou samozřejmě
jezdit s námi,“ řekla s úsměvem
na úvod setkání zakladatelka
Nedělní školy ve Stránském
Vladimíra Křenková.
V dopoledních hodinách se pod-
nikatelky, které nejsou aktivní jen
ve svých firmách, ale i v soukro-
mém životě, seznámily s činností
Občanského sdružení Stránské,
prohlédly si farmu manželů
Křenkových, vyslechly informa-
ce o chovu ohroženého druhu pů-
vodní valašské ovce, zhlédly by-
linnou zahrádku a makety tech-
nických staveb poháněných vo-
dou a obdivovaly zručnost umě-
leckého kováře – syna manželů
Křenkových Jakuba. Vyzkoušely
si také některá tradiční řemesla,
například zpracování vlny nebo
výrobu sýra. 
Odpoledne se dámy zúčastnily
besedy s novinářkou Janou Hra-

dílkovou, která do Stránského za-
vítala již počtvrté s projektem
Jiná mapa a kočovné konference,
tentokrát na téma Prostor v nás
i mimo nás. Besedy se navzdory
tradici v kapacitně omezených
prostorách budovy Nedělní školy
řemesel zúčastnil jen úzký okruh
pozvaných hostů.
Po celou dobu besedy měli pří-
tomní možnost ochutnat nejrůz-
nější farmářské produkty, nechy-
běl ani guláš v křupavém domá-
cím chlebu a o velmi chutné
a zdravé občerstvení se postaral
druhý syn manželů Křenkových
Honza. Besedu tradičně zpestřila
hudebními vstupy kapela Duni-
buch s basistou Stanislavem
Lysákem a kytaristkou Danielou
Maškovou, která zpívala i někte-
ré své autorské písně. Na závěr
sobotní akce navštívily podnika-
telky večerní filmové promítání
na hradě Sovinci. JiKo

Podnikatelky a manažerky navštívily Nedělní školu řemesel

R˘mafiovská organizace Spoleãnosti
pro podporu lidí s mentálním posti-
Ïením uspofiádala 26. ãervna pát˘
turnaj v pétanque, kter˘ je souãástí
krajské sportovní olympiády handi-
capovan˘ch. Do klání v této pÛvodem
francouzské hfie se pfiihlásilo sedm
druÏstev z R˘mafiova a Bruntálu.
Každoroční pétanqový turnaj se
tentokrát odehrál na zahradě zá-
kladní školy na ulici 1. máje. Tři
bruntálské a čtyři rýmařovské tý-
my se pustily do soubojů každý
s každým a sbíraly cenné body
do celkového součtu s nasazením
hodným profesionálů. Na první
pohled odpočinková hra vyvr-
cholila napínavým finále. Tři tý-
my totiž ve výsledku dosáhly

stejného počtu bodů a o pořadí na
medailových pozicích musel roz-
hodnout závěrečný rozstřel.
Pohár za první místo si nakonec
odváželo družstvo Sagapa Brun-
tál a stříbro putovalo rovněž do
Bruntálu s hráči Polárky. Rýma-
řovu uhájil bronz tým Modré bu-
řinky, zlato v dětské kategorii
získalo družstvo Sluníček, sesta-
vené z žáků Základní školy,
Rýmařov, Školní náměstí, které
v konečném pořadí skončilo
čtvrté. Diplomy a ceny si ale za-
slouženě odnášeli i hráči dalších
týmů v pořadí, pátá SPMP
Bruntál, šestá Černá buřinka
a sedmá Červená buřinka.
Přátelský turnaj, který handica-

povaní sportovci zakončili pozd-
ním obědem a malou diskoté-
kou, letos příjemným zázemím,
technickou podporou a pěknými
cenami pro soutěžící podpořili
Základní škola Rýmařov, Je-
línkova 1, školní jídelna na ulici
1. máje, Středisko volného času

Rýmařov, město Rýmařov, kraj-
ský výbor SPMP Ostrava, Dia-
konie ČCE – středisko Rýmařov,
firma Ing. Zdeňka Chmely
z Moravského Berouna, Avon la-
dy Stanislava Gerhardová a pro-
dejna Bob sport Bronislava
Rektoříka. ZN

Turnaj v pétanque s napínavým finále
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V sobotu 28. ãervna bylo pod cent-
rem Western Arts Club v R˘mafiovû-
Janovicích otevfieno nové Jesenické
informaãní centrum a muzeum turis-
tick˘ch známek.
„Vybudování Jesenického infor-
mačního centra a muzea turistic-
kých známek vycházelo z potřeby
vytvořit určitý cíl putování a zá-
zemí pro turisty a sběratele turis-
tických známek, kteří zejména
v období prázdnin a víkendů za-
vítají k nám, do Janovic u Rý-
mařova,“ informoval při slav-
nostním otevření turistického
centra společník jednatele Turis-
tických známek, s. r. o., Rýmařov
David Holub. Slavnostní přestři-
žení pásky se uskutečnilo v 10 ho-
din dopoledne za účasti hostů ze
Slovenska, Polska, Maďarska,
Ukrajiny, Ruska a čestných sbě-
ratelů turistických známek z Čes-
ké republiky, členů Klubu čes-
kých turistů a veřejnosti. 
„Muzeum turistických známek
vnímáme jako evropský projekt.
Čeští turisté mohou sbírat turis-
tické známky ve vybraných ev-
ropských destinacích a turisté
z Evropy, případně jiných stá-
tů, zase u nás, proto evropský
projekt,“ sdělil k otevření areálu
jednatel společnosti Turistické
známky, s. r. o., Rýmařov Ladi-
slav Šín. 
Expozice muzea nabízí přehled
českých turistických známek

