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První ãervnovou nedûli uvítali nové 
obãánky mûsta

Domek Marie Kodovské – z ruiny je dnes 
galerie

Divadlo Mahen zve na ãertovskou 
pohádku

Zastávky se pfiemístí z autobusového 
stanovi‰tû na OkruÏní ulici

Byla dopsána 39. kapitola R˘mafiovského 
desetiboje
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Den města

Michal z Kouzelné školky

První ročník Běhu městem

Polští Mist z Opole

V programu vystoupily školky, Buřinka, Djembe gang SVČ i cvičen-
ky ze Studia S a Z

Děti se vyřádily na atrakcích

Podvečerní program patřil kapelám - Kelt Grass Band

Pangea - Beatles revival, O5 Radeček a RnBR B. Marcela Woodmana
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První červnovou neděli uvítali nové občánky města
Podruhé v letošním roce přivítali zástupci města a kolektiv komise pro společenské záležitosti města Rýmařova nově narozené občánky. 
Na vítání o první červnové neděli bylo pozváno osmnáct dětí, z toho se jich vítání zúčastnilo dvanáct. JiKo

Zleva: Tomislav Ondřej Čuška, Šimon Musil, Jonáš Kudela, Vendula Panochová, Amélie Pernicová, Ema Demeterová

Zleva: Jan Lašák, Nella Kulichová, Marie Křížková, Nikol Strzadalová, Šimon Jonáš, Štěpán Vajdík
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Pár pozitivních slov
Když se na schůzkách redakční rady Horizontu s kolegy bavíme o té-
matech pro Pár slov, několikrát jsme zvažovali, zda reagovat na vět-
šinový negativismus posledních listáren. Nebudu výjimkou, taky se
nebudu zaobírat proudem nespokojenosti, nesoudnosti, neobjektivity
různě kolujících textů. A snad právě proto pár pozitivních slov.
Byl jsem se podívat v janovickém zámku na výstavu úžasných dět-
ských výtvarných prací. Skvěle zrealizovaný nápad vrátit bývalým ho-
nosným síním alespoň trochu dřívějšího lesku.
Před pár týdny jsme na škole vyhlásili konkurz na učitelská místa.
Přijeli zájemci z celé Moravy i z Čech. Když jsme se pozvaných pta-
li, jak se jim Rýmařov líbí, slyšeli jsme často větu: „Máte krásné ná-
městí.“ Souhlasím s nimi.
S naším psem jsem denně na procházce. Ráno začínám ve Flemdě.
Nádherný pohled na celý udržovaný areál (díky, Františku) v pozadí
s rybníkem a kopečky Jeseníků za ptačího zpěvu vřele doporučuji. 
Vnímám Rýmařov jako „zelené město“. Od výsadby na Radniční uli-
ci přes parky i zeleň na sídlištích až po zahrady rodinných domů.
Pastva pro oči i balzám na nervy.
Jsem rád, že moje děti vyrůstají právě v Rýmařově. Možností, jak se
tady mohou realizovat, je přehršel. Tancování, malování, modelová-
ní, hraní divadla, muzicírování, sportování… Nabídka je široká a do-
stupná. Smekám před všemi z řad dospělých, kteří se dětem ve svém
volném čase věnují, mnozí z nich na profesionální úrovni. 
Jako základní škola často při organizování různých akcí hostíme uči-
telské kolegy z bližšího i vzdálenějšího okolí. Naše zázemí pro výuku
nám upřímně závidí. Moderní vybavení učeben, skvělé sportovní zá-
zemí. Můj klukovský sen o běhu na atletickém oválu se mi sice splnil
o „pár“ let později, ale i tak to stojí za to.
Z posledního „odívání“ budov jsem já osobně taky nadšený. Domy
na Radniční se mi moc líbí, budova Primy vypadá krásně, lékárna
Avion úžasně. 
Pokud jsem něco ve svém pozitivním výčtu vynechal, omlouvám se.
Na druhou stranu je dobře, že výčet jmenovaných pozitiv není zdale-
ka kompletní. Média nás denně zavalují katastrofami, nebezpečími,
bulvárními nechutnostmi. Občas není lehké zachovat si veselou my-
sl, ale možná si můžeme pomoci tím, že se budeme dívat a budeme
chtít vidět. VB

V tomto čísle najdete

Foto na titulní straně:
Miloslav Marek - Blízká setkání třetího druhu
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Odbory MěÚ informují
odbor stavební úřad

Oznámení o prodloužení lhůty, 
po kterou může každý podat podnět 

či návrh na obsah Změny č. 2 
územního plánu Rýmařov

Územní plán řeší základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho
hodnot, koncepci plošného a prostorového uspořádání a stanovuje pod-
mínky pro využití vymezených ploch a koridorů. Pořizovatelem územ-
ního plánu je úřad územního plánování.
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 161/5/15 z 30. dubna 2015,
kterým schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu Rýmařov, vyzý-
váme občany k předložení návrhů a podnětů na obsah změny, a to
do 31. srpna 2015.
Zařazení jednotlivých návrhů je v kompetenci Zastupitelstva města
Rýmařova a není na ně právní nárok.
Návrhy, které budou obsahovat a) identifikaci navrhovatele (jméno,
bydliště, telefon, e-mail), včetně uvedení jeho vlastnických nebo ob-
dobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, pokud existují, 
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, c) údaje
o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, d) důvo-
dy pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, zasílejte na adresu:
Odbor stavební úřad – úřad územního plánování, Městský úřad
Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Ing. Monika Holíčková

-12-2015  17.6.2015 12:32  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2015

5

Aktuálně z města

Zravodajský servis ve zkratce

Obyvatelé Rýmařova tříděním elektrospotřebičů ulevili životnímu prostředí
Snaha obyvatel mûsta recyklovat staré a nepouÏívané elektrospotfiebiãe se
jiÏ nûkolik let vyplácí. R˘mafiov obdrÏel certifikát vypovídající nejen o pfiíno-
sech tfiídûní televizí a poãítaãov˘ch monitorÛ, ale také o velkém v˘znamu
sbûru drobn˘ch spotfiebiãÛ, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystému Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vy-
cházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Studie životního cyklu (Life Cycle Assessment) posuzuje systém
zpětného odběru televizorů s klasickou obrazovkou, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí a výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a pro-
dukce odpadu.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané Rýmařova v loňském roce vytřídili 183 televizí,
66 monitorů a 3 427,73 kg drobných spotřebičů, a tím uspořili 
120,96 MWh elektřiny, 6 632,25 litrů ropy, 511,91 m3 vody a 4,01 tun
primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů 
o 25,43 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 102,44 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr i těch nej-
menších elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na ži-
votní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 tele-
vizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 ro-
ky, případně ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monito-
rů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu ne-
celých 5 let. Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochra-
ně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Martina Ďaďová, tisková mluvčí ASEKOL

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Město Rýmařov zve veřejnost na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v řádném termínu ve čtvrtek 25. června v 17 hodin
v malém sále Střediska volného času na Okružní ulici v Rýmařově. Na programu jednání bude zpráva o stavu kultury ve městě; aktuál-
ní zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření; zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2015; majetkové zá-
ležitosti a bod různé.

Začíná oprava autobusového nádraží, zastávky se přemístí na Okružní ulici
V rámci stavebních prací na autobusovém nádraží v Rýmařově dojde
k dočasnému přemístění autobusových zastávek Rýmařov, autobu-
sové nádraží na Okružní ulici, tj. do těsné blízkosti současného au-
tobusového stanoviště, na silnici II/370. Zahájení stavebních prací 
je naplánováno na pondělí 22. června a rekonstrukce potrvá
do 31. prosince. Na každé straně vozovky budou umístěny dvě do-
časné autobusové zastávky, které budou řádně vyznačeny na vozov-
ce i značkou „Zastávka“ včetně rozpisu spojů.

Kvůli rekonstrukci autobusového nádraží budou na Okružní ulici 
umístěna čtyři nástupiště – dvě ve směru na Horní Město (nástupiště 
1 a 2) a dvě ve směru k třídě Hrdinů (nástupiště 3 a 4). K nástupištím
budou přijíždět tyto spoje:
Nástupiště 1
191101 Šumperk – Žamberk – Hradec Králové – Praha
890726 Malá Morávka (Ovčárna) – Karlova Studánka (cyklobus)
930201 Šumperk
930241 Šumperk (cyklobus)
Nástupiště 2
877 Rýmařov, Hornoměstská KB
879 Rýmařov, Hornoměstská KB
880 Stará Ves, Žďárský Potok
881 Tvrdkov, Ruda – Uničov
Nástupiště 3
191101 Bruntál – Opava – Ostrava
890726 Olomouc (cyklobus)
890727 Olomouc (skibus)
890727 Malá Morávka (Ovčárna) – Karlova Studánka (skibus)

910131 Bruntál – Opava – Ostrava
930201 Bruntál – Opava – Ostrava
930241 Malá Morávka (cyklobus)
950104 Zlaté Hory – Jeseník
950104 Olomouc – Přerov
Nástupiště 4
890711 Břidličná – Šternberk – Olomouc
890760 Rýmařov – RD, dopr. závod
890873 Václavov – Bruntál
890875 Břidličná – Šternberk – Olomouc
890876 Břidličná – Lomnice
890877 Břidličná – Valšov – Bruntál
890878 Malá Morávka, Karlov
890879 Dolní Moravice, Nová Ves
890880 Rýmařov, žel. st.
890881 Rýmařov, žel. st. – Rýmařov, RD, dopr. závod
890883 Jiříkov, Sovinec – Šternberk
Točna pro autobusy bez přívěsného vozíku je stanovena na polovině
parkoviště u SVČ – tento prostor bude vymezen pouze pro ně.
Jelikož plocha není vhodná pro otáčení autobusů s přívěsnými vozí-
ky (cyklobusy, skibusy), pravidelné linky č. 890726 a 930241 mají
stanovenu objízdnou trasu z Okružní ulice (II/370) po Pivovarské 
ulici (III/37019), dále po Havlíčkově a Bartákově ulici (III/44511)
zpět na Revoluční ulici (u mototechny II//370) a opačně. Ze strany od
ulice Tomáše Matějky bude po celou dobu stavby zabezpečen příjezd
do budovy SVČ.
Přechodné dopravní značení zajistí společnost SEKNE, spol. s r. o.,
Olomouc. Ing. Eliška Křenková, odbor regionálního rozvoje
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Zdravotnictví

Laboratoře Podhorské nemocnice pracují s novým informačním systémem
Pacienti i zdravotníci oddělení klinické biochemie a hematologie
Podhorské nemocnice v Rýmařově mohou užívat výhod plynou-
cích z nově zavedeného laboratorního informačního systému.
V souvislosti s jeho zprovozněním došlo ke změně chodu celého
oddělení. Aktuálně je k dispozici například centrální příjem vzor-
ků, online databáze nebo statistické přehledy. Pacientům tedy
systém přináší větší přehlednost i rychlost výsledků, zdravotníkům
zase zjednodušení komunikace i větší škálu možností.
„Nemocnice se rozhodla investovat do logistiky a organizace na 
úseku laboratoří, s čímž souviselo nejen pořízení samotného infor-
mačního systému OPEN LIMS Stapro, ale také zakoupení nového
serveru a pracovních stanic,“ vysvětluje primář oddělení klinické
biochemie a hematologie Podhorské nemocnice v Rýmařově
RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D. Zavedení systému do praxe přitom
znamenalo celkovou změnu chodu oddělení, kdy byl zprovozněn
centrální příjem vzorků, změnil se vzhled výsledkových zpráv, kte-
rý je nyní jednotný s celou skupinou laboratoří Agel, a také se sná-
ze spravují veškeré číselníky.
„Systém navíc umožňuje vytvářet množství statistických přehledů,
optimalizuje provoz laboratoře na základě TAT analýzy a samo-
zřejmostí je on-line komunikace se všemi analyzátory a podpora
práce s čárovým kódem, což jsou významné kroky kupředu oproti
dříve používanému systému,“ hodnotí primář Soušek. 
Nový laboratorní informační systém Podhorské nemocnice

v Rýmařově je navíc konfigurován tak, aby v budoucnu bylo mož-
no připojit i pracoviště v Bruntále.

Mgr. Radka Miloševská, tisková mluvčí

Mladík se zřítil ze střechy vodárny
Záchranáři zasahovali v sobotu 13. června
ráno u vážně zraněného pacienta v Rý-
mařově. Před půl osmou přijali pracovníci
operačního střediska tísňové volání s ozná-
mením o pádu dvacetiletého mladíka ze
střechy vodárny v ulici Na Stráni. Posádka
rychlé lékařské pomoci z rýmařovského
stanoviště byla u postiženého během šesti
minut. Vzhledem k vážnosti jeho zranění
zasahoval na místě také vrtulník leteckých

záchranářů z Ostravy.
Pacient utrpěl při pádu z více než pětimetro-
vé výšky těžké poranění páteře a upadl do
bezvědomí. Záchranáři jej zajistili krčním
límcem, uložili do vakuové matrace a zaháji-
li podávání léků. Po provedení všech nezbyt-
ných opatření jej vrtulník přepravil na oddě-
lení urgentního příjmu ostravské Fakultní ne-
mocnice.
Policisté při prošetřování zjistili, že se na

střeše vodárny pohybovala skupinka osob
a popíjela alkohol. Mladý muž zřejmě při po-
sedávání na okraji střechy náhle přepadl.
Policie bude pokračovat ve výsleších svěd-
ků, kteří bezprostředně po události nebyli
kvůli podnapilosti schopni vypovídat.

PhDr. Lukáš Humpl, 
tiskový mluvčí ZZS MSK,

por. Bc. Pavla Jiroušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál
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Školství

Nejlepší sportovci ZŠ diváky Zlaté tretry
Špičkový mezinárodní mítink Zlatá tretra v Ostravě má již více než
půlstoletou tradici. Popatnácté v řadě jej mohlo naživo sledovat dva-
cet nejlepších sportovců ZŠ Jelínkova Rýmařov, kteří v letošním
školním roce úspěšně reprezentovali svou školu a město.
Nynější ročník Tretry, konkrétně čtyřiapadesátý, byl opět něčím vý-
jimečný. Fanoušky nadchla nejen plejáda největších hvězd současné
atletiky, ale také nový, kompletně zrekonstruovaný stadion ve
Vítkovicích. Počasí nebylo akci příliš nakloněno, avšak po mnoha le-
tech řevnivých mačkanic na přeplněných betonových ochozech bylo
možno pohodlně usednout do sedaček moderního zastřešeného amfi-
teátru a plně si vychutnávat vynikající výkony atletických profesio-
nálů z mnoha zemí.
Letos se zde představilo dvanáct mistrů světa, deset olympijských ví-
tězů, čtyři aktuální světoví rekordmani a dalších padesát medailistů
z olympijských her, mistrovství světa a Evropy, včetně největšího ta-
houna mítinku, Jamajčana Usaina Bolta. Ač viditelně promrzlý divá-
ky nezklamal, zvítězil v běhu na 200 m a neopomněl na vítězné ko-
lečko, při kterém si plácl i se svými rýmařovskými příznivci v před-
ní řadě. Ti navíc zblízka viděli Jaroslava Bábu a Bogdana
Bondarenka soupeřit nad laťkou, Barboru Špotákovou, Mariu
Abakumovou, Vítězslava Veselého a Tero Pitkämäkiho vrhat oštěp,

mohli fandit při startu z bloků Zuzaně Hejnové a Denise Rosolové,
povzbuzovali Asafu Powella, Christiana Taylora, Davida Rudishu,
Petra Frydrycha, Jakuba Holušu, Pavla Masláka a mnoho dalších,
kteří z atletiky dělají skutečnou Královnu sportů.
Naši mladí sportovci si ke konci sezóny odnesli krásný divácký záži-
tek. Příští ročník si určitě nenecháme ujít. 

