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Bytov˘ dÛm s pasáÏí na Radniãní ulici
byl slavnostnû pfiedán

V Horním Mûstû na Josefce obnovili 
po 25 letech motokrosovou traÈ

Silnice pfies Val‰ovsk˘ DÛl je 
od ãervence v provozu

Svatoanenská pouÈ je v Ondfiejovû 
tradicí,vrací se i do Nové Vsi

Jednadvacát˘ Edrovick˘ triatlon 
provázely tropy i kroupy

ročník XVII .
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Loučení s císařem Rudolfem II. v Horním Městě

Moravská Veselka a Josef Zíma

Průvod obcí 
Fota: Mirka Vágnerová, Aleš Vágner, Marian Lopata a Tomáš Machač

S velkým zájmem se setkalo otevření štoly Antonína Paduánského
s možností prohlídky

Malí i velcí obdivovali krásu a eleganci koní ve Skalách

Úsměv patří na každé foto, byť
by byl koňský

Mladé voltižérky čekají na vy-
stoupení

V programu vystoupil Jaroslav Uhlíř

Josef Kincl ml. s Cascarem při pokusu o zdolání rekordu
Fota: Miroslav Škoda
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Horní Město oslavilo 435 let od založení
O víkendu 18. a 19. ãervence slavilo Horní Mûsto pÛlkulaté v˘roãí pov˘‰ení
obce na královské horní mûsto Bergstadt – Hangenstein. V sobotu pfii té pfií-
leÏitosti probíhaly v pofiadí tfietí Hornické dny a v nedûli jiÏ sedmnácté
Hornomûstské hody.
Dopoledne se opět s velkým zájmem setkalo otevření štoly Antonína
Paduánského s možností prohlídky. Té využilo 170 osob. Dá se před-
pokládat, že to byla poslední možnost se do štoly v této podobě po-
dívat, neboť je celoročně zatopená a před jejím zpřístupněním je nut-
né tři dny odčerpávat vodu. V letošním roce zahajujeme práce na
zpřístupnění podzemí v horním patře, které je nejstarší a podle před-
chozích průzkumů by mělo být také širší a vyšší. Pokud vše půjde
dobře, mohli bychom se tam v příštím roce v rámci Hornických dnů
neoficiálně podívat. 
Oslavy Hornických dnů pokračovaly ve sportovním areálu dopoled-
ním turnajem v malé kopané, zábavou pro děti a dospělí si přišli na
své od 15:30, kdy jsme uvítali příjezd císaře Rudolfa II. a předali mu

klíč od obce pro víkendové hodování, které zpestřilo vystoupení
chrámového sboru Bernardini, kapely U2 revival a výborné Báry
Basikové. 
Tradiční Hornoměstské hody jsme zahájili v neděli průvodem císaře
Rudolfa II. s lidem obcí ke kostelu, kde byl rychtářce vrácen klíč od
obce. Mši v kostele celebroval otec Stanislav Kotlář, kterého občané
Rýmařovska velmi dobře znají. Sváteční odpoledne si potom užívala
především starší generace s krojovanou dechovou hudbou Moravská
Veselka a nezapomenutelným skvělým zpěvákem Pepíčkem Zímou.
Několikrát nás přepadla bouřka, ale to nic nezměnilo na dobré nála-
dě a krásných zážitcích. Za celým tím veselím a radovánkami se
skrývají hodiny práce dobrovolníků, obecních organizací a spolků,
kterým patří mé velké poděkování. Bez jejich obětavé práce bychom
nemohli podobné akce organizovat teď ani v příštích letech, a to už se
těšíme za rok na shledanou. Eva Machová, starostka

Koňská show přilákala tisícovku návštěvníků
Okolo tisíce náv‰tûvníkÛ zavítalo do Skal u R˘mafiova, kde tamní Stáj Kincl po-
fiádala jiÏ sedm˘ roãník koÀské show Na skok do Skal 2015.
Pro návštěvníky zde byl jako v minulých letech připraven bohatý ce-
lodenní program s ukázkami nejrůznějších jezdeckých disciplín, a to
jak v jezdecké hale, tak v celém areálu jezdeckého oddílu. Návštěvníci
si mohli užít jízdu v kočárech vozatajské školy z Čeladné a zejména
děti ocenily projížďky na koních, minizoo a skákací atrakce. 
Hlavní program se v odpoledních hodinách přesunul do jezdecké ha-
ly. Zde byla k vidění zajímavá vystoupení celé škály špičkových spor-
tovců v jednotlivých jezdeckých disciplínách, jako voltiž s Lukášem
Kloudou (aktuálně v první pětce nejlepších na světě), drezura nebo 
ukázka minihorse. 
I letos bylo uspořádáno klání ve skoku do výšky, kterého se účastnil

Cascar, nejlepší kůň českého chovu roku 2012, a v jeho sedle mistr re-
publiky 2012 a reprezentant ČR v parkurovém skákání Josef Kincl
mladší. Tato dvojice spolu s Radkem Šidlem a Calvadosem nakonec
zdolala překážku ve výšce 180 cm. K překonání rekordu z roku 2011
chybělo jen 17 cm.
Ve dvacet hodin, kdy byla koňská show ukončena, vystoupil Jaroslav
Uhlíř, kterého vystřídal stejně jako v loňském roce zpěvák Xindl X.
Celá show byla završena velkolepým ohňostrojem.
Stáj Kincl, jež se zabývá vrcholovým sportem na poli parkurového
skákání, provozuje jezdeckou školu a pořádá výcvikové lekce jízdy na
koni pro malé i velké, tímto děkuje všem partnerům akce Na skok do
Skal 2015. Již nyní se pořadatelé připravují na další ročník, který sli-
buje minimálně stejně vysokou úroveň a bohatý program. 

Fota a text: Miroslav Škoda

Fota: Tomáš Machač

-14-2015  29.7.2015 14:44  Stránka 3



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2015

4

Pár slov... o nástrahách dovolených
Prázdniny se bohužel překlápějí do své druhé poloviny, a vrcholí tak se-
zóna dovolených i sezóna tzv. okurková, v níž novináři, ničeni panují-
cími vedry a nedostatkem třaskavých kauz, vytvářejí z komárů velblou-
dy tak usilovně, že při listování papírovými či virtuálními periodiky zís-
kává nezkušený čtenář snadno dojem, že svět se zbláznil a našinec
v něm nemůže obstát. Ušetřen nezůstává ani fenomén dovolené, která
se pod novinářskou kanonádou mění z doby odpočinku na vysoce stre-
sové období kalendářního roku, které klade na toho, kdo si je dopřeje,
nároky, jimž lze dostát jen s vypětím všech sil.
Pomiňme problematiku rekreace v zahraničních destinacích, při níž
vám hrozí nejprve krach rodinného rozpočtu, pak krach cestovní kan-
celáře, k tomu také zloději, únosci, exotické choroby a horentní částky
za jejich léčení, a zaměřme se na rekreaci v domácích luzích a hájích.
I ta může provětrat peněženku, ale povětšinou méně drasticky, protože
si v českých destinacích zpravidla dopřáváme radovánek za ceny příz-
nivější, než jsou ty ve vyhlášených přeshraničních letoviscích. Chcete-
li si však dnů pracovního volna užít tím správným způsobem (dle do-
poručení periodik a televizí), čeká vás fuška, která dá zabrat tělu i duši.
Nejprve musíte vybrat takové místo, které vám umožní relaxovat pa-
sivně i aktivně. Je totiž špatné povalovat se jen u vody, jezdit po hradech
a zámcích nebo jen chodit po horách – jednostranný typ odpočinku
zkrátka člověku neprospívá. Vy se musíte rekreovat v souladu s nejno-
vějšími tělovědně-rekreologickými poznatky, jinak po týdnu u vody
s větším či menším množstvím sinic zajisté pocítíte výčitky svědomí
z toho, že vaše vyšší mozkové funkce krní (tak jako krní svaly kniho-
molů ležících týden mezi knihami). Když už pak nějaké místo vybere-
te, je nejlépe nechat je prověřit některým z „prázdninových inspektorů“
našich komerčních televizí. Ti vám ukážou pod lupou zaschlé skvrny od
moči, mimikou i zacpaným nosem předvedou úroveň hygienického vy-
bavení vybrané provozovny, zkrátka ukážou vám kempování ve všech
barvách, jen ne v růžové.
Během dovolené ovšem nesmíte zapomínat na fakt, že také reprezentu-
jete – sebe sama, svou rodinu, profesi, firmu, ba i národ! Plátěný klo-
bouček, síťované tílko, bermudy, ponožky v sandálech – to jsou jen ně-
které ze smrtelných hříchů českých dovolenkářů. Pokud se jich dopus-
títe, vaše dovolená nebude určitě stát za nic. Letos však ani odebrání po-
nožek ze sandálů nestačí, protože Lidové noviny nás upozorňují, že
„dovolující se“ Čechy stejně poznáte, a to podle péče o vlasy.
„Vzhledem k jakési podivné obsesi nepřirozenými barvami je toto do-
ména především dam. I když pánové svůj díl také nesou – častější pou-
žití šamponu a také investice do kultivovaného střihu, který nevytváří
na chatě u řeky manželka zahradnickými nůžkami, by české muže těm
západním přiblížily,“ píše Adam Junek. Nevím jak dámy čtenářky, ale
zralí muži po přečtení takovýchto textů zpravidla děkují za pleš a jed-
no- až třímilimetrovou planžetu kadeřnického strojku.
Není divu, že po sečtení všech plusů a mínusů leckdo dovolenou kde-
koliv vzdá a raději se rozhodne, věren rčení „Všude dobře, doma nej-
líp“, že volno prožije v kulisách jemu nejbližších, ve svém bytě, domě,
svém hradě, či na zahradě a zpestří si ji maximálně pár grilovačkami –
moderním to celonárodním skorosportem. Ale ouha – i tady na našince
číhá plno nástrah. Předně se z novin dozvíte, že my Češi vlastně grilo-
vat vůbec neumíme, že jsme „Machističtí Pat a Mat u rožně“ (a to prý
statistiky praví, že každý pátý Čech o prázdninách griluje – za pěkného
počasí i několikrát do týdne – a dvě pětiny lidí se tomuto hobby věnují
nejméně dvakrát do měsíce). Grilování navíc leze do peněz a není ani
příliš zdravé, dokonce je prý (opět podle Lidových novin) „škodlivější
než kouření cigaret a pití alkoholu – pokud by tedy člověk dlouhodobě
nejedl nic jiného“. Kupujeme špatné maso, dáváme ho do nezdravých
marinád, připékáme je a obohacujeme o karcinogenní látky, nebo nedo-
pékáme a pak riskujeme infekce zažívacího traktu, např. kampylobak-
terií, zkrátka jsme i v této oblasti národem mantáků a barbarů.
A tak si nejsem jistý, jestli někteří novináři neuzavřeli pakt se zaměst-
navateli s cílem omezit výběr dovolených na minimum a dokázat, že
práce je vlastně bezpečný a klidný relax. Proto všem čtenářům
Rýmařovského horizontu, kteří letošními nástrahami dovolených pro-
pluli bez nehod, gratuluji a těm, na které oddechové martyrium teprve
čeká, držím palce, aby je přežili se zdravým tělem i duchem. VlaSt