a dalších ze Slovenska, Rakous-
ka, Německa, Itálie, Polska,
Maďarska, Slovinska, Rumun-
ska, USA, Holandska, Ukrajiny,
Švýcarska, Velké Británie, Ruska
a Austrálie. Historicky první tu-
ristická známka s vyobrazením
nejvyššího vrcholu Moravy Pra-
dědu byla vydána před šestnácti
lety a od té doby bylo vydáno už
2079 registrovaných českých
známek, 1390 výročních zná-
mek, které jsou památkou na
konkrétní akce (festivaly, spor-
tovní akce a další), 220 prémio-
vých a celkem 4100 zahraničních
turistických známek. Nejzápad-
nější evropská známka je z ang-
lického Cornwallu a nejvýchod-
nější patří Rusku. Obě místa dělí
vzdálenost 5000 km.
„Obdivuji snahu a odhodlání
Ládi Šína a celého jeho týmu, že
vybudovali turistické centrum,
které je nejen pro sběratele turis-
tických známek k nezaplacení.
Z každého místa, které navštíví-
me, máme originální památky,
které si můžeme i vyvěsit. Osobně
jsem nasbíral 3500 známek,“
svěřil se Josef Kopecký ze Světlé
nad Sázavou. „Jsem šílený sbě-
ratel, ostatně asi jako každý
z těch ‚kolečkářů‘, a muzeum
jsem viděl, jak se začalo budovat
od základů. Známky sbírám od té
doby, co vznikly, a jsem moc rád,
že se to Láďovi a jeho kolegům

podařilo. Smekám před lidmi,
kteří tuto práci pro ostatní děla-
jí,“ řekl další z návštěvníků Ivo
Žižka z Třince. 
V blízkosti turistického areálu
mají v budoucnu vyrůst  chatky,
turistická ubytovna a povede tu-
dy i cyklotrasa z Rýmařova. 
U areálu stojí i takzvaný nultý
rozcestník, který má turistické
známkové místo 2000 a je vý-
chozím místem výletů do okolí. 
Vedle muzea turistických známek
vzniklo Jesenické informační
centrum, kde zájemci získají in-
formace o zajímavostech našeho
regionu, mapy, známky, plakety,
štítky na turistické hole, nálepky,
propagační materiály, suvenýry

a samozřejmě užitečné rady a in-
formace. Vedle infocentra byla
vybudována půjčovna kol, elekt-
rokol, koloběžek, in-line bruslí
a raftů. Muzeum a informační
centrum bude veřejnosti přístupné
denně od 10 do 16 hodin.
V rámci programu slavnostního
otevření areálu byli plaketou
a pamětním listem oceněni nej-
aktivnější turisté a sběratelé tu-
ristických známek, v exhibičním
vystoupení se představili mistr
Evropy v hodu nožem Josef
Smékal a mistr světa v žonglová-
ní s revolvery Jindřich Zobl.
K dobré pohodě přispěl i koncert
keltrockové kapely Happy to
Meet ze Šumperka. JiKo
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V Janovicích bylo otevřeno turistické centrum a muzeum

Ocenění sběratelů, více na www.turisticke-znamky.cz/zebricek.html
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O jesenickou značku je rekordní zájem
Rekordní počet zájemců zažádalo v letošní
první výzvě o udělení značky JESENÍKY
originální produkt®. Certifikační komise,
která zasedla ve středu 11. června v Hanušo-
vicích, posuzovala celkem čtrnáct jedineč-
ných výrobků. Mezi nimi se objevily dřevě-
né hračky, repliky historického skla, živá vo-
da, výtvarně zpracované textilní a papírové
výrobky a mnoho dalších.
„Musím říct, že v rámci systému regionál-
ních značek jsou Jeseníky unikátní množ-
stvím zajímavých výrobků a šikovných lidí,“
pochvalovala si během jednání certifikační

komise Kateřina Čadilová z Asociace regio-
nálních značek České republiky. 
Díky rozšíření území na oblast Nízkého
Jeseníku mají možnost získat značku i vý-
robci ze vzdálenějších oblastí hor pod
Pradědem. Značku tam ponese například
Bílčický zdobený koláč zdobený mákem, po-
vidly, tvarohem, ořechy či hruškami. Celou
sérii včelích produktů označí jesenickým
zvonkem manželé Milerski. Kromě květové-
ho medu vyrábějí vynikající medovinu, me-
dová mýdla a také svíčky z včelího vosku.
Další nově certifikované výrobky z včelího

vosku a med certifikovala Martina Čaputová.
Výjimečnost její produkce tkví v chovu v na-
prosto čistém prostředí Nízkého Jeseníku.
Do třetice se o značku ucházel med Vladi-
slava Utíkala z Bruntálu, který rovněž vyrá-
bí další produkty z včelího vosku a připravu-
je propolis. Značka se nyní objeví i na tra-
dičním kváskovém chlebu z produkce Rý-
mařovské pekárny. Nositelem značky JESE-
NÍKY originální produkt® na Rýmařovsku
jsou již výrobky z ovčího rouna Občanského
sdružení Stránské a džemy a sirupy společ-
nosti Supremus z Rýmařova. 
Pod názvem Živá voda – Schaumanovka se
skrývá minerální pramenitá voda s vyváže-
ným obsahem všech minerálů z hloubky 
42 m. Voda má pH stejné jako lidská krev, je
tedy slabě zásaditá, a proto je označována za
živou vodu.
Tradiční řemesla a předměty představují vlněné
výrobky z Dvorců Spolku paní a dívek a umě-
lecké ručně kované předměty Richarda
Červinky z Valšova u Bruntálu. Do rodiny znač-
ky JESENÍKY originální produkt® přibyly
Pišlické dřevěné hračky, sýry Dita, uzené maso
z Leštiny či domácí obuv z ovčí vlny. Katalog
veškerých originálních jesenických výrobků se
nachází na www.regionalni-znacky.cz/jeseniky.
Certifikáty obdrží výrobci na jarmarku regio-
nální značky v Branné 5. července. 
Místní akční skupina Horní Pomoraví, o. p. s.,

a Rýmařovsko, o. p. s.
Fota: archiv MAS
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Horní Město přivítalo v sobotu
21. června na 130 osob se zdra-
votním postižením a seniorů,
kteří se zúčastnili již 30. ročníku
celookresní soutěže. Tento pro-
jekt byl spolufinancován z pro-
středků ERDF prostřednictvím
Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Praděd, a tak jsme přivíta-

li i zástupce z Polska, aby získa-
li některé zkušenosti se zapoje-
ním handicapovaných a seniorů
do společenského života, což ta-

ké ocenila starostka obce Eva
Machová ve svém úvodním pro-
jevu. I přes studený vítr, který je
v Horním Městě jako doma, se

všichni zapojili do soutěžních
disciplín a prožili tak aktivní so-
botu, která je na chvíli odpoutala
od zdravotních i jiných životních
obtíží. Patří jim náš obdiv a lze
jen popřát, aby jim energie vydr-
žela ještě dlouhá léta.