Fota a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Krajské finále Poháru Rozhlasu a Atletický čtyřboj 2015
Do letošního krajského kola prestižní atletické soutěže žactva se po-
dařilo postoupit dvěma družstvům ZŠ Jelínkova. Do výběru
Moravskoslezského kraje se probojovala mladší děvčata spolu
s mladšími hochy. Na opavském Tyršově stadionu přálo 19. květnu
počasí a vzhledem k obecně vysoké úrovni severomoravského mlá-
dežnického sportu zde byla k vidění špičková žákovská atletika.
Naši sportovci měli možnost porovnat své výkony s velmi vyspělými
závodníky, kteří se pravidelně kvalifikují na republiková finále.
Oběma družstvům se podařilo překonat své bodové zisky z okresní-
ho kola a shodně skončila na velmi uspokojivém osmém místě.
Podobně jako v Krnově nás i přes zranění a absence hodnotně repre-
zentovali Matyas Schwarz, Rostislav Kotlár, Jan Tihelka, Pavel
Juřátek, Martin Jančík, Petr Juřena, Ladislav Ošťádal, Jakub Hanek,
Lukáš Vyroubal, Dalibor Šuba, Petr Andrýsek a Adam Hamerka,
Tereza Jandelová, Helena Továrková, Lucie Ondráková, Karolína
Ryšková, Kateřina Furiková, Dominika Jirušová, Lucie Tomečková,

Adéla Stržínková, Tereza
Altmanová a Šárka Pallová. 
Starší žáci a žákyně dále ab-
solvovali okresní finále
v Atletickém čtyřboji, které
se konalo 22. května v Kr-
nově. Dvanáct soutěžících
absolvuje kombinaci čtyř at-
letických disciplín, přičemž
všichni startují v běhu na 
60 a 800, resp. 1000 m a roz-
dělí si skok vysoký a daleký,
hod míčkem nebo vrh koulí.
Víceboje kladou značné ná-
roky nejen na sportovní vše-
strannost atleta, ale i na jeho
odolnost a schopnost soustředit se na odlišné disciplíny. I zde byli na-
ši reprezentanti úspěšní, starší dívky ve složení Barbora Kuzmíková,
Aneta Krajcarová, Karolína Koláriková, Lucie Mikesková, Sabina
Turtáková a Klára Zifčáková vybojovaly bronzové medaile a starší
chlapci v sestavě Matěj Čikl, David Turták, Roman Lasovský, Tomáš
Nebes, Michal Pastyřík a Patrik Král získali stříbro. Patrik Král se na-
víc stal nejlepším vícebojařem v hodnocení jednotlivců.
Letošní náročnou, ale úspěšnou sportovní sezónu máme téměř za se-
bou, před námi je ještě krajské finále Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů v Havířově, kde se naposled v tomto školním roce 
utkáme se sportovní elitou Moravskoslezského kraje. Děkuji závod-
níkům, kteří zvládají náročné tréninkové a soutěžní vytížení a záro-
veň stíhají příkladně plnit své školní povinnosti, stejně jako všem,
kdo se podílejí na jejich přípravě. 

Fota a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Závěr žákovské florbalové ligy okresu Bruntál 2015
V pátek 29. května skončil pátý ročník Okresní florbalové ligy žá-
ků, jejímž organizátorem a hlavním patronem je Jan Czasch a flor-
balový klub AFK Karlovice. Soutěž pro mladší i starší žáky osmi
vybraných škol okresu Bruntál probíhá během školního roku for-
mou šesti turnajů se střídavým pořadatelstvím. Systém spočívá
v soubojích o umístění ve dvou čtyřčlenných základních skupinách
a v následném postupu do semifinále a finále. Počet bodů z každé-
ho turnaje se započítává do průběžné i závěrečné tabulky, sčítají se

góly a asistence do kanadského bodování hráčů.
Po našem loňském druhém místě a ceně nejužitečnějšího hráče pro
Radka Sackého je letošní výsledek a šestá příčka o poznání skromnější.
Za naši školu od prvního kola nastupovalo jen několik starších mazáků,
příležitost dostávali hlavně jejich mladší spoluhráči a letos poprvé i děv-
čata. Stabilní oporou v bráně byl po celou sezónu Vladimír Šiška a v po-
li táhl tým především Michal Štefanišin, který se prostřídal s Tomášem
Nebesem, Ondřejem Kopečkem a Zdeňkem Vilímkem. Doplnili je
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mladší kluci Jan Jablončík, Matyas Schwarz, Samuel Kajan, Ondřej
Cíleček, Adam Hamerka, Petr Vachuta a Patrik Hamerka. Dívčí část
družstva zastupovaly Kateřina Furiková, Tereza Jandelová, Karolína
Ryšková, Jana Hamplová a Petra Motalová.
Rýmařov skončil na posledním turnaji třetí, celkově ale tentokrát neob-
sadil žádnou medailovou pozici. S prázdnou se však domů nejelo.
Vzhledem k přibývajícímu počtu dívek v soutěži se poprvé vyhlašova-
lo i jejich kanadské bodování, které vyhrála naše Petra Motalová před
druhou Katkou Furikovou. Další velmi cennou trofejí pro rýmařovské
florbalisty byl Pohár fair play. O jeho udělení rozhoduje hlasování tre-
nérů po každém turnaji a toto ocenění sleduje kombinaci chování hráčů
na hřišti i mimo něj, předvedeného nasazení, výkonu a herní sympatie.
Ostatních florbalových soutěží se letos účastnili také Jakub Ondrák,
Martin Urban, Jan Camfrla, Jiří Čamek, David Vopařil, Jan Tihelka,
Šárka Ščuková, Denisa Grénarová a Šárka Pallová. Všem, kdo si k na-
bitému sportovnímu programu ZŠ Jelínkova přibrali navíc ranní florba-
lové tréninky a náročné turnaje, děkuji a přeji zápal a nadšení do další
sezóny. Fota a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova

Rocková kapela ZUŠ vyrazila do Ostravy
V sobotu 6. června zahrála rocková kapela ZUŠ alias Cvrkband na
každoroční přehlídce orchestrů základních uměleckých škol
Moravskoslezského kraje, která byla součástí festivalu Muziáda
2015. Letos se celá akce uskutečnila před branami obchodního cent-
ra Nová Karolína pod názvem Den dětí s „Múzami“ a probíhala pa-
ralelně se třetím ročníkem Běhu žen v Ostravě. V horkém letním dni
se do třetího největšího města republiky sjely orchestry a kapely z ce-
lého Moravskoslezského kraje a během dne doprovázely běžkyně,
návštěvníky nebo zvědavé nakupující. 

Rýmařovská kapela přijela s půlhodinovým repertoárem, jenž nabí-
zel průřez rockovou historií i modernou. Zazněly písně jako Lemon
Tree od Fools Garden, Under the Bridge od Red Hot Chili Peppers
nebo předělávka klasické skladby od George Gershwina
Summertime, kterou si Cvrkband upravil do vlastní rockovosambové
verze.
Rocková kapela má v plánu zúčastnit se přehlídky i příští rok, avšak
už v jiném složení, protože část hudebníků bude v té době studovat
na vysokých školách. Lukáš Nedomlel, žák ZUŠ Rýmařov

Odnesl biatlonistům sportovní potřeby z kovu
Škodu přesahující 34 tisíc korun způsobil pachatel, který se někdy
mezi 21. květnem a 6. červnem vloupal do unimo buňky se sportov-
ními potřebami oddílu biatlonu na Nerudově ulici v Břidličné. Zloděj
odnesl vše, co bylo z kovu, např. železné stojany na zbraně a na
sklopné terče, pozinkované plechy na magnetická čísla, roxorové ty-
če nebo hliníkové desky s nápisy.

Otočil se pro oříšky a skončil v příkopu

V úterý 9. června dopoledne havaroval mezi Rýmařovem
a Janovicemi 50letý řidič s nákladní soupravou a návěsem. Při jízdě
se nevěnoval dostatečně řízení, sjel z vozovky, přejel směrový slou-

pek, kabinou zachytil o reklamní tabuli a pak se převrátil do příkopu.
Na nákladní soupravě vznikla škoda za nejméně 900 tisíc korun.
Řidič policistům na vysvětlenou řekl, že se otočil pro oříšky.

Tržbu prohrál v automatech
27letý číšník, který pracoval v baru v Břidličné, je podezřelý ze zpro-
nevěry. Po skončení směny si měl ponechat tržbu přes 7 000 korun
a část prohrát v automatech. Hrozí mu trest vězení až na dva roky.

Kapsář ji připravil o mobil
Společenské akce jsou příležitostí k pobavení, ale i k okradení. Kapsáři
vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, využívají jejich
nepozornosti a útočí tak nenápadně, že si oběť krádeže všimne často až
se zpožděním. Na oslavě Dne města v Rýmařově se o tom přesvědčila
i 34letá žena, které krátce po půlnoci pachatel odcizil z kabelky, kterou
měla přes rameno, mobilní telefon v hodnotě přes 5 tisíc korun.

Zloděj vykradl kůlnu s nářadím
Ani v jarních a letních měsících neustávají útoky zlodějů na chaty
a chalupy. V době od 27. května do 11. června se pachatel vloupal do
kůlny u rekreačního domu v Nové Vsi. Odcizil elektrickou cirkulárku,
kabel, sněžnou frézu a sekačku. Způsobená škoda činí 42 tisíc korun.

Cyklista nedal přednost autu, 
řidič po srážce ujel

Dopravní policisté šetřili v neděli 14. června v podvečer srážku cyk-
listy s autem ve Stránském. 22letý cyklista vjel z vedlejší komunika-
ce do křižovatky a chtěl odbočit vlevo na hlavní silnici. Nedal přitom
přednost po hlavní silnici jedoucímu vozidlu. Po střetu cyklista upa-
dl na vozovku a způsobil si lehká zranění. Řidič z místa nehody ujel
směrem ke Kněžpoli.

por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Fota: Miroslav Škoda
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Kulturní okénko města Rýmařova
Jenom to ztrácíme, čeho se sami vzdáváme. 

Jean-Paul Sartre Známá i neznámá výročíCitát:
19. 6. 1905 nar. Jiří Voskovec, vl. jm. Jiří Wachsmann, herec, dra-

matik, režisér, básník a překladatel (zemř. 1. 7. 1981) 
– 110. výročí narození

19. 6. 1990 zemř. Jindřich Chalupecký, teoretik a kritik výtvarného
umění a literatury (nar. 12. 2. 1910) – 25. výročí úmrtí

20. 6. Mezinárodní den uprchlíků – vyhlášen v roce 2001
k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)

21. 6. Den otců (třetí neděle v červnu) – založen
Američankou S. S. Doddovou v roce 1910 jako poc-
ta jejímu otci, který sám vychoval pět dětí, oficiálně
se slaví od roku 1966

21. 6. 1905 nar. Jean-Paul Sartre, francouzský spisovatel a filosof
(zemř. 15. 4. 1980) – 110. výročí narození

21. 6. 1945 zemř. Josef Hora, básník, kritik a žurnalista (nar. 
8. 7. 1891) – 70. výročí úmrtí

26. 6. 1885 nar. Antonie Nedošínská, herečka (zemř. 17. 7. 1950)
– 130. výročí narození

27. 6. Významný den ČR – Den památky obětí komunis-
tického režimu (výročí popravy Milady Horákové
v roce 1950)

28. 6. 1805 nar. František Cyril Kampelík, publicista, ekonom,
národní buditel, zakladatel první české knihovny
v Brně (zemř. 8. 6. 1872) – 210. výročí narození

29. 6. 1940 zemř. Paul Klee, německý malíř švýcarského původu
(nar. 18. 12. 1879) – 75. výročí úmrtí

2. 7. Světový den UFO – k výročí údajné havárie UFO
v Roswellu v roce 1947 navrhly v roce 2001 ufologic-
ké organizace

2. 7. 1930 nar. Ota Pavel, vl. jm. Otto Popper, spisovatel a spor-
tovní novinář (zemř. 31. 3. 1973) – 85. výročí narození

Výstava v SVČ představuje snímky 
ze soutěže Černobílé valéry

VernisáÏí v˘stavy byl v nedûli 14. ãervna slavnostnû ukonãen tfietí roãník
celostátní fotografické soutûÏe âernobílé valéry – O cenu Jaroslava Nûmce,
kterou jednou za dva roky vyhla‰uje Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov.
SoutûÏ, která nese v podtitulu jméno v˘znamného r˘mafiovského fotografa
Jaroslava Nûmce, navazuje na podobnû koncipovanou soutûÏ barevné foto-
grafie O cenu Karla Schinzela, jejíÏ dvanáct˘ roãník probûhl loni.
Letos se do soutěže Černobílé valéry přihlásilo přes 20 soutěžících
s bezmála 200 snímky. Porota složená ze členů volného sdružení fo-
tografů Rýmařov, vedená prof. Jindřichem Štreitem, udělila první tři
místa v každé ze tří kategorií a jedno čestné uznání. 
V kategorii Příroda získala první místo otrokovická fotografka Jana
Knapíková za snímek Reflexy. Druhé místo porota udělila Petru
Salingerovi z Kostelan nad Moravou za snímek Ptačí svět a třetí
Josefu Londovi z Otrokovic za sérii fotografií Ranní mlhy.
V kategorii Reportáž porotu nejvíce zaujal třídílný cyklus
Spoluobčané otrokovického autora Zdeňka Knapíka, druhé místo u-
dělila opět autorovi z Otrokovic, Radku Bořutovi, za fotografii Na
kole a třetí místo Jiřímu Kočímu z Ústí nad Orlicí za sérii snímků To
byl český textil.
Kategorii Volné téma dominoval vsetínský fotograf Jan Hrubý se sé-
rií V kině. Druhým místem porotci ocenili taktéž vsetínského autora
Bedřicha Randýska za snímek Okna a třetím místem sérii fotografií
Život na řece Ivana Svatoše z Prahy. Čestné uznání si ze soutěže od-
nesl nejmladší účastník Tomáš Petrek z Rýmařova, oceněný nikoli za
svůj věk, ale za zajímavý nápad a ztvárnění námětu na snímku Balet,
přihlášeném do kategorie Volné téma.
Soutěže se už podruhé zúčastnili také fotografové z partnerského pol-
ského města Ozimku, sdružení při tamním domu kultury v klubu
Fotokomórka, který vznikl před deseti lety po mezinárodním works-
hopu v Rýmařově.
Letošní ročník soutěže proběhl v rámci projektu Kulturní stezkou po-
hraničí, spolufinancovaného z fondů Evropské unie.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.svcrymarov.cz. 

Jakub Vala, ZN

Jan Hrubý: V kině
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Kino Rýmařov
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Rozloučili jsme se
Miroslav Kudela – Horní Město ........................................ 1930
Květoslava Kubíčková – Rýmařov .................................... 1940
Ludmila Janečková – Horní Město ................................... 1932

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Ing. Jaroslav Bezpalec – Rýmařov ...................................... 80 let
Ludmila Schneiderová – Rýmařov ...................................... 80 let
Antonín Mišák – Rýmařov .................................................. 80 let
Ing. Zdeněk Binder – Rýmařov .......................................... 80 let
Růžena Poslušná – Rýmařov ............................................... 80 let
Berta Morovičová – Edrovice ............................................. 80 let
Vlasta Lustigová – Rýmařov ............................................... 85 let
Erika Maková – Janovice .................................................... 85 let
Šarlota Zifčáková – Rýmařov .............................................. 87 let
Jiřina Musilová – Rýmařov ................................................. 88 let

Dne 22. června 2015 
oslaví krásné 93. narozeniny 

naše milovaná maminka, 
babička, prababička 

a praprababička,
paní Růženka Furiková

z Janovic.

Hlavně zdraví, štěstí a životní pohodu Ti přejí
dcera Růžena, vnučky Jana, Iva, Silvie a vnuk Leo s rodinami,

osm pravnoučat a čtyři prapravnučky posílají velkou pusu.

Dne 21. června 2015 
oslaví krásné 65. narozeniny

paní Hana Čamková
z Rýmařova.

Milá Haničko, svět by byl hezčí a příjemnější,
kdyby bylo víc takových lidí, jako jsi Ty.

Dík za to, že jsi.
Přejeme Ti hlavně zdraví, štěstí, 

lásku a pohodu.
Kamarádky Růžena, Jindřiška a Jiřina

Odešla...
Jediná na světě, jež nikdy nezradí,

na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to byla maminka.

(J. Seifert)
Dne 23. června 2015 uplyne 10 let,

co nás bez slůvka rozloučení opustila
naše milovaná manželka, 

maminka a babička,
paní Žofie Krajčovičová

z Břidličné.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel Alexandr, dcera Alena s rodinou, 
synové Petr a Alex s rodinami

Odešel jsi, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří tě měli rádi.

Dne 29. června 2015 vzpomeneme 
1. smutné výročí chvíle, 

kdy nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček,

pan Josef Kadlec
z Malé Štáhle.

S láskou stále vzpomíná
manželka Alžběta, dcera Alena s rodinou

Jako voda v potoce 
ubíhá rok po roce,

pár neděl, pár svátků 
a už slavíš, babičko,

tu svoji třiadevadesátku.

Jsme tu s Tebou, Ty to víš,
na Tvé zdraví zvedáme číš.
Abys na tváři úsměv měla
a na starosti zapomněla.

Z kapsáře tety Květy

Co pořád děláte?
Utrácím. Od rána do večera. Nemám navoněnou zlatou platební
kartu, ale utrácím. A když se dotazovatel dočká takové odpovědi,
řekne si: Ta si žije, baba, a ještě se s tím chlubí. A zkysne mu úsměv
na rtech.
Nemám nákupní horečku, nenakupuju všechno, co je se slevou, ne-
kupuju módní výstřelky (u mě by to bylo jako kravinec uprostřed
Václaváku).
Věci se mají jinak. Po probuzení jdu do koupelny, tam nejsem potmě.
Zubní pasta, mýdlo, hygiena. Zapínám rádio a kávovar, topinkovač.
Tak čerpám a čerpám elektřinu i vodu na kafíčko. Uklízím, žehlím,
vysávám. Trocha kosmetiky – na ksicht si namaluju obličej, vychá-
zím, jdu za nákupy, procházka je zdarma, ale v lékárně to už zadarmo
není, něco na zub na večeři a smůla – uvidím něco, co mě chytne
u srdce, jen drobnost. Přece si udělám radost a ono se to může hodit,
já mám hodně blízkých i dalekých! Co nadělám, jsou přece moji!

