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Zastupitelé sjednotili v˘‰i poplatku 
za uÏívání vefiejného prostranství

Vodníci zkolaudovali rybník v RyÏovi‰tiHrad Sovinec zve na akci sezóny 
Na pfiíkaz císafie

Keltské slavnosti letního slunovratu 
se letos uskuteãnily uÏ posedmé

Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním 
postiÏením uspofiádala turnaj v pétanque
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V areálu westernové školy zahájili letní sezónu

Zájemci se přiučili dovednostem vrhačů nožů pod vedením mistra
Evropy Josefa Smékala z HavířovaNávštěvníky do odpoledne provázela bluegrassová kapela BG Nova

Nejaktivnějším turistům a sběratelům turistických známek byly pře-
dány plakety a pamětní listy

Oceněným přišel popřát nestor turistiky a jeden ze zakladatelů
Junáka Rýmařov Ladislav Šín st.

Nezvedené děti zvládnul lektor pomocí lehkého návodu, ale doma ne-
zkoušetNašli se i zájemci o výuku ovládání honáckého biče

Diváci čekali do poslední chvíle na muzikál Báthoryčka
Vydatný déšť překazil představení, ale o malý koncert písní z muziká-
lu diváci ochuzeni nebyli
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Od slavnostního otevření turistického centra, muzea turistických známek
a westernového areálu s přírodním amfiteátrem La Skála uběhl přesně rok.
Na sobotu 27. června organizátoři připravili zahájení II. ročníku letní se-
zóny s bohatým programem. V dopoledních hodinách se zájemci mohli
přiučit trikům a dovednostem vrhačů nožů na terč pod vedením mistra
Evropy Josefa Smékala z Havířova, trikovému lasování s Romanem
Stejskalem či ovládání dlouhého biče s Ladislavem Šínem.
Dopoledne ve westernovém areálu zahájila šumperská bluegrassová
kapela BG Nova, která je příznivcům tohoto žánru známá především
z počátku 80. let minulého století, kdy zaznamenala mnoho úspěchů.
Dvakrát si odnesla vítězství v národním finále Porty v Plzni, poko-
řila Mohelnický dostavník nebo Karvinský totem. Koncert kapely
provázel návštěvníky areálu až do pozdních odpoledních hodin.
Krátce po 15. hodině dekorovali David Holub a Ladislav Šín znalce
České republiky, nejaktivnější turisty a sběratele turistických zná-
mek, kteří obdrželi plaketu a pamětní list. Oceněným přišel popřát
mnoho turistických zážitků i kilometrů nestor turistiky a jeden ze

zakladatelů Junáka Rýmařov, šestaosmdesátiletý Ladislav Šín st.
Velké množství návštěvníků, kteří zaplnili areál, přišlo v očekávání diva-
delního představení – muzikálu Báthoryčka v podání profesionální scény
Těšínského divadla. Vytrvalý déšť však překazil plány pořadatelů a před-
stavení bylo zrušeno. Diváci přesto o tento kulturní zážitek nepřijdou.
Vstupenky zůstávají v platnosti a muzikál Báthoryčka bude uveden v avi-
zovaném náhradním termínu 28. srpna 2015. Ti z diváků, kteří by se před-
stavení nemohli zúčastnit, mohou požádat v IC Turistických známek
v Janovicích o vrácení vstupného. Nepatrnou náhradou za neuskutečněné
představení byl malý koncert písní z muzikálu Báthoryčka v podání hlav-
ních představitelů.
Divadlo La Skála připravuje už na červenec premiéru muzikálu v podání
rýmařovského Pradivadla. Po loňském muzikálu Muž z kraje La Mancha
připravili herci původní český muzikál Noc na Karlštejně, který uvedou
v La Skále v premiéře 17. července ve 20:00 a v reprízách 24. července 
a 6. srpna. Vstupenky na představení lze zakoupit v předprodeji
v Informačním centru Rýmařov.
Dodejme, že reprízy Muže z kraje La Mancha v podání Pradivadla mohou
diváci zhlédnout 4. července na nádvoří hradu Sovince, 10. července v La
Skále a 29. srpna na nádvoří zámku v Bruntále. Doufejme, že počasí bu-
de Pradivadlu nejen v La Skále příznivěji nakloněno. JiKo

Muzikál Báthoryčka 
bude uveden v náhradním termínu 28. 8. 2015 v 19 hodin

Pár slov... o práci
„Práce mne přímo fascinuje. Celé hodiny se vydržím dívat, jak někdo pra-
cuje,“ nechal říct anglického hejska v jedné ze svých humoristických knih
Jerome Klapka Jerome. Když to ale vezmeme do důsledků, měl pravdu –
opravdu je fascinující sledovat při práci učitelku hudby, jak podporuje dě-
ti při jejich veřejném vystoupení, kuchaře, který svižně krájí zeleninu 
a opéká maso, taneční trenérku, která drží palce svým svěřencům na sou-
těži, usměvavou servírku, která se hbitě proplétá mezi stoly v restauraci,
dlaždiče, jak pečlivě vybírá dlažební kostky a klade je na správné místo,
šikovnou prodavačku, která dobře radí nakupujícím s výběrem zboží, po-
krývače, který klade břidlici stejně, jako to dělali mistři jeho řemesla stov-
ky let před ním.
Je naopak smutné dívat se na člověka, který vykonává svou práci s nechutí
a odporem, na otrávenou prodavačku, na servírku, která obsluhuje hosty ne-
ochotně a bez náznaku úsměvu, na učitele, který očividně nemá rád děti.
Člověk se vždycky zamyslí nad tím, proč si tihle lidé nenajdou jinou práci,
proč dělají něco, co je otravuje, znechucuje a stresuje. Protože se pro to ně-
kdy v mládí, v patnácti letech, sami nebo pod vlivem rodičů či školy roz-
hodli? 
To přece v dnešní době není žádný argument. Kdysi dávno, když se člověk
stal ševcem, protože jeho otec, děd i praděd byli ševci, to snad váhu mělo –
nejmladší švec převzal všechny znalosti a dovednosti, které rodinná firma
za celá léta nashromáždila, a neměl takovou možnost se prosadit či uchytit
v jiném oboru. Ale dnes je situace jiná – kvalifikace se s rozvojem techni-
ky a technologií mění a vyvíjejí, některé zanikají, jiné vznikají. Zrovna mo-
je teta pracovala velkou část své profesní kariéry jako telefonní spojovatel-
ka – v obrovské telefonní centrále propojovala kabelem jednotlivé hovory.
Dnes taková práce vůbec neexistuje. U jiných činností se zase náplň práce
výrazně proměnila – takový topič, obráběč kovů nebo automechanik dnes
pracují jinak a dělají něco úplně jiného než topiči, obráběči a automechani-
ci před desítkami let. A jiné práce zase vznikly – kdo by před sto lety po-
třeboval všechny ty systémové analytiky, počítačové grafiky a správce sítí?
Svět se zkrátka mění a lidé musí být připraveni na to, že v každém období
svého života mohou o práci přijít, jejich činnost může zaniknout nebo je
prostě jen přestane bavit, přestane je naplňovat a začne je otravovat a stre-
sovat. Přece nemůžeme čekat, že v době, kdy se všechno kolem nás rozvíjí
mílovými skoky, vystačíme se znalostmi a dovednostmi, které jsme načer-
pali v mládí ve školách. Pokud má člověk pracovat téměř do sedmdesátky,
odpracuje za celý život nějakých čtyřicet padesát let – a to se vážně někteří
chtějí většinu z těch let trápit a rozčilovat v práci, kterou nechtějí dělat?
Pracovat jen pro peníze? Nebo nedělat nic?
Přichomýtla jsem se kdysi k diskuzi mladých věřících o představě nebe ja-
ko místa věčného odpočinku, klidu, pohody a nicnedělání. „Prosím vás,“
zlobil se jeden z nich, „vždyť to by nebyla radost, ale naprosté peklo! Já si
představuju nebe jako velkou firmu, kde všichni dělají takovou práci, která
je nejvíc baví a která jim dělá radost!“
A z toho vlastně vyplývá, že když budeme dělat práci, která nás baví a dě-
lá nám radost, budeme mít nebe na zemi… ona

Foto na titulní straně: Tomáš Durna - Fotbalová Jiskra uspořáda-
la mezinárodní turnaj mládeže
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města Zpráva o stavu kultury za rok 2014
Ve čtvrtek 25. června se konalo v malém sále Střediska volného času
Rýmařov na Okružní ulici šesté řádné zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období. V úvodu jednání blahopřál starosta Petr Klouda za-
stupitelce a místostarostce Marcele Staňkové k jejímu významnému
životnímu jubileu. 
Na programu jednání byla zpráva o stavu kultury ve městě; aktuální
zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření; zpráva o činnosti
kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2015; majetkové zále-
žitosti a bod různé. Zastupitelé přijali celkem jedenačtyřicet usnesení. 

Změny ve vyhlášce o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 3/2015, o místních po-
platcích, dozná několik změn. Bude sjednocena výše poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství za stánkový prodej a prodej z auta na stejnou
sazbu, tj. 20 korun za každý započatý metr čtverečný a každý započatý
den. Dále je vzhledem k prvnímu návrhu tržního řádu navrženo do vy-

hlášky zapracovat sazbu za předsunuté prodejní místo. Vyhláška dozná
změnu v poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Tento poplatek bude
zrušen, protože má význam v turistických, rekreačních a lázeňských
centrech, kde je řada ubytovatelů, zatímco v našich podmínkách je spíše
zbytečnou administrativní překážkou v oblasti cestovního ruchu. JiKo

Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 25. června se konalo 15. zasedání zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Na počátku jednání zastupitelé uctili minu-
tou ticha památku zesnulého kolegy. Program jednání zastupitelstva ob-
sahoval celkem 78 materiálů.
V úvodu informoval zástupce společnosti Moody‘s Investors Service 
EMEA Limited Ing. Petr Vinš, generální ředitel pro střední a východní
Evropu, o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje.
Konstatoval, že provozně-hospodářský výsledek se oproti minulému
období zlepšil, a předal hejtmanovi kraje M. Novákovi ocenění.
Zastupitelé schválili účetní závěrku Moravskoslezského kraje k 31. pro-
sinci 2014 a závěrečný účet kraje za rok 2014. Celkový zůstatek fi-
nančních prostředků na bankovních účtech kraje činil k tomuto datu
2 243 167 korun. V rámci Programu podpory malých a středních pod-
niků na území Moravskoslezského kraje zůstává k dispozici ještě část-

ka 500 tisíc korun.
Moravskoslezský kraj od roku
2005 podporuje hospodaření v „ne-
státních“ lesích na svém území for-
mou účelových dotací vlastníkům
na obnovu lesa. Letos bylo v rámci
programu podáno 192 žádostí 
v celkové výši 19 446 621 korun,
podmínky splnilo 168 subjektů.
Mezi úspěšné žadatele patří město
Rýmařov (183 tisíc korun), obce
Valšov (8,4 tisíc korun), Václavov
u Bruntálu (35,7 tisíc korun), Malá
Štáhle (41,9 tisíc korun) a Morav-
ský Kočov (43,7 tisíc korun).
V oblasti cestovního ruchu a zlep-
šení propagace Moravskoslezské-
ho kraje realizuje Agentura pro re-

gionální rozvoj projekt Destinační management Moravskoslezského
kraje, kterému byla schválena dotace ve výši 5 947 106 korun na pod-
poru atraktivit a akcí ve formě na míru vytvořených produktových ba-
líčků zejména pro návštěvníky z Francie, Velké Británie, Ruska,
Německa, Polska či Slovenska. Některých produktových akcí se 
zúčastňují i naši podnikatelé v oblasti pohostinství a turistického ruchu.
Jen je potřeba využívat podpůrných programů pro rozvoj turismu. Jak
již možná čtenáři vědí, pobývají v Karlově Studánce děti z Číny. V rám-
ci Moravskoslezského kraje bude pobyt administrován jako standardní
projekt regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zastupitelé schválili
návrh jej převzít.
V oblasti dopravy zastupitelstvo schválilo navýšení výdajů o cca 9 mi-
lionů korun na probíhající stavbu silnice II/452 Bruntál – Mezina, kde
došlo při provádění zemních prací k zásahu do spodní vody. Proběhne
zde sanace lomovým kamenem a výstavba drenáže s kanalizací.
Na realizaci programu Podpora, obnova a rozvoj venkova Moravsko-
slezského kraje 2015 byla v rozpočtu kraje alokována částka 8 milionů
korun. Vzhledem k velkému počtu žádostí Rada MSK navýšila tuto
částku o 849 400 korun. Přijato bylo 125 žádostí, všechny splňovaly
předepsané náležitosti. V dotačním titulu č. 1 uspěla žádost obce
Tvrdkova, na projekt Rekonstrukce a oprava kanalizace a chodníku
v Tvrdkově získala dotaci 64,3 tisíc korun. V dotačním titulu č. 2 obdr-
ží Sdružení obcí Rýmařovska na projekt Podpora mikroregionu
Rýmařovska částku 78,4 tisíc korun. Ostatní žádosti místních obcí
skončily jako náhradní.
Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy neinvestičních projektů
pro programovací období 2014–2020. Dle mých informací existuje re-
álná šance pro vyhlášení některých výzev v letních měsících. Je tedy
nutné zahájit přípravu projektů, aby byly včas kvalitně připraveny.
Detailněji se tomuto tématu budu věnovat po získání důvěryhodných
podkladů.

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 25. června vzalo na vě-
domí zprávu o stavu kultury za rok 2014. Zprávu zpracoval odbor škol-
ství a kultury MěÚ Rýmařov v červnu 2015 na základě zpráv o činnosti
Městské knihovny Rýmařov, Městského muzea Rýmařov a Střediska
volného času Rýmařov a na základě vlastních informací, rozborů
a zjištění. Zpráva reflektuje současný stav a dění v knihovně, muzeu
a Středisku volného času, popisuje stav a činnost městského periodika
Rýmařovský horizont, zpracování městské kroniky a rekapituluje přís-
pěvky poskytnuté z rozpočtu města v oblasti kulturních a zájmových
aktivit. Kompletní zpráva je na webových stránkách města Rýmařova.
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Odbory MěÚ informují

Zdravotnictví

PŮJČOVNÍ DOBA
od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Po  9:00–16:00 Čt  9:00–16:00
Út  9:00–16:00 Pá  9:00–16:00
St  zavřeno

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 červenci
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

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

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Okružní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba od 1. 7. do 31. 8.:
Po–Pá 14:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00

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

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

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

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

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Otevírací doba: Úterý, čtvrtek, sobota  9:00-12:00   13:00-17:00

-13-2015  1.7.2015 14:23  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2015

6

Školství
Ukončili jsme základní školu – 2006-2015

Krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Definitivní a úspěšnou tečkou za uplynulou sportovní sezónou toho-
to školního roku bylo krajské kolo Odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů, konané 11. června v Havířově. Pod záštitou olympio-
ničky Šárky Kašpárkové se zde odehrál urputný boj o postup na tří-
denní zářijové republikové finále v Praze. Jednotlivci a družstvo ZŠ
Jelínkova spolu s ostatními závodníky absolvovali na rozpáleném at-
letickém stadionu sedm náročných disciplín, při kterých si v úmor-
ném vedru doslova sáhli na dno sil. Běh na 60 a 1 000 m, hod míč-
kem, dvouminutový dribling, shyby a lehy-sedy, skok daleký a pře-
skoky přes švihadlo, to vše prověřilo všestrannost a připravenost bu-
doucích sportovních nadějí.
V průběžném pořadí dlouho první, po závěrečném součtu bodů na-
konec druzí. I tak si naše družstvo ve složení Petr Juřena, Michal

9. A

9. B
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Kincl, Dominik Hlaváček, Matyas Schwarz, Karolína Ryšková,
Tereza Altmanová, Kateřina Furiková a Šárka Pallová zajistilo přímý
postup z druhého místa a pošesté v řadě účast na celorepublikovém
finále. Výborně je doplňovali i jednotlivci Adéla Stržínková, Renata
Andrýsková, Tereza Šulíková, Matěj Papaj a Jan Jablončík. Někteří
se dokázali individuálně medailově prosadit ve svých ročnících mezi
žákovskou sportovní elitou severní Moravy. Tereza Šulíková a Matěj
Papaj bronzoví, Jan Jablončík stříbrný a nejcennější kov si v katego-
rii dívek ročníku 2002 odnesla Kateřina Furiková, zároveň členka po-
stupujícího družstva.

Za výkony našich sportovců stojí nevyčíslitelné množství práce, je-
jich vlastní odhodlání a obětování volného času, úsilí oddílových tre-
nérů a učitelů TV a v neposlední řadě podpora a vynikající sportovní
zázemí naší školy. Za sebe i ostatní kolegy jsem velmi rád, že s tě-
mito dětmi můžeme pracovat, neboť řada z nich nedosahuje vynika-
jících výsledků pouze ve sportu a svým rodičům, škole a městu děla-
jí skutečně čest. O prázdninách se budou nadále systematicky připra-
vovat. Do šestého republikového finále, mezi nejlepší z nejlepších,
jim přejme štěstí a co nejkrásnější sportovní zážitek. 