Eva Machová, starostka

Z okolních obcí a měst

Malotřídka ve Staré Vsi stojí pří-
mo u hlavní silnice. Denně po ní
projedou stovky aut a kamionů,
často mnohem rychleji než povo-
lenou padesátkou. Samotná obec
je poměrně rozlehlá a děti dochá-
zejí do školy nejen ze všech jejích
konců, ale i ze sousedních Jano-
vic. Rodiče ty nejmenší přivážejí
autem až ke škole. Zdejší žáci se
tak s provozem na silnici setkáva-
jí vlastně neustále. I proto se staro-
veská malotřídka letos zaměřila na
dopravní výchovu a vytvořila pro-
jekt nazvaný Bezpečně do školy.
„Řešení dopravy v naší obci je vel-
mi aktuální. Prostřednictvím pro-
jektu Bezpečně do školy, který pod-
pořila Nadace Partnerství, vtahu-
jeme děti, jejich rodiče a ostatní 
obyvatele obce do další komunitní
aktivity,“ přibližuje ředitelka školy
Eva Staňková. Od Nadace Partner-
ství škola získala podporu už při
budování školní zahrady. Tento-
krát obdržela z nadačního progra-
mu Na zelenou grant na projekt,
který pomůže omezit dopady zvý-
šeného provozu v okolí školy
a v celé obci. Hlavním cílem je vy-

tvořit dopravní studii zaměřenou
na kritická místa jako podklad pro
jednání s krajským úřadem a do-
pravním inspektorátem. Studii pro
školu zpracuje projektant doprav-
ních staveb Ing. Petr Doležel ze
společnosti DS+Geo projekt Olo-
mouc, podklady pro ni shromáždi-
li sami žáci školy v rámci doprav-
ní výchovy.
„Děti si zahrály na dopravní in-
spektory. Zjišťovaly frekvenci aut
na hlavní silnici a podle radaru
zapisovaly i jejich rychlost. Zjistily
přitom, že ve všední den mezi se-
dmou ranní a čtvrtou odpolední
projede kolem školy průměrně 912
osobních aut, 250 dodávek, 283
kamionů a za hezkého počasí 50
až 60 motocyklistů. Z toho asi tře-
tina řidičů nedodržuje povolenou
rychlost, jednomu autu žáci namě-
řili 98 km v hodině,“ popisuje Eva
Staňková. Zvýšit bezpečnost dětí

na přechodu pro chodce u školy se
na popud rodičů snaží i obec; na 
úsek před školou nechala instalo-
vat zmíněný radar a před samotný
přechod brzdné plochy.
Kromě projíždějících aut žáky
ohrožují i auta zaparkovaná přímo
u školní budovy, překážejí totiž ve
výhledu na silnici. Školáci zazna-
menali, že denně u školy zaparku-
je asi padesát aut. Vesměs patří ro-
dičům, kteří vozí děti do školy.
„Abychom omezili parkování
u školy, zavedli jsme dopravní
službu. Ráno paní asistentka a od-
poledne paní vychovatelka dopro-
vázejí děti mezi školou a zastáv-
kou autobusu, aby je rodiče ne-
museli vozit autem,“ doplňuje
Eva Staňková. Aut před školou
přesto parkuje stále dost.
Kromě provozu na hlavní silnici
měli žáci za úkol zmapovat kritic-
ká místa v obci, na nichž se ces-

tou do školy necítí bezpečně. Děti
bydlící v centru obce a na Dlouhé
ulici označily za nejnebezpečněj-
ší místo zatáčku u bývalého kina,
dětem z Potočné a Mlýnské ulice
nejvíc vadí nákladní auta mířící
ke zdejší pile, děti z Janovic na-
vrhly obnovit přechod u Podol-
ského potoka. Všechny poznatky
a návrhy žáci předali projektanto-
vi v pátek 20. června při společné
besedě. Mapa kritických míst po-
slouží při vytváření dopravní stu-
die, která by měla být hotová do
konce prázdnin.
Nadace Partnerství podpořila do-
pravní projekt staroveské školy
šedesátitisícovým grantem na fi-
nancování studie a doprovodných
aktivit. Děti navíc od nadace do-
staly ochranné vesty. „Děti jsou
současně vedeny k bezpečnému
a ekologickému způsobu dopravy
do školy – k cyklistice. Pod vede-
ním členů sportovního týmu TNF
Bike Šumperk se učily starat o ko-
lo a v hodinách fit tělocviku jezdí
pod dozorem učitelů po okolí
Staré Vsi. Dokonce se začaly 
účastnit závodů. Na kolech poje-
deme i na školní výlet,“ dodává
ředitelka Eva Staňková. Bezpečné
jízdě na kole se od září budou učit
též děti v mateřince. Využijí k to-
mu dopravní okruh na školní za-
hradě. Díky grantu Nadace
Partnerství by u školy měl vyrůst
také přístřešek pro kola.
Staroveská malotřídka na svých
projektech spolupracuje s obyva-
teli obce, rodiči a prarodiči dětí
i s obecním úřadem. Podle slov
Evy Staňkové může být inspirací
pro další školy, kterým nabízí in-
formace a podklady pro podobné
projekty. ZN

Děti ze Staré Vsi chtějí chodit do školy bezpečně

Tento projekt podpořila Nadace Partnerství ve svém programu 
Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA.