Když se připlíží večer, ještě spojení se světem, televize, telefonuju,
přečtu si babský časopis, neodolám ovoci... Tak vidíte, já bez ustání
utrácím, nechci sedět špinavá ve tmě a v zimě. Ráno to začne nano-
vo. Zubař, čisticí prostředky, taky baterii do hodinek, sáčky do vysa-
vače...
Vzpomenu slov maminky: V bytě má být čisté i to, co není vidět.
Nezapomenu, že je jaro! A to musím vygruntovat. Řemeslníci jsou
drazí, raději budu dělat smutné oči na svého pana domácího.
Ale to jaro – úplně jinak vonící vzduch, ředkvičky, koncert malých 
opeřenců a taky: svetry tmavé tlusťáky dám dozadu do skříně, spolu
s nimi botky samochodky – kozačky. Vytáhnu lehké jarní svršky
a loňské pantofle. Koneckonců, mohla bych chodit i bosa. To budou
úspory!
Přátelé, má to jednu výhodu: Až budu v blízké době vetchá a ještě víc
sklerotická, na všechny výdaje hned zapomenu. Si
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzejní noc šustila hedvábím
V únoru otevřelo rýmařovské muzeum v prostorách textilního podni-
ku Hedva Brokát na Opavské ulici, v někdejší fabrice bratří Schielů,
novou externí expozici věnovanou textilnictví. Výroba látek má na
Rýmařovsku hlubokou tradici, zabývali se jí už od středověku domá-
cí tkalci, poté zaměstnanci janovické manufaktury a nakonec pracov-
níci hedvábnických podniků zakládaných v 19. století a jejich pová-
lečných znárodněných pokračovatelů. Všechny proměny důležitého
odvětví, které přinášelo obživu stovkám místních obyvatel, předsta-
vuje zmíněná expozice a právě v ní a také v dalších prostorách Hedvy
Brokát se leccos o tkaní hedvábí či navrhování vzorů látek mohly bě-
hem Muzejní noci dozvědět i děti.
Program Muzejní noci začal v pátek (6. 6.) v podvečer v muzeu di-
vadlem. I to mělo s textilem něco společného. Nejenže se děti moh-
ly podívat na pohádky, v nichž se objevil motiv tkaní, vyšívání nebo
lnu, ale navíc se všechny příběhy odehrály jako stínohra na plátně.
Tereza Bělíková z Usedlosti Jasanka s Katkou Fryblíkovou zahrály
loutkovou stínohru o dvou bratrech a kouzelném vyšívaném obraze, žáci dramatického oboru ZUŠ si vybrali klasickou pohádku O perní-

kové chaloupce a poněkud drsnou bajku o zajíci, který v nouzi nena-
šel přítele.
Druhá část programu byla pro děti připravena v závodě Hedva Brokát.
Čekalo na ně osm úkolů v expozici i ve stylovém brokátovém pokoji
či v prodejně nákrčníků z roku 1926, kterou se zdejší textilka prezen-
tovala v Praze. Děti musely při plnění úkolů zapojit hlavně vlastní fan-
tazii a tvořivost; navrhovaly třeba originální střihy šatů, vzory látky
nebo logo pro Hedvu Brokát. Každý, kdo úkoly splnil, si jako odmě-
nu odnesl vlastnoručně vyrobenou knížku a další drobnosti.
„Chtěli bychom poděkovat hercům z Usedlosti Jasanka, Silvii
Jablončíkové a jejím žákům z dramatického oboru, závodu Hedva
Brokát a také Rýmařovské pekárně za pomoc s pořádáním letošní
Muzejní noci,“ vzkázala ředitelka muzea Růžena Zapletalová.
Zbytek noci strávily děti v muzeu. O čem se jim tentokrát ve zdech
úctyhodné instituce zdálo, můžeme jen spekulovat. Možná jim do
snů šustilo hedvábí. ZN

pozvánka na výstavu
V sobotu 27. června uvede významný český malíř Stanislav Diviš, or-
ganizátor a zakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví, výstavu bratří
Macků v Galerii Octopus v rýmařovském muzeu. Výstavu umělců
Jiřího Macka (1941–2008), řadícího se k vlně české geometrie a kon-
struktivismu z přelomu 60. a 70. let minulého století, a jeho mladšího
bratra Jaroslava Macka, žijícího od konce 60. let ve Francii, můžete
zhlédnout v prostorách muzea od 27. června do 25. července 2015. 
Umělecké dílo Jiřího Macka je poměrně neznámé, přestože byl vel-
mi významnou osobností. Po absolvování základní školy studoval
Střední průmyslovou školu stavební v Benešově. Po vojně nastoupil
jako projektant v Projektovém ústavu pro rekonstrukci památkových
měst a objektů. Celý život se věnoval malbě a fotografování. Roku
1963 vznikají jeho první abstraktní obrazy. V polovině 60. let se ak-
tivně angažuje v happeningových aktivitách skupiny Aktual kolem
Milana Knížáka. Mackovy výtvarné experimenty, datované zhruba

od roku 1956, ústily v šedesátých a sedmdesátých letech v malbě
k výsledkům, jimiž se plnohodnotně řadí do vlny české geometrie
a konstruktivismu té doby.
V 80. letech vystřídal různá zaměstnání, od nočního hlídače přes topiče
a dělníka v chemické továrně po projektanta. V roce 1982 se přestěho-
val z Prahy do Kutné Hory. V letech 1986 a 1987 se zúčastnil nezávis-
lých výstav – Svárovských konfrontací v Praze. Byly to výstavy nastu-
pující generace výtvarných umělců, na nichž se prezentovala i řada star-
ších autorů a které se staly významným předělem v aktivitách nezávis-
lé výtvarné scény druhé poloviny 80. let. Konstituovala se zde například
skupina Tvrdohlaví. Jiří Macek se tak dostal do kontaktu s aktivním
proudem mladší generace a udržoval kontakt s celou řadou autorů, jako
je Jiří David, Stanislav Diviš, Antonín Střížek, Tomáš Císařovský,
Vladimír Skrepl, Laco Teren a mnoho dalších. Koncem 90. let a začát-
kem nového století se zajímá i o novou generaci nastupujících autorů
a seznamuje se s Jakubem Špaňhelem, Petrem Pastrňákem, Davidem
Hanvaldem, Karlem Štědrým a dalšími. Absolvoval studijní cesty do
Francie, Itálie, Německa, Maďarska, Ruska, Kazachstánu a na
Slovensko. Napsal knihu o východních filosofiích, přátelil se s básní-
kem Janem Balkem a vystupoval s hudební skupinou Krásné nové stro-
je jako recitátor jeho básní. Jiří Macek zemřel 22. března 2008 v kolín-
ské nemocnici po náhlém krvácení do mozku. 
Jaroslav Macek vystavoval s výtvarníky z okruhu Revue K, kterou řídil
a financoval Jiří Kolář. Několikrát vystavoval s Romanem Kamešem,
Milošem Síkorou, Vladimírem Škodou, s fotografem Jaroslavem
Poncarem a se sochařkou Terry Hass. Zúčastnil se společné výstavy
českých výtvarníků žijících v Paříži v Českém centru. Na výstavách,
které organizoval v prostorách svého pařížského ateliéru, se krom řady
francouzských přátel prezentovali též čeští výtvarníci. 
Jste srdečně zváni na tuto nevšední výstavu! Sdružení Octopus
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Bernardini zpívali v zaplněné kapli janovického zámku
LahÛdkou pro pfiíznivce sborového zpûvu byl koncert souboru Bernardini
z Bfiidliãné se sólistkou Lenkou Kawa v zámecké kapli sv. Floriána a Hilária, kte-
r˘ pfiipravil na ãtvrtek 11. ãervna Ondfiej Baãík ve spolupráci s Mûstsk˘m mu-
zeem R˘mafiov. Koncert se odehrál jako souãást zámecké sezóny 2015.
Pěvecký sbor Bernardini začal působit v Břidličné v roce 1994 pod ná-
zvem Smíšený chrámový sbor pod vedením Bernardiny Mereďové.
Založení sboru bylo odpovědí na potřebu zajistit liturgický zpěv.
V současné době má dvaadvacet členů a interpretuje nejen duchovní
skladby starých i současných mistrů, ale i písně lidové, populární a spi-
rituály v podání a capella nebo za doprovodu nástrojů, např. varhan, 
akordeonu, kytary, mandolíny, flétny či djembe. V tomto duchu se ne-
sl i čtvrteční koncert v janovické zámecké kapli. 
Uměleckou vedoucí sboru je Lenka Kawa, dcera sbormistryně
Bernardiny Mereďové. „V zámecké kapli jsem zpívala poprvé. Byla
jsem mile překvapena velkou návštěvností, lidé stáli i podél stěn, bylo
to úžasné,“ řekla s nadšením sólistka Lenka Kawa, která od patnácti let
stojí za pomyslným dirigentským pultem sboru a také v něm zpívá.
Absolvovala varhanní oddělení na Církevní konzervatoři v Opavě
a poté studovala operní zpěv na Akademii múzických umění v Bánské
Bystrici. V současné době žije v rakouském Innsbrucku a plní mateř-
ské povinnosti. Posluchačům se v janovickém zámku představila v só-
lovém partu Ave Maria Franze Schuberta nebo v árii z opery Rinaldo.
„Pokud mohu srovnávat, v zámecké kapli se zpívá lépe než například

v kapli V Lipkách. V menším prostoru mám všechny pod kontrolou,“
nechala se slyšet Lenka Kawa. 
Sbor Bernardini koncertuje nejen v Břidličné a okolí, ale zúčastnil se
i několika festivalů doma, na Slovensku, v Polsku nebo Itálii. „Ze zá-
meckých prostor cítí člověk respekt a dýchá na něj historie, také proto se
nám zde dobře zpívá. Byla jsem tu se sborem asi před dvěma lety, tehdy
přijel autobus s posluchači a díky tomu se koncert naplnil, ale že dnes
přijde tolik posluchačů, dokonce i z Břidličné a okolí, to jsem si ani ve
snu nepomyslela. Byli jsme potěšeni, že nás přišli podpořit i náš staros-
ta a místostarostka z Břidličné,“ pochvalovala si návštěvnost sbormist-
ryně Bernardina Mereďová. Dodala, že se sbor nedávno vrátil z koncer-
tů v Krnově a Uničově a repertoár vybíral z programu těchto koncertů
i ze starších skladeb. Není třeba dodávat, že si nadšení posluchačů, kteří
aplaudovali na závěr vestoje, vyžádalo přídavek. 
V sobotu 13. června vystupoval sbor na Dnech města Břidličné, 
18. července vystoupí na Dnu obce v Horním Městě, na září připravu-
je koncert v kapli V Lipkách s větším zastoupením sólových skladeb,
na listopad jsou zpěváci pozváni sborem Carmen do Zábřehu na
Moravě a čekají je i tradiční adventní koncerty. „Do sboru dojíždějí
zpěváci z Rýmařova, Horního Města, Bruntálu, Ryžoviště – zatím jsme
pěvecký sbor Břidličné, ale jak to tak vypadá, za chvíli budeme pěvec-
ký sbor okresu Bruntál,“ dodala se smíchem sbormistryně Bernardina
Mereďová.
Koncert sponzorsky podpořily firmy Eurointermetall a Steelbak. JiKo

Večerní kaple V Lipkách
Městské muzeum Rýmařov v pátek 29. června – v termínu Noci kos-
telů – veřejnosti otevřelo kostel Navštívení Panny Marie, známý ja-
ko kaple V Lipkách, mimořádně v podvečerních hodinách. Na pro-
gramu bylo vystoupení rýmařovských hudebních těles Variace a Vox
montana. Oběma souborům rýmařovské muzeum děkuje za vynikají-

cí koncert. Po hodině hudby a zpěvu zájemci absolvovali komento-
vané prohlídky významné barokní památky až do deváté hodiny ve-
černí. Páteční akce se také zúčastnili čestní hosté z Litvy. 

Michal Vyhlídal, 
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Martin Vyhlídal
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Exponát měsíce 
Červen: sv. Kryštof s Ježíškem, 

lidová dřevořezba (poč. 19. stol.)
Součástí stálé expozice rýmařovského muzea je drobná lidová dře-
vořezba svatého Kryštofa. Řezbář světce zobrazil tradičním způso-
bem jako vousatého muže nesoucího na levém rameni malého
Ježíška. Zlatá legenda totiž vypráví příběh, v němž Kryštof na radu
poustevníka začal přes řeku přenášet chudé a slabé. Jedné noci pře-
nášel dítě, jež ho každým krokem tížilo víc a víc. Dítě mu poté sdě-
lilo, že je Kristem, a že tedy nesl na ramenou tíži celého světa. Toto
schéma v zobrazení svatého Kryštofa se stalo nejpoužívanějším až do
roku 1969, kdy byl sv. Kryštof pro svou nejistou historičnost odstra-
něn z katolického církevního kalendáře. Přitom šlo o jednu z nejpo-

pulárnějších světeckých
a mučednických postav.
Věřilo se, že „kdokoli po-
hlédne na svatého Kryš-
tofa, nebude v onen den
jistě přemožen žádnou
slabostí“, jak praví latin-
ský překlad Kryštofova
nápisu. Svatý Kryštof byl
dlouho patronem cestují-
cích a často byl zobrazo-
ván v nadměrné velikosti
na fasádách budov, aby
byl zdaleka viditelný.
Rýmařovská dřevořezba
drobných rozměrů prav-
děpodobně sloužila pro
zajištění domácí ochrany
a je dílem některého rý-
mařovského, zatím ano-
nymního betlemáře. 
Lit.: James Hall, Slovník
námětů a symbolů ve vý-
tvarném umění, Praha –
Litomyšl 2008.

Michal Vyhlídal,
Městské muzeum

Rýmařov
Foto: archiv muzea

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 9:00–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

Plavání pro veřejnost v červnu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18.30–20.00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00
Aerobik: Plavecký oddíl:

Pondělí 18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30
Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Od března je sauna otevřena i ve čtvrtek

Úterý 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00
Čtvrtek 14:00–20:00 Neděle 13:00–20:00
Pátek 14:00–20:00

Krytý bazén Břidličná

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po–Pá 16:00–21:00, 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.

Prvňáčci byli v zahradě Hedvy pasováni na čtenáře 
Městská knihovna v Rýmařově uspořádala ve dnech 9. – 12. června
již čtvrté pasování prvňáčků na čtenáře. V minulých letech, kdy pa-
sování probíhalo v prostorách knihovny, jsme u dětí pozorovaly, že

některé se nudí a jiné jsou pod tlakem a trochu se bojí předvést své
dovednosti v cizím prostředí. Letos jsme proto přesunuly pasování
prvňáků na čtenáře do zahrady Hedvy v naději, že bude pro děti mno-
hem atraktivnější a zábavnější, když znalosti, které mají prokázat,
předvedou jako součást hry.
Myslím, že plán vyšel, stejně jako počasí, na výbornou. Děti neustá-
le v pohybu nás na několika stanovištích s úkoly přesvědčily, že celý
školní rok pracovaly tak, aby nakonec všechny dobře zvládly techni-
ku čtení a mohly si odnést knihovnický poklad – čtenářské průkazy.
Z pohádek jsou děti zvyklé na jiné poklady, ale věřím, že aspoň ně-
které přijdou na to, že poklad ukrytý v příbězích, které si samy pře-
čtou, je nad jiné.
V poslední době se bohužel setkávám s tím, že dospělí děti ve čtení
dostatečně nepodporují, na dotaz, komu doma rodiče denně čtou, se
zvedá čím dál méně rukou a někdy u dospělých pozoruji, že čtení po-
važují za poněkud kuriózní libůstku. Poslech příběhů přitom u dětí
rozvíjí vnímání, fantazii a empatii, obohacuje slovní zásobu, a co je
neméně důležité, při pravidelném čtení posiluje vztah mezi dětmi
a rodiči. Petra Klimentová, Městská knihovna Rýmařov

Foto: Lenka Žmolíková
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Soutěž Marie Kodovské
Hadimír Leoslav Mlhovský

Jaro

Na bulváru vlály stromy
vítr bloudil mezi větvemi
v jarním mírném žáru
v tanci listí
a nad hlavami lidí si křídla
podávali ptáci.

Jako je jaro na zemi
a Slunce ohněm čistí
z kamenů kouzlí a z vody
a mraky se také vrací
až sem k nám věrným
tu nad hospody…

Probuzen sním

Na kolika větvích stromů 
Sedím vysoko pod nebem
Zíraje tupě do šera

Stojící u vrat domů
Pod okny vonícími chlebem
Ve mně tu cosi vyvěrá
Na dosah zmrtvýchvstání
Na omak hebkosti
Nehybně strnulý
Spím snící za svítání
Když konečně rozhostí
Se můj klid minulý
Bez krve, bez radosti.

(7 fragmentů pokání)

Letím spoután

Sedím si, sedím na bílém koni
opodál zahrad v květu
voňavých životem nehnutě
já, socha bronzová a nahá
v pravdě tvrdá a nelítostná
v sobě nesmlouvavá.

S náhledem do mnohých světů
šíleným tryskem vezmu tě
s sebou, protože
jsi tak ctnostná
a někdy dětsky hravá
jen pro to…!

Zapleten do tužeb vášní
zamilován do tajemna barev
tlukoucích srdcí
vržených do ledového kouta
svou živostí tak zvláštní
tanec milosrdný je a měkký
je tím, co mne
osvobozeného spoutá.