Foto na titulní straně: Redakce - V La Skále uvedli ochotníci Pra-
divadla muzikál Jedna noc na Karlštejně
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Aktuálně z města

Plán rozvoje cyklostezek ve městě
Naším městem a jeho místními částmi procházejí tři cyklotrasy regio-
nálního a nadregionálního významu a také zde samozřejmě probíhá
běžná cyklistická doprava. Zastupitelé mají zájem na tom, aby byla pro
všechny účastníky provozu co nejvíce bezpečná, snadná a komfortní.
Cyklotrasy jsou vedeny většinou po běžných komunikacích a jejich 
existenci poznáte pouze podle jejich značení nebo podle speciálních
map. Naproti tomu cyklostezky jsou výhradně k tomuto účelu vybudo-
vané komunikace pro cyklistický nebo u smíšených cyklostezek i pro
pěší provoz. Cyklotrasa může vést (ale nemusí) po cyklostezce; pokud
tomu tak je, pak jde samozřejmě o to nejlepší řešení.
Existence a kvalita cyklostezek je také důležitým prvkem infrastruktu-
ry sloužící turistickému ruchu a významně ovlivňuje atraktivitu města
a regionu. Ve městě jsme doposud vybudovali čtyři cyklostezky:
Rýmařov – Ondřejov, Rýmařov na ulici 8. května, Penny market – Ja-
novice a cyklostezku v Janovicích. Pouze první jmenovaná cyklostezka
Rýmařov – Ondřejov po křižovatku na Stránské zároveň kopíruje cyk-
lotrasu č. 511 Litovel – Rýmařov. Zbylé tři cyklostezky řeší hlavně bez-
pečnost cyklistů a pěších ve městě a místních částech.
Abychom poznali slabá místa a především možnosti rozvoje cyklistic-
ké dopravy v Rýmařově, nechali jsme si zpracovat studii cyklistické do-
pravy ve městě a jeho místních částech. Projekční kancelář Hutní pro-
jekt Frýdek-Místek zpracovala studii, ve které analyzuje stávající situa-
ci a na základě toho navrhuje řešení, kterým je vybudování pěti zcela
nových úseků cyklostezek a pěti pouze nově vyznačených cyklostezek
na stávajících komunikacích. 

Navrhuje vybudovat cyklostezku Rýmařov – Jamartice (1 500 m) jako
pokračování od bývalého Geologického průzkumu do Jamartic k byto-
vým domům č. 115 a 116 (dále už to terén a vlastnické vztahy praktic-
ky neumožňují). Další navržená cyklostezka Rýmařov – Edrovice –
Janovice (1 080 m) má vést po ulici Julia Fučíka od zahrady Hedvy až
po dětský domov. (Dalšímu pokračování brání stejné důvody jako
v prvním případě.) Oba návrhy mají společné to, že protínají řadu pri-
vátních pozemků a pozemků ve vlastnictví kraje a státu, jejichž získání
nebude snadné. Třetím návrhem je propojení existujících cyklostezek
v Janovicích a od Penny marketu do Janovic (1 070 m) ve dvou varian-
tách – podél silnice I/11, anebo přes ulici Krátkou a Julia Fučíka.
Dalšími navrženými úseky jsou již jen 290 a 293 m dlouhé stezky od
RD Rýmařov po ulici 8. května a pak „Černou uličkou“ na ulici
U Potoka. Celková délka navržených cyklostezek je 4 240 m.
Návrhy vyžadující pouze nové značení jsou úseky propojující již zmí-
něné nadregionální cyklotrasy č. 511, 553 a 6077 po stávajících komu-
nikacích. Úseků je pět a jejich celková délka je 2 910 m. 
Zastupitelé budou o studii jednat a rozhodnou, zda a jaké cyklostezky
budeme ve městě budovat nebo nově značit. Předpokládám, že prioritu
dostanou návrhy Rýmařov – Edrovice – Janovice a Rýmařov –
Jamartice. Pak by následovalo zhotovení projektové dokumentace a pří-
prava staveb. Realizace však vyžaduje svolení k výstavbě od řady sub-
jektů a získání mnoha pozemků od soukromých osob, státu a kraje, a to
může přípravu a realizaci velmi prodloužit, ne-li znemožnit. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Bytový dům s pasáží na Radniční ulici byl slavnostně předán
V pátek 24. ãervence byl za úãasti zástupcÛ mûsta, projektanta a investor-
sk˘ch firem slavnostnû pfiedán do uÏívání zrekonstruovan˘ dÛm na Radniãní
ulici ã. 1, 3, 5 a 7 s novû vybudovanou pasáÏí.
Architektonickou soutěž vyhrála firma Stavoprojekt ze Šumperku,
která zpracovala dokumentaci pro stavební řízení. Samotný projekt

v sobě začlenil stavební úpravy včetně zateplení domu, dále rekon-
strukci nebytových prostor v přízemí objektu, zásobovací rampy
a napojení pasáže z Radniční ulice do lokality Hrádku.
Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Rýmstav CZ
s navrženými náklady 11,5 milionu korun (bez DPH). Celkové ná-
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klady dosáhly 14 696 tisíc korun (s DPH) a investice se musela obe-
jít bez dotace. 
„Rekonstrukce byla dávným přáním zastupitelů již v minulém voleb-
ním období. Projekt zvítězil, protože v sobě zahrnoval netradiční prv-
ky. Nejvýraznější je pasáž spojující Radniční ulici s ulicí v lokalitě
Hrádek, kde postupně vzniknou odpovídající parkovací plochy,“ řekl
v úvodu slavnostního předání starosta Petr Klouda a dodal: „Mám vel-

mi dobrou odezvu naší veřejnosti na tuto rekonstrukci a domnívám se,
že se tento počin bude řadit mezi kladně hodnocené investice města.
Předcházela jí celá řada jednání. Bude to zřejmě druhá až třetí nej-
dražší a také nejvýznamnější investice tohoto volebního období.“
Starosta poděkoval za spolupráci projektantu stavby Jiřímu Valertovi
a jednateli dodavatelské firmy Marku Hončíkovi. Slavnostním pře-
střižením pásky bylo předání stavby oficiálně završeno. JiKo