30. ročník celookresní soutěže zdravotně postižených osob

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj ERDF Překračujeme hranice

Výsledky soutěže:

Družstva: 
1. Horní Město – Vitásek, Vitásková, Tomková, Mlčuch
2. Vrbno pod Prad. 1 – Mojžíšek, Kosteas, Trlíčková, Zedková
3. Bruntál 2 – Štěpán, Štěpánová, Tesař, Tesařová

Jednotlivci:
1. Třístek Radek – Břevenec 
2. Strnadel Jan – Tvrdkov 
3. Haisler Rudolf – Břevenec

Fota: Eva Staňková
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19. – 20. července 2014 Vrbno pod Pradědem
sobota    10 – 20 hodin           neděle    10 – 17 hodin

Razítkovací hra „Hledej zlatý poklad“
Dětský rybolov

Nedělní drakovský plaváček
Středověká střelnice a historická katovna Ordál

Lesní galerie Čarodějnice
Farmáři a jarmareční prodejci
Regionální výrobky z Jeseníků

Rýžování zlata
Bohaté občerstvení

Zlatá kuželna lesních skřítků
Rytíři a lapkové

Lesní pedagogika
Kejklíři, jízda na koních

Zruční řemeslníci, řezbáři, kováři...
Vodník u Slučího potoka

Festival sýrů
Experimentální tavba železa v replice středověké huti

Na kole či pěšky – tkalcovna na Rejvízu
Hudební program

K vandrování si vyzvedněte 
„Vandrovní pas lapků z Drakova“ 

a sbírejte kartičky horských skřítků
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti zdarma

www.lapkovezdrakova.estranky.cz
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Hornické dny 2014 v Horním Městě
18. – 20. července

Lesní slavnost lapků z Drakova
a Dny Lesů České republiky

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj ERDF Překračujeme hranice

Pátek 18. 7. 
Sál Kulturního domu Horní Město
16.30 Krásy a tajemno podzemí Horního Města
Vernisáž velkoformátových fotografií Petra Hrubana, které pořídil
v letech 2013 a 2014 ve štolách obce Horní Město.
Sobota 19. 7.
Úpadní „Eva“
9.00 – 15.00 Prohlídka podzemí Horního Města
Na tento den bude výjimečně odvodněna štola a za přítomnosti od-
borného dozoru bude zpřístupněna úpadní „Eva“ a dalších cca 
100 m staré dědičné štoly sv. Antonína Paduánského, kde můžete
zhlédnout těžkou práci našich předků, kterou podstoupili, aby uživi-
li své rodiny. Je nutné si vzít starý oděv, rukavice a vysoké holínky.
Přilbu a svítilnu dostanete zapůjčenu. Prostory jsou úzké, místy i níz-
ké, znečištěné stojatou bahnitou vodou, a tak je to adrenalin jen pro
náročné. Ale je to zážitek. Na chvilku na vás dýchne tajemno a s ra-
dostí u východu přijmete fakt, že už dnes tímto způsobem nikdo ne-
pracuje. Pro odvážné je připravena malá upomínka.
Sportovní areál
9.00 – 15.00 Turnaj v malé kopané

Sál Kulturního domu Horní Město
13.00 Jak jsme dobyli Petrův okruh a co bude dál...
O práci na zpřístupnění podzemí s promítáním a pohledem do bu-
doucnosti přednáší zástupci Gemec Union, a. s., Jaroslav Votoček
a Ing. Karel Novotný.
Sportovní areál
14.30 Vystoupení folklorního souboru 
15.30 Historický průvod obcí ze sportovního areálu 

k obecnímu úřadu
Předání klíče od obce císaři Rudolfovi II., odhalení důlního skřítka,
probuzení permoníků
17.00 Bee Gees revival
18.30 Yo Yo Band
20.00 Olympic revival
22.00 – 2.00 Diskotéka
22.30 Velký ohňostroj s hudbou
Neděle 20. 7.
Sál Kulturního domu Horní Město
9.00 – 10.30 Krásy a tajemno podzemí Horního Města
10.00 Historický průvod obcí ke kostelu 

sv. Marie Magdaleny
11.00 Mše v kostele sv. Marie Magdaleny
Sportovní areál
13.00 – 18.00 Dechová hudba Moravská veselka
15.00 Imitátor Petr Jablonský

Letní příprava TJ Sokol Dolní
Moravice

V úterý 15. července začne fotbalistům TJ Sokol Dolní Moravice let-
ní příprava na novou sezónu. Po neúspěšné sezóně (až 13. místo 
v 1. B třídě) půjde o vhodné doplnění kádru, který opustili hráči
Lesák a Pavlát, jimž skončilo hostování. 
Naplánovány jsou tréninky dvakrát v týdnu, soustředění a pět kvalit-
ních přátelských utkání. Dolní Moravice se postupně utká s Morav-
ským Berounem, Šternberkem, Babicemi, Vrbnem pod Pradědem
a starším dorostem z Uničova. Petr Kratochvíl

Servis služeb

Plavání pro veřejnost v červenci a srpnu
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 20.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 20.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

Od 4. do 17. 8. bude bazén 
z důvodu plánované odstávky uzavřen.

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Úprava otevírací doby:
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

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

Foto: archiv TJ Sokol D. Moravice
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Druhá stavba otcova domu
v roce 1797
První Ïena mého otce uÏ dlouho usilovala
o to, aby mohla b˘t nablízku svému otcov-
skému domu. Tak se jednou pfiihodilo, Ïe
rohov˘ dÛm ã. 33 v první ulici pod ná-
mûstím, kter˘ stál vedle domu jejího otce,
byl na prodej.
MÛj otec, aby vyplnil pfiání své Ïeny, se
dlouho nerozm˘‰lel a tento dÛm koupil.
Po poÏáru mûsta poloÏil prodávající na po-
‰kozené zdi domu, které zÛstaly zachová-
ny, lehkou stfiechu. MÛj otec v‰ak nechal
v‰e strhnout a postavil si dle svého pfiání
a uváÏení nov˘ dÛm, ve kterém proÏil 
20 let a kde jsem se narodil.
Teprve v roce 1863 nechal nynûj‰í vlastník
Leopold Rösner, obchodník, tento dÛm
zbourat a na jeho místû postavil patrov˘
dÛm.
Rösnerova dcera, první Ïena mého otce,
v‰ak dlouho tento dÛm neob˘vala, – ne-
boÈ zemfiela je‰tû pfied koncem téhoÏ roku.
MÛj otec, jenÏ se ãile zab˘val tkalcovsk˘m
obchodem, mûl kromû v˘pomocného per-
sonálu malou rodinu. Nemohl v‰ak dlou-
ho zÛstat vdovcem, a proto se brzy znovu
oÏenil s Katharinou Beckovou, se kterou
proÏil 54 let ve vûrném manÏelství a která
byla mou matkou. Pfiivedla na svût 11 dû-
tí, a protoÏe tu bylo je‰tû 7 dûtí po první
Ïenû, tak to dává slu‰n˘ poãet 18 dûtí, 
z nichÏ jsem já poslední naÏivu a musím Ïít
odlouãen daleko od domova!
MÛj otec byl, aniÏ bych vychvaloval, pfiívû-
tiv˘ a také spoleãensk˘ ãlovûk, proto se
u nûj rádo stavilo mnoho lidí na kus fieãi.
Mûl velk˘ sad, zãásti nalezen˘, zãásti ho za-
loÏil sám, a protoÏe mûl nov˘ tchán mno-

ho vãelích úlÛ a vãel, tak si jich také mÛj 
otec pofiídil celou fiadu.
Tenkrát se v R˘mafiovû nacházeli také dva
duchovní, ktefií byli velcí milovníci vãel,
a protoÏe nesmûli chovat vãely ve farním
dvofie, svolil mÛj otec, aby si postavili své
úly do jeho zahrady.