Tam letí prach, jenž mne
v prstech promne.
Snad i pro tebe. 

(7 fragmentů pokání)

Vivat – Vian – vivat
Bolí mě kočky i polívka
(a břicho dost i záda…)
a pes umřel, jeho sluha i beznaděj
Belo Horizont je z přívalů deště
čtu nějakou si tu Tragédii
u cesty pod studeným mostem
když mrholí mrazivé větry
a pustina bezduchého podvečera
(nepomůžou svetry)
zalézá pod zuby nehty
jak třísky bavorského 
gestapa počasí a všeho bez 

Kačera.
Bábovko milovaná, horký můj čaji
krbe rodinný, řekni
proč na hřbitově sním
o tvé porodnici, když už 
dávno vydal jsem se přec
tváří v tvář životu –
– napříč svým osudem…!

Domek Marie Kodovské – z ruiny je dnes galerie

„Orvaná stará / moje chajda / jako já chorá / v času pajdá“ – posteskla
si kdysi naivistická malířka a básnířka Marie Kodovská veršem. Když
v roce 1992 zemřela, její domek na Mlýnské ulici v Rýmařově zůstal
prázdný. Chátral, navštěvován pouze vandaly a zloději. Za dalších pat-
náct let byl zralý na demolici. Pak se ale všechno změnilo.
Ve čtvrtek 4. června 2015 se před domkem stařenky Kodovské sešla po-

četná skupina lidí, takový menší dav. Po více než dvaceti letech mohli
dovnitř poprvé oficiálně vstoupit hosté – pamětníci, zvědavci a obdivo-
vatelé pozoruhodného díla nevzdělané dělnice, která do Rýmařova při-
šla po válce ze Slovácka a v padesáti letech začala malovat. Levou ru-
kou, pravou měla od dětství zmrzačenou. Dnes její díla znají návštěvní-
ci světových galerií, jen v Rýmařově jako by se na ni zapomnělo.

Fota: Fr. Orság
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Dům paní Kodovské dlouho chátral. Kdy vás napadlo, že byste ho 
opravil?
Procházel jsem kolem něj, bylo to v únoru 2006, a všiml jsem si, že má
vyražené výplně dveří. Šel jsem to oznámit synovi paní Kodovské
Vladimírovi, kterého znám z mládí. Společně jsme se šli do domku po-
dívat a zjistili, že dovnitř vnikli vandalové. Na zemi jsme našli střepy
z obrázků na skle, potrhané, rozházené knihy a nepořádek. To byl prv-
ní impuls.
Jak dům vypadal, když jste do něj poprvé vstoupil?
Strašidelně. Vnitřek byl zdevastovaný, polorozpadlé schodiště, které
hrozilo zřícením, z klenby nad ním vypadly cihly. Promáčené zdi, pod-
lahy, poškozená střecha a rozpadlá zadní veranda. Jedním slovem ruina.
Tehdy jste se rozhodl domu ujmout?
S Vladimírem jsme se domluvili, že dům zabezpečím proti vniknutí.
S tím mi pomohl můj syn František, truhlář. V té době jsem ještě cho-
dil do práce a přemýšlel jsem, jak odkazu paní Kodovské pomoci.
Neměl jsem žádné zkušenosti, ale tušil jsem, že by bylo dobré založit
nějaký spolek. V roce 2007 jsme proto s Vladimírem Kodovským
a mou přítelkyní z mládí Alexou von Alemann, která za normalizace 
emigrovala a už čtyřicet let žije na Havaji, založili občanské sdružení
Svět Marie Kodovské. 
Ze začátku jsem měl naivní představu, že na opravu získám příspěvky
od sponzorů. Postupně jsem ale zjistil, že to není tak jednoduché. Snažil
jsem se prezentovat dílo Kodovské před lidmi z mé branže a některé to
oslovilo. Ale získal jsem zkušenost, že čím bohatší člověk, tím menší je
jeho ochota přispět. Obzvlášť jeden mě z představy, že by se dal dům za-
chránit ze sponzorských darů, úplně vyléčil.
Přesto jste to nevzdal. Co jste se rozhodl udělat dál?
Bylo mi jasné, že dům by bez opravy čekala demolice. Byla to možná
otázka několika měsíců. Nakonec jsem se dohodl s Vladimírem
Kodovským, že od něj dům koupím s tím, že by si v něm časem mohl
můj syn Erik zařídit kamnářství. Dům jsme začali opravovat sami. 
Od počátku byla myšlenka záchrany domu spojená s prezentací vý-
tvarného díla Marie Kodovské. Dnes je v přízemí domku její galerie.
Podařilo se vám na ni získat finanční podporu?
Hledal jsem možnosti, jak plánovanou galerii spolufinancovat. Dlouho
jsem nenacházel odezvu, ale pak jsem objevil možnost získat část pro-
středků z Programu rozvoje venkova SZIF, který podporuje i zachování
kulturního dědictví. Zpracoval jsem projekt galerie a ve spolupráci
s Místní akční skupinou Rýmařovsko jsem zažádal o dotaci. V konkuren-
ci dalších projektů jsem před komisí s tímto záměrem vyhrál, původně 
alokovaná částka ale nakonec byla poloviční. Měl jsem pak problém za-
jistit firmu, která by byla ochotná se do rekonstrukce pustit. Několik firem
odmítlo a nakonec zakázku malého rozsahu vysoutěžila Pátá stavební, 
a. s. Během rekonstrukce nás provázela smůla, firma po nějaké době svo-
ji činnost ukončila – zkrachovala. Spoustu další práce jsme museli kom-
plikovaně řešit. Trávil jsem tu celé dny kromě nedělí, od rána do večera.
Co všechno rekonstrukce obnášela?
V první řadě jsme museli dům zastřešit, aby do něj nezatékalo. Pak se
musela provést izolace. Otevřelo se veškeré obvodové zdivo do výše 
oken, odizolovalo a nahradilo novým materiálem. Celý dům jsme mu-
seli staticky zajistit. Byly okopány staré omítky a udělány nové. Jsou tu
nové stropy včetně trámů, podařilo se nám ale zachránit většinu dřevě-
ných desek záklopu. Podlahy jsou odizolované a zateplené, jsou tu no-
vá okna a dveře, které vyrobila firma Lasto. Můj syn kamnář Erik po-
stavil v obou hlavních místnostech galerie krásná kachlová kamna.
Chtěli jsme provést rekonstrukci, která by zachovala ráz, jaký měl dům
před sto padesáti lety. Přitom měla souznít s dílem Kodovské, protože
tady ho vytvořila a tady ho měla i vystaveno. Na fotografiích je vidět,
že její obrazy visely všude a malby byly i na nábytku. Je omyl, že ma-
lovala i na zdi. Na stěnách byly nalepeny kresby na papíru. Všechny
jsem je opatrně sundal, byly už provlhlé a napadené plísní, ale zachrá-
nil jsem, co šlo.

S kým jste při vytváření galerie spolupracoval?
Projekt Stavební úpravy RD – zřízení galerie Marie Kodovské vytvoři-
li M. Ondra a J. Krobot. Libreto galerie, řešící interiér, zpracoval Mgr.
Jiří Karel a Roman Karel. Muzeum nám zapůjčilo vitríny, panely a po-
mohlo s instalací obrazů.
Galerie je dokončená. Jaký máte pocit, když se ohlédnete na ty tři ro-
ky práce?
Vědomí vykonaného dobrého skutku je nejkrásnější a přirozenou odmě-
nou. To je moje hlavní motivace. S myšlenkou nikdy se nevzdat jsme
domeček a dílo Marie Kodovské opatrovali, chránili a zachránili.
Zpočátku, když kolem chodili lidé a viděli nás na rekonstrukci praco-
vat, mě považovali za blázna. Někteří to nevydrželi a ptali se: Proč jste
to nezbourali?
Věřil jste od začátku, že se oprava povede?
Samozřejmě že jsem věřil. Víte proč? Kdysi jsem byl na prohlídce zám-
ku Janovice s Mgr. Jiřím Karlem. Mohli jsme se podívat všude. Prošel
jsem všechny sály, půdu a viděl jsem ten obrovský prostor a jeho de-
vastaci. A v tom momentě jsem věřil, že jsme schopní náš domeček 
opravit. 
Vladimír Kodovský mi později řekl, že jsem byl jediný člověk, který
měl zájem pomoci. Že to snad bylo moje poslání. Možná si mě tento
dům sám přitáhl. Je v něm cítit určitá magie.
Znal jste Marii Kodovskou osobně?
Nevzpomínám si, že bych s ní osobně mluvil. Znal jsem ji, ale na ná-
vštěvu jsem k ní nechodil. Do Rýmařova jsem se vrátil po vysoké ško-
le v roce 1972 a nastoupil jako technik na Státní statek Rýmařov. Občas
jsem procházel kolem domku Kodovské a díval se na její zahradu. Byla
tajemná, všude byly vidět oči, které často malovala. Tehdy jsem ještě
netušil, že se k jejímu dílu jednou dostanu tak blízko.
Viděl jste už dřív obrazy paní Kodovské?
Něco málo zprostředkovaně, pamatuju si kresby v památníku své sest-
řenice. S jejími obrazy jsem se ale poprvé setkal, až když jsem dostal od
Vladimíra klíče od domu a začal ho dozorovat. Pochopil jsem, že je po-
třeba nějakým způsobem to vše zachránit.
Co vše mohou návštěvníci v galerii vidět?
Vytvořili jsme čtyři expozice. Kromě velkých maleb na sololitu a kre-
seb jsou vystaveny i některé zachované kusy nábytku, ozdobené jejími
malbami, a také fotografie, nápisy, které si psala, a osobní věci, třeba
části slováckého kroje, který si do Rýmařova přivezla ze svého rodiště.
Kdy se mohou zájemci na expozici přijít podívat?
Budeme mít stejnou otevírací dobu jako kaple V Lipkách, v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu. Výstavu budeme postupně obměňovat. Umělecké
sbírky jsou jedním z nejúčinnějších prostředků sebevzdělání. Otvírají
divákům oči a působí na jejich rozum a srdce.
Děkuji za rozhovor. ZN
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Dveře domku otevírá houfu návštěvníků Ing. František Orság. Bývalý
úředník státní rostlinolékařské správy v Bruntále, toho času v důchodu,
absolvent agronomické fakulty v Praze, za mlada mimo jiné baskytaris-
ta bigbeatové kapely Insanes, nezmar z Harrachova, „správný blázen“

či jak jej ještě lidé nazývají. Především ale člověk, který domek a velký
kus díla Marie Kodovské zachránil. O tom, proč se pustil do rekon-
strukce domu na spadnutí a vytvořil v něm galerii naivního umění, jsme
mluvili v následujícím rozhovoru.

rozhovor
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Jazzclub
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Organizace a spolky

Děti pokřtily jehňata ze Stránského
Na zaãátku ãervna slaví dûti svÛj mezinárodní svátek. Na farmû manÏelÛ
Kfienkov˘ch ve Stránském, kde chovají mimo jiné i ohroÏen˘ druh ovcí vala-
‰ek, se pfii té pfiíleÏitosti vítají do Ïivota mláìata. A tak se tu o první ãerv-
nové sobotû se‰la mláìata lidská, ovãí i psí.
Na farmě se letos jehňat urodilo nezvykle mnoho – třiatřicet. Z past-
viny se jich podařilo do ohrádky odchytit asi polovinu a ta pak do-
stala od dětí jména a přání do života jako při skutečném křtu. Na lou-
kách ve Stránském od soboty běhá třeba Rarášek, Vlnka, Kudrlinka,
Černoočko, Dorotka, Jelínka nebo Šón.
Jehňata, která se na farmě narodila letos na jaře, posílí stáda ovcí va-
lašek v České republice a některá poputují na Slovensko, kde má
chov tohoto plemene dlouhou tradici. Chovatelé mají podle slov
Vladimíry Křenkové zájem hlavně o černá jehňata, která jsou po-
měrně vzácná: „Jen tři chovy v České republice je mají a jedním
z nich je ten náš.“
Kromě ovčích mláďat se dětem představila i nová psí obyvatelka far-
my, čtrnáctiměsíční briardí fenka Via. „Briard je pastevecké pleme-
no. Via je ještě mladá, a tak se vše učí. Už složila zkoušku základní
poslušnosti a teď se připravuje na další. Až se trošku uklidní a do-

spěje, chtěli bychom ji používat i k pasení oveček,“ představila psí
slečnu Vladimíra Křenková.
Občanské sdružení Stránské, které na farmě rozvíjí chov valašek
a výuku tradičních řemesel v Nedělní škole, pro letošní rok připravi-
lo dva nové projekty, jejichž smyslem je navázání užšího kontaktu
mezi lidmi a zvířaty. V první polovině července otevře sdružení
Pastýřovu naučnou stezku, která návštěvníky blíže seznámí s chovem
ovcí. Dětem ho přiblíží pohádka Jak ovce valašky do Stránského při-
šly. „Stezka bude netradiční. Přímo na místě si návštěvníci vyzkouší
barvení vlny a další zajímavosti a ve finále odejdou s vlastním vý-
robkem,“ přibližuje projekt Vladimíra Křenková.
Druhý záměr přivede návštěvníky farmy ke zvířatům ještě blíž, do-
slova tělo na tělo. Ve vznikající Mazlíkově kontaktní stáji se budou
moci pomazlit s mini shetlandskými poníky, göttingenskými prasát-
ky a holandskými mini kozami. „Těsný kontakt s těmito zvířaty by
měl nenásilnou formou připomenout návštěvníkům nejen své výhody,
ale i povinnosti ke všemu živému,“ vysvětluje majitelka farmy.
Poníky Madlu a Kecku si mohli návštěvníci prohlédnout už teď,
Mazlíkova kontaktní stáj se pro ně otevře letos v létě. ZN

Divadlo Mahen zve na čertovskou pohádku
V rámci 70. výročí založení Divadelního spolku Mahen v Rýmařově
a programu Dospělí hrají dětem připravili herci pro nejmenší děti kou-
zelnou pohádku s pěknými písničkami Josefa Horáčka pod názvem
O čertovském křesle. Děti se opět setkají s oblíbenými postavičkami,
veselými čertíky, přísným, ale dobráckým Luciferem, lakomou krá-
lovnou a její krásnou dcerou, princeznou Terezkou. O tu se budou 
ucházet dva princové – hodný, ale chudobný Jaroslav a pyšný, roz-
mazlený a lakomý Hněvsa, kterého čert Kleofáš odnese do pekla.

Tam na něj čeká kouzelné čertovské křeslo, které jej odveze do pece.
Ale děti se nemusí bát, pohádka končí veselou svatbou, královna se
polepší a princezna Terezka si vezme za manžela… kdopak to ví?
Neuhodli jste, tak se přijďte podívat, jak to dopadne. 
Pohádku hrajeme ve čtvrtek 25. června v 17:00 ve velkém sále
SVČ. Vstupenky zakoupíte přímo v pokladně před představením.
Do divadla zve Lucifer a všechna čertovská čeládka. 

Hana Vystrčilová, Mahen
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La Skála bude hostit Těšínské divadlo
Lucie Bergerová, členka souboru Těšínského divadla, toho času přecházející do Městského divadla v Brně, a Barbora Šínová, bývalá hereč-
ka Těšínského divadla, nyní členka a režisérka divadelního souboru Pradivadlo, vám přinášejí rozhovor mimo jiné o výjimečném představe-
ní Báthoryčka, jež se zanedlouho představí v amfiteátru LaSkála v Janovicích.

rozhovor s Lucií Bergerovou
Lucie, ty a divadlo. Jak to tenkrát vůbec začalo?
Byla jsem dítko, které od malička tančilo, zpívalo, hrálo na klavír a vů-
bec trávilo veškerý volný čas v zušce. Nedokázala jsem si představit,
že bych se živila jinak než uměním, hudbou. První seznámení s diva-
dlem však přišlo až na konzervatoři. Studovala jsem v Ostravě zpěv
a již za studia jsem hostovala v Národním divadle moravskoslezském.
První velkou příležitost jsem dostala až v Těšínském divadle – roli
Julie v muzikálu Zdeňka Bartáka Romeo a Julie. Spolupráce a moje
upřímná láska k tomuto divadlu vznikla v roce 2006 a trvá dodnes.
Zatím nejúspěšnější rolí je Alžběta Báthoryová z muzikálu
Báthoryčka. Jak dlouho takové dílo vzniká a jak je náročné?
Mám za sebou spoustu krásných rolí a s každou z nich mám spjato
konkrétní období svého života, každá role mě určitým způsobem 
ovlivnila. Ale je fakt, že nejzásadnější je právě Báthoryčka. Tato in-
scenace vznikala zhruba dva měsíce a je to možná kupodivu, ale ne-
byl to vznik těžký. Náročné představení fyzicky, pěvecky i emocio-
nálně, to ano, ale vznikalo to tak nějak přirozeně, plynule… Na dobu
zkoušení vzpomínám ráda a vždy budu. Hudba z tohoto muzikálu mě
provázela denně. Pořád jsem ji poslouchala, dokonce i obě mé dcery
znají větší část mých písní nazpaměť.
Jak se ti s kontroverzní historickou postavou, jakou Alžběta bezpo-
chyby byla, pracovalo?
Dostupná literatura se většinou zaměřuje na její údajné vražedné
sklony, zálibu v mučení, historky o koupání v krvi panen apod.
Faktem je, že to byla velmi inteligentní, vlivná žena. Náš příběh však
líčí Alžbětu Báthoryovou v trochu jiném světle. Je to v prvé řadě mi-
lující žena a matka. Je to pohled možná trochu romantický a naivní,
ale nesnažíme se přepisovat historii, jen se na ni díváme jinak. Práce
byla pro mě jedna velká sonda do mého nitra a osobních zkušeností.