Foto a text: Karel Toman, ZŠ Rýmařov, Jelínkova

Běh na Praděd podesáté
V úterý 23. června se konal X. ročník Běhu na Praděd o Pohár staro-
sty města Rýmařova. Letos nám počasí opět moc nepřálo, foukal
chladný vítr, byla mlha a zima. Počasí ale naše sportovce neodradilo.
Běhu se zúčastnilo 33 běžců, z toho 19 dívek a 14 chlapců, a všichni

doběhli do cíle v pořádku. Jako první mezi děvčaty doběhla Natálie
Struhárová a z chlapců první místo získal Marek Sedláček. Všem 
zúčastněným děkujeme a budeme se těšit na další ročník. Foto a text: 

Lucie Beranová, 2. ročník Hotelnictví, Gymnázium a SOŠ Rýmařov
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Na cestě z cesty, z cesty na cestu
Leto‰ní absolventi literárnû-dramatického oboru ZU· Veronika Struhárová 
a Adam KomÛrka se bûhem studia nauãili stát na divadelních prknech, ale 
i za kamerou. Roãník zakonãili pfiedstavením Venu‰iny skály a navíc autor-
sk˘m dokumentem. V úter˘ 16. ãervna ho v premiéfie pfiedstavili divákÛm
v r˘mafiovském kinû.
Na začátku byl nápad natočit film. „Chtěli jsme letos zkusit něco ji-
ného než divadlo. Nejdřív nás napadlo natočit hraný film, ale nako-
nec jsme se rozhodli pro dokument,“ vysvětluje Veronika Struhárová
a její kolega Adam Komůrka dodává: „Mysleli jsme si – mylně – že
to bude lehčí.“ 
Půlhodinový studentský snímek dostal výmluvný název Z cesty. Jeho

hrdiny jsou dva lidé, kteří se na cestě životem skutečně dostali mimo
zavedenou dráhu – ať vlastní, či cizí vinou. To je mimochodem rébus,
který dokument nerozluští. Po vinících ani přímo nepátrá, jen sledu-
je a nechává protagonisty vyprávět. 
Hlavní aktéři jsou na první pohled zcela odlišné osobnosti. Roman je
rezignovaný devětatřicetiletý invalida, který jako bezdomovec přišel
o nohy, Marie je osmnáctileté děvče kypící životem, jíž ze všeho nej-
víc chybí rodina. Spojuje je místo, v němž se ocitli na své „cestě 
z cesty“ – azylový dům. Roman během natáčení žil v rýmařovském
Bethelu, který pro muže bez přístřeší provozuje Slezská diakonie,
Marie v podobném zařízení v Bruntále. Každý z nich má za sebou ji-
nak pohnutý osud a do „azyláku“ se dostal jiným způsobem. A opět
– je vlastně jedno, kdo za to může a jestli se vše odehrálo přesně tak,
jak protagonisté vyprávějí. „Příběhy mají rub i líc, každý si ten svůj
bude přikrašlovat,“ potvrzuje Veronika.
Dokument zůstává v mezích subjektivních výpovědí a nepouští se do
investigativního pídění po pravdě s úmyslem někoho usvědčit. Je
sondou, ukázkou toho, že cest z cesty je mnoho a ocitnout se na jed-
né z nich je snadnější, než se zdá. Ani místy drsný obsah vyprávění
nemá lacině šokovat. Autoři se totiž ptají nejen na to, co bylo na za-
čátku příběhu, ale také, co bude dál. Je možné vrátit se zpátky na ce-
stu? Kdo má šanci to dokázat? Na to dokument odpovídá celkem jas-
ně. V konfrontaci výpovědí Romana a Marie se totiž do ostrého kon-
trastu dostávají především jejich postoje – rezignace a naděje.
Veronika s Adamem jsou si vědomi toho, že téma není zdaleka vy-
čerpané. „Rádi bychom v natáčení pokračovali. Možná bychom se
drželi i tohoto tématu,“ uzavírá Veronika. Svůj debut, který při pre-
miéře i při repríze v Rýmařově vzbudil poměrně velký divácký zá-
jem, představí v místním kině ještě jednou na letní přehlídce amatér-
ských filmů, na září je plánována projekce v Bruntále. Na podzim au-
toři snímek volně zpřístupní na internetu. ZN

Roztančené loučení se školním rokem
Taneãníci ZU· v ãele s choreografkou Alenou Tome‰kovou zakonãili leto‰ní
sezónu a s ní cel˘ ‰kolní rok ãervnovou pfiehlídkou pro své nejvût‰í fanou‰-
ky – rodiãe a prarodiãe. V programu se pfiedstavily v‰echny roãníky, od nej-
mlad‰ích dûtí z pfiípravky po juniory.
Hned v úvodu se na parket vyřítily „děti květin“ v podání 3. a 4. roč-
níku. Tato věková skupina tanečníků dospívá a zraje, o čemž svědčí
i úspěchy na soutěžích. S postupem do extraligy se letos děti pomě-
řily s výrazně vyšší konkurencí tanečních škol, a přestože nesklidily
takovou medailovou žeň jako loni, jejich skladba Notičky rozhodně
nezapadla a probojovala se do finále dvou mistrovství republiky
a v obou případech obsadila 5. místo. Děti této kategorie se v pro-
gramu přehlídky představily nejen s Notičkami a v úvodní hippie ver-
zi písně Mama Mia, ale i v ukázce technických prvků tanečního sty-
lu moderna.
Podobně na tom byli v soutěžích junioři, kteří na závěrečné přehlíd-
ce vystoupili v improvizované technické sérii, v jazzové choreografii
a v soutěžní skladbě Latch. S tou letos podobně jako děti bojovali
v celé řadě regionálních a postupových soutěží a ve finále mistrov-

ství republiky získali dvě 5. a jedno 4. místo.
Kategorie dětí a juniorů měla své zastoupení i v soutěžích sólistů.
Mezi dětmi se o vavříny ucházely Ivana Němcová jako Zlomená kvě-
tina a Julie Bršťáková coby Pramínek. Ze soutěže O Hanácký kolá-
ček v Olomouci si Ivana přivezla zlato a Julie stříbro, z Jablonce nad
Nisou pak 4. a 5. místo. Mezi juniory Rýmařov reprezentoval Jakub
Slovák se skladbou Why a nenašel soupeře. Zlato získal v Olomouci
a suverénně bodoval i na republikovém mistrovství v Jablonci
a v Bohumíně, odkud si kromě medailí přivezl dvakrát postup na
mistrovství světa. Všechna tři sóla si mohli vychutnat i diváci závě-
rečné přehlídky.
Tanec na ZUŠ, to nejsou jen soutěže, velký pokrok udělaly i nej-
mladší děti z přípravky, které se představily ve skladbě Pramínky,
a jejich starší spolužáci z 1. a 2. ročníku, kteří na parket vtrhli jako
Lupiči povidel. Všechny ročníky se ve finále rozloučily s publikem
společně, jako jedna velká roztančená rodina, v níž je místo pro za-
čínajícího špunta i precizního mistra, protože všechny spojuje láska
ke krásnému a těžkému umění – k tanci. ZN

Vedoucí dramatického oboru Silvie Jablončíková se loučí s letošními
absolventy
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Absolventi ZUŠ před rýmařovským publikem
Závěr každého školního roku patří (nejen)
v ZUŠ nejrůznějším koncertům, výstavám,
divadelním či tanečním představením, při
nich mají naši žáci příležitost ukázat svým ro-
dičům, přátelům a všem dalším zájemcům, co
se během celého roku naučili, co zvládli
a kam pokročili ve své práci. Vrcholem těchto prezentací bývají 
absolventská vystoupení, kterými žáci završují několikaleté studium.
Nejinak tomu bylo v právě se uzavírajícím školním roce. Mezi žáky
naší školy jsme měli 17 absolventů I. i II. stupně hudebního, taneční-
ho a literárně-dramatického oboru.
Řadu absolventských vystoupení zahájili letos muzikanti. Ve dnech 
1. a 5. června se uskutečnily dva koncerty, na nichž účinkovali a záro-
veň absolvovali hráči na klavír, kytaru, bicí nástroje, akordeon a elek-
tronické klávesy. Posluchači si vyslechli skladby z oblasti klasické
i populární hudby, naši absolventi se představili při sólové hře, ale
i v různých komorních uskupeních včetně školní rockové kapely, jíž
jsou tři letošní absolventi členy. Všichni hráči podali vynikající výko-
ny, které byly po zásluze odměněny nadšeným potleskem spokojeného
publika.
Zajímavou formu absolventského vystoupení letos zvolili žáci literár-
ně-dramatického oboru. Publiku se představili nejprve v autorském
divadelním zpracování lidové pověsti z okolí Rýmařova, které nazva-
li Venušiny skály. Na tomto představení, které se zároveň stalo sou-
částí celoškolního projektu Rýmařovské pověsti, pracovali v průběhu

celého školního roku. Mladí herci se neprezentovali pouze na jevišti,
ale podíleli se i na dramatizaci předlohy, přípravě textu a měli mož-
nost přispět svými nápady, poznatky a hereckými zkušenostmi během
celé přípravy tohoto úspěšného divadelního kusu.
Neméně zajímavý byl i druhý absolventský počin – amatérský doku-
ment Veroniky Struhárové a Adama Komůrky Z cesty, který mohli di-
váci zhlédnout v rýmařovském kině 16. a 18. června. Autoři v něm za-
chytili životní osudy dvou mladých lidí, klientů Slezské diakonie,
a během dlouhého a náročného natáčení si mohli potvrdit, že jsou ne-
jen nadanými herci, ale dokážou se zhostit i role filmového či hudeb-
ního režiséra, reportéra, kameramana nebo střihače.
A konečně 20. června se v závěrečném vystoupení představili naši 
úspěšní tanečníci. Publiku předvedli, že bravurně zvládají sólová čís-
la i tanec ve formacích, promyšlené a do detailu vypilované kompozi-
ce i vlastní improvizaci na vybranou hudbu a že si nejrůznější oceně-
ní z republikových a mezinárodních soutěží, která v průběhu svého
studia tanečního oboru nashromáždili, plným právem zaslouží.
Všem našim úspěšným absolventům k jejich krásným výkonům
i k absolvování studia blahopřejeme a jsme rádi, že s většinou z nich
se neloučíme, neboť ukázali, že umění se stalo nedílnou součástí jejich
života, kterou budou nadále rozvíjet a obohacovat v pokračujícím stu-
diu v naší základní umělecké škole. L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Opilý řidič od nehody ujel
O půl druhé v noci 25. června havaroval na
křižovatce Husovy ulice a třídy Hrdinů 18le-
tý mladík s vozidlem Volkswagen Golf. Pod
vlivem alkoholu nezvládl řízení, vyjel na
chodník a narazil do zdi domu. Snažil se
z místa nehody odjet, zůstal ale stát na ná-
městí Míru, jelikož auto se stalo nepojízd-
ným. Dechová zkouška u něj vykázala hod-
notu přesahující 2,5 promile alkoholu. Při
prošetřování nehody byl mladík vůči policis-
tům vulgární a agresivní. Musel být zajištěn
za použití donucovacích prostředků, přišel
o řidičský průkaz a skončil na záchytné stani-
ci v Opavě.

Dodávce do cesty vběhl srnec
Za letošní rok řidiči v bruntálském okrese na-
hlásili dopravní policii kolem šedesáti střetů
se zvěří. K další takové nehodě došlo 
17. června před čtvrtou hodinou ranní mezi
Vajglovem a Ryžovištěm. Dodávkovému vo-
zu Peugeot Boxer přímo do cesty vběhl srnec
a řidiči se nepodařilo zabránit srážce. Srnec
na místě uhynul, škoda na dodávce činí ne-
jméně 20 tisíc korun.

V restauraci přišel o peněženku
Krádež peněženky oznámil 63letý muž rýma-
řovským policistům v neděli 21. června.
Přišel o ni předchozího večera v restauraci na
ulici Rudé armády. Pachatel mu ji odcizil
z kapsy vesty, kterou měl poškozený přeho-
zenou přes opěradlo židle. V peněžence byly
platební karty, doklady a hotovost 9 500 ko-
run.

Týrala svěřeného chlapce
Policejní komisařka bruntálské kriminálky
obvinila 44letou ženu z Břidličné z týrání 

osoby žijící ve společném obydlí. Ženě svěřil
na konci roku 2013 poručník svého nezletilé-
ho synovce. Místo toho, aby o něj pečovala,
měla jej nepřiměřeně fyzicky trestat, často
bezdůvodně nebo z malicherných příčin (na-
př. za ujetí autobusu). Obviněné hrozí trest
odnětí svobody až na čtyři roky.

Mladík skončil na záchytce
V noci 20. června vyjížděli rýmařovští poli-
cisté na Jesenickou ulici v Břidličné k opilé-
mu výtržníkovi. 23letý muž v jednom z domů
vyhrožoval sousedům újmou na zdraví.
Přivolaná hlídka jej musela zajistit za pomo-
ci donucovacích prostředků. Dechová zkouš-
ka na alkohol u něj byla pozitivní, a proto byl
převezen na záchytnou stanici v Opavě k vy-
střízlivění. Je podezřelý z přestupků proti ob-
čanskému soužití a veřejnému pořádku.

Foťák prodal a peníze utratil
Rýmařovští policisté sdělili 20letému muži
podezření z krádeže. Na přelomu května
a června měl 18leté dívce odcizit digitální

Foto: PČR Bruntál
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fotoaparát v hodnotě 10 tisíc korun.
Poškozená si jej zapomněla u něj v bytě,
když zde byla na návštěvě. Na telefonické
a osobní urgence nereagoval, fotoaparát měl
prodat a peníze utratit. Hrozí mu trest věze-
ní až na dva roky.

Vyhrožoval sebevraždou
V pondělí 29. června těsně po půlnoci vyjíž-
děli policisté ke 49letému muži z Harra-
chova, který vyhrožoval, že se oběsí a podře-
že. Po příjezdu policistů muž nespolupraco-
val a nereagoval na dotazy. Rodinní přísluš-

níci uvedli, že je pod vlivem alkoholu a sebe-
vraždou vyhrožoval již dříve. Policisté jej za-
jistili a po zdravotnickém vyšetření převezli
na záchytnou stanici a následné vyšetření
u psychiatra. por. Bc. Pavla Jiroušková, 

skupina tisku a prevence Bruntál

Záchranáři v terénu
Záchranáři ošetřovali pády z výšky

Posádky zdravotnické záchranné služby v Moravskoslez-
ském kraji musely během čtvrtka 25. června zasahovat
u několika případů pádů z výšky. V odpoledních hodinách
vyjeli záchranáři hned k pěti zraněným osobám. Většinu 
úrazů si pacienti přivodili pádem ze žebříku, v Rýmařově
spadl muž z lešení.
Před pátou hodinou odpolední spěchali záchranáři do
Rýmařova k devětatřicetiletému pacientovi, který spadl
z výšky okolo šesti metrů, když jej postihl záchvat křečí.
Kromě pozemní posádky u muže zasahovali také letečtí
záchranáři, kteří jej po poskytnutí první odborné péče pře-
pravili letecky do ostravské Fakultní nemocnice. 

PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí

Rozloučili jsme se
Svatopluk Malík – Jamartice .............................................. 1960
Jindřiška Chytilová – Rýmařov .......................................... 1943
Jan Černíček – Stará Ves ................................................... 1947
Žofie Vlachová – Rýmařov ................................................ 1928
Hermína Holčapková – Dolní Moravice ............................ 1929
Jan Kosorin – Rýmařov ...................................................... 1938

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Veselá – Rýmařov ...................................................... 80 let
Růžena Poláchová – Rýmařov ............................................ 80 let
Marie Václavíková – Rýmařov ........................................... 81 let
Josef Echinger – Janovice ................................................... 83 let
Antonín Zavadil – Rýmařov ................................................ 84 let
Eva Muráriková – Rýmařov ................................................. 85 let
Ladislav Šín – Rýmařov ...................................................... 86 let
Vlasta Prouzová – Rýmařov ................................................ 86 let
Anna Janeková – Edrovice .................................................. 87 let
Libuše Kozlová – Rýmařov ................................................. 88 let
Anežka Štanglicová – Janovice ........................................... 91 let
Ludmila Orságová – Rýmařov ............................................. 91 let
Růžena Furiková – Rýmařov ............................................... 93 let

Blahopřání
Dne 16. července 2015 oslaví své krásné

narozeniny naše milovaná maminka, 
babička a prababička,

paní Marie Rajnohová.
Do dalších dnů radosti jen přejeme Ti vřele.

Ať Tvůj život je jak sen, dny jak v mládí smělé.

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
ať jsi tady ještě hodně dlouho s námi.

Přejí syn Jiří s rodinou, dcera Jindra, vnučky Kamila, 
Stanislava s rodinou, vnuk Jiří s rodinou, vnuk Jan

a pět pravnoučat

Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo,

každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.

Druhý rok uplyne od chvíle, kdy 8. čer-
vence 2013 ve věku 79 let navždy odešel 

od všech, co měl rád, 
manžel, tatínek a dědeček,

pan Jan Bálek.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou

uctí jeho památku.
S láskou a úctou vzpomínají

manželka Anna, syn Jaroslav a dcera Milena s rodinami

Dne 27. července vzpomeneme nedožitých
70. narozenin

pana Miroslava Vojáčka
...v tento den už nejdem přát, ale za vše Ti

poděkovat.
Svíčky hoří ještě z dáli, v srdcích bolest

stále pálí...
rodina Vojáčkova

Ilustrační foto: archiv ZZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Od počátku civilizace ještě nikdo nezměnil dějiny tak
úspěšně jako historici. André Maurois Známá i neznámá výročíCitát:

5. 7. Státní svátek ČR – připomínka příchodu slovan-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu ro-
ku 863

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

6. 7. 1415 upálen mistr Jan Hus, teolog, kazatel, náboženský re-
formátor (nar. kol. 1370) – 600. výročí úmrtí

6. 7. 2005 zemř. Evan Hunter, známý též jako Ed McBain, vl.
jm. Salvatore Lombino, americký spisovatel a scenáris-
ta (nar. 15. 10. 1926) – 10. výročí úmrtí

7. 7. 1655 nar. Kryštof Dientzenhofer, barokní stavitel a archi-
tekt, činný v Čechách (zemř. 20. 6. 1722) – 360. výročí
narození

8. 7. 1935 zemř. Ignát Herrmann, spisovatel a novinář (nar. 
12. 8. 1854) – 80. výročí úmrtí

10. 7. 1895 nar. Carl Orff, německý skladatel (zemř. 29. 3. 1982) 
– 120. výročí narození

11. 7. Světový den populace – vyhlášen OSN v roce 1989,
v tento den podle odhadu dosáhl počet obyvatel
Země 5 miliard

12. 7. 1975 zemř. Ladislav Fikar, básník, překladatel a kritik (nar.
29. 6. 1920) – 40. výročí úmrtí

13. 7. 1985 zemř. Oldřich Mikulášek, básník a publicista 
(nar. 26. 5. 1910) – 30. výročí úmrtí

16. 7. 1985 zemř. Heinrich Böll, německý prozaik, nositel
Nobelovy ceny (nar. 21. 12. 1917) – 30. výročí úmrtí

24. 7. 1895 nar. Robert Graves, anglický spisovatel a kritik (zemř.
7. 12. 1985) – 120. výročí narození

24. 7. 2005 zemř. Pavel Dostál, dramatik, textař, režisér a politik
(nar. 25. 2. 1943) – 10. výročí úmrtí

26. 7. 1565 zemř. Oldřich Prefát z Vlkanova, cestovatel, spisova-
tel a astronom (nar. 12. 5. 1523) – 450. výročí úmrtí

26. 7. 1875 nar. Carl Gustav Jung, švýcarský psycholog a kultur-
ní antropolog (zemř. 6. 6. 1961) – 140. výročí narození

26. 7. 1885 nar. André Maurois, vl. jm. Émile Herzog, francouzský
spisovatel a historik (zemř. 9. 10. 1967) – 130. výr. nar.