Silnice přes Valšovský Důl je v provozu
Opravený úsek silnice přes Valšovský Důl v Olomouckém kraji již 
umožňuje průjezd po nově zrekonstruované komunikaci Moravsko-
slezského kraje č. II/449 Rýmařov – Ondřejov.
„Opravený úsek v délce přibližně čtyř kilometrů, jehož celková rekon-
strukce a modernizace stála necelých 115 milionů korun, nemohl být
po dokončení ihned motoristy využíván, neboť se realizovala oprava
komunikace vedoucí z Olomouckého kraje. I přes snahu obou krajů
nebylo možné termíny těchto dvou staveb zkoordinovat,“ informoval
předseda výboru pro dopravu zastupitelstva MSK Jaroslav Kala.
V rámci složité opravy silnice přes Ondřejov, která byla ukončena již
v roce 2014, bylo realizováno celkem 22 stavebních objektů, z toho
šest pilotových stěn v místech, kde se silnice přimyká k vodnímu to-

ku, a tři gabionové zdi. Ty jsou tvořeny koši z pozinkovaného drátu,
vyplněnými kamenivem bez jemnozrnných příměsí. Rekonstruovány
byly také čtyři mosty a vybudováno či rekonstruováno bylo sedm pro-
pustků. Silnice byla po celé délce opravovaného úseku také rozšířena.
Silnice ve svažitém území je vedena převážně v násypu, který musel
být v celé délce staticky zajištěn, aby nedocházelo vlivem stékající
vody, mrazu či jiných extrémních klimatických podmínek ke zborce-
ní vozovky. Zajištění bylo provedeno prostřednictvím geomříží s do-
plněním geotextilie a kameniva vhodné zrnitosti. 
„Jsem rád, že se řidiči konečně mohu projet po kompletně zrekonstruo-
vané silnici z Rýmařova do Šternberka, spojující oba kraje,“ uzavřel
Jaroslav Kala. Fota a text: Šárka Vlčková, tisková mluvčí SSMSK

Zpravodajský servis ve zkratce

Hasiči vyjeli dvěstěkrát kvůli větru a dešti
Moravskoslezským krajem se ve středu 8. července brzy ráno pře-
hnaly přívalové deště, doprovázené silnými poryvy větru.
Profesionální a dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli
nim museli zasahovat ve 220 případech. První zásahy jsou evidová-
ny zhruba od čtvrté hodiny ranní. Šlo hlavně o odstraňování spad-
lých, prasklých nebo nebezpečně nakloněných stromů a větších vět-
ví. Hasiči je odklízeli ze silnic, chodníků a ostatních veřejných pro-
stor. Stromy padaly i na zaparkovaná auta. Nejvíc zásahů se odehrá-
lo v okresech Karviná a Opava, na Bruntálsku bylo klidněji, hasiči tu

během středy vyjeli šestnáctkrát. Na Rýmařovsku byla situace vcel-
ku poklidná, jednotka profesionálních hasičů vyjížděla v souvislosti
s bouřkami pouze v jednom případě, kdy strom spadl v Potočné uli-
ci ve Staré Vsi na elektrické vedení. Rýmařovští hasiči ohradili pro-
stor a vytvořili podmínky energetické firmě k odstranění spadlého
stromu. por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK a JiKo

Hasiči v terénu

Foto: HZS MSK Rýmařov

Zdravotnictví
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V opilosti napadl manželku
Incident, v němž hrál roli alkohol, řešili poli-
cisté 30. června kolem druhé hodiny ranní na
Nerudově ulici v Břidličné. Silně podnapilý
55letý muž napadl o rok mladší manželku.
Vulgárně jí nadával, poté ji udeřil pěstí do ob-
ličeje a kopl. Rýmařovští policisté mu naměři-
li přes 3 promile alkoholu. Skončil na záchyt-
né stanici.
Na záchytce přenocoval i 30letý nájemník
z činžovního domu na Čapkově ulici v Rýma-
řově, který se v sobotu 25. července v noci 
opilý dobýval do bytu. Kopal do dveří, řval,
sprostě nadával své manželce a dokonce jí vy-
hrožoval. Přivolaní policisté mu naměřili ko-
lem 2 promile alkoholu.

Nezamkl auto – škoda za 10 tisíc
Nepozornosti majitele vozidla zaparkovaného
v Malé Morávce využil zloděj. Vnikl do ne-
uzamčeného automobilu a odcizil věci viditel-
ně odložené v kabině vozu. Majitel přišel
o tašku, peněženku a kufr s doklady, hotovost
přes 8 tisíc korun a písemnosti. Způsobená
škoda činí 9 500 korun. 

Vykradl bagr a tatru
Rýmařovští policisté vyšetřují další útok zlo-
děje na zaparkovaná vozidla. Pachatel se v no-
ci z 30. června na 1. července dostal do areálu
firmy v Ryžovišti a ze zaparkovaného bagru
vzal maják, brašnu a nářadí. Z tatry stojící ved-
le ještě demontoval a odcizil čtyři halogenová
světla, ocelové lano a sklo ze zpětného zrcát-
ka. Celková škoda činí kolem 12 tisíc korun.

Nehody se zvěří

Během července řešili dopravní policisté ně-
kolik střetů se zvěří. Deset minut před půlnocí
2. července mezi Stránským a Albrechticemi
u Rýmařova se do cesty projíždějícímu opelu
dostal jezevec. Zvíře po srážce odběhlo, auto
má poškozený zadní nárazník se škodou za 
nejméně 10 tisíc korun.
Přibližně o hodinu později se stala podobná ne-
hoda u Valšova Dolu. Projíždějící škodovce
vběhla do cesty srna. Zvíře srážku nepřežilo
a bylo následně předáno mysliveckému sdruže-
ní. Na vozidle vznikla škoda za 10 tisíc korun.
Srnu na silnici potkala 16. července brzy ráno
také 30letá řidička chevroletu v Malé
Morávce. Zvíře vyběhlo z levého příkopu pří-
mo před projíždějící vozidlo a řidička již ne-
stačila zabrzdit. Došlo ke střetu a usmrcení 
srny. Způsobená škoda činí 40 tisíc korun. 

Po havárii sanitky 
dva těžce zranění

Cesta zdravotníků z výjezdového stanoviště
v Rýmařově k popálenému pacientovi skonči-
la havárií. Vážná nehoda se stala 4. července
kolem 8:30 na ulici 8. května. Sanitní vůz se
zapnutým majákem mířil k akutnímu případu
do Břidličné a chtěl předjet osobní auto. Jeho
řidič však začal odbočovat vlevo, došlo ke
střetu, sanitka vyjela ze silnice a narazila do
betonového sloupu. Při nehodě se zranila celá
tříčlenná osádka sanitky. Zdravotní sestra a ři-
dič, kterého museli z kabiny vyprostit hasiči,
utrpěli vážná zranění a byli letecky transporto-
váni do nemocnic v Ostravě a Olomouci.
Třetího pasažéra, lékaře s lehkými zraněními,
převezli kolegové záchranáři k ošetření do
bruntálské nemocnice. Míru zavinění a další 
okolnosti nehody intenzivně zjišťují krimina-
listé ve spolupráci s dopravními policisty.

Motorkář srážku nepřežil

V sobotu 4. července došlo v tříramenné kři-
žovatce v Dolní Moravici ke střetu osobního
vozidla Peugeot 53leté řidičky a motocyklu
Yamaha, na kterém jel 49letý muž. Řidička
vyjíždějící z vedlejší komunikace v křižovatce
nedala přednost motorkáři, který se blížil po
hlavní silnici. Došlo ke střetu, při němž muž 
utrpěl těžká zranění. Byl letecky transportován
do nemocnice, kde následujícího dne bohužel
svým zraněním podlehl.
Další motocyklista havaroval v sobotu 25. čer-
vence mezi Václavovem a Rýmařovem. 23le-
tý řidič dostal smyk v zatáčce a narazil do svo-
didel. Utrpěl lehké zranění a byl převezen 

k ošetření do nemocnice. Škoda na motocyklu
byla vyčíslena na 89 tisíc korun.

Skončila s autem na střeše 
Na nedávno otevřené silnici mezi Valšovským
Dolem a Ondřejovem došlo v pondělí 13. čer-
vence k havárii vozidla Hyundai, které řídila
34letá žena. V zatáčce dostala smyk na mokré
vozovce a sjela do příkopu, kde se s autem ob-
rátila na střechu. Žena při nehodě utrpěla leh-
ké zranění a byla převezena do nemocnice.
Způsobená škoda činí 40 tisíc korun.