Páter Christian
Tento duchovní byl vynikající kazatel. Jen
ho potkalo ne‰tûstí a dostal raptus,2 pak
tropil hlouposti, zapomnûl na svÛj stav
a dûlal mu ostudu. Jednoho dne v zimû
pfiibûhl k mému otci, rozrazil dvefie a zvo-
lal: „Pane Brixele, koneãnû jsem zabil ìáb-
la Ïelezn˘m klínem (velkou sekyrou)!“
MÛj otec se hned nemohl vyznat v té po-
divné fieãi a zeptal se pátera, co tím vlastnû
myslí? Na to páter Christian odvûtil:
„Kamna, protoÏe jsou tak ‰patná a nehfiejí!“
– To byla ov‰em pravda, neboÈ uÏ dfiíve
ãasto dûkana Ïádal, aby mu, kdyÏ uÏ ne
nová kamna, tak alespoÀ ta ‰patná nechal
pfiestavût a fiádnû opravit.
Dobr˘ dûkan Haller byl v‰ak ‰etfiílek a ne-
rad vydával krejcar na takové vûci. – 
Dûkan byl nyní nucen nechat postavit úpl-
nû nová kamna. –
Podruhé zase, to bylo zrovna o Velikono-
cích, stavûli tesafii nûco v sakristii.
Michel Beck a Hansel Rubenitz, oba ‰ikov-
ní chlapci, které uÏ známe z Plivání v kos-
telní vûÏi, nepozorovanû vzali nádobku, ve
které mûli tesafii uschovánu ãervenou bar-
vu, a nalili ji do kropáãe. 
Tuto lumpárnu provedli v sobotu, kdyÏ uÏ
mûli tesafii skoro po práci, a tak si niãeho
nev‰imli.
Následující velikonoãní nedûli bylo zrovna
pûkné poãasí a krásné pohlaví ‰lo ve svût-

l˘ch ‰atech a pûknû vy‰nofiené v hojném
poãtu do kostela, takÏe vlevo i vpravo byly
obû fiady kostelních lavic plnû obsazeny,
protoÏe se vûdûlo, Ïe páter Christian bude
mít kázání.
Netrvalo to dlouho a páter se objevil se
dvûma ministranty u oltáfie, aby slouÏil
„Spiritus mei“. U této pfiíleÏitosti byli zboÏní
posluchaãi, dychtiví nadcházejícího kázá-
ní, kvÛli velkému svûcení pokropeni svûce-
nou vodou. 
NuÏe, páter Christian ‰el fiadami zboÏn˘ch
lidí podél kostela, oba ministranti s nádo-
bou na svûcenou vodu pfied ním, namoãil
kropáã opravdu hluboko do nádobky,
mocnû vlevo i vpravo stfiíkaje, a hle! –
V‰ichni si utírali oãi, tváfie a ‰aty a zaãali se
neklidnû o‰ívat. Ministranti se otoãili a fiek-
li: „Va‰e velebnosti, v nádobce je nûco ‰pi-
navého!“ Nato páter Christian rychle pravil:
„Honem, honem, stfiíkejte i ‰pínu!“ a neru-
‰enû udûlal cel˘ okruh.
Jindy v nedûli odpoledne byl zavolán k ne-
mocnému do Janovic, aby udûlil poslední
pomazání. KdyÏ stoupal vzadu v Edrovi-
cích a pfii‰el k „Rychtû“, opût ho popadlo
jeho ‰ílenství. Muzikanti v tomto hostinci
zrovna hráli nûmeck˘ valãík, páter
Christian byl vá‰niv˘ taneãník, a tak ho to
neodolatelnû táhlo dovnitfi.
Povûsil veledÛstojn˘ ‰at i se ‰tolou venku
na plot, fiekl nosiãi svûtla, aÈ dá na vûci po-
zor a ãeká, dokud se nevrátí zpût. V mÏiku
byl v hostinci, popadl taneãnici a vytáãel ji,
dokud hudba hrála. Potom pospíchal ke
sv˘m vûcem a vykonal svoji funkci.
Tento dobr˘ kazatel se zanedlouho poté 
ocitl na Mírovû v knûÏské vûznici, kde také
zemfiel! - - -

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1

Raptus - prudk˘ záchvat zufiivosti následující po úzkostn˘ch stavech. Pozn. pfiekl.

Akce hradu Sovince
11. až 13. července

Sovinec v temné době války třicetileté
pátek 11. července od 18 do 23 hodin

Bartolomějská noc
Fantastický, napínavý šermířský příběh zakončený velkolepou
ohňovou show.
Život v obléhaném hradě v předvečer rozhodující bitvy.

Páteční večerní program:
18.00 Sokolnické lovy – ukázka lovu atrapy kořisti
18.10 Na Koutecké tvrzi – šermířská pověst
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SOUTĚŽNÍ KUPON č. 6
Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 6. 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!

18.35 Útrapy válek – šermířský příběh
19.20 Horpina – pověst 
19.40 Muži v černém – šermířská groteska
20.00 Zkrocení zlé ženy – slavný divadelně-šermířský příběh
20.45 Bartolomějská noc – fantastický šermířský příběh
21.20 Poslední propadne peklu – velkolepý večerní program
22.00 Ohňová show – Akáda & meče blesky
Od 15.00 do 23.00 netradiční prohlídky hradních zákoutí (12. a 13. 7.)