28. 7. 1655 zemř. Cyrano de Bergerac, vl. jm. Hector Savinien
Cyrano, francouzský spisovatel (nar. 6. 1. 1619) 
– 360. výročí úmrtí

29. 7. 1885 nar. Artur Emil Longen, režisér, herec, spisovatel
a malíř (zemř. 24. 4. 1936) – 130. výročí narození

29. 7. 1985 zemř. Vlastimil Hála, trumpetista a skladatel (nar.
7. 7. 1924) – 30. výročí úmrtí

Nejšikovnější děti byly oceněny
Lipovým listem

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfiesnû po roce pfiedávalo ceny Lipového lis-
tu nej‰ikovnûj‰ím ãlenÛm zájmov˘ch krouÏkÛ. Ve ãtvrtek 18. ãervna si pro ce-
nu pfii‰lo do velkého sálu stfiediska 150 dûtí.
Svůj volný čas po celý školní rok tráví v zájmových kroužcích SVČ
přes 700 dětí a teenagerů. Mohou si vybrat z bohaté nabídky sportov-
ních, tanečních, výtvarných, počítačových či jazykových kurzů a nemá-
lo z nich navštěvuje kroužků hned několik. Pro ty nejpilnější zavedli
pracovníci SVČ ceny Lipového listu, které jsou odměnou za celoroční
práci, za snahu a také za úspěšnou účast na soutěžích. Letos se předá-
valy už počtvrté.

Lípa se stala hlavním motivem cen záměrně: „Lípa je strom lásky, po-
rozumění a vzájemné shody. V dávných dobách se pod lipami scházeli
a rokovali starší, urovnávaly se spory, konaly se významné obřady.
A z lipového dřeva se vyřezávaly kolébky pro miminka, protože vyzařu-
je pozitivní energii,“ objasnily v úvodu předávání cen komentátorky
Eva Kudláková a Petra Čechová význam lípy, která je nejen českým ná-
rodním symbolem, ale i tradičním stromem Rýmařovska. Ostatně pro-
slulá barokní kaple Navštívení Panny Marie nese přídomek V Lipkách,
nejčastějším památným stromem celého regionu je právě lípa a jedna
z nich, zvaná Lípa Komenského, (zatím) stojí přímo u SVČ Rýmařov.
Vedoucí jednotlivých oddělení SVČ pozvali na parket sálu 150 vybra-
ných dětí a také jejich externí vedoucí, kteří se ve vlastním volnu věnu-
jí rozvíjení jejich talentu. Pro Lipový list a sladkou pozornost si přišli
nejen úspěšní reprezentanti, kteří letos sbírali medaile na soutěžích, ať
už hiphopeři, orientální tanečnice, lyžaři, horolezci, stolní tenisté, ša-
chisté nebo volejbalisté, ale třeba i děti z kreativního a keramického
kroužku, které svými pracemi přispěly do velké výtvarné expozice na
janovickém zámku. Ocenění si ovšem odnesli i nejšikovnější členové

kroužků, kteří se tolik veřejně neprezentují, neúčastní se soutěží, a pře-
sto věnují svým volnočasovým aktivitám spoustu energie a úsilí.
Předávání cen Lipového listu zpestřila tři taneční vystoupení ve stylu
hip hopu a belly dance v podání tanečníků, kteří letos Rýmařov repre-
zentovali na republikové úrovni. Ve finále slavnostního předávání si
hosté pochutnali na řízečkové párty. ZN

Fota: Jakub Vala
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Neila slaví závěr taneční sezóny medailemi
V sobotu 6. června vyrazila taneční skupina Neila na republikové ko-
lo Světla Orientu do Uherského Ostrohu, kam z kopřivnického kola
postoupily dvě naše choreografie. Juniorský The Last Dance v cho-
reografii Regíny Jánské a Michaely Štefelové si v silné konkurenci
vybojoval krásné 4. místo. V kategorii dospělých Neila se sklad-
bou When the Moon Rises (choreografie TS Sheilla) získala skvělou
zlatou příčku. 

Hned v neděli 7. června vyrazila další juniorsko-dorostenecká skupi-
na na čtvrtý ročník republikové soutěže Ostravská pyramida. Klasická
skupinová choreografie Soraya získala 1. místo a show Královna no-
ci obsadila pěknou stříbrnou příčku. Autorem obou juniorských cho-
reografií je Anna Cimbotová. Ta společně s Michaelou Foltýnovou
obsadila krásné 4. místo ve věkové skupině mládeže s vlastní choreo-
grafií Souznění. Juniorské duo Prelude of Dance v podání a choreo-

grafii Petry Čamkové a Lenky
Veislíkové skončilo také na pěkném
4. místě a duo Anny Cimbotové
a Simony Tuškové V zajetí snů se 
umístilo jako šesté. Stejně jako na
mistrovství ČR v Bohumíně i zde kla-
sické sólo Anny Cimbotové Baladi
Sangaran obsadilo hezké 3. místo
a její show sólo Fénix získalo 2. mís-
to. Sólo Metafora v podání Simony
Tuškové má 4. příčku. 
Neila těmito výsledky uzavřela taneč-
ní sezónu 2014/2015. Děkujeme
všem, kteří nám drželi pěsti a podpo-
rovali nás. V příští sezóně do toho
jdeme znovu! Kamila Cimbotová,

TS Neila SVČ Rýmařov

Mistrovská sezóna Move2you
Školní rok taneční skupina Move2you, která působí ve Středisku vol-
ného času Rýmařov, odstartovala žebříčkovými soutěžemi, na nichž
měla zastoupení od nejmenších tanečníků po hlavní věkovou katego-
rii v sólech, dvojicích a malých skupinách.
V žebříčkových soutěžích se mini tanečníci Samuel Sedláček a Jakub
Vystrčil během sezóny vypracovali mezi pravidelné finalisty a nasbí-
rali dvě stříbrné a tři bronzové medaile. V dětských dvojicích hobby
soutěžila Lucie Kalábová s Julií Táborskou. Holkám se podařilo při-
vézt jednu zlatou medaili a stejně se Lucce dařilo v sólech hobby.
V dětských dvojicích soutěžili také Libor Jacko s Annou Chlachulo-
vou. Tato dvojice se protancovala z výkonnostní třídy B do třídy
A a může se letos pochlubit třemi zlatými medailemi, jednou stříbr-
nou a jednou bronzovou, Libor navíc vybojoval dvě zlaté a jednu
stříbrnou medaili v sólech. V juniorských dvojicích hobby soutěžila
Kateřina Podušelová s Martinou Endlicherovou. Holky si vytancova-
ly stříbrnou medaili.
V hlavní věkové kategorii třídy A soutěžila dvojice Pavlína Koutecká
s Amálií Malovanou. Probojovaly se do finálových kol a podařilo se
jim získat bronzovou medaili. V téže kategorii Adam Komůrka
s Mirkou Rapouchovou nasbírali tři zlaté medaile a jednu bronzovou.
V sólech hlavní věkové kategorie třídy A mezi muži startovali Štěpán
Moninec, který získal bronzovou medaili, a Adam Komůrka, který si
vytancoval jedno zlato, jedno stříbro a jeden bronz. Za ženy starto-
vala Pavlína Koutecká, která postoupila z třídy B do třídy A, a Mirka
Rapouchová, která si v třídě A odvezla stříbro a bronz. V hlavní vě-

kové kategorii soutěžila i malá skupina se skladbou Ólázanás! – ve
výkonnostní třídě B vybojovala dvě zlaté medaile, ve třídě A bronz.
Tanečníci Move2you postoupili z žebříčkových soutěží na republi-
kové mistrovství v Jablonci nad Nisou. Nejmenší tanečníci Samuel
Sedláček s Jakubem Vystrčilem zde skončili ve finále šestí, Julie
Táborská, sólistka v kategorii mini, pátá. V dětských dvojicích se
Libor Jacko s Annou Chlachulovou v obrovské konkurenci dokázali
protancovat až na 3. místo a získat titul 2. vicemistrů ČR. Liborovi se
podařilo probojovat do finále i se sólem a svým freestylovým tanco-
váním získat titul 1. vicemistra ČR.
V hlavní věkové kategorii duo soutěžili ve finále mezi nejlepšími ta-
nečníky ČR Mirka Rapouchová s Adamem Komůrkou. Díky své cti-
žádosti a vůli vybojovali 1. místo a získali titul mistrů ČR! Mirce
Rapouchové se podařilo probojovat do finále i se sólem a po několi-
kaleté přípravě dosáhnout na titul mistryně ČR. Adam Komůrka si
také zatancoval ve finále MČR a svou freestylovou minutou dokázal
zvítězit a získat titul mistra republiky. V hlavní věkové kategorii se
prosadila i malá formace Move2you se skladbou Ólázanás!, ve finá-
le získala 3. místo.
Vrcholem sezóny bylo Mistrovství Evropy v hip hopu, break dance
a electric boogie, které se konalo od 10. do 13. června v polském
městě Kielce. Na mistrovství Evropy reprezentuje každou zemi pět
nejlepších tanečníků v sólech, duích, malých i velkých formacích.
Z Rýmařova se na mistrovství Evropy nominovali Libor Jacko
a Anna Chlachulová v dětské kategorii, Mirka Rapouchová, Adam

Fota: Kamila Cimbotová a Marta Krapová
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Komůrka, Amálie Malovaná, Pavlína Koutecká a Štěpán Moninec
v hlavní kategorii. Mirka s Adamem se v konkurenci 80 soupeřů z ce-
lé Evropy jako jediná česká dvojice dokázali probojovat do finálové-
ho kola mezi šest nejlepších a skončili na nádherném 4. místě. Účast
ve finále na takové úrovni je splněným snem naší taneční skupiny.
Kromě soutěžení skupina Move2you také uspořádala několik taneč-
ních zážitků – vánoční show pro rodiče tanečníků všech věkových
kategorií, karneval pro děti s veselými klauny a několik víkendových
soustředění v SVČ se závěrečnou ukázkou pro rodiče.
Děkuji všem tanečníkům za půl roku tvrdé práce, respekt a spoustu
krásných chvil, které jsme společně mohli zažít, za obrovskou chuť
do tance, bojovnost, smysl pro kolektiv a přátelství. Děkuji také ro-
dičům za důvěru a samozřejmě sponzorům, bez kterých bychom se
neobešli: SVČ Rýmařov, Klempířství – pokrývačství – tesařství
Libor Šibal, Vodoinstalatérství René Škarupa. Petra Čechová

Z kapsáře tety Květy

Je jídlo radostí?
Dobře se najíst je určitě jednou z radostí všedního i svátečního dne.
A že se nejvíc prodávají kuchařské předpisy vázané v lákavých oba-
lech, včetně patlanin Ládi Hrušky, dnes už milionáře?
Nenajdete televizní kanál, kde by se nevařilo, kde by se nevytvářely na
talíři kreace s dvěma hrozinkami a jednou hoblinkou parmazánu, s bram-
borami našlehanými do špičky a názvem...? Ten je důležitý: „Petřínská
věž“. A „Rumcajsova kapsa“? Obsahuje asi nožík, kapesník a šišku. 

Výživoví poradci se nám teď snaží pomoci seznamy alergenů a ne-
vhodných složek v našich potravinách. U lososa jsem se dočetla, že
alergenem je ryba... Když s obtížemi přečtu složení, mám jednak 
unavené oči a také po chuti. Klasickým příkladem je obyčejná žvý-
kačka = malá chemička. Doporučuji nečíst.
Co všechno už bylo problémem potravinářů? Vejce, kuřecí i hovězí
maso, koňské maso v lasagních, posypová sůl v polských výrobcích,
zapékané, zmrazované a opět rozpékané pečivo, kvalita brambor, pod-
tržené ovoce, zelenina plná dusičnanů, „bio“ džungle z celého světa...
S jednou věcí se nikdy nesmířím – s plýtváním. Jedna třetina vyrobe-
ných potravin končí v popelnicích a v odpadu! Kolik je v tom lidské
práce a peněz. A jak jedí, nebo spíš nejedí školáci v jídelnách? Nejedí
zeleninu, ryby, luštěniny, nedotknou se pečeného králíka, kachny (ani
jednou za čas), ve zbytcích končí brambory i buchty, pizza, omáčky,
těstoviny... A polévka? Té věnují jen pohled. Je pod jejich úroveň ne-
bo na ni nejsou zvyklé. Učitelé jim domlouvají marně.
Dva školáci z Brna, Sebastián a Ota, nafotili pět jídel a dali je na
Facebook. Jídla patřičně „upravili“, pak si jich všimli novináři a jejich
články o nevábné výživě dětí se dostaly k učitelům, rodičům a hlavně
ke kuchařkám. Smetanová omáčka s hráškem, hrachová kaše s pár-
kem, čevapčiči s bramborovou kaší... Lavina se rozjela. Jedna učitel-
ka, třídní učitelka, splašení novináři, ředitel školy, starosta Brna-střed,
psycholožka. Všichni jsou z toho rozpačití, kuchařky mají slzy na kra-
jíčku. Ředitel si zašel na oběd, na ochutnávku. Celý oběd ho potěšil,
pochutnal si. Oba školáci zatím sedí v nedaleké pizzerii.
Závěr? Starosta se chlapcům omluví, protože mění výživové normy
a učí dospělé sebedůvěře. To je nářez!
Rodiče, přijďte se podívat a ochutnat, co vaše děti jedí. Je fakt, že
všechno nemusí chutnat všem, ale můžete si vybrat, třeba i dietní,
bezlepkový pokrm. Vše je čerstvě upravené, předtím vhodně sklado-
vané a potom dobře ochucené.
Jídlo by opravdu mělo být příjemností. Dobrou chuť!
A nenechejte se otrávit. Si

Osadní výbory informují

Osadní výbor Ondřejov 
zve poutníky

na pouť do Ondřejova
26. července v 11:15
v kapli svaté Anny

Moc se na vás těšíme!

Fota: archiv Move2you

Ilustr foto: www.dokonalazena.cz
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Bratři Mackové poprvé spolu
Jedinečné shledání dvou bratrů se odehrává – možno říci exkluzivně – pří-
mo před našima očima. K prvnímu setkání výtvarníků Jiřího a Jaroslava
Macků totiž dochází v rýmařovském muzeu právě nyní, na červencové vý-
stavě. Oba je osud v mnohém spojil, oběma dal do vínku výtvarný talent 
a technické vzdělání, oba nadal zájmem o moderní umění, geometrii, 
architekturu, astronomii i východní filosofie, oba vedl k osobité tvorbě.
Zároveň je rozdělil, když mezi ně na dlouhý čas položil železnou oponu.
Ačkoli oba bratři Mackové tvořili a vystavovali, společně se jako výtvar-
níci dosud nesetkali. Jejich výstava, kterou v Galerii Pranýř a Octopus při-
pravil Jaroslav Macek se Stanislavem Divišem a Romanem Karlem, je
první společnou.
Život Jiřího Macka (1941–2008) a jeho o tři roky mladšího bratra
Jaroslava (1944) až do okupace v srpnu 1968 vedla po paralelních dra-
hách. Narodili se v Praze a přes tíhnutí k umění získali technické vzdě-
lání, jež je mělo existenčně zajistit. Oba posléze působili mimo jiné ja-

ko projektanti, Jiří ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových
měst a objektů a posléze v Metrostavu, Jaroslav byl asistentem archi-
tekta v barrandovských filmových ateliérech a po emigraci do Francie
v létě roku 1968 projektantem v kanceláři architekta. Inspirativní vliv na
jeho tvorbu měla i jeho pozdější práce v muzeu asijského umění Guimet
v Paříži.
Oba bratři začali intenzivně tvořit a experimentovat s výtvarnými tech-
nikami i stylem a výrazem v 60. letech. V té době vznikl zásadní cyklus
Jiřího Macka Pocta geometrii, který doprovází řada skic a studií, doklá-
dajících, s jakou pečlivostí promýšlel jednotlivé kompozice, vztahy me-
zi tvary, liniemi a barvami. Část dochovaných maleb, jež podle skic
vznikly, představuje instalace v malém sále Galerie Octopus. V Galerii
Pranýř pak mohou návštěvníci vidět tři rekonstrukce digitálním tiskem
na plátno, jež podle návrhů Jiřího Macka vytvořil kurátor Stanislav
Diviš. Vedle rozměrných obrazů Mackových geometrických experimen-
tů (Brána, cyklus Pocta geometrii, Pocta Mondrianovi) jsou vystaveny
také kresebné skici a soubor monotypů z poloviny 60. let, jež představu-
jí zcela jinou – expresivní – tvář Jiřího Macka studiemi emocí a nálad.
Protiváhou barevně sytých geometrických abstrakcí Jiřího Macka jsou
práce jeho bratra Slávka, byť i v nich je geometrie základním principem.
Obrazy v kolekci nazvané Noctis labyrinthus (Labyrint noci) jsou tlu-
mené v tónech (dominuje černá, tmavě modrá, grafitová), temnější a při-
tom prostorovější. Jejich společným tématem je labyrint, jenž má s od-
kazem k myšlenkám Friedricha Nietzscheho symbolizovat architekturu
lidské duše. Labyrint Jaroslava Macka je možná temný jako noc, přesto
neevokuje bloudění, ale naopak smysluplné hledání, rozjímání. Autor
sám přiznává inspiraci sbírkami orientálního umění, s nimiž přicházel do
kontaktu v muzeu Guimet, i studiem tibetského buddhismu (východní
myšlení zajímalo i jeho bratra Jiřího, jenž dokonce sepsal dosud nepub-
likovaného průvodce indickou filosofií). Ne náhodou labyrinty Jaroslava
Macka připomínají mandaly. Jejich geometrie není výbojná a zářivá ja-

Exponát měsíce
Vitrína s předměty běžného života a kultury 19. století stálé expozi-
ce rýmařovského muzea představuje dva exempláře vzácných ze dře-
va vyřezaných forem na máslo. Poměrně unikátní je forma kruhové-
ho tvaru. Vybrané části dřeva vytvářejí ornamentální a rostlinný de-
kor s lidovým motivem srdce, slunce či hvězd.
Jak můžeme o podomácku stlučeném, do těchto dekorativních forem
vytlačeném másle přemýšlet? Nešlo pouze o výrobu a následnou spo-
třebu másla. Máslo se pomocí forem ozdobilo, čímž bylo částečně
povýšeno na esteticky příjemný výrobek denní spotřeby. Tímto způ-
sobem mu byla také projevena úcta, což dnes jen stěží dokážeme po-
chopit a ocenit. V době nadbytku potravin, přeplněných supermarke-
tů, do kterých chodíme nakupovat denně a kde kupujeme másla po
desítkách kusů (jsou-li ve slevě), nezbývá na dekor, estetiku a úctu
čas. Přijďte se tedy alespoň potěšit pohledem na předmět předminu-
lého století, díky němuž máslo nebylo pouhým máslem.