Policie dopadla žháře
Na základě vyhodnocování stop z místa činu
vypátrala policie pachatele, který v říjnu loň-
ského roku zapálil pracovní pásové stroje
u vleku v Malé Morávce a způsobil škodu za 
3 miliony korun. Policejní komisař nyní zahá-
jil trestní stíhání 59letého muže z Olomouce za
poškození cizí věci.

Od Alfrédky zmizelo 
posezení pro turisty

Turistická sezóna je v plném proudu a řada ná-
vštěvníků hor se vydá i k bývalé chatě Alfréd-
ce. Bohužel si u ní neposedí. Někdo odtud to-
tiž ukradl turistický mobiliář – dva stoly a čty-
ři lavice v celkové hodnotě 20 tisíc korun.
Zloděj přibral i sadu nářadí, připevněnou ke
stojanu na lyže. Ke krádeži došlo letos na jaře,
policisté dostali oznámení teprve nyní v čer-
venci.

Matka je stíhána 
za neplacení výživného

Zanedbání povinné výživy je v bruntálském
okrese poměrně rozšířeným deliktem.
Policisté za první polovinu letošního roku
šetřili skoro stovku případů. Obvykle se týka-
jí otců, stíháno je ale také osm matek, mezi
nimi 37letá žena z Rýmařovska. Té byly kvů-
li alkoholismu odebrány její tři děti a svěřeny
do pěstounské péče. Na každé dítě měla dle
rozhodnutí soudu platit minimálně 500 korun
měsíčně. Dlužná částka se od května 2014 do
poloviny července 2015 vyšplhala na více
než 20 tisíc korun. Policejní komisař také
v souvislosti s jejím případem poslal podnět
na hospodářskou kriminálku kvůli neopráv-
něnému pobírání sirotčích důchodů. Ženě
hrozí trest vězení až na dva roky.

Z pastviny odnesl 
elektrický zdroj 

ohradníku
Rýmařovští policisté pátrají po zloději, který
někdy mezi 20. a 24. červencem odnesl z past-
viny ve Ferdinandově elektrický zdroj ohrad-
níku, uložený v zemi. Majiteli vznikla škoda
za 9 tisíc korun. por. Bc. Pavla Jiroušková

Fota: archiv PČR
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Pět zraněných při havárii v Rýmařově
V neděli 19. července se na silnici č. 11 před Rýmařovem stala
vážná dopravní nehoda. Před půl sedmou večer se poblíž 
areálu firmy RD Rýmařov srazilo vozidlo Suzuki, které ří-
dil 35letý muž, s volkswagenem, ve kterém jel stejně sta-
rý řidič s rodinou. Řidič Suzuki zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy a v zatáčce dostal na mokré silnici smyk.
Přejel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím volks-
wagenem, a narazil do betonového oplocení areálu.
Na místo havárie vyjely pozemní posádky a vzlétl také
vrtulník leteckých záchranářů. Týmy záchranné služby 
ošetřovaly tři dospělé a dvě děti. Nejvážnější byl stav pětatři-
cetiletého řidiče, který utrpěl vícečetná poranění a byl v bezvědomí.
Záchranáři jej po poskytnutí nezbytné péče letecky transportovali do

Fakultní nemocnice v Ostravě.
Těžké zranění utrpěla jednatřicetiletá žena, kterou převezli

záchranáři do krnovské nemocnice, stejně jako zbylé tři
pacienty – muže s poraněním hrudníku a dvě děti ve
věku pět a osm let se středně těžkými poraněními 
a oděrkami.
Způsobená škoda činí 300 tisíc korun. Další okolnos-
ti nehody prověřují kriminalisté ve spolupráci s do-

pravními policisty. Silnice byla uzavřena v obou smě-
rech, policisté prováděli odklon dopravy a hasiči likvido-

vali z vozovky uniklé kapaliny. Komunikace byla zprůjezd-
něna po 22. hodině. PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK,

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

Na co si dát v létě pozor
Teplé dny pro řadu lidí znamenají pohodové okamžiky nejen u vody.
Dětem začal s prázdninami čas koupání, her a dobrodružství. Žel kaž-
doročně se řada z nich promění v noční můru rodičů. Nárůst volnoča-
sových aktivit znamená totiž zároveň zvýšené množství úrazů, z nichž
mnohé mají tragické následky. Přitom celé řadě závažných úrazů jde
celkem snadno předejít.
Záchranáři proto opakovaně apelují nejenom na rodiče dětí, aby dbali
na důsledné používání všech dostupných ochranných prostředků.
Standardem by měla být zejména ochrana hlavy cyklistickou přilbou.
Přestože je její význam jednoznačně potvrzen, stále se setkáváme s těž-
kými úrazy hlavy a zejména mozku, jejichž závažnost je způsobena
právě tím, že si cyklisté přilbu nenasadili. Následky mozkolebečních
poranění přitom patří k těm nejzávažnějším. Nezřídka doslova mění ži-
vot nejen zraněným, ale celým jejich rodinám. Při cestování autem je
pak samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných
systémů. To platí – navzdory některým mylným názorům – i v přípa-
dě, že je automobil vybaven airbagy. Ty totiž v případě aktivace para-

doxně mohou nepřipoutané cestující vážně poranit. 
Samostatnou kapitolou jsou domácí bazény. Ty se každoročně stávají
smrtelnou pastí pro děti, které v nestřeženém okamžiku spadnou do vo-
dy. Často přitom jde jen o pár vteřin, po které je dospělí ponechají bez
dozoru. Nejjednodušší cestou, jak neštěstí předejít, je zabránit dětem
v přístupu k hladině. Způsobů, jak toho docílit, je celá řada – od pev-
ných plůtků přes zakrytí nebo zastřešení až po volbu nadzemní varian-
ty bazénu, kam děti prostě nedosáhnou. K dostání jsou rovněž různé 
elektronické alarmy, které spustí signál v okamžiku, kdy do bazénu ně-
kdo spadne. Seriózní prodejci bazénové techniky dokáží jistě poradit
i s touto problematikou. Pozor však na různé měkké zakrývací fólie ne-
bo plachty. V případě, že na ně spadne malé dítě, mohou vytvořit ne-
bezpečný průhyb plný vody, ze kterého se dá velmi obtížně vyprostit.
Ze statistik záchranářů lze vysledovat nárůst úrazovosti u dětí v prázd-
ninových měsících napříč Českou republikou, Moravskoslezský kraj
přitom není výjimkou. 

PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Záchranáři v terénu

Moravskoslezský kraj informuje

Zákazníci mohou přihlásit do soutěže firmy, s nimiž jsou spokojeni
Už čtrnáctý ročník soutěže Spokojený zákazník Moravskoslezského
kraje vyhlásilo Sdružení českých spotřebitelů. Soutěž je vypsána pro
všechny obory podnikání v celém našem regionu. Záštitu letošnímu
ročníku poskytl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. 
Zájemci mohou do soutěže přihlásit svého favorita, s jehož činností
jsou spokojeni, do 15. září 2015 elektronicky nebo na kontaktních

místech. Vítěze mezi přihlášenými podnikateli vybere odborná ko-
mise. Výherci získávají prestižní ohodnocení na dobu dvou let, které
potvrzuje, že firma poskytuje služby v oboru svého podnikání v sou-
ladu s očekáváním spotřebitele. Další podrobnosti naleznete na
www.konzument.cz.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí MSK

Fota: PČR Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Myšlenková hloubka se má usmívat. Čím větší hlupák,
tím větší kakabus. Thomas Mann Známá i neznámá výročíCitát:

Osadní výbory informují

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

4. 8. 1875 zemř. Hans Christian Andersen, dánský spisovatel
(nar. 2. 4. 1805) – 140. výročí úmrtí

5. 8. 1845 zemř. Magdalena Dobromila Rettigová, obrozenecká
prozaička, autorka kuchařských knih (nar. 31. 1. 1785)
– 170. výročí úmrtí

6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – výro-
čí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v r. 1945

9. 8. Den Nagasaki – výročí svržení jaderné bomby v ro-
ce 1945

9. 8. 1975 zemř. Dmitrij Šostakovič, ruský skladatel a klavírista
(nar. 25. 9. 1906) – 40. výročí úmrtí

12. 8. 1955 zemř. Thomas Mann, německý spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 6. 6. 1875) – 60. výročí úmrtí

13. 8. 1995 zemř. Jan Křesadlo, vl. jm. Václav Pinkava, spisovatel
(nar. 9. 12. 1926) – 20. výročí úmrtí

15. 8. 1785 nar. Thomas de Quincey, anglický spisovatel a literár-
ní kritik (zemř. 8. 12. 1859) – 230. výročí narození

19. 8. 1995 zemř. Vladimír Škutina, prozaik a scenárista (nar. 
16. 1. 1931) – 20. výročí úmrtí