V sobotu a neděli od 9.15 do 19.00
Za čest krále

Píše se rok 1643 a již třetí týden zuří bitva. Švédské vojsko obléhá
pevný hrad, kterému dochází munice i potraviny. Jak vše dopadne?
Dvacátý ročník návštěvnicky nejoblíbenější akce. Mimořádně boha-
tý celodenní program. Dobývání hradu s bitvou ve 13 hodin, ukázky
života a řemesel v ostřelovaném hradě. Šarvátky, přestřelky a kaska-
dérské kusy při obléhání hradu. Výstava palných zbraní a obléhací
techniky. Loutkové pohádky a sokolnické přílety dravých ptáků.
Účinkují: Divadelní a šermířská společnost Sígři přijíždí po loňské
mimořádně vydařené premiéře na Sovinec podruhé v historii.
Skupina za více jak dvacetiletou existenci získala řadu mezinárod-
ních ocenění. Sígři patří mezi nejkvalitnější skupiny, které se zamě-
řují na divadelní zpracování příběhů z období třicetileté války. 
Skupina Corporal, působící jako švédsko-finský regiment z období
třicetileté války, je rozdělena na dělostřeleckou jednotku a dragoun-
ský regiment. Patří k nejlepším a nejvěrohodněji vybaveným skupi-
nám zaměřeným na třicetiletou válku.

Skupina historických scén Raptus vystoupí na Sovinci poprvé. Tato
jihočeská skupina přináší ve svých programech humorný i realistic-
ký obraz atmosféry brutálního středověku. 
Skupina scénického šermu Valmont patří k návštěvnicky nejúspěš-
nějším skupinám, které kdy na této akci účinkovaly.
Divadlo Kašpárkův svět vychází ve své tvorbě z dlouhodobé zku-
šenosti s dětskými diváky. Všechny jeho pohádky chtějí pobavit, ro-
zesmát a zaujmout každého diváka.

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
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Moravskoslezský kraj informuje

Budova bývalé mateřské školky
na Revoluční ulici v Rýmařově se
změní v chráněné bydlení, v němž
najde domov patnáct klientů
s mentálním a kombinovaným
postižením z krnovského domova
Harmonie, jehož zřizovatelem je
kraj. Tomu se podařilo získat na
rekonstrukci budovy více než pat-
náct milionů korun z evropských
zdrojů, konkrétně z Integrované-
ho operačního programu, prioritní
osy 3 Zvýšení kvality a dostup-
nosti veřejných služeb.
V budově nedaleko centra Rý-

mařova budou mít klienti k dispo-
zici dva byty pro šest osob a jeden
pro tři osoby, společně budou vy-
užívat zázemí pro denní program
– relaxační místnost pro bazální
stimulaci, rehabilitaci a odpoči-
nek. 
„Rekonstrukce stavby odstartuje
letos v červenci, práce by měly být
hotovy v létě příštího roku. Do 
opravené budovy se přestěhují
klienti Harmonie, kteří v současné
době bydlí v náhradních prosto-
rách Slezské univerzity v Opavě,“
vysvětluje náměstek hejtmana

Moravskoslezského kraje Svato-
mír Recman. „V budoucnu může
být kapacita chráněného bydlení
využívána zejména pro potřeby
Rýmařovska. Přínosem je nejen
vznik nové sociální služby pro 
osoby se zdravotním postižením,
ale také nabídka nových pracov-
ních míst,“ dodává Recman.
Harmonie je příspěvkovou orga-
nizací kraje. Poskytuje celoroční
pobytové služby dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným
postižením (ženám i mužům),
kteří vzhledem ke svému postiže-

ní nemohou žít ve svém přiroze-
ném prostředí. Cílem služeb je
poskytování ubytování, stravy
a volnočasových aktivit s důra-
zem na individuální přístup k li-
dem s mentálním postižením,
rozvíjení jejich soběstačnosti, re-
spektování jejich potřeb a přání.
Umožňuje uživatelům využívání
běžných služeb veřejnosti a za-
pojení do života společnosti. 

PhDr. Miroslava Chlebounová,
odbor kancelář hejtmana kraje

Bývalá školka se změní v chráněné bydlení

Budoucí podoba Vizualizace: MSKSoučasný stav

Zajímavosti z přírody

Žlutá, zelená a bílá
Jsem na cestě od Bělidla v Jano-
vicích k Pstružímu potoku, roz-
hlížím se, co se naskytne zajíma-
vého, periferním viděním zazna-
menám žlutou skvrnu na jinak
zcela zelené rostlině, ale to už po
pár metrech zůstávám stát. Po-
čkat! Tou rostlinou byla kopřiva,

a ta přece nemá žluté květy! Ze
zkušenosti již tuším, o co jde,
a blízký pohled to potvrzuje – na
listu kopřivy sedí pavouk běžník
kopretinový. Co tam dělá? Než
se dostanu k vysvětlení, bude
dobré říci si nejdřív něco o akté-
rovi této zajímavosti.

Běžník kopretinový (Misumena
vatia) z čeledi běžníkovitých pat-
ří mezi ty druhy pavouků, kteří
nespřádají sítě, protože způsob
jejich lovu spočívá v maskování
na rostlinách. Těmi ovšem ne-
jsou jen kopretiny, na něž odka-
zuje druhový název pavouka, ale
i zmíněné kopřivy a dále třeba
jestřábník, pryšec, bodlák aj. Jde
o běžný druh pavouka, není
znám jen proto, že se dovedně
maskuje, a stává se tak téměř ne-
viditelným. Mění totiž barvu ve
shodě s barvou rostliny, na níž čí-
há, až na výjimky. Nejsou to ale
jakékoli barvy, náš pavouček si
zcela vystačí se žlutou a bílou.
Na kopretině bude bílý a splyne
s jejími okvětními plátky. Hmyz,
který na květu kopretiny přista-
ne, aby jej opyloval a přitom do-
stal svou dávku nektaru, už neod-
letí. Totéž se odehraje na květu
jestřábníku nebo na podpůrných
listenech květenství pryšce, jen
s tím rozdílem, že pavouk bude
žlutý ve shodě s rostlinou.