Kdo nezažil nešťastnou
lásku? Sama jsem ma-
minkou dvou nádher-
ných dcer a představa,
že by mě o ně někdo při-
pravil...? Najednou má
herec kde čerpat a vlast-
ně na jevišti prožívá své
vlastní trápení, jen má
na sobě kostým a jinak
se jmenuje.
V jakém směru Lucie 
ovlivnila Alžbětu a jak
Alžběta Lucii?
To, co vidí diváci, je
můj pohled na ni, i když
hlavní směr určí režisér,
je to pořád moje před-
stava a ztvárnění toho,
jak by mohla působit,
vystupovat, reagovat

v daných situacích… Kdybych měla alternaci, tak to nikdy nebude
vypadat stejně. Každý herec vloží do postavy kus sebe, čerpá ze
svých prožitků. Moje Báthoryčka je tedy moje. Někdo jiný by ji za-
hrál či zazpíval jinak. A jak ovlivnila ona mě? Zdá se, že zásadně…
Díky tomuto představení jsem získala cenu Thálie.
Jak se těšíš na hraní pod širým nebem v Janovicích a jak se ti líbí
divadelní amfiteátr La Skála?
Každé představení, které se hraje pod širým nebem, je velký zážitek.
Příroda působí jaksi magicky. A v případě La Skály, kdy budeme mít
za sebou monument, který sám o sobě vytváří jedinečnou atmosféru,
to bude určitě o to silnější. Věřím, že na ten večer budeme dlouho
vzpomínat, jak my účin-
kující, tak i diváci. Měla
jsem obrovské štěstí, že
jsem mohla pozorovat
zrod a vývoj tohoto 
úžasného amfiteátru. Na
počátku se to všechno
jevilo jako bláhový
sen… Stal se ovšem re-
alitou a já doufám, že se
dostane do povědomí ši-
roké veřejnosti. Spojení
přírody, prostředí lomu
a nabídky možností kul-
turního i sportovního
vyžití z La Skály činí je-
dinečné místo, které sto-
jí za to navštívit a vrá-
tit se.
Děkuji za rozhovor. 

Barbora Šínová

Pozvánka na seminář: Jak nezápasit se psem (nejen) na vodítku
JUST FOR FUN agility Rýmařov ve spolupráci se psí školou
Minimaxipes vás srdečně zvou na víkendový seminář s názvem Jak
nezápasit se psem (nejen) na vodítku, pořádaný ve dnech 25. a 26. čer-
vence v Rýmařově na cvičišti JUST FOR FUN na Jesenické ulici.
Máte psa, který na procházce neustále táhne, pobíhá ze strany na stra-
nu, na všechno štěká? Neustále se zamotáváte do vodítka, objímáte
stromy, značky či popelnice? Nebo máte psa, co naopak občas nechce
jít vůbec a musíte ho násilím táhnout nebo poponášet? Když potkáte
jiné psy, tak se ten váš na vodítku vzpíná, hlasitě štěká a útočí? Nebo

vás neustále obtěžují jiní psi, útočí na vás a vy nevíte, jak se bránit?
Na dvoudenním semináři budeme probírat, jak naučit psa chodit na
prověšeném vodítku, jak ho naučit sebeovládání a jak udělat z vy-
cházky společnou zábavu. Součástí semináře bude i malý kurz sebe-
obrany, naučíme se, jak řešit krizové situace a jak jim předcházet.
Pokud chcete, aby vaše vycházky se psem byly především relaxační
chvilkou po náročném dni, a ne neustálým zápasem, navštivte náš se-
minář. Více informací najdete na našich webových stránkách
www.justforfun.webz.cz. Bronislava Ptáčková
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Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2015
Občané měst a obcí regionu Rýmařovska si v loňských komunálních volbách zvolili nová zastupitelstva a vedení radnic či obecních úřadů.
Starostové se svými spolupracovníky se snaží vytvářet podmínky k získávání dotací na realizaci plánovaných projektů. O jaké projekty jde,
jaké investice bude chtít vedení měst a obcí v tomto volebním období realizovat, na to jsme se zeptali samotných starostů a starostek v nové
pravidelné rubrice Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018. 

Město Břidličná
Starostou Břidličné je první volební období Miroslav Kladníček (64 let).
Zvolen byl jako nezávislý kandidát za KSČM. V Břidličné žije od roku
1953. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní a v posledních letech
před starostováním byl jednatelem firmy.

Jaké priority budete v tomto
volebním období ve své obci 
uplatňovat?
Na začátku volebního období
jsme uskutečnili besedy s obča-
ny Břidličné, Vajglova a Al-
brechtic. Chtěli jsme znát jejich
názor na chod města. S napětím
jsme očekávali, zda budou mít
o tyto schůzky zájem. A musím
konstatovat, že účast 250 obča-
nů a spousta námětů i připomí-
nek k problematice chodu měs-
ta nás překvapily. Tyto náměty
bychom chtěli zapracovat do
koncepce rozvoje města. Zaz-
nělo i mnoho podnětů, které se
dají realizovat bez větších fi-
nančních nároků, a na tyto se
snažíme postupně reagovat. 

Smyslem schůzek nebylo jen vyslechnout si stesky našich občanů, ale 
ukázat jim, že každá z jejich opodstatněných připomínek je pro nás důle-
žitá. Vždyť posláním komunálních politiků je dbát o potřeby občanů, jak je
uvedeno v zákoně o obcích.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdůležitější a proč?
a) Regenerace panelových sídlišť, protože bude komplexně řešit situaci té-
to aglomerace – cesty, chodníky, parkoviště, zeleň, odpočinkovou zónu,
dětská hřiště.
b) Rekonstrukce tzv. pěší zóny na Nábřežní ulici. Chtěli bychom, aby se
tato část stala skutečným centrem města se vším všudy. V příštím roce by
měl být zpracován projekt a v následujících letech proběhne jeho realiza-
ce. Je nám jasné, že pokud jej chceme uskutečnit v nejbližší době, musíme
udělat vše proto, abychom dosáhli na dotace, které jsou na tyto projekty
vypisovány. Pouze s využitím vlastních prostředků by se realizace této ak-
ce mohla protáhnout na několik let. I s vědomím možného rizika se do 
uskutečnění tohoto díla určitě pustíme. Vždyť staré přísloví praví, že cesta
dlouhá tisíc let začíná prvním krokem. A čím dřív první krok uděláme, tím
dříve se dočkáme realizace každého snu.
Z jakých zdrojů budete financovat své projekty?
Částečně z rozpočtu města, ale především využíváním dotací, ať už
z Operačního programu Životní prostředí, Regionálního operačního pro-
gramu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších. 
V letošním roce by to mělo být zateplení budovy bývalé základní školy, za-
teplení budovy správy domů, oprava cesty na Školní ulici, vypracování
projektů k regeneraci panelových sídlišť a zpracování projektu na připoje-
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ní kanalizace ve Vajglově na čistírnu odpadních vod v Břidličné. V násle-
dujícím roce by měla proběhnout realizace výše uvedených projektů a dá-
le příprava projektů na revitalizaci tzv. pěší zóny na Nábřežní ulici.
Příprava projektů na velké investice je velice důležitá, protože i když hro-
zí nebezpečí, že tyto projekty budou nějakou dobu ležet v „šuplíku“,
v momentě, kdy se objeví patřičný dotační titul, bývá většinou na přípravu

projektové dokumentace málo času a v této chvíli přicházejí projekty ze
„šuplíku“ ke slovu. Tady se většinou potvrdí, že štěstí přeje připraveným.
Budete při realizaci projektů spolupracovat i s některými starosty okol-
ních obcí?
Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci starosty nováčkem a většina mých
kolegů z Rýmařovska jsou již ostřílení kozáci, mám zájem na spolupráci
s nimi. Na společných jednáních se snažím být pozorným posluchačem
a snažím se čerpat ze zkušeností svých kolegů. 
Mimo aktuálně realizované projekty, jako jsou vybudování a provoz sběr-
ného dvora a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, je to spolu-
práce na zatraktivnění našeho regionu lepší dostupností, např. cyklostez-
kami, a dále pomoc při zabezpečení zdravotní a sociální péče.
Které odvětví je pro vaši obec nejdůležitější a proč? 
Je velmi těžké určit jednoznačně nejdůležitější odvětví, které by uspokoji-
lo všechny obyvatele. Každá věková kategorie má své priority někde jin-
de – mladší občané budou preferovat investice do sportovních a kulturních
zařízení, starší občané by dali přednost zdravotní či sociální oblasti. Proto
je obtížné skloubit požadavky občanů s realitou.
A víte, čeho si ve své dosavadní praxi velice vážím? Že lidé ještě v sou-
časné době nezapomněli poděkovat. Ano, poděkovat i za maličkost. Ty
velké investiční akce lidé považují za samozřejmost, ale zapomnělo se re-
agovat na jejich připomínky a podněty. A najednou, když zjistí, že jim na-
sloucháte a máte zájem řešit jejich oprávněné připomínky, dokážou to 
ocenit. A pro takovéto občany je mi ctí být starostou.

Z okolních obcí a měst

Dětřichovské děti oslavily svůj den v Tramtárii
V sobotu 6. června se v Dětřichově nad Bystřicí uskutečnil tradiční Den
dětí, pořádaný zdejší základní a mateřskou školou, tentokrát pod ná-
zvem Cesta do Tramtárie. Děti v doprovodu rodičů vyrazily v 14:00
z volnočasového hřiště ve středu obce na dobrodružnou výpravu, pro-
cházely lesními stezkami, plnily různé úkoly a soutěžily o „tramtárské
penízky“, za které si v cíli zakoupily drobnou odměnu, např. bublifuk
nebo sladkosti. V lese na ně čekaly kouzelné bytosti, které s dětmi hrá-
ly zábavné hry.
Poté se program přesunul do areálu fotbalového hřiště, kde byly pro dě-
ti připraveny atrakce. Mohly se vyřádit na skákacím hradu, na trampo-
líně nebo si zajezdit na motokárách a pak si u táboráku opéct špekáčky.

Od 17:00 na hřišti sehrálo domácí fotbalové mužstvo mistrovské utká-
ní proti týmu TJ Dynamo Ryžoviště, s nímž přijela i početná družina fa-
noušků. Domácí sportovci se odměnili divákům vítězstvím. V 19:00
přišlo na řadu slavnostní kácení obecní májky a volná zábava.
Obec Dětřichov nad Bystřicí a základní a mateřská škola připravily ro-
dičům i dětem příjemný den. Společně se pobavit za slunečného počasí
přišlo na dvě stě návštěvníků. Všem organizátorům patří poděkování za
pěkný zážitek! Fota a text: Mgr. Karol Volf, 

předseda výboru pro občanské záležitosti, Dětřichov n. Bystřicí
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Pokraãování o dûkanu Palmovi 
(1. ãást)
Po pfiedchozí odboãce se musím vrátit k na-
‰emu milému panu dûkanu Palmovi.
Nyní byl takfika v˘mûnkáfi se 600 zlat˘mi roã-
ního platu a bezplatnou stravou vãetnû 
ostatních vedlej‰ích pfiíjmÛ a my se podívá-
me, jak si s tím vystaãil.
Nûjak˘ ãas asi se sv˘mi omezen˘mi pfiíjmy
vy‰el, ale pozdûji si uÏ musel vzít zálohu,
kdyÏ nechtûl b˘t pÛl mûsíce bez penûz, ne-
boÈ chudí lidé, které neustále podporoval, se
den ode dne mnoÏili. A to byla jeho velká ra-
dost, kdyÏ mohl hodnû rozdávat a hodnû
darovat.1

Av‰ak tato nezi‰tná (skuteãnû kfiesÈanská)
zboÏnost nemohla za stávajících pomûrÛ
dlouho trvat, aniÏ by se dûkanova kapsa
zcela nevyprázdnila.
UÏ po nûkolik mûsícÛ si dopfiedu vybíral pfií-
slu‰n˘ plat a pak ho rozdal, a protoÏe to tak
nemohlo jít dál, domluvil se s ním kaplan, Ïe
mu jeho plat bude vyplácet t˘dnû a tímto
zpÛsobem mu pfiitáhne otûÏe. Nyní mûl dû-
kan k dispozici pouze t˘denní ãástku a pod-
le toho také ten dobr˘ muÏ rozdával – uÏ
nedaroval pln˘mi hrstmi, n˘brÏ pokládal
chud˘m jejich odpoãítanou ãástku na oken-
ní fiímsu a pro fiemeslníky a pocestné Ïebrá-
ky mûl pfiipraveny mûìáky v mistiãce, ze kte-
ré kaÏd˘, kdo se zastavil, po gro‰i dostal.
Nûktefií zneuÏívali ‰tûdrost dobrého knûze
a pfiicházeli vícekrát do t˘dne, aby si vyzved-
li nûjaké drobné, a pokaÏdé dostali gro‰.
Byl-li kaplan doma, nenechal jít nahoru k dû-
kanovi Ïádného cizího Ïebráka. Hlídal jako
Kerberos u brány a kaÏdého, kdo se tváfiil, Ïe
chce vstoupit, poslal s drsn˘m slovem pryã.
Také sluhÛm pfiísnû nafiídil, aby za jeho ne-
pfiítomnosti nikoho z té Ïebravé chásky ne-
pustili dovnitfi.
Pfiesto k dûkanovi proklouzlo mnoho cizích
lidí, aby si vyzvedli almuÏnu. Tenkrát byly
dvefie kaÏdému otevfieny a dûkanství bylo
do jisté míry prÛchozím domem.
S novû nastolen˘m pofiádkem t˘denního
pfiíjmu penûz vycházel mil˘ pan dûkan lépe;
nyní mohl dennû zajít za pannou „Theres“
na sklenici dobrého vína, jeÏ si rád vychut-
nával s namoãen˘m sucharem a pfiitom se
bavil v kruhu tûch nejváÏenûj‰ích obãanÛ.

Jeho odûv byl velmi jednoduch˘ a prost˘.
Mûl dva kabáty, jeden pûkn˘ a jeden obno-
‰en˘; zrovna tak mûl od kaÏdého kousku
prádla a ostatního obleãení jen dva kusy.
Vlastnil-li jednou tfii ko‰ile, daroval tu tfietí,
aby nevy‰el z pofiádku. Proto ãasto nafiíkala
paní radová Haagová, která pro nûj obsta-
rávala prádlo, Ïe je s ním kfiíÏ. ¤íkala, Ïe jak-
mile má více neÏ dva kusy prádla, dá to 
ostatní pryã, nebo je od nûj dokonce nûkdo
vyláká!
Jednou, to bylo na podzim za svítání, plíÏil
se k nûmu nahoru chud˘ pocestn˘.
Byla hustá mlha a uÏ padala jinovatka.
Dûkan byl je‰tû ve svém starém Ïupanu
a pantoflích. Pocestn˘ v‰ak byl bos, a jak Ïá-
dal dûkana o pár star˘ch holínek, tfiásl se zi-
mou, pfiiãemÏ nafiíkal, Ïe ho stra‰nû zebou
nohy. Dûkan ho velmi politoval a pravil:
„MÛj mil˘ pfiíteli, vidím dobfie, jak trpí, a lituji
ho velmi, ale já sám mám pouze dva páry
holínek, jeden pár nov˘ch, které sám potfie-
buji, a jeden pár star˘ch, kter˘ch byste stej-
nû sám moc neuÏil!“
Pocestn˘ v‰ak prosil alespoÀ o ty staré.
Dûkan ‰el ihned do rohu pokoje, kde stály
holínky na laviãce, vzal jeden pár, aniÏ by se
na nû podíval, a dal je pocestnému.
Ten velmi potû‰en, Ïe byl podarován, zdvo-
fiile podûkoval a bûÏel ze schodÛ, protoÏe
lep‰ím okem vidûl, Ïe to byly ty nové holín-
ky, které dostal.
Av‰ak nebesa, jaká osudná hrÛza pro pospí-
chajícího poutníka!
Kaplan zrovna se‰el ze svého pokoje dolÛ
do chodby, a kdyÏ sv˘ma oãima jako rys
spatfiil nové holínky v ruce fiítícího se ãlo-
vûka, chytil ho za límec kabátu a zakfiiãel
na nûj: „Stát, zatracen˘ chlape, vy jste 
ukradl dûkanovi holínky, které jsem mu
teprve vãera nechal udûlat!“ Îebrák ho 
uji‰Èoval, Ïe je nevinen, a vysvûtlil mu, Ïe
ty holínky dostal od pana dûkana. Nepo-
mohlo mu nic, kaplan ho hnal i s holínka-
mi zpátky po schodech nahoru k dûkano-
vi. Hluk vzbudil dûkanovu pozornost, a tak
zrovna vycházel z pokoje, kdyÏ ta expedi-
ce dorazila k jeho dvefiím. NeÏ se v‰ak mo-
hl otázat, co to znamená, kaplan uÏ kfiiãel:
„Va‰e velebnosti, zde tento zlodûj vám 
ukradl ty nové holínky!“