20. 8. 1975 zemř. Oldřich Králík, literární historik, kritik a texto-
log (nar. 9. 6. 1907) – 40. výročí úmrtí

22. 8. 1925 zemř. Vojtěch Hynais, malíř, dekoratér a grafik (nar.
14. 12. 1854) – 90. výročí úmrtí

23. 8. 1965 zemř. Jan Antonín Baťa, podnikatel (nar. 7. 3. 1898) 
– 50. výročí úmrtí

24. 8. 1885 nar. Václav Špála, malíř (zemř. 13. 5. 1946) – 130. vý-
ročí narození

25. 8. 1925 nar. Miroslav Plzák, publicista a psychiatr (zemř. 
13. 11. 2010) – 90. výročí narození
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Senioři vyslechli přednášku 
o textilnictví

V pondělí 20. července proběhla v Domově odpočinku ve stáří
v Dolní Moravici další z cyklu přednášek, které pro klienty zařízení
připravilo Městské muzeum Rýmařov. Tentokrát se senioři seznámi-
li s technikami výroby textilu od 13. století až po současnost. Petra
Žváčková posluchačům přiblížila vývoj textilnictví na Rýmařovsku
od drobných pláteníků přes významné hedvábnické podniky
Flemmichů a Schielů až po současnou Hedvu Brokát, s. r. o. Někteří
z účastníků si během přednášky s úsměvy na tváři zavzpomínali na
léta strávená v textilních podnicích a historky s tím spojené. Další
z přednášek pro seniory je připravena na konec srpna. 

Petra Žváčková, Městské muzeum Rýmařov

Exponát měsíce
Srpen: Puška zadovka (2. pol. 19. století)

Ve vitríně pojednávající o válečnictví, která je součástí stálé expozi-
ce Městského muzea Rýmařov, se nachází puška zadovka – první
moderní puška rakouské armády (systém Werndl). Jejími konstrukté-
ry byli Josef Werndl (1831–1889), jeden ze zakladatelů světoznámé
zbrojovky ve Štýru, jež se v roce 1869 přeměnila na akciovou spo-
lečnost, a Čech Karel Holub (1830–1903), který pak ve zmíněné
zbrojovce zastával místo ředitele. 
Puška sestávala z otočného závěru, jehož osa ležela pod nábojovou
komorou a vnější kohout byl umístěn na zámkové desce na pravé stra-
ně (pozdější varianty ho měly na vnitřní stěně zámku). Tato zbraň by-
la v roce 1867 vybrána někdejší komisí pro zadovky (Hinterladungs-
Gewehr-Kommission) pro zavedení do rakouské armády. Stalo se tak
v důsledku porážky ve válce s Prusy roku 1866, ve které se projevila
převaha pruských pušek nad rakouskými především v rychlosti nabí-
jení. Zatímco zasunutí náboje do pruských zadovek probíhalo rychle,
Rakušané museli své předovky zdlouhavě naládovat.
Přestože jednoranové pušky systému Werndl později nahradily opa-
kovačky Mannlicherovy konstrukce, z výzbroje rakouské armády
zcela nevymizely. Dostaly se i do výzbroje československé armády.
Ještě během částečné květnové mobilizace v roce 1938 přidělovalo
Ministerstvo národní obrany pušky Werndl sokolským organizacím. 
(Lit.: Mgr. Jiří Karel, Průvodce muzeem v Rýmařově, 2014.)

Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov
Foto: Lucie Tvrdcová
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Rozloučili jsme se
Jaromír Bielský – Rýmařov ................................................ 1953
Alžběta Valachová – Dolní Moravice ................................ 1918
Zdeňka Vyoralová – Rýmařov ........................................... 1953
Josef Lang – Rýmařov ....................................................... 1948
Miroslav Tomešek – Rýmařov ........................................... 1933
Šarlota Koštialová – Dolní Moravice ................................ 1930
Blažena Amanatidisová – Horní Město ............................. 1937
Břetislav Ondruch – Dolní Moravice ................................ 1965
Jindřich Menšík – Jiříkov .................................................. 1946
Petr Navrátil – Edrovice .................................................... 1956
Božena Kalandříková – Rýmařov ...................................... 1926

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Dne 4. července 2015
vzpomínáme první smutné výročí chvíle, 

kdy jsme se navždy rozloučili
s naší milovanou dcerou, maminkou, 

babičkou a sestrou
Jarmilou Sedláčkovou.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Se smutkem v srdci vzpomínají
maminka, dcery, vnučka, 
bratr a sestra s rodinami

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi
šťastné,

jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 22. července 2015 jsme vzpomněli 
3. smutné výročí,

které uplyne od chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná dcera, manželka,

maminka, babička, 
paní Ludmila Macková z Valšova.

S láskou a úctou vzpomínají
manžel Miroslav, maminka Alžběta, dcera Alena,

syn Miroslav s manželkou, vnoučata, ostatní příbuzní a přátelé

Kdo lásku a dobro rozdával, nezemřel,
žije v našich srdcích dál.

Dne 13. srpna 2015 by se dožila 90 let
naše milovaná maminka, babička, 

prababička,
paní Růžena Macková

z Jamartic.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Růžena,

Marie a Jaroslava s rodinami,
synové Jaroslav, Jiří a Miroslav s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát.

Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád.

Dne 14. srpna 2015 vzpomeneme 
1. smutné výročí,

co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,

pan František Žváček.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají

manželka, syn Jaromír s rodinou, syn František 
a dcera Alena s rodinou

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

Alena Spitzerová – Rýmařov .............................................. 80 let
Anna Štefanová – Rýmařov ................................................ 81 let
Marta Sedláková – Rýmařov .............................................. 81 let
Zdeněk Pospíšil – Stránské ................................................. 82 let
Eva Kokešová – Janovice ................................................... 82 let
Vratislav Hájek – Rýmařov ................................................. 83 let
Helena Dokoupilová – Rýmařov ......................................... 83 let
Svatopluk Podaný – Rýmařov ............................................. 83 let
Vojtěch Smetana – Rýmařov ............................................... 83 let
Božena Šimrová – Rýmařov ............................................... 83 let
Hedvika Baroňová – Rýmařov ............................................ 83 let
Anna Bartesová – Rýmařov ................................................. 84 let
Jaroslav Mazel – Nové Pole ................................................ 84 let
Božena Sekáčová – Rýmařov .............................................. 85 let
Ida Henkeová – Rýmařov .................................................... 85 let
František Závada – Rýmařov ............................................... 86 let
Jaroslav Mikeš – Rýmařov .................................................. 86 let
František Nesiba – Rýmařov ............................................... 88 let
Julie Brunclíková – Janovice ............................................... 88 let
Jan Slovák – Edrovice ......................................................... 89 let
Ferdinand Štěpek – Rýmařov .............................................. 89 let
Marie Rajnohová – Rýmařov .............................................. 90 let
Jindřiška Pospíšilová – Rýmařov ........................................ 98 let

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

Městská knihovna Rýmařov pořádá kurz

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI (začátečníci)
Termíny zahájení: Skupina A: 9. září 2015 od 10:00 

další lekce proběhnou (16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10.)
Skupina B: 10. září 2015 od 17:00
další lekce proběhnou (17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10.)

Cena: 200 Kč za celý kurz (neregistrovaní čtenáři 250 Kč)
Kapacita kurzu: max. 10 osob na skupinu (min. 5 osob/skupina) 

Místo konání: Městská knihovna Rýmařov
Přihlásit se můžete do 15. září 2015: osobně v Městské knihovně Rýmařov,

e-mailem na knihovna.rymarov@seznam.cz
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Martín del Ryo: Dívámdlení hra
V tomto literárním kuse se nakrátko jedná o několik postav z širšího ro-
mánového rámce, jenž zove se celkově Pan Opticullum. Pokud budete
chtít číst, tak vězte, že patapsychice se meze nekladou...
Účastníky epizodky jsou fenomentální zastřenec tajemna Biwár, řečený
Kowadlo, a Arthour Miniescu, potápič hloubek paraduchovního nitra,
v čemž na sebe s Kowadlem stále narážejí. Nu a Gébod…