Foto a text: Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Jaroslav Macek a Stanislav Diviš
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Poděkování Městskému muzeu a Informačnímu centru Rýmařov
V červnu učitelé a žáci bilancují svou práci a dosažené výsledky.
Chtěla bych této příležitosti využít a vyjádřit pochvalu a poděkování
pracovníkům Městského muzea a Informačního centra Rýmařov za
výbornou spolupráci v průběhu celého školního roku. V rámci výuky
výtvarné výchovy zhlédli žáci 2. stupně ZŠ Rýmařov nejen díla vy-
stavovaná v muzeu, ale mohli se i aktivně zapojit do připravených
výchovně-vzdělávacích akcí.
Připojili se např. k projektu ZUŠ a muzea Rýmařovské pověsti a vy-
tvořili řadu výtvarných prací, z nichž některé jsou součástí expozice
na zámku v Janovicích. V zámku a v kapli V Lipkách nám zaměst-
nanci muzea ochotně poskytli průvodcovskou činnost, kterou jsme ve
vyučovacích hodinách také využili. Žáci osmých ročníků v rámci
předmětu Svět práce mimo jiné navštívili externí expozici muzea
Dějiny textilnictví na Rýmařovsku, nacházející se v budově Hedvy

Brokát, a seznámili se s tímto fenoménem našeho kraje. Žáci devá-
tých ročníků v hodině němčiny navštívili oddělení německé dobové
literatury v příruční knihovně muzea a seznámili se s regionálními
sborníky a periodiky, ilustracemi a klasickou literaturou z druhé po-
loviny 19. a první poloviny 20. století psanou novogotickým písmem. 
Ráda bych ještě jednou poděkovala všem zaměstnancům Městského
muzea a Informačního centra Rýmařov za úžasnou spolupráci, vstříc-
nost, ochotu, trpělivost a dobrou náladu, která nás provázela po celou
dobu pracovních aktivit žáků v muzeu i mimo ně. Zejména děkuji ře-
ditelce Bc. Růženě Zapletalové, Petře Žváček Camfrlové a přede-
vším Mgr. Michalu Vyhlídalovi, který nám ochotně vyšel vstříc, při-
pravil nápadité animační programy pro žáky a s úsměvem se nám vě-
noval. 

Foto a text: Mgr. Jana Pupíková
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Jazzclub

Prestigefest opět komorní
Kulatiny je zvykem slavit pompézně, jsou ovšem i tací oslavenci, kte-
ří proti všemu očekávání volí komorní tón. Jubilejní desátý
Prestigefest, přehlídka rýmařovských kapel, která se na zahradě staré-
ho kina odehrává každoročně v samém finále června, se odvíjel právě
tak. Po ročnících bobtnání do dvoudenních a mezinárodních rozměrů
se pořadatelé z Jazzclubu SVČ rozhodli vrátit ke kořenům a uspořá-
dat festival v malém neboli večírek.
Místo, čas i myšlenka festivalu se nezměnily. Průřez místní scénou byl
však tentokrát podstatně kratší a skromnými prostory klubu Třináctka
i ryze nekomerčním účinkováním nakonec nepohrdli jen nejskalnější.
Program tak čítal sympatická čtyři hudební vystoupení, reprezentující
v duchu „prestižní“ tradice různé žánry domácí hudební tvořivosti.

Bigbít smíchaný v ideálním poměru s blues nabídl v úvodu Meclopín
Band, o poznání rockovější, ale i uhlazenější kreací kontrovali Key
Features, následováni hiphopovou improvizací Omega Stylu, který
rozpumpoval publikum bez ohledu na oslabení v týmu. Závěr festiva-
lu patřil surovému popu čtveřice We Play Aparát.
Stručnému, ale o to pohodovějšímu desátého ročníku Prestigefestu přá-
la i nebesa, která si víkendovou zásobu deště nechala „na potom“.
O něco menší úspěch měla několikanásobná písemná výzva odrazující
od vstupu na festival občany duševně zaostalé a neznalé základních no-
rem chování, kterou by bylo zjevně třeba napříště vyhlásit rozhlasem,
neboť někteří členové oslovené skupiny čtení bohužel neovládají. 

ZN

ko v abstrakcích bratra Jiřího z 60. let, naopak navozuje harmonii a po-
klidnou meditaci: „Obrazec labyrintu je třeba pojímat jako viditelnou
formu klidné dynamiky duchovního prostoru. To je prvotní poslání laby-
rintu. Cesta za poznáním sebe samého,“ shrnuje Jaroslav Macek.
Jiřího a Jaroslava Macka pojilo mnohé, co navzdory náhle odděleným

životům a vlastní osobitosti povahy i tvůrčího ducha proniká skrz jejich
díla. Návštěvníci muzea by si neměli nechat ujít jedinečnou příležitost
ke srovnání prací obou bratrů, jež jsou v tomto rozsahu společně vysta-
veny zcela poprvé. Výstava bratří Macků je v muzeu otevřena do 
25. července. ZN, foto: M. Vyhlídal

Key Features Omega Styl
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Organizace a spolky

70 let českého divadla v Rýmařově
Vážení čtenáři, jak již víte, v letošním roce oslavuje Amatérský di-
vadelní spolek Mahen města Rýmařova 70. výročí svého založení.
V březnu 2015 mohli diváci vidět úspěšnou francouzskou komedii
Marca Camolettiho pod názvem Na správné adrese, která se hrála
v nových kulisách od firem RD Rýmařov a Katr Stará Ves. Také dě-
ti si přišly na své a koncem června zaplnily velký sál SVČ, kde zhléd-
ly roztomilou pohádku Josefa Horáčka O čertovském křesle. Hudbu
ke kouzelným písničkám napsal Jiří Vystrčil a na CD nahrála hudeb-
ní skupina Dynamic. Oslavy výročí budou zakončeny v listopadu
2015 velkou fotografickou výstavou Divadlo Mahen 1945–2015, kte-
rá se uskuteční ve všech výstavních prostorách Městského muzea
Rýmařov.
Jak to bývá u mnohých spolků, i v našem divadelním kolektivu do-
chází po letech ke změnám. Z divadla odcházejí naši dlouholetí čle-
nové Radka Koláriková a Pavel Konštacký. Radka Koláriková půso-
bila ve spolku od roku 1990, plných 24 let, a hrála ve 35 hrách. Pavel
Konštacký přišel do spolku v roce 1999 a za 17 let zde odehrál 28 di-
vadelních her. Oba patřili mezi velmi dobré herce a za jejich přínos

pro naše divadlo jim patří upřímné poděkování.
Poděkování patří i těm, kteří v divadle nejsou vidět. Je to dlouholetý
kulisák Miroslav Havelka, osvětlovač Jan Přikryl, nápovědky Dáša
Koritárová a Miroslava Orlíková, dlouholeté biletářky Dagmar
Doláková a Anna Wágnerová, naše věrná „kasička“ Marie Ihnátová,
kameramani Josef Litvik a Milan Vrana, fotografové Libor Vašík,
Martin Wnenk a v neposlední řadě Mirek Škoda, kteří nám pomohli
uchovat za poslední léta obrovský kus naší práce na filmových záz-
namech nebo fotografiích, jež budou uloženy v Městském muzeu
Rýmařov pro další generace. Děkujeme také sponzorům, kteří při-
spěli do divadelní káry. Je to město Rýmařov, Lékárna Karajannis,
Klempířství Pipa, Voda – topo – plyn Miloš Bednář, Hotel Praděd –
Michal Háma a Pohřební služba – František Filip.
Vážení diváci a příznivci divadla Mahen, jsme nesmírně rádi, že nám
zachováváte přízeň, a těšíme se na váš další potlesk. Všem mockrát
děkujeme, víc vám dát nemůžeme, ale rádi vás pozveme na další dob-
ré divadlo. Hana Vystrčilová

Euroregion Praděd je plnoletý
Zdá se to k nevífie, ale Euroregion Pradûd, pÛsobící
v na‰í ãásti ãesko-polského pfiíhraniãí, si v ãervenci
pfiipomene 18. v˘roãí vzniku. 
Již počátkem devadesátých let, brzy po otevření
hranic, byly zahájeny první přeshraniční kontakty
zástupců komunální sféry z českých a polských
příhraničních oblastí. Na české straně z území 
okresů Jeseník a Bruntál, z polské strany to byli
zástupci obcí Opolského Slezska. Pokračováním
a prohlubováním těchto kontaktů se postupně dospělo k myšlence for-
malizovat vznikající spolupráci zřízením společného euroregionu.
Příprava na vznik euroregionu byla v širším okruhu představitelů
měst a obcí z obou stran hranice zahájena na počátku roku 1997.
Byly dohodnuty základní principy fungování a stanoveno, že každá
národní část bude mít sídlo v rámci svého území. Na návrh polské
strany byl euroregion pojmenován podle nejvyššího vrcholu Jeseníků
– Pradědu.
Dne 2. července 1997 byla v Jeseníku slavnostně podepsána rámco-
vá dohoda o vytvoření euroregionu na pomezí Moravy, Slezska
a Opolského Slezska, česko-polského Euroregionu Praděd. Za čes-
kou stranu dohodu podepsali předsedové sdružení obcí Bruntálska,
Jesenicka, Osoblažska, Rýmařovska a Vrbenska, jmenovitě pánové
Ivo Vykopal, Petr Košacký, Jiří Franc, Pavel Kolář a Zdeněk Jarmar. 
Nedlouho po podpisu dohody byl vytvořen společný znak, který od
té doby obě části euroregionu používají. Zeleně vyznačená hranice

od Javornicka přes Zlatohorsko po Osoblažsko v něm symbolicky
spojuje obě národní vlajky.
Euroregion Praděd si dal do vínku zejména podporu idejí přeshranič-
ní spolupráce, evropské jednoty, rozvoj přátelských a vzájemně vý-
hodných kontaktů mezi oběma územími, péči o zachování společné-
ho kulturního a přírodního dědictví. Jedním z cílů při vzniku eurore-
gionu bylo na regionální úrovni napomáhat všem činnostem, které
povedou k začlenění obou států do Evropské unie.
Osmnáct let dosavadní spolupráce přineslo stovky společných pro-
jektů i přátelství a společné úsilí v těžších chvílích. To představuje

P. Konštacký a R. Koláriková, Všechno na zahradě, rok 2010

P. Konštacký a R. Koláriková, Pod praporem něžných dam, rok 2012
Fota: archiv Mahenu

Foto: archiv EP
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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.
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

Kouzelná buřinka zvítězila v pétanque
V pofiadí ‰est˘ turnaj v pétanque, kter˘ je souãástí krajské sportovní olym-
piády handicapovan˘ch, pfiipravila r˘mafiovská organizace Spoleãnosti pro
podporu lidí s mentálním postiÏením na ãtvrtek 25. ãervna. 

Letos se turnaj v pétanque, hře, která má původ ve francouzském
Středomoří a jejíž počátky sahají až do starověku, odehrál na hřišti
Základní školy Rýmařov na ulici 1. máje. Bojovnost zde prokázalo
sedm družstev – tři družstva z rýmařovské Kouzelné buřinky, dvě
z Bruntálu a dvě ze Základní školy Rýmařov na Školním náměstí.
Souboj systémem každý s každým vyvrcholil napínavým finále poté,
co družstva Červené a Černé buřinky a družstva Srdíček a Sluníček
dosáhla shodného počtu bodů. Musel tedy rozhodnout rozstřel.
Vítězem se nakonec stalo družstvo Červené buřinky Rýmařov, druhé
místo zaslouženě vybojovala Černá buřinka a bronz si odvezlo druž-
stvo Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením z Bruntálu.
Zkrátka nepřišli ani soutěžící z nemedailových pozic. Čtvrtá skonči-
la Modrá buřinka, pátí hráči Polárky Bruntál, šestí Sluníčka a sedmí
Srdíčka ze Základní školy na Školním náměstí. Po slavnostním vy-
hodnocení a předání cen čekal na soutěžící chutný oběd. Letošní tur-
naj v pétanque podpořily zázemím, technickou podporou i finančně
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, školní jídelna na ulici 1. máje,
Středisko volného času Rýmařov, město Rýmařov, krajský výbor
SPMP Ostrava a Diakonie ČCE – středisko Rýmařov. JiKo

Sedmé Keltské slavnosti
Ač se to nezdá, Keltské slavnosti letního slunovratu se letos uskutečni-
ly už posedmé. Proběhly tradičně na chatě Švýcárně a v Karlově pod
Pradědem ve dnech 19. a 20. června. Organizátoři byli jako každý rok
závislí na rozmarech jesenického počasí. A to nezklamalo. V pátek na
Švýcárně jsme začínali přeháňkou, a než jsme se dostali k uctění pa-
mátky obětí hor, začala se valit mlha. Když se rozpustila a vyjasnilo se,
zavládly noční teploty, které se rozhodně nedaly nazvat letními. 
Páteční vystoupení jsme opět spojili s uctěním památky těch, kteří v ho-
rách nalezli naplnění svého osudu. Velmi nás těší, že si na Švýcárnu na-
chází cestu stále více lidí, a chápeme ty, kteří by rádi přijeli, ale mají
problém s dopravou. Švýcárna má své ubytovací limity a pěšky tam
a zpátky je to přece jenom kus cesty. Ale i tak se nás sešlo dost a stihli
jsme i obřad zahájení pod širým nebem. Ale bylo to o fous! Po oficiali-
tách jsme se přesunuli dovnitř, kde jsme si užili, ostatně jako každý rok,
zahajovací koncert.

Sobota nás přivítala modrou oblohou. Během několika minut se počasí
změnilo a začalo se poměrně rychle zatahovat. To ale nebránilo stánka-
řům a řemeslníkům, aby zaujali svá stanoviště, a již po deváté hodině
začaly vonět první dobroty. Nechceme dlouze vypočítávat, co všechno
mohl návštěvník slavností okusit – nabídka byla skutečně pestrá. Jako
už po několikáté se přesně v deset hodin, tedy v čase oficiálního zahá-
jení, spustila dešťová přeháňka. Skoro to vypadá, jako by dávní keltští
bohové měli smysl pro černý humor anebo nás zkoušeli, co vydržíme.
A my jsme vydrželi. Úvod se o několik minut posunul, ale všichni se
dočkali, a pak už věci běžely zaběhnutým tempem. U chaty Edison ob-
sadili své obvyklé místo Šviháci, v hospůdce U Yettiho koncertovali
Kentauři a přímo u Ostřížka se střídal Kelt Grass Band s uničovským
Hubertusem. Samozřejmě nechybělo stanoviště Záchranné stanice han-

mimořádně silný a neocenitelný základ pro rozvoj spolupráce v ná-
sledujících letech. Principy, které před osmnácti lety zakladatelé 
euroregionu sledovali, mají trvalou platnost. 
Tři dny po slavnostním podpisu smlouvy o vytvoření Euroregionu

Praděd se nad Jeseníky zatáhly těžké mraky s nadnormálním spadem
dešťových srážek a celé území euroregionu postihla ničivá povodeň.
Ale to je již jiná, smutnější kapitola historie.

Ing. Zdeněk Jarmar, ředitel kanceláře Euroregionu Praděd

Fota: Daniel Bechný, Alena Tichá a archiv Kelt Grass Bandu
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dicapovaných živočichů, která se letos mohla mimo jiné pochlubit 
exempláři jezevce, mývala, vydry a dalších. Na své si přišly i děti, a to
nejen při lovecké stezce. Ukázky soubojů napříč časem se střídaly s hu-
debními sety a počasí se až na jeden lehký exces umoudřilo. Na plavky
to samozřejmě nebylo, ale mohli jsme odložit kožešiny, fleece, softshell
a někteří i moiru.
Den se pomalu přehoupl do druhé poloviny, nikdo si tentokrát nestěžo-
val, že je nabídka jídla příliš úzká, a došlo i na soutěže pro dospělé, ob-
líbené ruční řezání klády. Dorazil i další zavedený host – bubenický 
orchestr BORIS z Opavy – a zakončil celodenní program.
Večer jsme se setměním zapálili louče a vydali se k hospůdce U Yettiho,
kde byla připravena hranice, která po velmi pěkné ohňové show vzplála
navzdory ne zcela příznivému počasí. Zábava pokračovala do pozdních
nočních hodin a nikomu příliš nevadily mraky valící se nad údolím. 

Co říci na závěr – v první řadě samozřejmě chceme poděkovat těm, kdo
se podíleli na zdárném průběhu letošního ročníku slavností. Všichni,
kdo nějakým způsobem přiložili ruku k dílu, si zaslouží náš obdiv.
A pak samozřejmě děkujeme těm, kdo si v pátek a v sobotu našli cestu
na naši akci, a pevně věříme, že to nepokládali za ztracený čas. Už teď
vám můžeme slíbit, že o Keltských slavnostech letního slunovratu 2016
minimálně přemýšlíme. Tomáš Tichý

Římskokatolická farnost Ruda
u Rýmařova

srdečně zve na
Pouť  k Panně Marii Sněžné

9. srpna 2015

v 9:00 mši sv. celebruje
P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D., 

děkan
v 11:00 mši sv. celebruje

Mons. František Václav Lobkowicz, 
biskup

ve 13:00 křížová cesta

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018
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. 

Obec Lomnice
Starostkou obce Lomnice je druhé volební období Anna Šomodíková
(Sdružení nezávislých kandidátů). Rodačka z Rýmařova do Lomnice
jezdila od dětství za babičkou a tetou. Trvale žije v obci od roku 1981.
Než nastoupila do funkce starostky, pracovala jako účetní.