Dûkan na to klidnû odvûtil: „Jen se uklidnû-
te, já jsem mu je daroval!“ – „Ale pfiece ne ty
nové,“ vpadl mu kaplan do fieãi. Dûkan v‰ak
pravil: „Nu, to se musím hned podívat, které
to jsou.“ Ve‰el do pokoje a seznal, Ïe tam
skuteãnû stojí jen staré holínky; s úsmûvem
pfiikroãil k chudému muÏi a fiekl laskavû: „Jen
si je ponechá. Ve svém omylu vidím prst
BoÏí, kter˘ mi naznaãil, Ïe mám tomuto 
uboÏákovi dát nové holínky.“
Kaplan se kousl do rtu, ale nesmûl proti to-
mu rozhodnutí nic namítnout – a pocestn˘,
‰Èasten v srdci, s tisícer˘mi díky ‰el podruhé
ze schodÛ dolÛ.
Jednoho odpoledne k nûmu zase pfii‰el muÏ
obleãen˘ ve velice o‰untûlém kabátû a vy-
právûl mu, Ïe je z Harrachova, Ïe má jít zít-
ra za kmotra a Ïe pfii tom kfitu dítûte musí
b˘t. Stydí se v‰ak v tak ‰patném odûvu jít do
kostela a neuctivû se tak úãastnit toho po-
svátného okamÏiku. Aby u‰el ostudû, odvá-
Ïil se poÏádat Jeho velebnost, zda by mu
pÛjãila na hodinu nûjak˘ slu‰n˘ kabát. Na to
dûkan pravil: „Je samozfiejmû vhodné b˘t
fiádnû obleãen pfii tomto aktu uctûní Boha.
Já sám mám v‰ak jen dva kabáty, jeden sta-
r˘ a jeden lep‰í. Na jednu hodinu pfiece jen
mohu ten dobr˘ kabát postrádat; – vezmûte
si ho!“ A dal mu svÛj nejlep‰í kabát, aby si ho
oblékl.2

Ten muÏ se ale ukázal jako niãema a lháfi
a dodnes se nevrátil s tím kabátem, neboÈ
mil˘ dûkan Palm byl opût hanebnû okla-
mán.
Pfiesto zÛstal ve svém dobrodiní vÛãi sv˘m
bliÏním stále stejn˘. Dával a rozdával, kde
jen mohl a kdyÏ mu zÛstalo nûco nazbyt.
Sám si je‰tû vzpomínám, kdyÏ u na‰í nájem-
nice Karoliny Schenkové pfienocovala jedna
její vzdálená pfiíbuzná se svou dcerou. Pfii‰ly
ze ·ternberka jen proto, aby pozvaly pana
dûkana, svého kmotra, na svatbu, neboÈ
dcera se vdává, a pfii této pfiíleÏitosti si také
vyzvedly svatební dar. KdyÏ pfii‰ly, uvedly se
a vyslovily pozvání na svatbu, mûl pan dû-
kan velkou radost, dal nevûstû pûkné pou-
ãení a hledal tolar, jejÏ by jí spolu s prostûra-
dlem (která mûl jen dvû) dal jako dárek.
Rád by jí b˘val dal více, jak s lítostí pozna-
menal, ale sám více nemûl, a proto obû pro-
pustil s pfiáním ‰tûstí a poÏehnání.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Ten star˘ muÏ jednodu‰e vykonával skuteãné kfiesÈanství, o nûmÏ ostatnû málo ví jak mnoho knûÏí, tak cel˘ kfiesÈansk˘ lid. Ke srovná-
ní: „Hrabû Leo Tolstoj a jeho necírkevní kfiesÈanství“ od Dr. phil. Rafaela Koebera. Cena 45 krejcarÛ u Huga Schuberta v R˘mafiovû.

2 Abychom lépe pochopili tento zpÛsob jednání, srovnejme to s místem z: Armin Franke, „Kniha lásky“, kde mimo jiné stojí: „Láska je
nevroucnûj‰í spojení jednotlivce se svûtovou du‰í; tzn. ãlovûk naplnûn v‰eláskou vstupuje do pfiímého kontaktu s Bohem.
BoÏské fluidum, jeÏ naplÀuje cel˘ vesmír, proniká do jeho srdce, takÏe v‰echny jeho ãiny se dûjí z onoho boÏského podnûtu, kter˘ na-
z˘váme láskou (charitou).
Takov˘ ãlovûk jedná z pohledu profánního svûta nepochopitelnû – tedy uÏ ne lidsky, ale boÏsky, protoÏe ani jinak nemÛÏe. D. H.
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Akce hradu Sovince

Kulturní akce a výstavy sezóny 2015
20. 6. Filmová noc

20. – 21. 6. Balady zbojnické – loupežnické prohlídky
4. 7. Pradivadlo – Člověk z kraje La Mancha 

(od 20 hodin)
4. – 6. 7. Sovinecký šperk – šperky, historická hudba a šerm

11. – 12. 7. Na příkaz císaře – gotický rytířský turnaj
18. – 19. 7. Barrandov na Sovinci a Hon na hradní bestii 

– kostýmy a hry
25. – 26. 7. Škrhola a lotři ze mlýna – pověsti a pohádky 

s Bílou paní
1. – 2. 8. Za čest krále – Sovinec v temné době války 

třicetileté
8. – 9. 8. Srnčí stezkou – sokolnické slavnosti

15. – 16. 8. Hodokvas rytíře Kobylky – historicko-řemeslný 
jarmark

22. – 23. 8. Tajemství prokleté truhly – festival práva 
útrpného

29. 8. Hradozámecká noc s netopýry
12. – 13. 9. Kmotra smrt – šermířské prohlídky
26. – 28. 9. Past na medvěda – sokolnické lovy
10. – 11. 10. Co ukrývají hradní sklepy – prohlídky hradních 

sklepů
28. – 31. 10. 

a 1. 11. Hofmistrova závěť – slavnostní ukončení sezóny 

Změna programu vyhrazena. 
Podrobnosti na webových stránkách Muzea v Bruntále 

(www.mubr.cz)

Historická posádka Špinavci, spolek přátel
hradu Sovince, připravuje:

Pro tento rok připravujeme úplně nový program, na kterém se bu-
dou podílet ti nejlepší kumštýři z České republiky. Hlavním lákad-
lem sezóny by se měla stát nově zpřístupněná naučná stezka po
hradbách Sovince s podzemní chodbou, do které se návštěvníci po-
prvé podívají v sobotu 11. července. 

Termíny hlavních připravovaných akcí pro sezónu 2015:
11. – 12. 7. Středověký rytířský turnaj
25. – 26. 7. Staré pověsti české a příběhy s Bílou paní

1. – 2. 8. Sovinec v temné době války třicetiletá
15. – 16. 8. Hodokvas s večerním programem
22. – 23. 8. Lapkové a kati na loupežnické stezce
26. – 27. 9. Sokolnické lovy

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku - 4. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž jsme vybrali
čtrnáct z nich. Mnoho z vás, čtenářů, si teď asi řekne, že uhádnout
je bude jednoduché, vždyť kdo by neznal třeba Rešovské vodopá-
dy, rozhlednu v Nové Vsi či skalní masiv na Rabštejně. Ale opak
bude pravdou. Vybrali jsme méně známá přírodní zákoutí a pozo-
ruhodná místa, která byste v internetových fotogaleriích možná
nenašli. Do našeho okruhu jsme nad rámec Rýmařovska tentokrát
zařadili i Karlovu Studánku a její okolí. 
Připomeňte si čtrnáct zajímavostí našeho regionu prostřednictvím
soutěže a nechejte se třeba inspirovat k výletu. Všem soutěžícím

přejeme nejen příjemné zážitky při putování jesenickou přírodou
a Rýmařovskem, ale také úspěch v soutěži při poznávání jednotli-
vých zadání.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupony zašlete na adre-
su redakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov
nebo je můžete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní
kupon č. 14 s fotografií vyjde v RH č. 23/2015 v pátek 18. pro-
since. Kupony můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou
do 7. ledna 2016. Jména výherců budou uveřejněna 15. ledna
2016 v prvním vydání RH příštího roku. Hodně štěstí v soutěži
přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 4
Jméno a příjmení

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

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃

-12-2015  17.6.2015 12:33  Stránka 23



otevřený dopis
Vážení přátelé, spoluobčané,
jako každý praktický lékař mám dost práce, včetně papírování pro
nejrůznější instituce, další čas zabere příprava na jednání rady města,
zastupitelstva města, účast na jednání komisí, studijní programy pro
lékaře apod. I moje rodina má právo na to, abych se jí věnoval.
Nestěžuji si, žiji na plný zápřah. Nepotřebuji se proto předvádět v no-
vinách. Ale to, čeho jsem v poslední době v našem městě svědkem,
tedy různé podlé útoky, zejména na starostu a další členy zastupitel-
stva, mě vedlo k tomu, abych se také ozval.
1. Ing. Petra Kloudu znám od roku 1983, kdy se stal mým pacientem.
Pak po roce 1990 jsem jej poznal i ve funkci místního politika.
Koneckonců, podobně znám i většinu členů zastupitelstva a dalších
lidí. Ale postupně jsem si začal všímat a vážit jeho znalostí, schop-
ností a tahu na branku. Takže po obecních volbách na podzim 2002
jsem byl jeden z těch, kteří jej přesvědčili, aby usiloval o post staro-
sty. Starostovat začal v době, kdy se Rýmařovu nedařilo finančně,
měli jsme řadu dluhů, nedotažené investice atd. Po dvanácti letech
jsme finančně zdraví a hledáme, kam budeme další rok investovat,
hlavně do komunikací a aktivit ve volném čase. To je skutečnost.
Uznávám, že mu občas ujedou nervy a ne vždy mluví spisovně. Ale
když se podívám na stávající sestavu zastupitelstva, stěží si dokážu
představit jiného, snad dva lidé by jej mohli vystřídat. Představu
mám, jména neřeknu, nechci se někoho dotknout.

2. Ing. Klouda při volbách minulý rok získal jednoznačně nejvíce
hlasů. Měl tedy plné právo sestavovat vládnoucí koalici. Každý veli-
tel má plné právo sestavit svůj tým tak, aby s ním spolupracoval
a mohl se o něj opřít bez obavy, že mu někdo vrazí nůž do zad.
3. Jsem nyní nejstarší úřadující člen rady města a zažil jsem různá
období. Ale se vší vážností a zodpovědností tvrdím, že nejhorší at-
mosféra v radě začala v zimě roku 2013, kdy se situace vyhrotila tak,
že přestala spolupráce a začal jen hon za vlastními zájmy. To nako-
nec vedlo k tomu, že při představě, že není východisko z tohoto bah-
na, se začala dávat dohromady nynější koalice. Na rozdíl od těch,
kteří mají bytostný zájem na veřejných zakázkách, jsem na rozpočtu
města zcela nezávislý a svou politickou práci dělám proto, že po těch
letech, které tu s Vámi s mou paní žijeme, mi záleží na tom, jak bu-
de Rýmařov vypadat. A tak jsem dostal „koryto“!
4. Závěrem: ti, kteří soptí nenávistí ze zmařených ambicí, omezení
přístupu k veřejným financím a neumí nic jiného, než jen házet špí-
nu, by si měli uvědomit, že si zavírají cestu ke spolupráci. 
5. V zastupitelstvu města i v radě města je nyní silná sestava lidí,
schopných a ochotných pracovat a spolupracovat ve prospěch naše-
ho města i přes rozdílnost názorů a v diskuzi hledajících řešení. 
6. Pomluvy a nenávist k tomu nepatří.
Budu rád, když nás pochopíte a pomůžete nám pracovat ve prospěch
našeho města. Váš MUDr. Bohumil Servus

Vážení spoluobčané a čtenáři, nezdá se Vám, že už je té hysterie, po-
mluv a drbů příliš?
Každý soudný člověk, který si to přečte mezi řádky, pochopí, oč ta-
dy běží. Složení zastupitelstva napříč politickým spektrem v komu-
nální politice je nepochybně daleko lepší než vláda jedné strany.
Myslím si, že každý z Vás by si raději přečetl jiné, příjemnější udá-
losti a zprávy, které nám přináší každodenní život malého rýmařov-
ského mikroregionu. Tolik na úvod.
Nebudu se pouštět do kontra výroků pisatelů, ale musím se jako před-
seda TJ Jiskry ohradit proti paní Pisatelce (úmyslně píši s velkým
„P“, abych zdůraznil její mimořádně širokou škálu vědomostí o dění

v zastupitelstvu, mimo jiné také o „hošanech“ z fotbalu). Tak přede-
vším TJ Jiskra Rýmařov není jen fotbal, i když tvoří podstatnou vět-
šinu členské základny a představuje 85 až 90 % v rozpočtu TJ. (V ce-
lostátním měřítku je fotbal největší sportovní organizace České unie
sportu, vezměte si třeba dění na vesnicích, pokud nebude fotbal, ne-
ní mnoho jiné kultury.)
Bezpochyby paní Pisatelka ví také o tom, že naši fotbalisté byli zařa-
zeni do kategorie Top klubů Fotbalové asociace České republiky.
Určitě jsou o tom zpraveni i ti ukřivdění zastupitelé, kterým fotbal to-
lik leží v žaludku. A to je zcela jiná reklama města než nějaké bludy,
pomluvy a drby. Za tímto zařazením se skrývá především dlouhodo-
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Rýmařov, nebo Bohumín?
Ale je tady krásně! Klid, vzduch prosycený vůní kvetoucích rostlin,
krajina vymalovaná nejhezčími barvami, čas běžící poklidným tem-
pem, město vsazené do náruče Jeseníků. Ano, tak vnímám Rýmařov.
Moje rodné město. Město, kde žiji 39 let. Město, které mám rád. 
Smrad připomínající pálení plastů s příměsí dalších chemických pachů.
Lomoz a nárazy železných předmětů. Noční zavírání oken ve snaze 
ochránit rodinu před těžko popsatelným zápachem a hlukem padající-
ho kovu. Průmyslové centrum Bohumína? Třinecké železárny?
Vítkovice?
Ne! Rýmařov! Moje rodné město! Město, které mám rád!?
Ano, píšu zde o stejném místě, o stejném městě, jen ne o stejném čase! 
Aniž bych měl sebemenší tušení, vyrostl v areálu Hedvy na Opavské
ulici provoz tavírny hliníku. Bohužel jsem se tímto „odstěhoval“
z Rýmařova do průmyslového centra Bohumína. A nebylo to ani tak
stěhování, jako spíše nucený odsun, neboť se mě nikdo neptal, zda se
odstěhovat chci.

A proto se musím ptát:
Jak je možné, že nás v noci budí hluk lomozícího kovu?
Jak je možné, že přiotráveni zavíráme okna naší ložnice, abychom 
ochránili sebe a své děti?
Jak je možné, že místo relaxace na zahradě sedíme v „krytu“ našeho
domu, abychom byli ušetřeni působení zplodin a hluku?
Jak je možné, že se bez vědomí zasažených občanů zrodí v obytné čás-
ti Rýmařova na hranici Chráněné krajinné oblasti Jeseníky smradící
a lomozící továrna?
Apeluji na zástupce města, aby ochránili své občany a použili všechny
prostředky k okamžitému zastavení provozu.
Apeluji i na spoluobčany, kteří v této lokalitě žijí, aby se ozvali a po-
tvrdili zkušenost mou a mých sousedů.
Protože já nechci žít pod bohumínskými komíny! Já nechci žít
v Třineckých železárnách!
Já chci žít v Rýmařově! Jan Jablončík

odpovídá vedoucí stavebního úřadu Ing. Iveta Pochylová
Na stavbu „Tavírna hliníkového odpadu“ v areálu firmy Hedva
Prima, a. s., bylo vydáno stavební povolení a od prosince loňského
roku je povolen zkušební provoz. Je to období, ve kterém se ověřuje
funkčnost a vlastnosti provedené stavby včetně technologie, vyhod-
nocuje se zátěž na okolí a provádí se měření hluku, emisí a dalších
složek. 
Na stavebním úřadě vždy evidujeme podněty od okolí k povolova-
ným zkušebním provozům, abychom mohli ihned informovat všech-

ny dotčené orgány. V případě hluku jde okamžitě podnět Krajské hy-
gienické stanici v Bruntále, v případě znečištění ovzduší (prachem,
kouřem, zápachem) posíláme ihned podnět Inspekci životního pro-
středí Ostrava a v případě této tavírny hliníkového odpadu
i Krajskému úřadu – odboru životního prostředí v Ostravě. 
Proto se neváhejte obrátit na stavební úřad, přispějete tím ke kvalit-
nějšímu vyhodnocení zkušebního provozu a k podchycení a odstra-
nění závad.