Gébod je servilní. Je snaživec, vždy pro jakoukoli špatnost, dobrost, co-
koli, jen aby nebyl sám, měl kamarády a možnost jednou získat zaslou-
žený obdiv. Proto je vynalézavý a kupodivu – ale zcela náhodou – se mu
někdy i něco povede. Jako třeba tuhle v úterý:
„Přátelé moji vlastní, napsal jsem dívámdlení hru! Kousek vám z ní pře-
čtu?“
„Gébode, nechceš nám přečíst kousek ze své nové dívámdlení hry? Už
se o ní všude povídá,“ řekl proti své vůli Miniescu.
„Vážně?“ rozzářil se Gébod. „Opravdu se o ní už ví? Ale… nikomu
jsem o tom ještě neříkal, no nic. Tak tedy, postavy jsou nemocný
Kozymír, sufražetka Helenora, matka Kozymíra jménem Birdherda, dá-
le otec sufražetky Bereš Hákim, ochočená opice Kakadu, sousedka
Savonarolová a žid Bar Uchem…“
Biwár si už při prvních jménech postav odflusl tak mocně, jako by se
zbavoval jedné z ledvin, ale jinak poslouchali dál s napětím, asi tak půl
voltu, od hadem.
„…tak tedy, děj se začíná asi takto: 
(Savonarolová buší na dveře vetešnictví.)
‚Hej, barborosso Bar Uch, otevřeloso tyhle enteratta, per favore, šupíto
presto kvartále...! Já měla domanda důležitózo, hej!‘
(Žid Bar Uchem otevírá dveře na šířku hubené dlaně kmene Lévi.)
‚Co je, ženštino, modlím se Mendelssohna, nerušit, nádobo, nerušit.‘
(Sousedka Savonarolová lamentuje, rukama lomí, až si jednu zlomí.)
‚Maestro mio, aiuto, pomóct, ubochá sousedka sono io, víte, co se per
dio uhodílissimo?! Ten jéjich ópice Kakadu sáse uteklo – a vy, maestro,
víte, co potom po něm všude laschatte, sůstávává… copprosso dío!!
Minůle, in passato, mi flézl až…‘
(Žid Bar Uchem svírá dveře na šířku dlouhého nosu kmene Kochba.)
‚...nerušit, modlím se Athanasia Kirchera.‘
(Sousedka ukazuje na zlomenou ruku, aniž by onen ukazatel či jeho po-
intu byla ochotna vyjádřit slovy.)
‚Ale ale, říkal jste Mendelssohna! Jestli náhodou nelžete, nebo doma
něco skováváte, někoho?‘
(Vtom přichází další osoba. Leográf, velkovévoda vestfálskomírský,
mladý a krásně ustrojený v plukovnické uniformě kapounů.)
‚Tak co se tady u všech rohatých...‘“ Gébod byl však náhle přerušen.
„Tak moment, Gébode! Co se tady u všech rohatých děje, to přece zná
každý! Ale nikdo neví, kde se tam najednou vzala zbrusu nová postava?
A ještě tak lacině účelová!“ ozval se zhurta Biwár Kowadlo.
Gébod se začal ošívat.
„No, slíbil jsem kamarádovi, že mu tam vepíšu roli. Myslel jsem, že ho
tam někam prostě jen tak vložím…“
Miniescu se mírně ohradil holí, jíž šťouchl Géboda do konceptu hry, kte-
rý žmoulal v ruce. „Gébode, nemůžeš přece jen tak vkládat a vykládat
postavy do dívámdlení hry! – Pokud ovšem nepíšeš nějakou ztřeštěnou
fantasmagorii, na kterou by nikdo nešel, přece. Dobrá hra musí být ja-
ko vystřižená ze života, respektive z takových částí života, které se mo-
hou jevit zajímavými či dramatickými. Není proč na červenotočem pro-
jedlých prknech světa otrávit již vyžilou Thálii kusem, kterému nikdo
nerozumí a který, místo aby oblažil smíchem, zchladí výsměchem či ot-
ráví nudou. Co ty na to jako slovutný začínající author?!“
Gébod překonal kritiku a zadurdil:
„No jo, ale co třeba signor Promenáda, kterého jsme potkali nedávno!?
He? Ten byl taky trochu fantasmagorický a byl, abych tak řekl, ze živo-
ta. – Našeho…“
Miniescu se nadechl a nedal: „Ano, to ano, s Promenádou máš pravdu,
ale musíš vzít opatrně v úvahu, že náš život a my sami jsme jen romá-
nové postavy a jako takové jsme výplodem choré mysli v pokusu o post-

modernistickou lítoráduru… No, zkus pokračovat ve čtení laskavě.“
Biwár dosud souhlasně pokyvoval celým tělem, až si nedobrovolně
způsobil několik nepatrných křečových žil, a dodal: „Pokračuj laskavě,
hlavně buď laskavý k trpělivostí chřadnoucím posluchačům, prosím,
slovutný příteli.“
Gébod se vydmul jako popeláč a dojetím přeskakujícím hlasem, vrcho-
vatý pýchou, pokračoval:
„Tak tedy, z řeznické branže se pozvednuvší důstojník austrijské armá-
dičky…“
Opět byl přerušen Miniescem: „Trpělivost, aniž by byla člověkem, ba
ani cizelovaným nožíkem na otevírání dopisů dvou anglických panen,
má přesto taky právo na své meze! Začínají a končí tichem! Kde se
k oblečenému čertu vzal zase nějaký nový oficír?!“
„On totiž ten Leográf… trochu… konvertoval,“ zakoktal Gébod.
„Zjistilo se, že by pro vestfálskomírského plukovníka nebylo snadné
vyrobit uniformu, jelikož ten měl – podle údajů vzniklých v mé vlastní
fantazii – kabátek z Kašmíru, výložky ze saténu a hvězdy odlité ze zla-
ta. To bylo vyrobeno pomocí Šutráku chytráků přeměnou ze sprostého
olova. A vojenský filigrán objasňující jeho hodnost, celý z damascénské
ocele, která v dnešní době, kdy už se ztratily staré vědomosti, jde tavit
z pouze dostupných šavlí hůře než babská svíčka… Takže jsem se jako
autor musel pevně rozhodnouti, že kamaráda do role obsadím, ale proti
jeho vůli z něj udělám permanentního konvertitu…“
Arthour se podíval na přezku Biwárova opasku, jež měla jako vždy tvar
biče, jako by v ní omylem hledal inspiraci, potom letmo mrkl do
Kowadlova zhrouceného obličeje a zamyslel se nad tím, jak vůbec za
takových komplikovaných podmínek může mít šanci vzniknout solidní
dívámdlení hra. Pochopil záhy, že komplikovaná zápletka a boj s logi-
kou jsou vlastně nejlepšími souputníky lidského plemene a drama, vy-
věrající z nesouladu věcí, je paradoxně motorem událostí, pokud ovšem
nechce celá řada lidských bytostí spořádaně umřít nudou. Proto mávl
rukou, nechtěně se tak trefujíc do masařky velikosti a barvy krtka, a pro-
nesl: 
„Dívámdlení hra musí mít lehký ilustrační nádech, prudký zvrat, napo-
dobující myšlenky o životě, delší epickou nejistotu s melodramatický-
mi prvky, střízlivě melancholické věcné uzavření a pro podporu funkce
celé historky se má rozprostřít difuze mezi romantickou věčností příro-
dy a lidsky důležitou filosofií politiky, kterou potřebuje každý bez roz-
dílu a která ráda vyrobí příběhu celkový koncept, to aby příběh nevy-
plynul do ztracena jako dýchání ovce ve větru…“
„No a právě to jsem měl na mysli!“ vzkřikl nadšeně Gébod. „To, že má
mít na konci ta dýchavičná ovce oblečenu uniformu francouzské legie,
tedy nebude úplně náhoda a díky tobě, můj milený kritiku, vlastně na-
jednou sám chápu všechny neuvedené souvislosti.“
„Tak ale už dost! Vyjádři ony souvislosti hry, anebo se odeber do po-
věstného šuplíku neumělů!“ šeptl halasně Arthour.
„Dobrá tedy, v kostce, ať už tím pošlapu konečně svou špatnou pověst
a dovrším tak dobrý nápad a práci s tím spojenou!
Savonarolová byla polomanželkou rabína Bar Uchema, proto jej stále
hněte svými zlostmi. Jejich synem nebyla opička Kakadu, jak by se pot-
měšilý divák mohl ve své škodolibosti domnívat, ale zmíněný oficír
konvertující v armádách. Ze špatného svědomí rodičů vzešla dobrá po-
hnutka: dáme našeho synka do švýcarského lycea. Tam tedy pojal díky
penězům tatínka, vzešlým z dobrých vztahů s neúnavnými činnostmi
kmene Keter, a rtuťovitosti matky a taky ze stínu onoho spojení pachuť
nutkání připojiti se k armádě, ať už ta bojuje za kohokoli. Jelikož u ar-
mád není nakonec zřejmé, za jakého to podivného chlapa, plného čertů
a kravat, bojují a jak vlastně došlo k tak masivnímu pomýlení dobré vů-
le. Avšak přesto umí nabízet jedna jako druhá jednak vybití nasranosti,
vyplývající z nezvládnutého života, tak současně i velmi funkční způ-
sob, jak dojíti od lásky k vlasti k velmi nekompromisnímu kosmopolid-
ství. Došel tímto k poznání, že k pouhému dívámdlenímu představení
nebude potřebovat nutně onu smyšlenou vestfálskomírskou uniformu…
A... tímto se neprokazuje pravý příběh. Kakadu je v něm pouze co ope-
rační pohnutka, matka a žid je jen jako kulisa dramatu, zůstává pouze