Jaké priority budete v novém volebním období ve své obci uplatňovat?
V novém volebním období se chceme hlavně věnovat problému, kte-

rý naši obec trápí již několik let. Je to bezpečnost občanů při pohybu
kolem hlavní komunikace, která prochází celou obcí směrem
z Bruntálu na Olomouc. Otevřením přechodu do Polska se zvýšila
frekvence průjezdu vozidel, a to hlavně kamionů, přes naši obec.
Pokoušeli jsme se, zatím bezúspěšně, žádat o dotace EU na cyklo-
stezku, příp. Moravskoslezský kraj na jednotlivé etapy. 
V oblasti životního prostředí chceme řešit hlavně likvidaci a čištění
odpadních vod. Máme zpracovánu projektovou dokumentaci na pro-
jekt Rozšíření a intenzifikace ČOV u bytovek. Tuto stavbu budeme re-
alizovat již v letošním roce. Naše vesnice je situována podél hlavní
cesty a vybudovat centrální kanalizaci by bylo vysoce nákladné, pro-
to budeme spíš podporovat budování domovních čistíren.
Další projekt, kterému se chceme v tomto období věnovat, je rekon-
strukce a přístavba hasičské zbrojnice. Naši hasiči zajišťují akce-
schopnost nejen pro Lomnici, ale i pro okolní obce a vyjíždějí i k do-
pravním nehodám. Zázemí, které mají k dispozici, již nevyhovuje je-
jich potřebám.
Chystáme se rovněž reagovat na potřeby našich seniorů a vybudovat
bezbariérový přístup na obecní úřad, který dosud sídlí v prvním patře.
Nadcházející období nebude jen o budování nových projektů, ale če-
ká nás údržba i oprava těch vybudovaných a realizovaných.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdůležitější a proč?
Z mého pohledu je nejdůležitější bezpečnost občanů při pohybu v ob-

Foto: archiv OÚ Lomnice
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ci. Proto je prioritou číslo jedna vybudování komunikací pro chodce
a cyklisty v celé obci. Máme již zpracovánu novou projektovou do-
kumentaci pro první etapu projektu Smíšené stezky v úseku od ob-
chodu Prima po obecní úřad a podánu žádost o dotaci ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury. Připravujeme další etapy vybudování no-
vého chodníku a zároveň opravu stávajícího.
Z jakých zdrojů budete financovat své projekty?
Jsme malá obec s 500 obyvateli a hospodaříme s vyrovnaným rozpo-
čtem cca 9 milionů korun. Budeme se snažit maximálně využít dotač-
ních prostředků, tak aby náklady hrazené z rozpočtu obce byly vždy
minimální.
Budete při realizaci projektů spolupracovat i s některými starosty 

okolních obcí Rýmařovska?
O spolupráci s okolními obcemi ze Sdružení obcí Rýmařovska a Místní
akční skupiny Rýmařovsko již napsali mí kolegové v předešlých přís-
pěvcích. Lomnice je i členem sdružení obcí Mikroregion Slezská Harta,
kterému jde především o rozvoj turistického ruchu na blízké přehradě,
proto jsou zpracovávány společné projekty s využitím dotací v této ob-
lasti (vybudování mol, podpora lodní dopravy apod.).
Které odvětví je pro vaši obec nejdůležitější a proč?
Populace v naší obci stárne. Z trvale obydlených domků se stávají
chalupy a mladí lidé odcházejí za prací do velkých měst. Cílem nás
všech v obci je mít kvalitní školu a školku a podporovat zaměstnanost
v obci a v nejbližším regionu tak, aby mladí v Lomnici rádi žili.

Z okolních obcí a měst

Národní kolo soutěže Zlatý list
Nedávno se v areálu ZŠ Břidličná uskutečnilo krajské kolo přírodověd-
ně-ekologické soutěže Zlatý list, pořádané Českým svazem ochránců
přírody. Účast byla vysoká, sešlo se 50 družstev z 18 škol

Moravskoslezského kraje. V kategorii M obsadilo 1. místo a do závě-
rečného celorepublikového kola postoupilo šestičlenné družstvo žáků 
6. třídy ZŠ Břidličná a v kategorii S zvítězilo družstvo ze ZŠ Mladecko.
Naše družstvo Veverčáků se 15. června vydalo na týdenní soustředě-
ní do RS Jiskra v Náměšti nad Oslavou, kde se v jejich kategorii se-
šlo 15 nejlepších družstev z celé ČR. Během týdne byl pro soutěžící
připraven bohatý program složený z přednášek, exkurzí a terénních
cvičení. Kromě výuky však na ně čekaly hry, soutěže, táborák
i spousta nových kamarádů. V průběhu pobytu si jednotlivé týmy vy-
sloužily body za obhajobu „Práce pro přírodu“. Zde jsme z možných
deseti bodů získali 8,5 a obsadili jsme 3.–5. místo!
V pátek na družstva čekala náročná soutěžní stezka s úkoly z ornito-
logie, entomologie, krajinné ekologie, botaniky atd. Utahaní, ale spo-
kojení se naši po skoro čtyřech hodinách dostali do cíle.
Sobotní dopoledne bylo odpočinkové, ale i tak by se napětí dalo krá-
jet. Po obědě totiž následovalo vyhlášení výsledků. Naši Veverčáci
obsadili nádherné 9. místo. Gratulujeme!

Foto a text: Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Škola do přírody
Před šesti týdny se ZŠ Břidličná
zapojila do soutěže pořádané
společností Veolia na téma bio-
diverzita. V kategorii Mokřady
jsme sestavili družstvo ze žáků
9. třídy ve složení Karolína
Hricová, Marie Paličková, Nela
Zbořilová, Marie Zaoralová
a Robin Kopečný, v kategorii
Ohrožená biodiverzita se příle-
žitosti chopilo družstvo 6. A ve složení Adéla Poláčková, Jakub
Ujfaluši, Eva Horňáčková, Zdeněk Válek, Lukáš Válka, Eliška Hánová
a Anna Hromadová. Všichni se pustili do práce a v určeném termínu 
odeslali práce s názvem Druhová diverzita v uměle vytvořených nádr-
žích a Lišejníky jako bioindikátory čistoty ovzduší.
Práce dětí z Břidličné se zalíbily porotě natolik, že získaly nejvyšší
ocenění. A tak se v pátek 19. června obě družstva za doprovodu pe-
dagoga rozjela rychlíkem směr Praha, kde se konalo slavnostní vy-
hlášení vítězů soutěže a předání cen. Po vyhlášení jsme se zúčastnili
zajímavé exkurze do dějin úpravy pitné vody a vodovodních rozvo-
dů. Družstva na prvních místech navíc získala jako hlavní cenu výlet

do některé z přírodních re-
zervací v ČR. Takže se už ne-
můžeme dočkat, až se v září
rozjedeme na rybník Katlov
a seznámíme se se světozná-
mým rybářem a cestovate-
lem Jakubem Vágnerem.

Fota a text: 
Mgr. Květa Děrdová, 
koordinátorka EVVO
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Z okolních obcí a měst

Sobota 18. července – Hornické dny
9:00–15:00 – prohlídka podzemí Horního Města – úpadní „Eva“ pod
obecním úřadem
V sobotu bude opět odvodněna štola a za přítomnosti odborného do-
zoru bude zpřístupněna úpadní „Eva“ a dalších cca 100 m staré dě-
dičné štoly sv. Antonína Paduánského, kde můžete tak jako vloni
zhlédnout těžkou práci našich předchůdců, kterou podstoupili, aby 
uživili své rodiny. Je nutné si vzít starý oděv, rukavice a vysoké ho-
línky. Přilbu a svítilnu dostanete zapůjčenou. Prostory jsou znečiště-
né od stojící bahnité vody, úzké, místy i nízké, a tak je to adrenalin
jen pro náročné. Rozhodně jde o zážitek, který si můžete zopakovat,
pro některé první pokus, ale jistě ne poslední.

9:00–15:00 Turnaj v malé kopané – sportovní areál
13:00–15:00 Facepainting
14:00–15:30 Hornická discoshow pro děti
14:00–19:00 Centrum Dráček – skákací hrad

15:30 Příjezd císaře Rudolfa II. s družinou – předání klíče 
od obce

15:45 Bernardini
17:00 U2 revival
19:00 Bára Basiková
20:00 Diskotéka

Neděle 19. července – Hornoměstské hody
10:00 Historický průvod obcí od kulturního domu 

– vrácení klíče od obce
11:00 Mše svatá v kostele sv. Marie Magdalény

13:00–18:00 Dechová hudba Moravská veselka
15:00 Josef Zíma

Tento projekt je spolufinancován 
z prostředků Nadace Landek Ostrava

Hornické dny a Hornoměstské hody 2015

Vodníci zkolaudovali rybník v Ryžovišti
Čtyři roky čekal na opra-
vu rybník nad Ryžoviš-
těm, který byl v roce
2010 vypuštěn z důvodu
havarijního stavu výpus-
tě. V roce 2011 zastupi-
telstvo obce schválilo při-
pravit projektovou doku-
mentaci a žádost o dotaci
na projekt Obnova re-
tenční nádrže. Obec dota-
ci získala a v roce 2014 se
na rybníku začalo praco-

Ilustrační fota: Miloslav Marek a Ing. Malík

Fota: Radek Vráblík
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vat. Nádrž byla kompletně odbahněna, byl vybudován nový vypou-
štěcí objekt a kanál bezpečnostního přelivu a nově byly vybagrovány
dvě tůně pro obojživelníky a raka říčního. Stavbu, kterou finančně
podpořila dotace z Operačního programu Životní prostředí, realizo-
vala firma Kareta, s. r. o.
Formálně byl rybník v Ryžovišti zkolaudován v únoru tohoto roku,
ale spoluobčané a místní vodníci čekali na lepší počasí a slavnostně

jej uvedli do provozu až v neděli 14. června. Obec ve spolupráci
s místními spolky, především se sborem dobrovolných hasičů, uspo-
řádala pro tuto příležitost vodnické radovánky plné her a soutěží pro
děti. Nechybělo ani vystoupení místních dětí z mateřské školky nebo
ukázka rýmařovských rybářů, jak se správně chytají ryby na udice. 

Eva Lašáková, Radek Vráblík

Akce hradu Sovince

Velkolepý rytířský turnaj
11. a 12. července 2015

Na příkaz císaře
Akce roku!

Ve 13:00 bitva s dobýváním hradu.
Nefalšované souboje na palcáty, sekery i meče.

Život a etiketa při námluvách na středověkém hradě,
módní přehlídka historických oděvů.

Účinkují:
Skupina historického šermu Bibus Spiritus – výteční šermíři
z Prahy přijedou na Sovinec poprvé! Skupina z mateřského hradu
Bezdězu staví své programy na středověkých pověstech a divadelní
scény kombinuje s nejvyšší formou scénického šermu!
Těžkooděnci v plných zbrojích Taranis – famózní rytíři kladou dů-
raz na vyváženost mezi příběhem a šermem v nejvěrohodnější podo-
bě včetně všech rekvizit.
Šermířská a divadelní společnost Grál – nabízí oblíbené programy
postavené na humoru a komunikaci s dětským divákem.
Skupina scénického šermu Vae Victus – na Sovinci poprvé s kombi-
nací šermu a divadla s rýmovanými dialogy, okořeněnými humorem.

Loutkové Kašpárkovo divadlo
Sokolníci s výcvikem dravých ptáků

Dělostřelecký polní tábor s ukázkou zapomenutých řemesel

Škrhola a lotři ze mlýna
25. až 26. července 2015

Staré pověsti české a pohádky s Bílou paní.
Mimořádně bohatý celodenní pohádkový program.

Účinkují: divadlo Dell Arte, Kejklíř Vítek, 
šermíři Revertar a Allegros.

Za čest krále 
1. až 2. srpna 2015

Sovinec v temné době války třicetileté.
Šarvátky a přestřelky při obléhání hradu. Po oba dny ve 13:00 bitva!

Výstava zbraní a obléhací techniky 
s ukázkou zapomenutých řemesel. 

Účinkují: šermíři Asmodeus, Valmont, mušketýři Corporal 
a divadlo Kašpárkův svět. 

Mezi návštěvníky nejoblíbenější akce.

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku - 5. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž jsme vybrali čtr-
náct z nich. Mnoho z vás, čtenářů, si teď asi řekne, že uhádnout je bu-
de jednoduché, vždyť kdo by neznal třeba Rešovské vodopády, roz-
hlednu v Nové Vsi či skalní masiv na Rabštejně. Ale opak bude prav-
dou. Vybrali jsme tentokrát méně známá přírodní zákoutí a pozoru-

hodná místa, která byste
v internetových fotogaleri-
ích možná nenašli. Do na-
šeho okruhu jsme nad rá-
mec Rýmařovska tentokrát
zařadili i Karlovu Studánku
a její okolí. 
Připomeňte si čtrnáct zají-
mavostí našeho regionu
prostřednictvím soutěže
a nechejte se třeba inspiro-
vat k výletu. Všem soutěží-
cím přejeme nejen příjem-
né zážitky při putování je-
senickou přírodou a Rýma-
řovskem, ale také úspěch
v soutěži při poznávání jed-
notlivých zadání.
Okopírované nebo vystři-
žené soutěžní kupóny za-
šlete na adresu redakce:

Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete
vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 14 s fotogra-
fií vyjde v RH č. 23/2015 v pátek 18. prosince. Kupóny 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. 5
Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

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

✃

Zvou Špinavci

Zvou Špinavci
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Z historie

Není jednoduché dopátrat se důvodů nápadné změny, ba dokonce osla-
bení významné strategické součásti městského opevnění asi po smrti
pána Moravy Jana Jindřicha Lucemburského a nástupu jeho synů, vla-
daře a staršího markraběte Jošta a jeho bratrů, mladších markrabat
Prokopa a Jana Soběslava, někdy v druhé polovině 14. století. Zdá se,
že původní záměr byl zřejmě o mnoho náročnější a stavět se nejspíš mě-
la monolitická pevnost podle tehdy moderních zásad z kamene (viz na-
př. hrádek v Kunraticích). Z historických souvislostí však soudíme, že
při počátečních pracích zastihly stavebníka nečekané události. Původní
plán nejspíše ohrozila již první občanská válka moravských markrabat
(1381). Třeba říci, že rabštejnské panství patřilo markraběti Joštovi.
V nebezpečné situaci se nedalo riskovat a muselo nastoupit rychlé ná-

hradní řešení, jehož výsledkem bylo časově méně náročné a možná jen
dočasné dřevěné opevnění. V uvedené souvislosti se objevuje další 
otázka, zda k původnímu plánu nepatřila též stavba věže v severozá-
padním cípu opevnění, jež nebyla dosud spolehlivě vyřešena, ale kon-
cepci kompaktního zařízení by zpochybnila. Z kamenného objektu, kte-
rý bývá kladen až do druhé poloviny 15. století, což může být sporné,
se zachovala jedna celá zahloubená a další částečná zeď, dusaná hlině-
ná podlaha a přízemní vstup tvořený třemi hlinitými schody. Na podla-
ze se našlo několik fragmentů loštických hrnců z konce 14. či nejvýše
z prvních desetiletí 15. století.

Původní kamenná fortifikace a pozůstatky starších staveb byly rozebrá-
ny a jejich zbytky zmizely pod novým zásypem včetně mírné propadli-
ny vzniklé sedáním výplně starého hradního příkopu na severu.
Nasypaná vrstva obsahovala vedle keramiky z druhé poloviny 14. sto-
letí převažující světle žlutou hlinitou složku rozpadající se chloritické
břidlice, oranžové písčité polohy a především opět neobyčejně silnou
příměs přebývajícího odpadu železářské hutě, strusku, zlomky přepále-
ných stěn pecí se zbytky taveniny i úlomky železné rudy. Častěji obsa-
huje hematit či martit (hematit s magnetovcem) z Hornoměstské zatáč-
ky (Pittenwaldu), přímého sousedství města (Edrovic), nejvýše ze vzdá-
lenosti 0,5–1,5 km, výjimečně i vysoce kvalitní magnetovec z Karlova.

Materiál vyplnil celý snížený prostor mezi valy, které tím přestaly exi-
stovat. Sníženina uvnitř podél valu souvisí s propadáním půdy v mís-
tech vnitřního zahloubení a dřevěné opěrné konstrukce. Val zcela ztratil
původní funkci a vnější stěny nyní tvořily svahy nové fortifikace.