Je čas na změnu aneb „Čeho je moc – toho je příliš“
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bá úspěšná práce s mládeží a taky velmi dobrá péče o jednotlivé hra-
cí plochy na stadionu. 
Kdybych měl dobrovolnou práci trenérů mládeže, jejich asistentů
a vedoucích družstev vynásobit minimální mzdou (dvakrát v týdnu
trénink, sobota nebo neděle mistrovská utkání), dostal bych se na 
astronomickou částku cca 250 000 korun! Kdybych dále přidal obě-
tavou práci mnoha rodičů, kteří nám pomáhají, např. jen s dopravou
na utkání, bylo by to dalších 40 až 50 000 korun.
Asi před měsícem jsem zde zmiňoval nedobrou situaci ve financová-
ní sportu v České republice, kde stát přenáší jednu ze svých základ-
ních povinností na kraje, města a obce, což vůči nim není fair play.
Český sport je v EU na samém chvostu současné osmadvacítky! A to
je jeden z velkých kamenů úrazu v rozpočtech měst a obcí.
Vynechám kraj, protože to je zvláštní kapitola financující jiné aktivi-
ty a na základní články sportu už toho mnoho nezbude.
Nyní několik čísel k ilustraci. Jen náklady na celkové služby 
v TJ představují za rok 2014 částku 1 948 tisíc korun – doprava, ce-
stovné, energie (voda, elektřina a plyn), dále stočné, údržba areálu,
nájmy tělovýchovných zařízení, osobní náklady, nákupy dresů a ba-
lónů, praní dresů a další a další. TJ Jiskra „protáčí“ ročně objem fi-
nancí kolem sedmi milionů korun, majetek představuje částku 
12 217 tisíc korun. 
Fotbalová asociace je také jediný spolek, který má důkladně propra-
covaný systém odvodů členských příspěvků – každý člen je povinen
do konce února daného roku zaplatit a odvést FAČR členský příspě-
vek (dospělý člen 200 korun, mládež do 18 let 100 korun). Pakliže
tak neučiní, má ještě šanci jednoho měsíce na nápravu, a pokud to
nesplní, automaticky vypadává z databáze členské základny. Neboli

neexistují žádné „černé duše“, databáze je stále aktuální. A tento
systém mnoha jiným sportovním odvětvím chybí, nemusím chodit
příliš daleko! Členské a oddílové příspěvky v TJ za rok 2014 činí
další částku 215 725 korun. Tělovýchovná jednota Jiskra Rýmařov
je také jediný spolek, který předává představitelům města své roční
výkazy, které jsou dál odesílány finančnímu úřadu a centrále v Praze
– tedy České unii sportu. Účetnictví v TJ prochází každoročně až
trojnásobnou kontrolou jak revizních orgánů, tak dalších institucí
veřejné správy. 
Výše jmenované paní bych ještě sdělil, že opomenula zmínit také
kauzu „umělky“ a trestní oznámení na neznámého pachatele. A když
vezmu slohovou práci paní Pisatelky v obráceném gardu, tak mi z to-
ho vyjde, že to jsou právě oni, kdo přišli o popisované „benefity“.
Řečeno sportovní terminologií prohráli kontumačně 3:0 a neumí si
přiznat porážku. Proto i já vím, koho už nevolit! Zkrátka názorové
rozdíly v tomto lidském pokolení byly vždy, jsou, a dá-li Bůh, i na-
dále budou. Celý problém spočívá v tom, že někteří ze zastupitelů ne-
jsou sympatizanty fotbalu, a proto mu nepřejí. Dotace do fotbalu jsou
na očích, zatímco financování např. lyžařů je skryto pod dotacemi
Městských služeb Rýmařov.
Dovolím si na úplný závěr několik slov známé písně Jana Wericha
„Ten dělá to a ten zase tohle“. Jeden má rád vdolky, druhý zase hol-
ky, jeden hraje fotbal, druhý lyžuje, třetího baví kuželky, další hraje
šachy, tenis nebo volejbal, u žen je to cvičení pro zdraví a linii těla,
aerobik nebo cvičení rodičů s dětmi, léty proslavený rýmařovský de-
setiboj, někoho baví zahrádka, další se věnuje včelám a jiný zase pí-
še bludy, pomluvy a drby. 

František Pohanka, předseda TJ
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Reakce na článek pana starosty
Dovolte, abych reagoval na odpověď pana starosty na článek paní
Marcely Vojtkové v posledním čísle Rýmařovského horizontu.
Reaguji proto, že jsem v jeho odpovědi osobně jmenován, stejně ja-
ko firma, jejíž jsem spoluvlastníkem. Je mi záhadou, proč dosavadní
praxe, je-li v příspěvku někdo osobně jmenován, má možnost se vy-
jádřit a články vyjdou současně, nebyla v tomto případě redakční ra-
dou dodržena.
Co jsme se z odpovědi pana starosty dověděli. Jednak osobní útok na
pisatelku (vyslovila svůj názor a to si dovolila moc, říká evropský de-
mokrat) a její zaručené pohnutky, jakož i odhalení dalšího spiknutí
rýmařovské sociální demokracie.
Nevím, co má pisatelka společného se sociální demokracií, ve svém
příspěvku o ní nepíše, to už je zřejmě paranoia pana starosty. Ve svém
článku chtěl zřejmě učinit výzvu, udělám to tedy za něho:
„Vážený občane, jste-li extrémní pravičák, extrémní levičák, levý,
pravý, středový, člen spolku, klubu či sdružení a vyslovíte-li jiný ná-
zor nebo, nedej bože, kritiku na vedení města, máte to marné, máte
to marné, máte to marné, stáváte se automaticky členem spiknutí so-
ciální demokracie.“
Jako člen opoziční strany o programovém špinění koalice a pana sta-
rosty ze strany ČSSD nic nevím a bylo by dobře, pokud se pan sta-
rosta takovými důkazy stále zaštiťuje, měl by je tedy veřejně předlo-
žit. Napsali jsme jeden článek do RH, a to jako reakci na článek sta-
rosty v Parlamentních listech. Pokud pan starosta závěry z jednání
komisí a zastupitelstva nazývá špínou, tak pak ať nedělá, podle něho,
špinavou práci.
Co kdybyste si, pane starosto, položil místo neustálého expresivního
vyjadřování na adresu sociální demokracie otázku „A čo je to taká 
opozícia“? Ano, máte pravdu, nedělali bychom všechno lépe, ale věř-
te, že některá opatření určitě ano, netoužíme po moci, ani nás to ne-
frustruje, protože karty jsou po volbách rozdány, a neházíme na Vás
„špínu“, ale kritizujeme a kritizovat budeme, protože to je pro opozi-
ci samozřejmé. Nevím, možná kolem sebe máte lidi, kteří třeba
s Vámi vnitřně nesouhlasí, ale opěvují Vás, to ale není úkolem opo-
zice. (Mimochodem, některá Vaše koaliční rozhodnutí jsou i proti
Vašemu programu a programům koaličních stran…)
A nyní k zaručeným pohnutkám paní Vojtkové dle pana starosty.
Pane starosto, pracuji pro město už dvacet pět let, vždy na základě

řádných výběrových řízení, zaměstnávám místní občany, spolupra-
cuji s místními firmami a živnostníky, starám se o rodinu a věnuji se
svým zálibám. To, že se mně a dalším členům ČSSD občas něco ne-
líbí v souvislosti s prací v zastupitelstvu a poukážeme na to, nezna-
mená, že bude kdosi moji firmu osočovat z toho, že si najímám lidi,
kteří „špiní“ pana starostu. Věřte, že nemám problém svůj názor vy-
jádřit sám a nemusím tím nikoho pověřovat. Ono totiž více lidí ve
městě má svůj názor a nebojí se ho prezentovat. Je to pro Vás asi těž-
ké, ale taková je doba. Vy, pane starosto, přece dobře víte, že paní
Vojtková má jiné politické smýšlení než já a zřejmě volí i jiné usku-
pení (to opravdu nevím a nezajímá mě to) a dokonce může vyjadřo-
vat odlišné názory a věřte, že to může dělat a je i přesto mnoho let
zaměstnaná u naší firmy. Bohužel, zaměstnanci města tuto možnost
nemají. Vy jste, pane starosto, totiž nechtěl psát o mně a mé firmě.
Vy jste v duchu přísloví „Podle sebe soudím tebe“ připravil „ku-
chařku“ pro své zaměstnance. To oni se museli dozvědět, že dle Vás
musí koho chleba jí, toho píseň zpívat, musí se zavděčit svému šé-
fovi, prostě musí mít stejné názory, tím si posvětí nenahraditelnost
a hlavně zaměstnání, jinak budou považováni za součást spiknutí
a pěkně to odskáčou, podobně jako moje manželka, které jste zruši-
li na MěÚ místo s odůvodněním pana tajemníka, že „pracovala dob-
ře, ale část její agendy přechází na stavební úřad, kde jsou nevytíže-
né pracovnice na územním plánování“, abyste vzápětí vyhlásili vý-
běrové řízení na pozici referenta stavebního úřadu. Opustit úřad mu-
sela do týdne, poté co ČSSD zveřejnila kritický článek pro RH 
č. 8/2015.
Pane starosto, vy jste nás svým stylem vládnutí vrátil do dob norma-
lizace, možná do padesátých let minulého století, to se oponenti li-
kvidovali i s celou rodinou. Od takových metod se však já naprosto
distancuji.
Já i moji kolegové, zastupitelé z ČSSD, budeme pokračovat nadále
ve své práci pro občany, tak jak jsme to slíbili svým voličům, bude-
me se snažit i nadále prosazovat program, se kterým jsme vyhráli
volby v našem městě, i přes to, že jsme v opoziční menšině. Budeme
nadále upozorňovat občany na Vaše kontroverzní rozhodnutí, ať se
Vám to líbí nebo ne.

Ing. Boris Pavlásek, 
spoluvlastník firmy STAS a předseda klubu zastupitelů za ČSSD
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Užitečná informace

Vyúčtování od operátora čtěte pozorně z obou stran
Mobilní operátofii mohou mûnit podmínky jiÏ uza-
vfiené smlouvy, kdykoliv je napadne. AÈ se vám to
líbí, nebo ne, dovoluje jim to zákon. Vá‰ souhlas ke
zmûnû smlouvy nepotfiebují, to v‰ak neznamená, Ïe
si to musíte nechat líbit. Stejn˘ zákon vám za této
situace garantuje bezplatn˘ odchod ke konkurenci.
Pokud nevěnujete velkou pozornost vyúčto-
váním za služby poskytované vaším operáto-
rem, může se snadno stát, že vám uteče drob-
ným písmem, třeba i na zadní straně uvedená
informace, že váš tarif ukončují a převádí vás
na jiný, zpravidla „výhodnější“. Změnu tak
zaregistrujete až s prvním vyúčtováním za no-
vý tarif. Také možná zjistíte, že operátor vní-
má výhodnost odlišně. „Spotřebitelé uvádějí,
že dochází zejména ke změnám cen tarifů, po-
čtu volných minut, přibývají omezení k množ-
ství stažených dat, prodlužují se závazky na
dobu, během níž je vypovězení smlouvy spoje-
né s nemalou částkou za její předčasné ukon-
čení,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Přestože v právu platí zásada, že smlouvu nel-
ze měnit bez dohody všech jejích účastníků,

existují zákonem dané výjimky. Operátoři
mohou zasahovat do uzavřených smluv a mě-
nit jejich podmínky, jak se jim zlíbí. Zákazník
má sice právo v takovém případě smlouvu
zrušit, ale pouze pokud se jedná o podstatnou
změnu, která vede ke zhoršení jeho postavení.
Má-li smlouvu na dobu neurčitou, kterou mů-
že bez sankce vypovědět, může nesouhlas se
změnou podmínek dát najevo právě výpovědí.
Nicméně se nevyhne v rámci části výpovědní
doby placení za nechtěný nový tarif. 
Jednostranné pozměňování smluv ze strany 
operátorů je čím dál častější. Chcete-li se vy-
hnout překvapivému vyúčtování již podle no-
vých pravidel, hlídejte si upozornění doprová-
zející vyúčtování ceny služeb. Právě zákazní-
kem zvolená forma pro vyúčtování určuje
způsob, jakým se o chystané změně zákazník
dozví. „Nejméně jeden měsíc před zavedením
nových pravidel měnících i vaši smlouvu mu-
sí operátor tuto informaci zpřístupnit na kaž-
dé pobočce a na internetu. Jedná-li se o pod-
statnou změnu k horšímu, musí vás současně
informovat o možnosti bezplatného ukončení

smlouvy, pokud na nové, horší podmínky ne-
hodláte přistoupit,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Význam změny a její dopad na zákazníky po-
suzuje překvapivě operátor. Podle toho buď jen
zákazníkům změnu oznámí, nebo je také in-
formuje o právu nesouhlasit a odejít. „Jestliže
vám operátor pouze sdělí, že podmínky se k ur-
čitému datu mění a dokonce že to pro vás bu-
de výhodnější, vždy si to ověřte porovnáním
aktuálního a budoucího znění všeobecných ob-
chodních podmínek a podmínek vašeho kon-
krétního tarifu,“ doporučuje Lukáš Zelený.
Zjistíte-li, že vás na místo výhod čeká zdraže-
ní, omezení a rušení využívaných služeb,
zpřísnění sankcí za porušení smlouvy, pro-
dloužení výpovědní lhůty nebo jiné ztížení 
ukončení smlouvy, pak i vy jste oprávněni
smlouvu ke dni nabytí účinnosti změn ukončit. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Zajímavosti z přírody

Načerpejte energii pod památnými stromy
Nedaleko na sever od Rýmařova je celá řada památných stromů.1 Jde
o největší koncentraci památných stromů v bruntálském okrese. Už
to by mohl být důvod, abychom je navštívili a přitom si užili krásnou
krajinu i daleké výhledy. Navrhovaná trasa je určena cyklistům, ale
ani pěší nemusí přijít zkrátka a mohou si projít část trasy nebo celou
na etapy. Cyklisté mají start i cíl v Rýmařově, východiska pro pěší
jsou v Dolní Moravici nebo Malé Morávce (bus). Cyklotrasa se dá za
pěkného počasí stihnout za půl dne. Cílem je linie Dolní Moravice –
Horní Moravice – Nová Ves – Karlov – Malá Morávka.
Z Rýmařova vyjíždíme směrem na Bruntál, abychom do Dolní
Moravice přijeli od Malé Štáhle. Na první památný strom totiž nara-
zíme ještě před obcí. Jde o lípu velkolistou u sochy Immaculaty
(vpravo od cesty) s obvodem kmene přes 6 metrů. O kousek dál mí-
jíme dvojici lip srdčitých u sochy Jana Nepomuckého. Jsme v obci.
Z křižovatky odbočíme vpravo přes Moravici ke hřišti, kde se může-
me obdivovat lípě evropské. Vrátíme se zpět a pokračujeme obcí
vzhůru. Před horní křižovatkou odbočíme vlevo, kde za potokem sto-
jí Dub u hasičárny, který je jedním z nejstarších v CHKOJ a ojedině-
lým v těchto klimatických podmínkách.
Přetneme silnici přicházející z Rýmařova a projíždíme dále Horní
Moravicí. Zanedlouho jsme u dalšího označení památného stromu. Je
to jasan ztepilý (obv. 350 cm), který je však v zahradě za plotem.
Nevadí, jedeme dál. Jen ale chviličku, ať nepřehlédneme odbočení
vpravo dolů – zavede nás k javoru u zděné trafostanice. Teprve pak
máme delší proluku (přes 0,5 km), kdy na konci obce opět odbočíme
vpravo, abychom za chvíli stanuli pod nejmohutnějším stromem
v celém Moravskoslezském kraji (!). Jsme u lípy velkolisté zvané
Hadí královna, obvod jejího kmene činí přes devět metrů a stáří se
odhaduje na 400–500 let. Pokud jste některé stromy vynechali, tento
si rozhodně nenechte ujít. Po návratu na silnici nepřehlédněte jen
o kousek dál vlevo lípu u bývalého Romerova statku.
Nad námi vlevo je lesní remíz, kde se nachází Modřín nad Horní
Moravicí. Přístup k němu je obtížnější, a tak jej vynecháme, stejně ja-
ko necelý kilometr vzdálenou lípu u Franz-Franze.