Soutěž Marie Kodovské
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Na Jiskře zahrál Rotor a Deon New
Sezóna letních hudebních festivalů, odstartovaná Prestigefestem, po-
kračovala 4. července na fotbalovém hřišti dvojkoncertem místních
revivalových kapel Deon New a Rotor. Vyznavači klasického rocku,
motorkářského bigbeatu a blues si mohli po celý večer vychutnávat

hitovky žánru v podání domácích muzikantů. Navzdory velkorysým
prostorům v zázemí fotbalového hřiště a vcelku příjemnému počasí
letní noci zůstal plánovaný festival spíše komorní akcí. Pořadatelé dě-
kují městu Rýmařovu za příspěvek, kterým koncert podpořilo. ZN

zoufalství konvertity ve vojenském řádu, které by mělo být koneckon-
ců pozitivní… asi jako jediné.“
Unavený již Miniescu pokryl dekou Biwára, jenž o věcech jal se uva-
žovati ve tmě své duše a v příšeří víček, podivil se dále Arthour na chví-
li nad tím, že dnes zůstali všichni pospolu, a nakonec se obrátil na di-
vokého svým způsobem Géboda:
„Když tě něco bolí, nepiš o tom do dívámdlení hry. Zajdi k zubaři.

Riskuješ sice, že ti nakonec vytrhne jen trn z paty, ale oba budete rádi,
že se alespoň něco dobrého událo. Ta hra… někdy bych se na ni rád mr-
kl. Ale – kontury jsou negativní a obsah plytký. Obrať to. Kontury ze-
světli a do plytkého obsahu naláduj všechny špatnosti světa. Teda mys-
lím ty, které tě mohou napadnout. Pak to bude hra jako jeho řemen,“ do-
pověděl Arthour a ukázal malíčkem na deku, pod níž byl nedobrovolně
ukryt Biwár…

Jazzclub

Deon New Rotor
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Zlatý kapřík 2015
V druhé polovině června proběhly na ekologickém rybníce tradiční
rybářské závody mládeže. Celkem soutěžilo 17 dětí včetně hostů
z partnerského Domašova nad Bystřicí a Bohuňovic. Tentokrát štěstí
mladým rybářům nepřálo a nebyl vytažen žádný kapřík, o pořadí tu-
díž rozhodoval počet ulovených plevelných ryb.
Výsledky: 1. místo Michal Havelka

2. místo Julie Macková
3. místo Miroslav Hučín

Za děti i nás dospělé bych chtěl především poděkovat sponzorům,
bez kterých by se závody těžko uskutečnily: firmě pana Ptáčka
Jesenické houby, Vodoinstalatérství Vavroušek, Alfrédu Heinischovi,
Ing. Hubertu Volkovi, Městskému úřadu Rýmařov, ČRS MO Rýma-
řov za finanční dary a prodejně Zahrádkář Rýmařov za dary věcné. 

Foto a text: Jaromír Čech

V La Skále zažili Jednu noc na Karlštejně
Po divácky úspěšném muzikálu Muž z kraje La Mancha, který ochot-
nická divadelní společnost Pradivadlo uvedla v loňském roce v jano-
vickém přírodním divadle La Skála při otevření westernového a umě-
leckého areálu (WAC), očekávali příznivci ochotníků v letošní sezóně
další neméně podařený divadelní kus. Z dobře utajovaného „původního
českého muzikálu“ v režii Barbory Šínové – jak bylo do poslední chví-
le avizováno na plakátech, se nakonec vyklubal současný a s lehkou
nadsázkou prezentovaný muzikál Jedna noc na Karlštejně skladatele
Zdeňka Bartáka a scenáristy, textaře, dramatika, novináře a spisovatele
Petra Markova, kteří se premiéry v La Skále v pátek 17. července 
zúčastnili osobně. 
Zdeněk Barták, který je mimo jiné předsedou kolegia pro udělování cen
Thálie, má na kontě řadu úspěšných skladeb pro film (např. Láska z pa-
sáže, Pěsti ve tmě, Discopříběh, Kamarád do deště, Svatba upírů a mno-
ho dalších), napsal hudbu k pětadvaceti celovečerním snímkům, dva-
nácti televizním seriálům (např. Zdivočelá země, Nemocnice na kraji
města po dvaceti letech, Hotel Herbich a další) a k řadě inscenací a ve-
černíčků. K Bartákovu největšímu úspěchu však patří získání ceny
Grand Prix 1999 a hlavní ceny v kategorii Nejlepší hudba roku za muzi-
kál The Tempest (Bouře) podle stejnojmenné divadelní hry Williama
Shakespeara, který byl vytvořen pro Státní operu jihokorejského Soulu,
v roce 2002 pak napsal pro tutéž scénu muzikál na shakespearovské té-
ma Romeo a Julie, za který získal hlavní cenu Grand Prix 2002 a rovněž
hlavní cenu v kategorii Nejlepší hudba roku. Na kontě má i úspěšné sing-
ly zpěváků Viktora Sodomy, Milana Chladila, Hany Zagorové, Marie
Rottrové, Petry Černocké, Heleny Vondráčkové či písničkových hitů
Michala Davida (např. Nenapovídej, Nonstop apod.). Mezi poslední vý-
razné úspěchy dvojice Barták – Petrov patří muzikál Hrátky s čertem
(premiéra v Těšínském divadle v r. 2006), který s úspěchem zahrálo
i Pradivadlo o pět let později v Rýmařově, a dále muzikál Cesta kolem
světa za 80 dní (premiéra na polské scéně Těšínského divadla v r. 2006).

Petr Markov má na svém kontě pět celovečerních filmů (Jak utopit
doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, trilogii Slunce, seno...
a Ještě větší blbec, než jsme doufali). Je autorem dvanácti knih, dále li-
terárního zpracování seriálu Miloše Macourka Arabela nebo Létající
Čestmír. Vytvořil muzikály Zvonokosy, Miliónová láska nebo třídílnou
televizní komedii Pofoukej mi jahody. Pro divadlo a televizi napsal řa-
du her a pohádek (např. Toulavý kufr, Dohazovač, Růže pro Pavlínu,
Láďo, ty jsi princezna!, Čtverec mizení, Rubínová pohádka, Kam zmize-
la 55. ZŠ?), je také scenáristou několika zábavných pořadů, rozhlaso-
vých her a autorem 450 písňových textů. Píseň Až se mé děti budou ptát
nazpíval mimo jiné španělský pěvec Julio Iglesias.
Autoři se inspirovali známou divadelní hrou Jaroslava Vrchlického
a vytvořili jedinečné dílo s originálními a melodickými písněmi.
Ztvárnění Vrchlického předlohy si mnozí také pamatují z filmu Noc na
Karlštejně režiséra Zdeňka Podskalského z roku 1973, kde se předsta-

Organizace a spolky

Zdeněk Barták (uprostřed), vpravo Petr Markov
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vili Vlastimil Brodský (Karel IV.), Karel Höger (Arnošt z Pardubic),
Jana Brejchová (Eliška Pomořanská), Jaroslav Marvan (purkrabí),
Miloš Kopecký (vévoda Štěpán), Waldemar Matuška (král Petr), Slávka
Budínová (Ofka), Daniela Kolářová (Alena), Jaromír Hanzlík (Pešek)
a mnoho dalších. 
Muzikálová verze Jedné noci na Karlštejně autorů Bartáka a Petrova
(českou premiéru měla v Těšínském divadle v roce 2005) v podání rý-
mařovského Pradivadla je půvabnou hříčkou o císaři Karlu IV.
(Ladislav Šín) a hradu Karlštejn, na němž podle jeho zákazu nesměly
přebývat ženy. Odehrává se jedné noci, kdy se na Karlštejně objeví ne-
jen sám panovník a dva hosté, cyperský král Petr (Štěpán Stoklasa) a ba-
vorský vévoda Štěpán (Petr Bubela), ale také dvě ženy v mužském pře-
strojení. Jednou z nich je císařova manželka Eliška Pomořanská (Pavla
Zieglerová), která z lásky a stesku porušila zákaz, aby mohla císaře 