Plošina temene se vyrovnala a zvedla v průměru 1–1,5 m a místy ještě
výše. Tím se oproti staršímu rozměru prostor Hrádku logicky zmenšil.
Obdobná opevnění se někdy nazývají sypanými hrádky. Vznikla, zdá
se, provizorní pevnost na zcela odlišném principu, než byly předchozí.
Obdobou by mohly být opevněné sruby, budované ve stejné době nebo
o málo později k do-
časnému taktickému
použití (Vítkov, asi
Liščí vrch). 
Nad starší kamennou
stavbu paláce situova-
li dřevěnou obytnou
stavbu posunutou pro-
ti starším základům
více k jihu a zahloubi-
li ji 0,8 m do nově
utvořeného povrchu
značeného řídkou va-
lounkovou dlažbou.
Dokonale udusaná
hliněná podlaha sute-
rénu, druhotně vypá-
lená do tvrdé lesklé

Proměna Hrádku v druhé půli 14. století

Hrádek roku 1405 (1 příkop, 2 městský příkop, 3 jihovýchodní pří-
kop, 4 prohlubenina, 5 zbytky polského plotu, 6 nový dřevohlinitý pa-
lác, 7 brána, 8 zbytky palisády)

Podlaha suterénu paláce, rozebírání kontrolního bloku, kusy spečené
mazanice

Pod dusanou hlinitou podlahou patrné základy staršího paláce

Rozebírání kontrolního bloku

Plánek dřevěného paláce poslední fáze hradu

-13-2015  1.7.2015 14:25  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2015

25

červené krusty, nedosáhla starších kamenných základů. Vně zaujala
stavba rozměry 8,3 m x 9,5 m a uvnitř vymezila prostor 6,4 m x 8,4 m.
Nepravidelný obdélník směřuje v ose zhruba od severu k jihu.
Nejsilnější byla západní zeď tloušťky 0,9 m, aby lépe vzdorovala pře-
vládajícím západním větrům. Východní stěna dosahuje 0,8 m a obě pro-
tilehlé jsou nejslabší (0,6 m). Vstup do suterénu prohloubili v jižní stě-
ně v šíři 2 m a ohraničili dvěma kameny a několika kůlovými jamkami.
Do přízemí se vstupovalo po několika dřevěných stupních. Pod vcho-
dem ležela rozsypaná zrnka vikve, jež tvořila v 15. století sice nepříliš
chutnou, ale vydatnou část středověkých kaší. Do stejného místa pro-
padly mírně ožehlé úlomky drobné tesané a jemně broušené osmiboké
pískovcové kropenky s miskovitou prohlubeninou na svěcenou vodu
a zdobenou na vnějších plochách „jeptiškami“, častým motivem vr-
cholné gotiky, a pokračující na spodině nádobky zlomkem sloupku.
Zajímavými nálezy jsou i torzo dívčí panenky a kotoučky dětmi opra-
cované rozpadající se břidlice, snad se jednalo o snahu vytvořit prstenec
(rotující závažíčko) pro káču.
Základy nejspíše roubené budovy tvořil věnec z opracovaných trámů
(profil 0,2 m x 0,2 m), položený ve žlábku na podlaze suterénu podél
celé paty zahloubení. Konstrukci spodní části stavby zajišťovalo vnitřní

roubení a v jeho v rozích se docho-
val systém spojování trámů na ry-
binu. V hliněné podlaze byly roz-
místěny kůlové jamky, které spolu
s četnými zbytky spálených prken
prokazují vnitřní dělení na část se
zlomky mlecího zařízení (žernovu)
a brusu se zbytky jejich dřevěných
částí. Kravský řetěz signalizoval
stání pro dobytek a třetí, deskami
ohraničený díl sloužil jako obilný
kotec. Obsahoval hromadu spále-
ného zrna z úrody v roce 1404.
Dochovalo se kolem půl metráku
zrnek pšenice jednozrnky (obec-
né), ječmene, směsi několika typů
žita, ale překvapením byl vzácný
a patrně nejstarší moravský výskyt
zrn pohanky. Hojnou plevelnou
příměsí byl sveřep stoklasa. Kromě
vzorku, který je deponován v mu-
zeu, zkoumal část významný 
archeobotanik RNDr. Emanuel
Opravil (†2005) z Opavy a fakulta
historické agrobiologie Vysoké
školy zemědělské v Brně (nyní
Mendlovy) pod vedením prof.
RNDr. Františka Kühna (†1995).
Zatím bylo předmětem zkoumání
jen kolem dvou desítek gramů
vzácného materiálu (ohněm dobře

konzervovaného), a nález tak může
obsahovat i další překvapení. 
Destrukce se stopami požáru, jež
vyplnila prostor zahloubení stavby,
obsahovala vysoké množství ma-
zanice stěn včetně stropního výma-
zu s otisky prken a kulatých trám-
ců. Pevné dřevěné stropy byly
z trámů kruhového profilu, podla-
hu v nadzemní části stavby tvořila
dřevěná prkna a stěny masivní sru-
bová konstrukce (kulatina dosaho-
vala v profilu průměru 0,3–0,4 m).
Vnitřní i vnější stěny konstrukce byly opět pokryty vrstvou mazanice
včetně stropů. Obdobné stavby se nazývají domy v kožichu. Podle otis-
ků mazanice se nejednalo o méně pevné hrázděné zdivo, kde je zákla-
dem stavby dřevěný trámcový skelet vyplněný špalíky dřeva obtočený-
mi koudelí a omazanými vně i uvnitř hlínou. Mazanici tvořila hlína smí-
šená s obilnými a travními stébly, jež bránily praskání a rozpadání.
Kromě stavebních prvků promísily destrukci zvířecí kosti, množství růz-
ně přepálených fragmentů keramiky, úlomky i celé kovové předměty.
Mimo stavbu se nacházely zbytky koňských postrojů či další hmotné do-
klady. Destrukce vně nejspíš jednopatrové stavby umožňuje odhadnout
výši nadzemní části stěn (bez strmé sedlové střechy) na víc než 3 m. 

Ruiny staveb poslední fáze městského hradu nás po odkrytí přivítaly sil-
ným a trvalým pachem spáleniny, markantními stopami ohně vysoké
teploty, výrazným odérem sazí, čmoudu a síry ještě víc než 500 let po
zániku sídla. Zápach nás provázel celá léta výzkumu, až jsme si na něj
zvykli, a dodnes je cítit z předmětů poslední fáze městského hradu. 

Foto, repro a text: Mgr. Jiří Karel
(Goš, V., Karel, J.: Tvrz v Rýmařově, Archaeologia historica, 17/92,
Brno 1992; Goš, V., Karel, J., Novák, J.: Nadzemní objekt 14.–15. stol.
v Rýmařově-Hrádku, Časopis SlM B vědy historické, XXIV/2, SM
Opava 1975; Karel, J.: Archeologie středověkého Rýmařova, Rýmařov
2001; Dokumentace archeologického výzkumu 1969–71, 1975–88,
Muzeum Rýmařov ad.)

Obilí z roku 1404 v kotci

Kotoučky vyrobené dětmi z břidlice (káča?)

Dívčí panenka
Ozdobný baňkovitý kachel z pa-
láce Pohárkovitý kachel z paláce

Detail obilí 
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Chybí nám kultura dialogu
Mile mě překvapilo, že v rubrice Naše listárna vyjadřují své názory
občané, kterým není osud města lhostejný. Zarazil mě však způsob
a styl odpovědí na vznesené připomínky.
Občan má právo na svůj názor, a ten, kdo odpovídá, nemusí hned vo-
lit urážlivý tón, ale měl by dokázat slušně vysvětlit souvislosti, které
vedly k tomu či onomu rozhodnutí.
Pod dojmem vyhrocené diskuse jsem si vzpomněl na vyjádření osob-
ností, která stojí za pozornost a zamyšlení. V pořadu Jak to vidí na
ČRo2 dne 7. listopadu 2014 host Mons. Václav Malý, světící biskup
pražský, odpověděl na otázku, jaká je současná politická kultura, toto: 
„Chybí kultura dialogu, protože automaticky ten, kdo má jiný názor,
tak je vnímán, a mnozí představitelé takto jednají, že je to nepřítel.
Chybí kultura naslouchání, abych nejdříve vyslechl, co druhý říká,
jak smýšlí, a potom tedy na to reagoval. Chybí kultura tolerance, pří-
liš se jaksi vymezují postoje, vyhraňují se, a přece já mohu chápat
i jiný názor někoho jako obohacení svého pohledu, nebo případně ja-

ko korekci svého pohledu. Chybí opravdu rozvinutá občanská spo-
lečnost, chybí nám duchovní elity, které by ve správný čas dovedly ří-
ci správné slovo, aniž budou zaštítěny mocí. V tomto vidím tedy ne-
dostatky, ale to, co stále teď zdůrazňuji, záleží hlavně na nás obča-
nech, a ne pořád jenom spoléhat na to, že to vyřeší politické strany,
že to vyřeší volby jednou za čtyři léta.“
Pokud by někoho uvedené myšlenky nepřesvědčily, tak snad autoritu
prezidenta T. G. Masaryka nikdo nezpochybní. V knize Karla Čapka
Hovory s TGM hovoří mimo jiné prezident Masaryk o demokracii takto:
„Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je
možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají prav-
du. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných
občanů před celou veřejností – slovo parlament má krásný smysl, jen
je učinit tělem!“
Doufám, že uvedené myšlenky padnou na úrodnou půdu a přivedou
nás k sice kritické, ale věcné a slušně vedené diskusi. Josef Žižka

Prosba
Vážení spoluobčané!
Mám rád Rýmařovský horizont. Je to periodikum, které nejen hezky
vypadá, ale má i skvělý obsah. Často nad jeho stránkami žasnu, ko-
lik je u nás vynikajících osobností ve sportu, kultuře, školství, kolik
krásných zákoutí i staveb naše město má. Máme výborné muzeum,
knihovnu, školy, náměstí i okolí vypadá víc než skvěle, máme tu nád-
hernou přírodu, na kterou je zrovna teď radost pohledět.
Poslední dobou ale místo, které v Horizontu normálně patří koncer-
tům, výstavám, divadlu, sportovním a jiným úspěchům, zaplňují tex-
ty, které čtu nerad. V Rýmařově jako by začala bujet nevraživost
a nenávist, spory ne nepodobné pavlačovým tlachům. V poslední do-
bě není snad jediné vydání, které by neobsahovalo dlouhé lamentace,
v nichž se ale neřeší nic, kromě osobních útoků motivovaných nein-
formovaností, averzí a osobní antipatií jednotlivých aktérů.
A nejde jen o Rýmařovský horizont. Nad tím, co se děje na
Facebooku, nechápavě vrtím hlavou, jak se může někdo před ostat-
ními takto chovat. A to, co mi jako zastupiteli občas přijde do mailu,
je už úplná zoufalost. Pokud se na mě obrátí občan města, má na to
zcela jistě plné právo. Ale pokud mě dotyčný v textu hned v první vě-

tě urazí, nemám chuť ve čtení pokračovat. Také na jednání zastupi-
telstva jsem byl několikrát svědkem nepříjemné a přímo ukřičené de-
baty, během níž se ale neřešil žádný faktický problém, nepadl žádný
návrh či nápad, jenom se vyřizovaly osobní spory, do nichž já ovšem
nevidím a vidět nechci.
Samozřejmě chápu, že systém parlamentní demokracie spočívá prá-
vě v diskuzi, v debatách, kde názorová různost posouvá mysl člově-
ka dopředu a je hybatelkou našich aktivit. Ale i tato diskuze musí mít
přijatelnou formu. Nelze chtít korektně debatovat, a přitom na sebe
křičet a zostuzovat se navzájem.
V loňských volbách jsem do našeho zastupitelstva kandidoval proto,
že si myslím, možná naivně, že jsem schopný pro naše město, jež
mám upřímně rád, něco dobrého udělat. Jistě neumím všechno, ale
to, co umím, milerád městu předám. Chci se ale na tuto práci sou-
středit a neutrácet čas v drbech, neužitečných a marných slovních
přestřelkách, v urážkách. V takové atmosféře se totiž pracovat nedá.
Velmi se proto přimlouvám, abychom v Rýmařově takovouto disku-
zi ukončili, nebo abychom alespoň změnili tón a chovali se k sobě
slušně. Dr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ, zastupitel

Festina lente, přátelé
Spěchejte pomalu, radím! Nedávno jsem v Horizontu četl, že je roz-
hodnuto zbourat nedostavěný dům v zatáčce (středověké) Husovy 
ulice ve prospěch parkoviště. Trvám na tom, že je třeba, aby zastupi-
telstvo města své rozhodnutí (kdo jiný za ním stojí?) znovu zvážilo.
Od počátku Rýmařova postupně vznikala dodnes uchovaná uliční li-
nie. Ještě na indikační skice z 1. půle 19. stol. (v. t.) najdeme na vněj-
ší straně ulice frontu cihelných či kamenných domků v podélné po-

loze s několika 
prolukami, na vnitř-
ní straně převažují
roubenky (obydlí,
dílny, sklady), jež
pak nahradily dom-
ky zděné. Trestu-
hodná likvidace
historického jádra
začala po nebla-
hém únoru 1948,
přesto není vylou-
čené vrátit se zhru-
ba k původnímu
tvaru středověké
Dolní okružní uli-
ce. Důkazem, že to

jde, jsou pánové Mezihorák a Casciani, kteří úspěšně začali. Jde o to
trpělivě, třeba v dlouhém časovém odstupu, plnit uvolněné plochy
moderní zástavbou, která by měla respektovat rozměry starých zá-
kladů a původní výškový reliéf. Ostatně všechny plány od roku 1968
s tím počítaly. Také ohrožený dům vznikl na místě starší stavby, re-
spektuje její půdorys a nahradil ji hmotově. Vyšel tedy z dlouholeté-
ho záměru ulici v těsném sousedství náměstí zachovat. Objekt by měl
být, míním, spíše časem podle finančních možností dokončen. Vím,
lze stěží najít soukromého stavebníka v oblasti s velkou nezaměstna-
ností a žalostným úbytkem obyvatel. Chápu, že odrazují nároky na
nijak naditou městskou kasu, ale bourání také není zdarma. Nahradit
však budovu parkovištěm by znamenalo další úder již tak zničené 
ulici a její vzhled by otevřením dalšího volného prostoru znovu těž-
ce utrpěl. Planýrky už mě děsí a možná nejsem sám. Nevím, zda by-
la věc konsultována s příslušným národním památkovým ústavem,
ale jeho souhlasem bych si jistý nebyl, třebas se jedná o stavbu z po-
čátku 90. let. Jde totiž o tvrdý zásah do chráněné zóny.
S tím mě zarazila nečekaná informace o paradoxní likvidaci místa
pracovnice oddělení památkové péče městského úřadu, jež se zabý-
valo otázkami ochrany historického jádra města v úzké spolupráci
s památkáři. Vybavila se mi akce proti Ing. Slámové na gymnáziu, co
v 80. letech odmítla přes nátlak ředitele zabránit synovi ve studiu teo-
logie. Donedávna jsem byl členem expertní komise, která se svobod-
ně vyjadřovala k ochraně památek, teď zbývá tisk. Vznik oddělení
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Krátká pohádka „Kterak Malá Štáhle ke spalovně přišla“
Vážení čtenáři a obyvatelé Rýmařova,
dovolte nám reagovat na článek Jana Jablončíka, uveřejněný ve 12. vy-
dání Rýmařovského horizontu pod názvem „Rýmařov, nebo
Bohumín?“
Máme pro Vás jako obvykle dvě zprávy: Jednu dobrou: Nejste v tom
sami! Druhou špatnou: Nečekejte pomoc tam, kde ji očekáváte.
Pokusme se, stejně jako politici, o pohádku. Ta obvykle začíná takto:
Bylo, nebylo…
Ale u nás bylo. Byl podzim roku 2013 a v Malé Štáhli se objevil smrad,
dým a hluk. Jít na procházku s dítětem nebo jen otevřít okno se ode dne,
kdy přišly na svět tyhle děti „Drtící linky na hliníkový odpad“ (vylep-
šené o famózní spalovací pec), již nikdo neodvážil. Provázely takřka
denně naše usínání, vstávání i denní zaměstnání. 
Vždy se najde několik lidí, kteří zvednou prapor odporu a začnou proti
skřetům i bojovat. A tato skupina – nazvala se „Občanská iniciativa
Malá Štáhle – zdravé místo k žití“ – se začala ptát: „Kdo to způsobil?
Kdo to povolil? Kdo za to může? Kdo za tím stojí?“
Nejdříve ticho a žádné odpovědi. Postupně z chaosu byrokracie přišla
odpověď: „Jde o ekologickou úpravu hliníkového materiálu“ (všimněte
si – nikoli odpadu, šrotu apod.).
Další informace: „Bude hned u centra obce, v industriální zóně.“ To ať
ji všichni vidí. Ať ji všichni cítí. A ať ji i slyší. Vždyť je tu pro ně. Přece
pomůže k prosperitě obce, zaměstná dva lidi, možná tak sníží katastro-
fální nezaměstnanost. Škoda že tu nežije investor drtící linky ani jeho
rodina, i oni by si ji určitě rádi užili.

Iniciativa se ptala, zda je to povoleno. No, ono to tak úplně povoleno ne-
ní. Ale to zařídíme dodatečnými stavebními povoleními. Pro neznalé:
kdyby obyčejný smrtelník dostal nápad postavit si třeba dům, tak než
kopne poprvé do země, musí absolvovat martyrium, které se nazývá sta-
vební řízení (povolení). Musí poctivě nashromáždit desítky dokladů
a vyjádření, jinak následuje příkaz k odstranění stavby (jako například
nešťastného „načerno“ vybudovaného dřevěného kozího chlívku chu-
dáka starého muže, který byl pro výstrahu všem nezbedným občanům
České republiky zbourán za přítomnosti televizních kamer, což nám po-
té odvysílali v hlavní zpravodajské relaci).
V Malé Štáhli je stavba dosud bez povolení. A pokud by nebyl žalobce,
nebyl by ani soudce. Ale pozor, žalobce se našel – je to naše iniciativa.
Brání se, jak umí. Tlačí na zastupitele, dotazuje se, vyjadřuje se. A tak
se ztuha rozbíhá u Krajského úřadu v Ostravě dalekosáhlé povolovací
řízení. Přestože my dodnes netušíme, jaký vlastně bude náš osud, víme,
že nechceme žít v industriálním prostředí. Chceme žít uprostřed
Jeseníků, v jejich čistém vzduchu, uprostřed nezkažené přírody. A víme,
že to chtějí i další, kterých k nám přijíždějí tisíce v létě i v zimě. Proto
pro Vás máme tento poněkud zprofanovaný vzkaz:
„Občané, lidé, bděte. Sledujte pozorně, co se kolem Vás děje, spojte se
a bojujte proti skřetům. Tohle je přece naše zem, náš kraj, naše obec –
tohle není něčí zlatokopecký ráj. Tady bydlíme my.“
Víte, my nemáme nic proti podnikání. Ať každý dělá, co umí a v čem se
mu daří. Ale jsou určité hranice – nejen dané zákony, ale i lidské. A ty
bychom měli v době, kdy je celý svět soustavně ničen a devastován,
všichni ctít a respektovat. Fota a text: Bc. Petra Neshodová, 

Občanská iniciativa Malá Štáhle – zdravé místo k žití

jsem vysoce ocenil, přivítal jsem, že je město připraveno vážně kori-
govat své zájmy ve prospěch zachování třebas už jen zbylého torza
starobylé obce. Zdůrazňuji, že si nesmírně vážím práce paní Hany
Pavláskové, skvěle se mi s ní spolupracovalo stejně jako udiveným
památkářům i vedoucímu archeologického výzkumu (2013/14), což
jsem si osobně ověřil. Díky řadě kursů, školení i zkušenostem svůj 
obor znala ve víc než potřebné míře a měla vlastnosti, jež bohužel
dnes obvykle postrádám, poctivost, pokoru, skromnost, snahu se učit
a přijímat podněty. Byla ženou na svém místě, její odchod mě zlobí
a věřím, že není ve prospěch úřadu ani města. Vřazení ochrany pa-
mátek k odboru kultury bylo správné. Nyní se povinnosti převedly,

nemýlím-li se, na stavební odbor. Jsem dalek, abych ty, kteří museli
nepříjemné úkoly převzít, podceňoval, ale je logické, že bude trvat,
než získají zkušenosti své předchůdkyně. Právě nyní jsou nezbytné.
Nemyslím, že je stavební odbor přes své kvality ten pravý k péči
o památky, vždyť diskusi o fasádách máme v živé paměti. Nechci být
soudcem, ačkoli se vnucuje otázka cui bono? Nežádám odpověď, ani
bych ji nečetl, jaksi si na další urážky těžko zvykám! Žádám jediné,
zamyslete se, zástupci obce, než uděláte nezvratné rozhodnutí.
Vážím si vaší nesporné snahy o hezčí tvář města. Náměstí se očivid-
ně povedlo a v přítomnosti archeologa se rekonstruuje Školní, proč si
to tedy kazit na Husově ulici? Repro a text: Jiří Karel

Niedere Ringgasse, později dělená na Dolní okružní a Hrádeckou, předchůdce zmíněné budovy označuje bílý bod nebo č. p. 52

Pohled ze strany od obce – všimněte si, jak již usychají stromy, které
jsou hned za halou, kde je ta hrůza umístěna, a na které jde přímo
kouř. Je to katastrofa...