Nastávají však situace, kdy náš
běžník nechce použít své doko-
nalé mimikry, nýbrž učiní pravý
opak – na zelené nekvetoucí ne-
bo dosud nekvetoucí rostlině na-
podobí žlutý květ, čímž pro
hmyz vytvoří zdaleka viditelný
kontrast. Pavouk tentokrát chce
být vidět! Hmyz usedne na do-
mnělý květ a – opět přistává na-
posledy, neboť běžníkovy cheli-
cery (klepítka) a jeho objetí vy-
konají to, co vykonat musí.
Mimikry používá mnoho druhů
hmyzu včetně housenek, též něk-
teří motýli (např. různorožci),
a dokonce i ptáci (lelek). Příroda
či mnohé její prvky se nám do-
vedně schovávají, a kdo chce,
může se pokusit objevit to, co má
často přímo před očima. Pro sku-
pinu dětí pod dohledem vedoucí-
ho to může být i skvělá zábava
spojená s postřehem: vyplašený
různorožec znovu brzy usedá na
kmen stromu, ale „zmizí“. Kdo
ho najde první? 

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov
Běžník kopretinový (Misumena vatia)   

Foto: Stanislav Krejčík; www.meloidae.com
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Sport

V sobotu 21. června se na Horním
náměstí v Olomouci konal jeden
z nejúspěšnějších závodů této se-
zóny – Olomoucký půlmaratón
v rámci seriálu Run Czech. Tento
celorepublikový seriál je složen
z půlmaratónů, označovaných ta-
ké jako half maratóny (Olomouc,
Karlovy Vary, České Budějovice,

Ústí nad Labem). V Praze se pak
běží celý maratón (42 km).
Hlavním pořadatelem seriálu je
společnost PIM (Prague Interna-
tional Marathon), jíž předsedá Ital
Carlo Capablo, který zařadil ma-
ratóny a půlmaratóny pořádané
u nás do nejvyšších kategorií v ce-
losvětovém žebříčku. Olomoucký

half je jediný závod seriálu pořá-
daný na Moravě. Snad se v bu-
doucnu podaří zařadit do seriálu
ještě jedno moravské město. 
Olomouckého halfu se zúčastnilo
víc než pět tisíc běžců z celého
světa, jak v týmech štafet
(5+5+5+6), tak v týmech tzv.
2RUN (10+11). Mezi běžci ne-
chybělo čtrnáct borců z Rýmařo-
va, Staré Vsi a okolí, kteří běželi
za CK Stará Ves – Běžci z Rya.
„Někteří z nich vytvořili dokonce
osobní rekord. Jiří Štanglica se
poprvé dostal pod hodinu a půl
a Filip Horáček při prvním startu
na halfu běžel pod dvě hodiny.
Není to však jen o časech, kterých
dosáhli jednotliví členové klubu,
ale o pocitu z tohoto závodu, kte-
rý se musí prožít,“ sdělil k závodu
jeden z účastníků Karel Stržínek.
Na umístění podle něj tolik nezá-
leží, protože v každém závodě
startují tisíce běžců a naši borci
jsou členy tohoto davu, přesto 

útočí na mety nejvyšší. 
V seriálu jsou vypsány nejen kate-
gorie věkové, ale i profesní. Karlu
Stržínkovi se loni podařilo vyhrát
kategorii starostů a radních
a Jiřímu Štanglicovi kategorii ma-
jitelů firem. Celkovým vítězem
Olomouckého půlmaratónu se
stal Keňan Geoffrey Ronoh s vý-
sledným časem 01:00:17. V září
bude seriál pokračovat marató-
nem v Praze a následně posled-
ním halfem v Ústí nad Labem.
„Chtěl bych poděkovat našim čle-
nům Jiřímu Štanglicovi st., Jiřímu
Štanglicovi ml., Evě Holubové,
Pavlu Holubovi, Lídě Glacnero-
vé, Lukáši Glacnerovi, Jiřímu Ja-
rošovi, Marcele Žákové, Petru
Hnátovi, Ivu Volkovi, Filipu
Horáčkovi, Ivu Sovišovi a Ivanu
Sovišovi za reprezentaci klubu
a Rýmařovska,“ dodal na závěr
Karel Stržínek. 

Z podkladů CK Stará Ves redakce

Běžci z Rya pokořili Olomoucký „half“

Fotbalový oddíl žáků TJ Jiskra Rýmařov - hodnocení sezóny 2013/2014
Starší žáci
Do okresního přeboru žáků, tedy nejnižší fot-
balové soutěže, jsme byli nuceni přihlásit žá-
kovská mužstva našeho fotbalového oddílu po
vydařené sezóně 2012/2013, ve které naši star-
ší žáci uhráli v krajském přeboru výborné páté
místo. Bohužel se projevil nedostatek hráčů
v potřebných ročnících 1999 a 2000.
Hlavní a nejzásadnější změnou pro nás byl
hrací systém na polovinu hřiště, včetně malých
branek v osmi lidech na hřišti. Systém, který
funguje u mladších žáků, bohužel u starších
žáků nemá žádný efekt. Jde o „kompromis“,
který měl zajistit více družstev přihlášených
do soutěže. V mnoha případech, i když jsou
stanovena pevná pravidla, je soupeři interpre-
tují jinak, a tak se stává z fotbalu hra dvou, ma-
ximálně tří hráčů – brankáře, který vykopne,
a šikovného útočníka, který je schopný přehrát
soupeřovu obranu a dát gól. Zbytek týmu se
ani nedostane do tempa. Velmi slabé povědo-
mí o hře měli také rozhodčí, kteří tento druh
fotbalu mnohdy viděli poprvé a pravidla si
často ujasňovali až před zápasem se zástupci
týmů. Bohužel všechny tyto faktory ovlivnily
sezónu.
Během podzimní části jsme se oťukávali v no-
vém prostředí a čekali, co na nás soupeři vy-
táhnou. Vinou administrativní chyby jsme na
utkání do Chomýže přijeli ve špatný čas a bo-
hužel pro nás jsme tam utkání prohráli 3:0 bez
boje. To se ukázalo jako zcela zbytečné a hlav-
ně rozhodující pro celou sezónu. Dále jsme
prohráli utkání na Juventusu, ve kterém jsme
vedli 0:2, po slabém výkonu a především kvů-
li velké marodce starších žáků 3:2. Poslední