Přijíždíme do Nové Vsi. Odbočíme vlevo na polní cestu a hned se
stočíme vzhůru. Po krátkém stoupání se ocitneme pod Kaštanem
v Nové Vsi (jírovec maďal). Obvod jeho kmene je bezmála šest met-
rů a patří mezi nejmohutnější svého druhu v České republice (!). Byla
by škoda chvíli pod ním nepostát a neprocítit jeho majestátnost pod
rozložitou korunou.
Vrátíme se zpět na silnici, po níž stoupáme dál. V první serpentině
(pod kostelem) zhlédneme jasan, vystoupáme nad kostel (druhá ser-
pentina) a u třetí serpentiny vlevo najdeme Lípu nad ovčínem (obvod
přes 5 m). Při dalším stoupání vynecháme čtvrtou serpentinu a pustí-
me se zkratkou přímo vzhůru. Ta prochází přímo kolem Lípy pod
Panorámkou (obvod 5 m). To je poslední památný strom na linii Dolní
Moravice – Nová Ves. Jsme na konci stoupání a krátký dojezd nás při-
vede k rozhledně Na Vyhlídce. Odpočinek je nasnadě (restaurace). 
Náš další úsek je spojovací: sjedeme po lesní silničce k bodu Jelení
a dále se držíme žluté značky, která nás přivede do Karlova. Obcí
sjíždíme dolů a na trase máme další památné stromy. Vpravo ve sva-
hu je to trojice lip srdčitých, vzápětí přijíždíme k Lípě u Kazmarky
(hned u cesty). Další lípa stojí kousek stranou, ale stojí za to k ní za-
jet – odbočení je pod penzionem Zámeček vpravo. Lípa na Hadím vr-
chu nám dá také pocítit svou energii. V obvodu má přes 8 m (!) a mo-
hla by být i starší než Hadí královna. Vrátíme se zpět a projedeme
pravotočivou zatáčkou. Před další zatáčkou (most) se díváme vpravo.
Pár desítek metrů od cesty stojí Lípa u č. p. 1 v Karlově s obvodem
kmene 570 cm.
Jsme v Malé Morávce a můžeme se rozhodnout pro dvě varianty zby-
lé trasy, buď pro snadnější, která nás zavede zpět domů a cestou uvi-
díme dva památné stromy, nebo obtížnější, na níž se seznámíme se
všemi památnými stromy v Malé Morávce a okolí.
Druhá varianta vede po příjezdu na křižovatku před Rychtou vlevo.
Nad námi je Kapličkový vrch, pod nímž stojí lípa velkolistá (obvod
5 m). Pokračujeme do horní části obce, kde stojí těsně u silnice Lípa
v zatáčce. Stoupáme dál, až vyjedeme z obce. U levotočivé zatáčky
odbočíme vpravo přes můstek a po lesních cestách vystoupáme na

1 Přehled všech památných stromů na Rýmařovsku vyšel v Rýmařovském horizontu č. 15/2013
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Sport

Deblový turnaj ve volejbale
Poslední květnovou sobotu se v tělocvičně gymnázia a střední odbor-
né školy uskutečnil deblový turnaj starších žáků a dorostenců. Nesešli
jsme se v plném počtu, někoho trápila angína, jiného natažené svaly,
ale i tak jsme si skvěle zahráli a ukázalo se, co všechno se děti během
volejbalové sezóny naučily a jak to dokázaly prodat při hře.
Celkem se utkalo šest dvojic, čtyři dvojice starších žáků a dvě dvoji-
ce dorostenců. Trenérky Květa s Věrou přivítaly mladé volejbalisty,
vysvětlily pravidla soutěže a popřály všem hodně štěstí při hře a dob-

rou náladu. Dvoučlenná družstva si každý zvolil sám. Hrálo se systé-
mem každý s každým do 20 bodů, přičemž konečný stav musel být
s rozdílem dvou míčů. Hrálo se na dva sety a hodnotil se celkový po-
čet vyhraných míčů, takže zápas mohl skončit remízou.
V tělocvičně panovala dobrá atmosféra, mladí volejbalisté si znovu
připomněli, jaká pravidla panují při každém turnaji, jak se nastupuje,
jak se pozdraví, jak se losuje, kdo získá míč, jak se točí hráči při 
uhrání vlastního míče a v neposlední řadě jak se ukončuje každý zá-
pas – pozdravem, podáním rukou a poděkováním za hru.
Některým to šlo lépe, někteří tolik štěstí neměli, ale vcelku můžeme
říct, že byl znát veliký pokrok ve způsobu hry u mladších hráčů, kte-
ří s volejbalem začali teprve před necelým rokem. Kromě zvládnutí
technických prvků dokázali reagovat na míč ve vlastním poli, přihrát
si ho a vrátit soupeři. Možná se to zdá jednoduché, ale skloubit tech-
nické prvky s pohybem, rychlostí, rozumem a rychlým rozhodováním
vyžaduje obratnost, dravost a taky kolektivní soudržnost, jelikož vo-
lejbal je hra týmová.
Na vítěze čekaly sladkosti a fidorková medaile ozdobila krk všem 
zúčastněným hráčům. Obě trenérky všem poděkovaly za účast, skvě-
lou hru a spolupráci při organizaci. Jediné, co nás mrzí, je malý zájem
ze strany rodičů, kteří se, až na výjimky, nepřišli podívat na své děti,
na zápas ani na žádný trénink. Podporujte své děti ve sportu, zajímej-
te se o ně, všímejte si jich, přijďte se na ně podívat. Uvidíte, že se vám
to jednou vrátí. Veškeré informace týkající se volejbalu naleznou naši
hráči na FCB stránkách. Foto a text: Věra Kratochvílová

Rannou. Zde osaměle stojí Jasan na Ranné. Opustíme červenou znač-
ku a sjedeme k obci Podlesí. V horní části u kostelíka stojí mohutná
lípa, ale je za plotem. Nedaleko severně se pak ještě nachází skupina
tří jasanů. Kolem rezervace Morgenland sjedeme k silnici Malá
Morávka – Rudná p. Pradědem a pustíme se dolů. Na sjezdu nepře-
hlédneme odbočku vlevo k Lípě v Nové Rudné. Není daleko – stačí
trocha stoupání lesní cestou přes železniční trať. Dokončíme sjezd do
Malé Morávky. Naproti autobusové zastávce U Řetězárny za dět-

ským hřištěm stojí Jasan u bývalého polesí a po výjezdu z obce mů-
žeme ještě krátce odbočit vlevo přes Moravici k Lípě u bývalé pily
(obvod 8 m), která je naším posledním zastavením.
Doufám, že se vám výlet, třebaže náročný, líbil. Pokud nepočítáme
dva památné stromy, které jsme záměrně vynechali v Horní
Moravici, pak jsme poznali čtyřiadvacet památných stromů, a to už
je co říci. Celá trasa je dlouhá něco přes 40 km, snadnější varianta
měří asi 32 km. Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov

Malí fotbalisté Jiskry jsou přeborníky okresu
S blížícím se koncem školního roku se ke svému finále nachýlila i fot-
balová sezóna TJ Jiskra Rýmařov. Ta byla v podání mladší přípravky
nadmíru úspěšná. Již v zimě získali malí fotbalisté titul halových pře-
borníků okresu a minulý víkend k němu přidali titul přeborníků okre-
su ve své věkové kategorii. Po celou soutěž si hráči vedli velmi úspěš-
ně a na hřištích předváděli sympatické výkony. Během sezóny, ve kte-
ré odehráli 21 zápasů, ani jednou neprohráli, a připsali si tak maximál-
ní počet bodů. Důležitější než výsledky však byl a je zájem dětí o ten-
to sport a hlavně viditelný pokrok v jejich pohybových a fotbalových
dovednostech.
Po posledním utkání na domácím hřišti jim předseda OFS Bruntál
Václav Vojtíšek předal pohár vítězů. Děti dostaly od trenérů nezbytná
trička mistrů a rodiče uspořádali oslavu se sladkým dortem a rychlými
špunty, na které věnovali vítězná trička rovněž trenérům.
Mužstvo díky vítězství v soutěži postoupilo do krajského finále, které
se odehraje 23. června v Ostravě. Celou sezónu následně zakončí na
velkém týdenním mezinárodním turnaji ve slovenském Prešově, na
který odjíždí v první den prázdnin. Soupeřem našim hráčům budou
mužstva z deseti různých zemí.
Poděkování trenérů za uplynulou sezónu patří nejen hráčům, ale také

všem rodičům a prarodičům, kteří své děti podporovali a byli vždy ná-
pomocni. Na úspěšné sezóně se podíleli tito hráči: Jana Batoušková,
Eathan Pospíšil, Tomáš Polách, Vít Novosád, Vojtěch Strouhal, Marcel
Mihál, Tomáš Furik, Roland Wenzel, Sebastián Oliš, Jan Mihál, Petr
Hance a Kateřina Batoušková. Kamil a Romana Furikovi

Dorostenci porazili vysoko Odry i Fulnek
V sobotu 30. května se fotbaloví dorostenci Jiskry utkali s týmem TJ
Odry. Zápas prvního s posledním se hrál podle očekávání. Rýmařovští
drželi míč na svých kopačkách a vstřelili také první gól zápasu. V 15. mi-
nutě se prosadil Tomeček, o tři minuty později zvyšoval Daniel
Kopeček, který využil nahrávky od Vajdíka. Ve 27. minutě byl Daniel
Kopeček nedovoleným způsobem zastaven v pokutovém území

a Tomeček následnou penaltu i s trochou štěstí proměnil. Ve 36. minutě
Sudkova nahrávka našla Vajdíka a ten zvýšil na 4:0. Ve 38. minutě zkom-
pletoval hattrick Tomeček, který si naběhl na nahrávku od Kopečka
a uklidil ji do brány. Šestý gól přidal Daniel Kopeček, když mu míč na-
servíroval Urbánek. Druhý poločas už byl na góly skromnější, nicméně
hru stále diktovali hosté. Ve 49. minutě přidal svůj třetí gól v zápase

Foto: Renata Mihálová
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Daniel Kopeček, když využil dlouhého výkopu brankáře Kubjáta. 
V 55. minutě se prosadil hezkou střelou Sacký. Gólovou smršť zakončil
v 75. minutě Kováč, když využil Vajdíkovo prodloužení hlavou. 
Sestava: Kubját – Pavel Kopeček, Zifčák, Kováč, Sudek, Sacký, Vajdík,
Cabák (Urbánek), Raušer, Daniel Kopeček, Tomeček.
V sobotu 6. června přivítala Jiskra Rýmařov na svém hřišti soupeře
z Fulneku. První poločas byl jasně v režii domácích, kterým se dařilo
kombinovat a využívat šance. První z mnoha šancí dokázal přetavit
v gól už ve 2. minutě Vajdík střelou z dálky. V 18. minutě zvyšoval
Lesák po dobré kombinaci se Sudkem. Ve 21. minutě opět velice aktiv-
ní Lesák využil šance, kterou mu nabídl Tomeček, a zvýšil na 3:0. 

Ve 24. minutě zkompletoval hattrick po individuální akci. Další branku
přidal ve 25. minutě Daniel Kopeček po nahrávce Seiferta. Ve 31. mi-
nutě vsítil branku Tomeček po nahrávce Vajdíka a ve 39. minutě po dob-
ré spolupráci s Vajdíkem zvyšoval už na 7:0. Ve 42. minutě pobídl
Daniel Kopeček svou nahrávkou Lesáka a ten přidal svůj čtvrtý gól
v zápase. Druhý poločas už z pohledu domácích nebyl tak dobrý.
Nedokázali přidat další branky, navíc soupeř dvakrát využil zaváhání
v obraně. Konečný stav je tedy 8:2.
Sestava: Vilímek – Kubját, Pavel Kopeček, Kováč (65‘ Sacký), Sudek,
Raušer, Lesák (55‘ Zifčák), Vajdík, Seifert, Tomeček (60‘ Sekanina),
Daniel Kopeček. Tomáš Durna

Byla dopsána 39. kapitola Rýmařovského desetiboje
S koncem školního roku končí i Rýmařovský desetiboj. Letošní 
39. ročník dosprintoval do cíle v pátek 12. června poslední disciplí-
nou, desetibojaři zvanou šedesátka. Před ní dosud nebylo rozhodnu-
to o konečném pořadí v jednotlivých kategoriích, a tak jsme byli
svědky urputných bojů, v nichž nikdo nikomu nic nedaroval. 
Do startovních bloků nejdříve zaklekli muži kategorie C. Po výbor-
ném startu udržel první pozici až do cíle Josef Svedoník časem 9,32 s

a odrazil tak nápor Iva Volka (9,84 s) a Jaroslava Hofmana (10,00 s).
Pak se na start postavily ženy. V kategorii žen C si dospurtovala pro
první místo Alena Jurášová časem 10,68 s, druhá skončila Božena
Dokládalová (11,32 s) a třetí Eva Sovišová (13,50 s).
V kategorii žen B si zajistila prvenství Andrea Továrková. V cíli jí
rozhodčí naměřili 9,65 s. Čas pod 10 s se podařilo stlačit i druhé
Markétě Míčkové (9,78 s) a třetí Martě Cickové (9,83 s).

Ženy „A“

Ženy „B“

Ženy „C“

Muži „A“

Muži „B“

Muži „C“
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V kategorii žen A zvítězila Lenka Metelková časem 9,95 s. Druhá
skončila Šárka Kutová (10,15 s) a třetí místo vybojovala Veronika
Jelenovičová (10,23 s). 
U mužů B se blýskl skvělým časem 8,31 s Bronislav Rektořík, který
zvítězil před Josefem Vosykou (8,51 s) a Alešem Bodlákem (8,74 s).
Nejrychlejší borci se představili nakonec. Mezi muži kategorie A po-
tvrdil své sprintérské kvality Karel Toman časem 7,64 s, druhý skon-
čil Pavel Holub (8,68 s) a třetí Vítězslav Borovička (8,81 s). 
Desetibojaři vědí, že nejen sportem živ je člověk, a tak nevynechali
ani závěrečnou disciplínu, kterou je slavnostní vyhlášení nejlepších
s volnou zábavou, které se tentokrát konalo v krásném prostředí
Campu Indiana v Janovicích.
Do letošního ročníku se zapojilo 73 sportovců, z nichž pouze sedm
absolvovalo desetiboj kompletní – všech deset disciplín. Patří mezi

ně Eva Mácková, Karolína Hřívová, Alena Jurášová, Božena
Dokládalová, Ivo Volek, Josef Svedoník a Lubomír Křimský. Do cel-
kového pořadí se však počítají výsledky sedmi disciplín a desetibo-
jařů, kteří splnili tento limit, bylo celkem 48. A jak dopadl 39. ročník
Rýmařovského desetiboje celkově?

1. místo 2. Místo 3. místo
Ženy A Lenka Metelková Eva Mácková Karolína Hřívová 
Ženy B Markéta Míčková Andrea Továrková Eva Genarová 
Ženy C Alena Jurášová Eva Sovišová Pavla Kolářová
Muži A Karel Toman Pavel Holub Tomáš Gromus
Muži B Bronislav Rektořík Josef Vosyka Jiří Štanglica
Muži C Ivo Volek Jaroslav Hofman Josef Svedoník

Vítězové byli po zásluze oceněni, ale i ti, kteří neobsadili první tři
místa, vyhráli sami nad sebou. Právě zde platí krásné sportovní hes-
lo Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Všichni se již těšíme na jubilejní 40. ročník Rýmařovského desetibo-
je, který odstartujeme 5. září v rámci turistické akce Rýmařovská pa-
desátka. Zveme do svých řad další zájemce, kteří chtějí pro sebe ně-
co udělat. Nejde nám o neuvěřitelné výkony, třebaže nikoliv zane-
dbatelné, ale o odvahu, nezlomnou houževnatost a vůli.
Na závěr poděkování těm, na nichž ležela nelehká organizace soutě-
ží a kteří nelitovali času a úsilí pro dobrou věc. Patří mezi ně v první
řadě Alena Jurášová – duše celé soutěže, Jaroslav Hofman, rodina
Sovišova, Rudolf Heisig, Jaroslav Lachnit, Karel Toman, Josef Vosy-
ka a mnozí další, kteří se zasloužili o víc než jen o dokonalou přípra-
vu závodů. Moc děkujeme ředitelství základní školy za poskytnutí
sportovišť a potřebného sportovního vybavení, městu Rýmařovu za
finanční podporu a Rýmařovské pekárně za poskytnutí pečiva pro zá-
věrečnou akci. Výbor Rýmařovského desetiboje

Ve dnech 27. a 28. června proběhnou na autokrosové trati
v Rýmařově dva závody. V sobotu se odehraje již třetí závod seriálu
Zavadil Speed Cup Rýmařov 2015, vypsaný pro divize D1, D2 a D3
speciál. Na neděli je naplánován premiérový závod Slezského pohá-
ru. Dva závody se pojedou v Rýmařově a dva v Nových Lublicích na

Opavsku. Slezský pohár je novinkou, která by se měla stát tradicí.
Tento pohár je vypsán pro divizi D1 a D2. Zveme všechny příznivce
a diváky motoristického sportu na dvoudenní klání a doufáme, že při-
jdou v hojném počtu. 

Jan Dohnal

Pozvánka na autokrosový víkend

Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000

korun. Tel.: 776 784 649.
• Výhodně prodám slunný dvoupokojový družstevní byt s vel-

kým sklepem, balkonem a komorou v mezipatře, v klidném pro-
středí na Větrné ulici č. 16 v Rýmařově. 
Tel: 737 486 850 nebo 734 718 637.

Oznámení redakce
Redakce RH oznamuje, že vydání č. 13/2015, které vyjde 3. čer-
vence, bude poslední čtrnáctideník před letními prázdninami. Čísla
RH č. 14 (vyjde 31. 7. – uzávěrka 23. 7.) a RH 15 (vyjde 28. 8. –
uzávěrka 20. 8.) vyjdou jako měsíčník. Prosíme dopisovatele, aby
termíny vydání zohlednili při zasílání pozvánek na akce.
Děkujeme za pochopení. Redakce RH

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 11. 6. 2015. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Zdenka
Přikrylová. Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Vlastimil Baran. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz, http://svcrymarov.cz/horizont.php
Vyšlo dne: 19. 6. 2015. Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 25. 6. 2015. Další číslo vyjde 3. 7. 2015. Grafická úprava novin:
Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem 
kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

-12-2015  17.6.2015 12:34  Stránka 29



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2015

30

-12-2015  17.6.2015 12:34  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2015

31

-12-2015  17.6.2015 12:34  Stránka 31



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2015

32

-12-2015  17.6.2015 12:35  Stránka 32