Tak to vypadalo, když jsme byli zkoušeni my v Malé Štáhli... 
(18. 1. 2014)
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Čtyřicet let? No a co...
Sobota 13. června tohoto roku se stala významným dnem pro osmnáct
bývalých spolužáků třídy 9. A rýmařovské základní školy, kteří se
v hotelu Excelent sešli po čtyřiceti letech od skončení povinné školní
docházky. Čtyřicet let, to je dlouhá řada roků, která může život člově-
ka výrazně ovlivnit. V pozitivním, ale i negativním směru, ovšem ke
cti všech zúčastněných lze konstatovat, že pro ně to byly roky přízni-
vé, nebo dokonce velmi příznivé. Mnozí z nich jsou úspěšnými podni-
kateli a i ti, kteří nepodnikají, zdárně proplouvají složitými cestami ži-
vota. Jako lékařka, inženýři, zdravotní sestry, pracovnice v administra-
tivě, instalatér nebo v jiných profesích. Život některým z nich, zejmé-
na v podnikatelské sféře, ukázal nejen svou příznivou tvář, ale obrátil
se k nim zády a uštědřil jim i pár pořádných ran. I s takovými situace-
mi se však dokázali vypořádat a znovu se postavit na vlastní nohy.
Jedno mají všichni společné – nezapomněli na svou bývalou základní
školu, která většině z nich umožnila úspěšně zvládnout střední i vyso-
koškolské vzdělání. Jak o nich řekla jejich bývalá třídní učitelka: „Byli
jste mojí nejlepší třídou za celou učitelskou praxi.“ A obdobně se vy-
jádřila i třídní profesorka rýmařovského gymnázia, která řekla, že jsou
nejvýraznější částí třídního kolektivu, jaký tam už řadu let neměli.
Na sraz přijela více než polovina z 31 spolužáků. Někteří se nemohli
dostavit proto, že jsou v zahraničí, nebo z jiných závažných důvodů.
Přijel i spolužák, který se v 7. třídě odstěhoval do Vítkova a jemuž teh-
dy na rozloučenou dali knížku Dva roky prázdnin, do které se všichni
podepsali. Když o této epizodě padla zmínka, Petr se jen usmál a hned
ji všem ukázal. Bylo vidět, že si jí váží a na své kamarády ani po de-
setiletích nezapomněl. Alespoň telefonicky se ozvala i kamarádka ze
zahraničí, která právě nyní prochází těžkou životní situací. Všichni jí
přejeme, aby ji ustála a opět se na ni usmálo štěstí.
Dojemné však je, že děvčata a chlapci, či spíše dámy a pánové,
vzpomněli i na svou bývalou spolužačku, předsedkyni třídy a vyni-
kající žákyni Elišku Heinischovou, která již před řadou let nedob-
rovolně a po marném boji se zákeřnou chorobou opustila nejen tříd-
ní kolektiv, ale také tento svět. Škoda. Jsou však situace, proti nimž

jsou lidé, alespoň prozatím, bezmocní.
Bylo to velmi příjemné setkání, plné přátelství, vzpomínek a sdělová-
ní získaných životních zkušeností. Ovšem ze vzpomínek se žít nedá.
Rozcházeli jsme se proto spokojeni i s nadějemi pro další roky života. 

Mgr. Marie Konečná
a další účastníci setkání: Ing. P. Holeš, J. Hruban, Mgr. J. Icha, MUDr.
D. Kotvaldová, Ing. H. Marková, A. Myšák, P. Nahodil, P. Novák, 
P. Ondrášek, M. Patrmanová, M. Procházková, L. Rupová, I. Šimr, 
I. Špicerová, M. Tomeš, Ing. M. Tomešek, B. Vašíková, L. Zavadilová

Zajímavosti z přírody

Borovice aneb Jak se to má s estetikou
Tu nádhernou vejmutovku jsem objevil už před mnoha lety. Tedy vě-
děl jsem o ní ještě dřív, ale člověk nezřídka chodí i dlouho kolem vě-
cí, než si jich skutečně všimne, než na ně soustředí pozornost a ony
se v něm vnitřně otisknou. I stalo se, že jsem na tuto borovici jedno-
ho dne zaostřil zrak. A bylo to něco jako náhlé prozření – najednou
jsem viděl přenádherný strom a pocit z tohoto vjemu byl takřka ži-
velný. Je to asi vždycky takové, pokud jde o rozšíření vlastní dimen-
ze, tedy možnosti vidět a pochopit část v souladu s celkem. Znám
mnoho krásných stromů a navštěvuju je, a nemusí to být zrovna ty
nejmohutnější. Čas od času si objevím takový strom, třebaže tahle
vejmutovka bude na Rýmařovsku patrně nejkrásnější, nejmohutnější
a nejstarší.
Avšak to, že kritériem není vždy maximálnost, mne přivádí k otázce,
zda se nějaké kritérium pro krásu dá vůbec stanovit a současně zda
estetika, resp. krása, už je ve věcech obsažená, anebo je to lidská
schopnost (dispozice) vidět věci esteticky.
To samozřejmě řešilo už mnoho lidí (viz např. Estetika situací

Dušana Šindeláře). Já jsem
přesvědčen, že estetika je jen
a pouze věcí lidskou, věcí pou-
ze té bytosti, která si dokáže 
uvědomit sebe samu a svět
v souvislostech a dějinně, tře-
baže nejdřív musí existovat
předmět, který za estetický 
označíme, resp. jemuž říkáme
estetický objekt. Toto slovní
spojení – estetický objekt – se
však nesmí chápat doslovně,
tedy v tom smyslu, že objekt
už je estetický sám o sobě, a že
ho tedy takový také vidíme, že
stačí si to prostě jen uvědomit.
Věc se má tak, že není-li vědo-

Foto: J. Icha
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mí, uvědomění (rozumná bytost), není estetika, protože není kultura,
není civilizace. Předměty jsou pak prostě jen předměty, a nikoli este-
tické objekty. Krása tedy není dána jako samozřejmost ve věcech ob-
sažená, i když se lidé na kráse té či oné věci shodnou.
Estetika se vyvíjela s člověkem, a to už od jeho prvopočátku. Ba lze
říci, že člověk estetiku „objevil“ už v době, kdy pro ni ještě neměl 
označení ani definici. Rodila se souběžně s jeho životní praxí a ne-
byla zatím vyčleňována jako něco zvláštního. Dnes je vnímána jinak,
přesto je estetika fenomén od člověka neoddělitelný. Pokud bychom
ji postavili mimo člověka, jak bylo řečeno na začátku (estetický ob-
jekt sám o sobě – poznávající subjekt), zabředli bychom do idealis-
mu, z něhož bychom se už nevymotali. Je na člověku, aby si smysl
pro estetiku v sobě uvědomil a teprve pak jím předměty jako estetic-
ké vnímal (nebo taky ne).
Krása nás provází na každém kroku, krása také mnohý náš krok za-

stavuje. V přírodě (či parcích a zahradách) obdivujeme jednotlivé
stromy, zejména ty výjimečné stářím, mohutností, tvarem, obdivuje-
me les, horu, krajinné panorama, mlhavá jitra, sluneční průsvity, oro-
sené pavučiny, laň při pastvě, plachtění ptáků, krápníkovou jeskyni,
vodopád, ledovec, květiny... Je toho nepřeberně, stejně jako v lid-
ském světě, kde nás často upoutá obraz, váza, šperk, architektura, so-
cha, nábytek nebo třeba sada čajového nádobí.
Potřebujeme umět vidět krásu, být jí obklopeni, jak předměty denní
potřeby, jak uměním, tak přírodou. Jen máloco na světě se nedá 
označit za krásné. Ke kráse se potřebujeme také vracet. Také tak se
krása objevuje a osvojuje. Proto se i já budu vracet ke „svým“ stro-
mům, k nimž jsem dávno přiřadil i onu vejmutovku. Roste v parčíku
za branami janovického zámku. Budete-li mít tudy cestu, nezapo-
meňte tam zajít a chvíli před ní postát. Stojí to za to. 

Foto a text: Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov

Sport

Fotbalová Jiskra uspořádala mezinárodní turnaj mládeže
Na závěr sezóny pořádá fotbalový oddíl Jiskry mládežnický turnaj
nesoucí název Lord Cup. V sobotu 20. a v neděli 21. června byl na
programu již 16. ročník. Turnaj se ovšem organizačně změnil. Díky
trendu pořádání soutěží malých forem se hrál na více hřištích, aby se
do hry dostalo co nejvíce hráčů. Turnaj se tím rozšířil a hráči si moh-
li porovnat své dovednosti s více mužstvy. Pozvání přijala čtyři muž-
stva ze Slovenska a kromě fotbalistů z Moravskoslezského kraje di-
váci viděli i hráče z Vysočiny, Olomouckého a Zlínského kraje. K vi-
dění bylo celkem 20 mužstev. Většina i s početným doprovodem ro-
dinných příslušníků přijela do našeho města již v pátek a využila 
ubytování v Domově mládeže, místních hotelích či penzionech a cha-
tách ve Staré Vsi, Dolní Moravici a Malé Morávce. 
Na programu obou dnů bylo celkem 100 utkání, kterých se zúčastni-
lo 240 hráčů a cca 200 přihlížejících. Každé mužstvo odehrálo 10 ut-
kání a systém rozlosování zaručoval, že pokaždé s jiným soupeřem.
V sobotu byla mužstva rozdělena do čtyř skupin po pěti a do nedělní
části se rozdělovala dle umístění, až vznikla finální skupina, která
rozhodla o konečném vítězi.
Abychom dali domácím hráčům co největší prostor ke hře, postavila
Jiskra dvě družstva, do nichž se zapojili i hráči z mladší kategorie.
I když byl někdy vidět výkonnostní rozdíl, mladší hráči určitě ne-
zklamali a zaslouží si velkou pochvalu za bojovnost a předvedené vý-
kony. Neméně úspěšně si vedlo naše druhé mužstvo, které svou so-
botní skupinu vyhrálo a postoupilo do dalších bojů.
V nedělním dopoledni naše kluky ve vítězném tažení neodradily ani
dešťové přeháňky a svými výkony se probojovali do finálové šestky.
V ní mělo dva zástupce Slovensko, po jednom zástupci kraje Vysočina,
Zlínský a Olomoucký a náš kraj reprezentovali rýmařovští hráči.
Nejlépe si vedli fotbalisté z FK Boca Chotěboř, kteří nepoznali hořkost
porážky. O druhé místo se svedl velký boj. Nakonec byli šťastnější hrá-
či z Dolního Němčí před slovenským Ružomberkom. Naši hráči se

projevili jako správní hostitelé, a i když se svými soupeři na druhém
a třetím místě neprohráli, brali nepopulární, ale v silné konkurenci
skvělé čtvrté místo. Za sebou pak nechali na pátém místě FC Lužice
a na šestém Juventus Žilina.
Po dramatických a vyčerpávajících bojích následovala odměna v po-
době ohňostroje a vyhlášení výsledků, ze kterého si všechna mužstva
odnesla krásné poháry. První tři týmy se mohly pochlubit originální-
mi medailemi. Na kluky čekala i spousta individuálních ocenění –
pořadatelé ocenili nejužitečnějšího hráče v každém mužstvu, nejlep-
šího střelce, hráče, brankáře, nejmladšího účastníka turnaje a uděle-
na byla i cena fair play. Poděkování a upomínkové předměty si od-
nesla i šestice rozhodčích, kteří po oba dva dny utkání řídili. 
Slavnostního vyhlášení a ukončení fotbalového turnaje se zúčastnili
sponzoři turnaje a zástupci města Rýmařova. Předseda TJ Jiskra
Rýmařov František Pohanka poděkoval hráčům, trenérům a přede-
vším organizátorům a sponzorům turnaje, bez jejichž pomoci by se
tento fotbalový svátek nemohl uskutečnit. Na závěr starosta Ing. Petr
Klouda ocenil společenský význam pořádání akcí tohoto typu s nad-
regionálním významem, které přispívají k propagaci města a jeho
nejbližšího okolí.
Fotbalový oddíl Jiskry na turnaji reprezentovali pod vedení Mgr.
Petra Pally tito hráči: Richard Hříva, Matěj Papaj, Jiří Palla, Tomáš
Petrek, Filip Köhler, Tomáš Palys, Tomáš Furik, Sebastián Schwarz,
Jana Batoušková, Eliška Bubelová, Jakub Černý, Jan Zapletal,
Roman Drábek, Eathan Pospíšil, Roland Wenzel, Marcel Mihál,
Lukáš Marek a Tomáš Polách.
Organizátoři děkují všem sponzorům a těší se na další vzájemnou
spolupráci při rozvoji mládežnické kopané v našem městě.
Kompletní výsledky, seznam sponzorů a bohatou fotogalerii z turna-
je naleznete na oficiálních stránkách oddílu www.jiskrarymarov.com. 

Kamil Furik

Fota: Tomáš Durna
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Olympijská medaile unikla Rýmařovu o jediný stupínek
V týdnu od 14. do 19. června probíhala v Plzni VII. letní olympiáda dě-
tí a mládeže ČR 2015. Jejím garantem je Český olympijský výbor a ce-
lá probíhá v duchu pravých olympijských her, včetně zahajovacího ce-
remoniálu se zapálením olympijského ohně, slavnostního předávání
medailí úspěšnými českými olympioniky až po závěrečný ceremoniál
s vyhlášením soutěže krajů. Celé dění na olympiádě vysílala ČT v pra-
videlných zpravodajstvích.
O olympijské medaile soutěžilo v západočeské metropoli 2 299 nej-
úspěšnějších mladých sportovců ze všech krajů ČR. Pořadatelé vypsali
18 sportovních odvětví, mezi něž byl poprvé zařazen i sportovní aero-
bik. Rýmařovské závodnice patří ke špičce sportovního aerobiku v kra-
ji. Účast na letní olympiádě si ve třech nominačních závodech vybojo-
valy Tereza Človečková v kategorii 11–13 let a Amálie Vinohradníková
v kategorii 8–10 let. Obě se tak zařadily mezi historicky prvních 28 zá-
vodnic sportovního aerobiku na olympiádě dětí a mládeže ČR.
Soutěž ve sportovním aerobiku probíhala tříkolově v úterý 16. června
od ranních až do pozdních odpoledních hodin v plzeňském Science
Center Techmania. Rýmařovské závodnice si vedly mezi elitou spor-
tovního aerobiku ČR velmi úspěšně. Po základním kole byla Tereza
čtvrtá a Amálka šestá, obě s velkou nadějí na účast v šestičlenném finá-
le. V semifinále si však obě závodnice o jedno místo pohoršily, a pro
Amálku tak soutěž skončila krásným 7. místem. 
V 16:00 bylo slavnostně zahájeno finálové kolo. Tereza zabojovala ze
všech posledních sil. Na stupně vítězů to sice nestačilo, ale posunula se

o jednu příčku výše, na výborné a zároveň smutné 4. místo. Medaili
jsme do Rýmařova nepřivezli, ale na výkon obou závodnic na olympi-
ádě jsme právem pyšní. 
Bez dobré práce trenérů by však nebylo ani dobrých výsledků. Proto
děkujeme trenérkám Lydii Mihálové a Olze Človečkové za výborně od-
vedenou práci. Více na www.studiosportazdravi.cz

Foto a text: Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Kuželkáři opět úspěšní na mistrovství České republiky
V Blansku se v sobotu 20. června konal republikový turnaj tělesně
postižených kuželkářů, kterého se zúčastnilo celkem 28 hráčů. Mezi
nimi nechyběli kuželkáři z Rýmařova a Břidličné. Na dráze si tradič-
ně skvěle vedl rýmařovský Zdeněk Dočkálek (závodí za Břidličnou),
který s výsledným počtem 562 shozených kolků nenašel přemožitele
a v kategorii TP zaslouženě zvítězil. Velmi dobře zahrál také Jiří
Polášek (Rýmařov), který ziskem 445 kolků vybojoval v kategorii
LP1 stříbrnou příčku. Dařilo se i Ivu Mrhalovi (Břidličná), který vý-
konem 411 kolků uhájil v kategorii LP2 bronz. Další umístění nabízí
přehled.