ztrátu na podzim a zároveň v sezóně jsme utr-
pěli při remíze 1:1 v Třemešné, když jsme těs-
ně před koncem stačili alespoň zápas vyrov-
nat. Po podzimní části jsme nakonec přezimo-
vali na třetím místě se ztrátou pěti bodů na prv-
ní Horní Benešov.
Do jarních bojů jsme vstoupili posíleni o ně-
které navrátilce suverénně a všechny soupeře
jsme porazili. Týmu se vyhýbala marodka
a držela se dobrá forma. Naší největší starostí
tedy bylo, zda se dostaví soupeři. Během jarní
části sezóny se nám stalo třikrát za sebou, že se
z nějakého důvodu soupeři nedostavili k utká-
ní. Pro všechna utkání jsme nalezli náhradní
termín, proto mě velmi mrzí, že jsem si toto
nepohlídal v podzimním zápase s Chomýží. Je
to pro mě velké ponaučení do budoucna.
Zároveň bych chtěl poděkovat těm týmům,
které s námi našly společnou řeč při změně ter-
mínu, ať na podzim nebo na jaře.
Ve výsledku to znamenalo, že nám na Horní
Benešov chyběly dva body. Tímto chci
Benešovu pogratulovat k výborné sezóně, ve
které dvakrát prohrál pouze s námi. My jsme
bohužel body ztratili třikrát, a to znamená dru-
hé místo. I přes „neúspěch“ při stíhací jízdě
musím kluky velmi pochválit, především za
jarní část, ve které předváděli pohledný, útoč-
ný fotbal s mnoha krásnými akcemi.
Mladší žáci
Pro mladší žáky se kromě soupeřů nezměnilo
takřka nic. Na herní systém jsou zvyklí už ně-
kolik sezón, tudíž pro ně adaptace nebyla žád-
ný problém. V soutěži bylo včetně nás přihlá-
šeno celkem šest týmů, a tak se hrálo dvouko-
lovým systémem.

Podzimní část zvládli kluci na jedničku a po-
razili všechny soupeře. Také se začal krystali-
zovat největší soupeř v podobě B týmu
Slavoje Bruntál. Na podzim jsme ho dokázali
dvakrát porazit, Slavoj navíc ztratil body v zá-
pase se Světlou Horou, tudíž po podzimu jsme
měli náskok na druhý tým celkem osm bodů.
Během jarní části sezóny jsme si v mladších
žácích mysleli na celkovou sezónní neporazi-
telnost, ale obě odvety s největším rivalem
z Bruntálu jsme bohužel prohráli. To pro nás
znamenalo jediné. Pokud jsme chtěli soutěž
vyhrát, nesměli jsme v ostatních zápasech
ztratit ani bod, jelikož Bruntál s námi měl vzá-
jemně lepší bilanci ze zápasů. Naštěstí se
v dalších utkáních nestalo nic neočekávaného
a i přes těžké zápasy hlavně se Světlou Horou,
která se na jaře hodně zlepšila, jsme první mís-
to v soutěži udrželi a s náskokem dvou bodů ji
vyhráli.
Mladším žákům je třeba velmi pogratulovat.
Celou sezónu měli výborný přístup, bez které-
ho by se určitě mistry nestali. Taktéž předvá-
děli velmi pohledný fotbal a nejednou akcí do-
kázali svůj fotbalový um.
Nakonec chci poděkovat všem, kteří za úspěš-
nou sezónou stojí. Zejména fotbalovému oddí-
lu, který nám připravuje výborné pracovní
podmínky, trenérskému kolegovi Pavlu
Žváčkovi, rodičům všech hráčů, samotným
hráčům a všem příznivcům, kteří byli celý rok
s námi.
Nyní je třeba vzhlížet k další výzvě, a tou bu-
de účinkování žákovských týmů v krajské sou-
těži. 

Martin Jiruš

Foto: CK St. Ves
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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

Nabídka zamûstnání:
HEDVA BROKÁT, s. r. o., 

Opavská 463/23, R˘mafiov

pfiijme vyuãenou ‰vadlenu 
nebo absolventku SP· textilní (odûvní)

na pozici 

VEDOUCÍ ·ICÍ DÍLNY
Praxe v oboru nutná

Informace na telefonním ãísle: 
554 255 284, 

e-mail: cervenakova@hedva.cz
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JAK VYJDE

V âERVENCI A SRPNU VYCHÁZÍ R¯MA¤OVSK¯ HORIZONT JAPO MùSÍâNÍK

Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 1. 8. 2014

Uzávěrka pro vydání je 
ve čtvrtek 24.  7. 2014  do 12 hodin

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

14/2014
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Průjezdní rampa k časomíře, tunely, mostní nadjezdy a podjezdy,
skok přes lávku i prudké stoupání do vrchu, nic z toho nechybělo na
letošních rychlostních zkouškách v pořadí třetího závodu rádiem ří-
zených modelů sportovních vozů v rámci Moravia cupu, který se jel
v sobotu 28. června na fotbalovém hřišti v Ondřejově.
Na start kvalitně připravené trati se postavilo třiatřicet posádek, na
které čekalo osm rychlostních zkoušek. Nejlépe si vedl a první místo
v hlavní kategorii vybojoval František Doležal s vozem Ford Fiesta
RS WRC, druhé místo obsadil Luboš Klinkáček z týmu Hornet
Racing Team s vozem Citroen DS3 WRC a třetí pozici v hlavním zá-
vodě vybojoval ondřejovský Bedřich Štěpaník z týmu Ryo Rallye
Team se Škodou Fabia S2000.
Příští závod se pojede v sobotu 5. července v Branticích na Jesenicku
a ponese název Liqui Moly RC Rally Jeseníky. Více informací nalez-
nete na internetových stránkách http://www.moraviacup.cz/. JiKo

Hlavní kategorie
1. Doležal František (Ford Fiesta RS WRC)
2. Klinkáček Luboš – Hornet Racing Team (Citroen DS3 WRC)
3. Štěpaník Bedřich Ryo Rallye Team (Škoda Fabia S2000)
Pirelli cup
1. Vacek Josef (Fiat 124 Abharth)
2. Košík Jan - Team Serpent (Peugeot 207 S2000)
3. Czylok Ladislav – RC Rally Club (Toyota GT86)
Rallye Academy
1. Bortel Tomáš ToPa Team (BMW M3)
2. Záviš Oliver – Zava Racing (Citroen DS3 WRC)
3. Zatloukal Patrik – NHRC Team (Ford Fiesta R5)
Týmy
1. Klinkáček Luboš – Hornet Racing Team (Citroen DS3 WRC)
2. Štěpaník Bedřich – Ryo Rallye Team (Škoda Fabia S2000)
3. Zatloukal Libor – NHRC Team (Ford Fiesta R5)

Rallye se vším všudy
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