Výsledky:
LP1
1. Petr Kumstát (Blansko) 464 kolků
2. Jiří Polášek (Rýmařov) 445 kolků
3. Josef Kašpar (Horní Benešov) 401 kolků
LP2
1. Jan Šmerda (Blansko) 476 kolků
2. Bohumil Bašný (Blansko) 434 kolků
3. Ivo Mrhal (Břidličná) 411 kolků

TP
1. Zdeněk Dočkálek (Břidličná) 562 kolků
2. Bohumil Kocur (Břidličná) 509 kolků
3. Miroslav Grebenár (Břidličná) 452 kolků

Průběžné pořadí Českého poháru 2015 po třech turnajích:
LP1
1. Petr Kumstát (Blansko) 39 bodů
2. Jiří Polášek (Rýmařov) 30 bodů
3. Stanislav Haiser (Opava) 21 bodů
LP2
1. Ivo Mrhal (Břidličná) 34 bodů
2. Jaroslav Brázda (Ostrava) 24 bodů
3. Bohumil Bašný (Blansko) 23 bodů
TP
1. Bohumil Kocur (Břidličná) 31 bodů
2. Zdeněk Dočkálek (Břidličná) 26 bodů
3. Miroslav Grebenár (Břidličná) 17 bodů

Příští turnaj tělesně postižených kuželkářů se bude hrát v Břidličné ve
dnech 31. července a 1. srpna 2015. JiKo

Nejmenší fotbalisté Jiskry na turnaji v Pasece
V sobotu 27. června se v Pasece usku-
tečnil fotbalový turnaj o Pohár staro-
sty Paseky 2015 pro ročníky
2007–2009. Rýmařov měl se s sebou
i ročník 2010.
Turnaje pod hlavičkou FAČR Grassrots
se zúčastnilo osm družstev: Jiskra
Rýmařov, Sigma Olomouc, Sokol
Paseka, Sokol Lužice, FC Čechovice,
TJ Břidličná, SK Uničov, TJ Dlouhá
Loučka.
Výsledky:
Jiskra Rýmařov – Čechovice 3 : 5
Jiskra Rýmařov – Lužice 3 : 4
Jiskra Rýmařov – Sigma Olomouc 0 : 11 
V souboji o 7. a 8. místo jsme porazili
Břidličnou 5 : 1.
Zápasy byly víceméně vyrovnané až na

utkání se Sigmou Olomouc, která celý
turnaj suverénně vyhrála. 
Členové týmu Rýmařova: Radim
Přecechtěl, Sebastián Oliš (vyhodnocen
jako nejlepší obránce turnaje), Petr
Hance, Vít Novosad, Jan a Marcel
Mihálovi, Luděk Casciani, Martin
Vavřička, Jakub Krhovský, Radek
Merva a Štěpán Ambrož (převzal cenu
pro nejmladšího účastníka). Všichni na-
ši hráči podali velmi dobré výkony.
Chtěl bych poděkovat rodičům i praro-
dičům fotbalistů za doprovod a povzbu-
zování svých ratolestí. Celý turnaj splnil
účel a měl dobrou úroveň a organizaci.

Radim Přecechtěl, trenér
Foto: Petra Přecechtělová, vedoucí
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XXI. ročník DuKo triatlonu
Pořadatel: Triatlonový klub DuKo Rýmařov
Datum konání: sobota 25. července 2015
Místo startu: Rýmařov, rybník Edrovice
Prezence: 9:00 –10:00 v místě startu
Kategorie:
K do 7 let roč. 2008 a více
I 1 žáci 8 let roč. 2007
I 2 žáci 9 let roč. 2006
I 3 žáci 10–11 let roč. 2005–2004
I 4 žáci 12–13 let roč. 2003–2002
I 5 žáci 14–15 let roč. 2001–2000
D dorost 16–17 let roč. 1999–1998
J junioři, juniorky 18–19 let roč. 1997–1996
M 20 – dospělí 20–29 let roč. 1995–1986
M 30 – dospělí 30–39 let roč. 1985–1976
M 40 – dospělí 40–49 let roč. 1975–1966
M 50 – dospělí 50–59 let roč. 1965–1956
M 60 – dospělí 60 let a více roč. 1955 a méně
S – štafety nad 14 let

Tratě: plavání kolo běh
kategorie K, I 1, I 2: 100 m 2,5 km 1,5 km
kategorie I 3, I 4, I 5: 200 m 10 km 3 km
kategorie ostatní: 600 m 36 km 8 km

Start: 10:30 – kategorie K, I 1, I 2
11:10 – kategorie I 3, I 4, I 5
12:30 – ostatní kategorie 

Startovné: žactvo 50 Kč
štafety 400 Kč
ostatní 250 Kč

Přihlášky: při prezenci dle časového rozvrhu
předem do 21. 7. 2015 elektronickou platbou viz
http://www.czechtriseries.cz/race/details/932. 
Triatlon bude prezentován také na 
stránkách
http://www.czechtriseries.cz/race/details/932.

Občerstvení: po doběhu obdrží každý účastník

Vítězové kategorií získají pohár, medaili a diplom.
Upozornění!
Pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla TRIATLO-
NU ČSTT.
Drafting je povolen ve všech kategoriích.
Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Rallye se jela v Ondřejově již počtvrté
Na start kvalitně připravené trati letošních rych-
lostních zkoušek IV. ročníku a v pořadí třetího
závodu rádiem řízených modelů sportovních vo-
zů RC Rallye Countryside v rámci seriálu
Moravia Cup, který se jel v sobotu 20. června na
fotbalovém hřišti v Ondřejově, se postavilo šest-
advacet posádek, na které čekalo osm rychlost-
ních zkoušek. 
Na náročné trati závodu, jehož ředitelem byl
Bedřich Štěpaník z Ondřejova, nechyběla prů-
jezdní rampa k časomíře, tunely, mostní nad-
jezdy a podjezdy, skok přes lávku i prudké
stoupání a klesání. Nejlépe si na ní vedl a prv-
ní místo v hlavní kategorii vybojoval Libor
Zatloukal s vozem Ford Fiesta R5 z týmu

NHRC Team, druhé místo obsadil Tomáš Lysák
s vozem Škoda Fabia S2000 z týmu Samohyl
Motor, který vede tabulku průběžného pořadí,
a třetí skončil Jan Viktora s vozem Škoda Fabia
S2000 ze stejného týmu. Další umístění nabízí
tabulka.
Jezdce čekají do konce sezóny ještě čtyři závody
z celkových sedmi. Nejbližší se pojede v sobotu
11. července v Branticích na Jesenicku a ponese
název Liqui Moly RC Rallye Jeseníky, následují
RC Rallye Vysočina (15. srpna), RC Rallye
Karviná (5. září) a Hella RC Rallye Šumvald 
(26. září). Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách www.moraviacup.cz. 

JiKo

Hlavní kategorie
1. Libor Zatloukal – Ford Fiesta R5 (NHRC Team)
2. Tomáš Lysák – Škoda Fabia S2000 (Samohyl Motor)
3. Jan Viktora – Škoda Fabia S2000 (Samohyl Motor)

Pirelli Cup
1. Čestmír Jeřábek – Ford Fiesta WRC (Moribundus RCRT)
2. Michael Štěpaník – Škoda Fabia S2000
3. Wojtek Firlit – Ford Focus WRC (Polsko)

Rallye Academy
1. Tomáš Bortel – BMW M3 (ToPa Team)
2. Patrik Zatloukal – Ford Fiesta R5 
3. Oliver Záviš – Škoda Fabia S2000

Týmy
1. Samohyl Motor
2. NHRC Team
3. Hornet Racing Team

Fo
to

: M
iro

sl
av

 Š
ko

da
 a

O
nd

ře
j K

lic
h

Rýmařovská padesátka oslaví 40. výročí
Rýmařovská padesátka letos oslaví 40. výro-
čí. Tradiční turistická událost se odehraje
v sobotu 5. září, už teď se ale mohou zájem-
ci inspirovat k letním výletům v přehledu le-
tošních tras pro pěší i cykloturisty.

Popis pěších tras:
50 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí
Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem
zámku v Janovicích, k Novému Poli, před

Novým Polem vpravo, stále po žluté značce
projdeme lipovou alejí a janovickým lesem
k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud po ze-
lené značce přes Žďárský Potok na bývalou
Alfrédovu chatu (17,5 km). Od Alfrédovy
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chaty dále po červené značce na Jelení stu-
dánku a hřebenovku až k hotelu Ovčárna
(26,5 km). Od Ovčárny se vracíme po modré
značce k rozcestníku Nad Velkým kotlem
a po žluté značce jdeme do Karlova 
(34,5 km). V Karlově vpravo, projdeme obcí
(cca 1 km) k hotelu Praděd a dál pokračuje-
me po žluté značce, přes Jelení na Vyhlídku
do Nové Vsi (občerstvení) a dál do Staré Vsi
k pile (44,5 km). Od pily ve Staré Vsi se vra-
címe po červené značce (50,5 km).

35 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí
Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem
zámku v Janovicích, k Novému Poli, před
Novým Polem vpravo, stále po žluté značce
projdeme lipovou alejí a janovickým lesem
k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud po ze-
lené značce přes Žďárský Potok kolem roz-
cestníku u Škaredé jedle na Alfrédovu chatu
(17,5 km). Odtud po zelené značce na
Mravencovku (20,5 km). Z ní vpravo po
modré značce na Jelení. Po 1,5 km dojdeme
na rozcestí se žlutou značkou (22 km).
Pokračujeme vpravo po žluté značce na
Vyhlídku v Nové Vsi a dále do Staré Vsi
k pile (28,5 km). Od pily ve Staré Vsi se vra-
címe po červené značce (34,5 km).

25 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí
Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem
zámku v Janovicích, k Novému Poli, před
Novým Polem vpravo, stále po žluté značce
projdeme lipovou alejí a janovickým lesem
k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud po ze-
lené značce přes Žďárský Potok kolem roz-
cestníku u Škaredé jedle směrem k Alfré-
dově chatě (17,5 km). Pod Medvědími ka-
meny (13 km) odbočíme vlevo (vlastní zna-

čení) a dojdeme k rozcestníku U Huberta
(13,5 km). Odtud po červené značce zpět
k rozcestníku U Škaredé jedle (16 km) a dál
po žluté značce k pile ve Staré Vsi (18 km).
Od pily se po červené značce vracíme zpět
(24 km).

15 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí
Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem
zámku v Janovicích, k Novému Poli, před
Novým Polem vpravo, stále po žluté značce
projdeme lipovou alejí a janovickým lesem
k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud vpra-
vo (vlastní značení), po cestě zpět do Janovic
kolem Bělidla k zámku (12 km) Od zámku
po žluté značce zpět (14 km).

5 km
Od SVČ Rýmařov k Penny marketu, poté
k rybníku, pokračujeme do Janovic, kde bude
cíl s občerstvením v areálu westernové školy.

Popis tras pro cyklisty:
65 km
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici 370
do Skal, Horního Města a Tvrdkova. Zde po-
kračujeme po silnici ve směru na Dolní
Libinu. Za Tvrdkovem odbočíme vlevo do
Mirotínku, projedeme jej rovně (závěr polní
cesta), zpět na silnici 370 a sjedeme serpen-
tinami do Dolní Libiny (směr Šumperk).
Před Dolní Libinou najedeme na cyklostezku
6032 vlevo. V Libině se odbočí vlevo do
Nové Hradečné, zde opustíme cyklostezku
vpravo, projedeme Hradečnou k nádraží
a pokračujeme po cyklostezce 6031 do
Lipinky. Zde odbočíme vpravo na cyklostez-
ku 6050 směr Bradlo (30 km). Tady začíná
vlastní značení na modrou turistickou znač-
ku. Zde doporučujeme zamknout kola a po-

kračovat pěšky vlevo do kopce na Bradlo
(asi 800 m). Vracíme se zpět ke kolům a je-
deme stejnou cestou do Lipinky, Nové
Hradečné a Dolní Libiny – možnost občer-
stvení v restauraci. Pokračujeme po cyklos-
tezce 6032 do Oskavy a Bedřichova (52 km).
V Bedřichově u hájenky odbočíme vpravo
z cyklostezky na silnici směr Rýmařov a je-
deme přes Stříbrné Hory a Nové Pole do
Janovic. Cíl s občerstvením je v areálu wes-
ternové školy.

33 km
Z Okružní ulice v Rýmařově do Skal,
Horního Města a Tvrdkova. Zde pokračuje-
me po silnici ve směru na Dolní Libinu. Za
Tvrdkovem odbočíme vlevo do Mirotínku,
projedeme jej rovně (závěr polní cesta), zpět
na silnici 370 a sjedeme serpentinami na kři-
žovatkách vpravo až na cyklostezku 6032
a jedeme vpravo na Oskavu do Bedřichova,
kde u hájenky odbočíme vpravo z cyklostez-
ky na silnici směr Rýmařov a jedeme přes
Stříbrné Hory a Nové Pole do Janovic. Cíl
s občerstvením je v areálu westernové školy.

Kolem dětských hřišť (8 km)
Z Okružní ulice v Rýmařově jedeme ve smě-
ru na Skály. Hned za Rýmařovem odbočíme
vpravo a jedeme podél ohradníků s koňmi
směrem na edrovický rybník. Za rybníkem
odbočíme vlevo přes Edrovice do Janovic
k zámku, zámeckým parkem k dětskému
hřišti a zpět po Opavské ulici (možno jet po
chodníku) do areálu westernové školy.

Trasy vedou do Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky, turisté by proto měli respektovat pra-
vidla chování v přírodě. Dobrou pohodu na
cestě přeje KČT Rýmařov. Zdena Žižková, 

předsedkyně KČT Rýmařov

Druhým rokem funguje ve Středisku volného času horolezecký krou-
žek, kde si děti osvojují dovednosti na umělé lezecké stěně, ale i na
skalách. Nejlepší z nich se během roku zúčastnily lezeckých závodů.
Z prvního ve Frýdku-Místku si Adélka Továrková odvezla medaili za
druhé místo a Tomáš Vala za třetí. Seriál Moravskoslezský gekon po-
kračoval závody v Opavě. Tam se nejlépe vedlo Amálce Andršové, kte-
rá si ve finále vylezla pro třetí místo.
Další zastávkou Moravskoslezského gekona byl Rýmařov. Tohoto zá-
vodu se zúčastnilo 62 závodníků, což bylo nejvíc v celém seriálu a pro
pořadatele to byla zatěžkávací zkouška. Tu vydržela stěna, pořadatelé
i mnoho cest, které byly postaveny přímo pro tento závod. Z rýmařov-
ských lezců se nejlépe vedlo Amálii Andršové, která sice získala nepo-
pulární čtvrtou příčku, přesto se udržela v boji o medaile v celkovém
umístění.
Čtyři naši lezci si zajeli vyzkoušet horolezeckou stěnu v Lanškrouně.
V tamních závodech se nejlépe vedlo Tomáši Valovi, který nenašel pře-
možitele v žádné disciplíně (obtížnost, boulder, rychlost) a vybojoval
první místo. Diplom a medaili za druhé místo si odnesla Kateřina Malá
a třetí místo ve své kategorii vybojovala Tereza Trčková.
Poslední kolo Moravskoslezského gekona se odehrálo na vnitřním
boulderu a venkovní lezecké stěně v Ostravě. Počasí závodům moc ne-
přálo a děti zjistily, jaké je lezení v mírném dešti a velmi chladném po-
časí. S těmito podmínkami se nejlépe poprala Amálie Andršová, která
si vylezla pro třetí místo a tuto příčku vybojovala i v celkovém hodno-
cení seriálu.

I během prázdnin některé děti sbírají zkušenosti na skalách a připravu-
jí se na další sezónu. Nejbližším závodem bude Rýmařovský gibon,
který se uskuteční na podzim.
Děkujeme všem, kteří na závodech vzorně reprezentovali Středisko
volného času Rýmařov: Tomáši Valovi, Amálii Andršové, Tereze
Trčkové, Adéle Továrkové, Tereze Valové, Vendule Bršťákové, Šimonu
Nádvorníkovi, Jakubu Fryblíkovi, Kateřině Malé, Kateřině
Procházkové a Vojtěchu Chalcařovi. Jakub Vala

Mladí lezci ukončili školní rok s medailemi

Foto: archiv SVČ
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Zavadil Sped Cup Rýmařov v polovině
V sobotu 27. června proběhl další závod v autokrosu. Kromě zave-
dených divizí jsme mohli vidět také závod dětských bugin. Svou ná-
vštěvou nás poctil Jaroslav Kopič, manažer autokrosových závodů
v Žamberku, a právě on přivezl do Rýmařova buginky, za což mu
patří velké poděkování. Děti měly čtyři základní jízdy na čtyři kola
a finálovou jízdu na šest kol. Ohlasy diváků a fandů i samotných ma-
lých jezdců byly velmi spokojené. Podle posledních informací by
v některém příštím termínu mělo do Rýmařova přijet více těchto
jezdců.
Výsledky bugin:
1. místo: Doubravová Jana (Uničov)
2. místo: Ketrasová Markéta (Přestavlky)
3. místo: Bezděk Matyáš (Vysoké Mýto)
Divize D1 slibovala zajímavou podívanou, ale dvěma hlavním kan-
didátům na prvenství se nedařilo a zradila je technika. Přesto tato di-
vize nepostrádala na dramatičnosti.
Výsledky divize D1:
1. místo: Soška Petr (Slavkov)
2. místo: František Zachara (Horní Město)
3. místo: Doležel Jan (Raškov)

Divize D2 měla hned několik kandidátů na vítězství. Opět startovali
otec a syn Cimingové. Nejvíce se očekávalo od Stanislava Saleka,
který své ambice potvrdil.
Výsledky divize D2:
1. místo: Salek Stanislav (Rýmařov)
2. místo: Harasim Martin (Štěpánkovice)
3. místo: Ciminga Václav st. (Deštné)
V divizi D3 se nejvíce očekávalo od Fredy Heinische a i ten předpo-
klady potvrdil. Škoda že pro poruchy vozů nemohli startovat 
D. Zavadil a D. Křistek. I v této divizi startovala rodina Cimigových.
Výsledky divize D3:
1. místo: Heinisch Alfréd (Rýmařov)
2. místo: Jenčke Dušan (Raškov)
3. místo: Ondřej Zavadil (Olomouc)
V divizi D1 startoval také Bohouš Bernátek a Vladimír Palát s vozem di-
vize N, kterou chceme otevřít pro auta se sériovým motorem bez úprav.
Ani tento vůz si nevedl špatně. Divize je dostupná všem zájemcům.
Chci poděkovat SDH Rýmařov za spolupráci, všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto závodu, a hlavně našim věrným divákům.
Tentokrát se jich opravdu sešlo hodně. Jan Dohnal

Fota: Miroslav Škoda
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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.

Poliklinika R˘mafiov 

nabízí moÏnost pronájmu 
nebytov˘ch prostor 

vhodn˘ch pro ordinaci lékafie 
nebo kanceláfi.

Informace
u správce budovy 
Jindfiicha Poulíka 

na tel. 775 175 473 
nebo osobnû.

Budova je majetkem firmy 
cresco&finance, a. s., Krnov.

Karosáfiské práce
v˘mûna prahÛ,

lemÛ, apod.
Karel Zbofiil, Janovice, 

tel.: 606 239 474
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