alespoň zahlédnout. Tou druhou je Alena (Barbora Šínová), neteř zdej-
šího purkrabího Ješka z Wartenberku (Pavel Hejsek), která se vsadila
s otcem, že stráví na hradě noc. Zatímco Alena přivádí k šílenství snou-
bence Peška (Pavel Konštacký), moudrý arcibiskup Arnošt z Pardubic
(Miroslav Klesnil) pomáhá přestrojené královně proniknout ke králi.
A také ji chrání před slídivými pohledy cyperského krále a bavorského
vévody, kteří nevěří, že by na hradě opravdu nebyla „žádná ženská“.
Roli šaška Rolničky zahrál bravurně Martin Holouš a role zbrojnošů
a pradlen ztvárnili Bronislav Konečný, Michal Schreiber, Adam Merva,
Petra Čechová, Mirka Rapouchová, Pavla Zieglerová ml., Tereza
Vachutová a Pavlína Koutecká. První reprízu muzikálu uvedlo
Pradivadlo o týden později, na druhou reprízu, která se uskuteční 6. srp-
na ve 20 hodin v přírodním divadle La Skála v Janovicích, zvou divá-
ky herci Pradivadla a celý realizační tým. JiKo

rozhovor s režisérkou Barborou Šínovou
Proč sis vybrala právě tento muzikál? Bylo to dáno tím, že jsi v něm
hrála na profi scéně Těšínského divadla? 
Muzikál jsem vybrala nejen proto, že jsem v něm hrála v Těšínském
divadle a důvěrně jej znám, ale také proto, že ho mám moc ráda
a vzhledem k tomu, že nemám velké režijní zkušenosti, nemusela
jsem experimentovat a hledat. Věděla jsem, do čeho jdu a jak jednot-
livé scény fungují a proč. Na výběr jsme měli hned několik her, ale
důležitým aspektem pro nás vždy bylo a bude představení, které se dá
hrát venku v otevřeném prostoru.
Jak bys charakterizovala tento muzikál autorské dvojice Zdeňka
Bartáka a Petra Markova? 
Původní legenda Jaroslava Vrchlického je jiná. Už Zdeněk
Podskalský ve filmové verzi měnil tvář Vrchlického původní verze
k obrazu svému, stejně tak dvojice Barták – Markov. V této verzi mu-
zikálu mám hodně ráda postavu šaška, kterého velmi dobře ztvárnil
Martin Holouš, to je pro mě velice výrazná postava celého příběhu.
V muzikálu je celá řada momentů, které se bezprostředně dotýkají
českého národa a české historie. Myslím, že to jsou věci, na které se
dnes málo klade důraz – české tradice a kultura, povědomí lidí o his-
torii českého národa. Vyjma Karla IV. a Elišky Pomořanské účinkují
v muzikálu postavy, které Zdeněk Barták a Petr Markov „posunuli“ do
lehké nadsázky, dalo by se hovořit o charakterech, které jsou poplat-
né dnešní době.
Jak se autorům, kteří se premiéry v La Skále zúčastnili osobně,
představení v podání Pradivadla líbilo?
Se Zdeňkem Bartákem spolupracuji již deset let a domnívám se, že si
mohu dovolit říci, že spolu máme velice dobrý přátelský vztah, proto
jsem věděla, že od obou uslyším to, co si opravdu myslí, a ne to, co
chci slyšet. Velmi nás proto potěšilo, že ve srovnání s divadelními
představeními v celé zemi jsme z toho vyšli skutečně dobře. Záměrně
se vyhýbám konkrétním konfrontacím, aby se někteří herečtí kolego-
vé necítili podhodnoceni. Jediné dvě výtky, které k našemu předsta-
vení měli, byla postradatelnost monumentální postele a otáčení kulisy
při ústřední písni Elišky Pomořanské. Nevím jak divákům, ale mně 
osobně to nevadilo. 
Domluvili jste i případnou další spolupráci s Pradivadlem?
Spolupráce na dalším představení je domluvena. Každé ochotnické di-
vadlo má ovšem svůj pěvecký strop, takže si pochopitelně nemůžeme
sáhnout na cokoliv z jejich tvorby. To ostatně mohli posoudit diváci
při premiéře, kdy někteří herci zpívali živě na mikroporty, jiní na play-
back. V minulosti jsme spolupracovali s Bartákem při muzikálu
Hrátky s čertem a jako jedna z možných variant v budoucnu se jeví
muzikál Cesta kolem světa za 80 dní.
Co se ti vybaví, když se řekne Bára Šínová a režie muzikálu Jedna
noc na Karlštejně?
Velká drzost a nepokora v souvislosti s mou kratičkou režijní praxí,
když pomyslím, do jakého velkého výpravného muzikálu jsem se pus-
tila. Člověk pak musí jen v závěru doufat, že se představení bude 
alespoň trochu líbit a že snaha nepřijde vniveč. 
Jak se ti spolupracovalo s herci a jak jsi zvládla režii v kombinaci
s herectvím? Je problém setkat se s herci o letních prázdninách
a v době dovolených?
Lidé v Pradivadle, to jsou zlatíčka. Většina z nich už má za sebou he-

reckou praxi, ať již v Mahenu nebo v Pradivadle. Od prvních zkoušek
byla atmosféra vždycky skvělá, spíš humorná, a herci chodili na
zkoušky rádi. Určité nervozitě v generálkovém týdnu nelze zabránit,
to už s sebou nese předzvěst premiéry. Od prvního okamžiku zkouše-
ní muzikálu jsem znala typové zařazení jednotlivých herců, proto
jsem se také rozhodla s tímto týmem připravit muzikál Jedna noc na
Karlštejně.
Co se týče kombinace herectví a režie, to je vždycky velký problém.
Člověk se na jevišti nevidí zvenčí. V tomto směru byl pro mě daleko
horší loňský muzikál Muž z kraje La Mancha. Nicméně ani letos to
nebylo jednoduché, protože své scény jsem odkládala co možná nej-
víc a asi velmi těžce to nesl můj herecký partner Pavel Konštacký
v roli Peška, který potřeboval zkoušet, ovšem já se více věnovala re-
žii. Jak nemá člověk vedení zvenčí, neustále přemýšlí, jestli je herec-
tví přirozené, zda to není málo nebo naopak, aby postava nebyla he-
recky přeexponována. Zkrátka a dobře patřím na divadelní prkna, a ne
za režijní stolek (smích). A co se týče herců v době prázdnin a dovo-
lených, na to je jediná odpověď. Kdo chce hrát v Pradivadle v La
Skále, musí počítat s tím, že většinou se bude hrát v letních měsících.
Je potřeba mít k tak výpravnému muzikálu i nějaké sponzorské zá-
zemí?
Určitě. Byla bych sama proti sobě, kdybych sponzory, kteří nám letos
vyšli vstříc, nejmenovala. Pomocnou ruku nám podaly firmy
Styrotrade, RD Rýmařov a Stavební práce Petr Ryšánek a dále město
Rýmařov a Turistické známky. Ovšem ke zdárnému průběhu předsta-
vení přispěla také Petra Čechová, která se ujala choreografie, zvukař
Petr Laštuvka, osvětlovač Jan Halinec, o kulisy a dekorace se postaral
Láďa Šín, Pavel Šalena a rekvizity takříkajíc dolaďoval Štěpán
Stoklasa, kostýmy připravil a ušil Radek Holubec, příchody na jeviš-
tě hlídala inspicientka Blanka Lunerová-Nesrstová a občasné textové
výpadky pomohla nahodit nápovědka Dagmar Korytárová.
Jaké máte v nejbližší budoucnosti plány s tímto muzikálem, kde všu-
de byste chtěli hrát a kde jste už letos reprízovali?
Dostali jsme pozvání od starostky a místostarosty Krnova, kteří muzi-
kál na premiéře zhlédli, do divadla v Krnově. O muzikál mají velký
zájem. Budeme pokračovat ve spolupráci s bruntálským divadlem,
kde chceme rovněž hrát, a pak samozřejmě na naší domovské scéně
v La Skále připravujeme termíny dalších repríz, které chceme prakti-
kovat i v příštím roce. Letos jsme už reprízovali loňský muzikál Muž
z kraje La Mancha na nádvoří hradu Sovince a na nádvoří zámku
v Bruntále.
Co Pradivadlo a budoucnost? Můžeš prozradit, co připravujete pro
příští sezónu?
Nechci zde lákat na něco, co třeba vůbec nezrealizujeme, ale určitě
bychom chtěli uvést opět nějaký pěkný muzikál, vybírat je opravdu
z čeho, ale je také potřeba ctít herecký potenciál Pradivadla. Vedle
muzikálu, aby naši diváci neřekli, že jsme ryze muzikálové divadlo,
bychom chtěli připravit i něco vážnějšího a komornějšího. A kde by-
chom hráli? Zastávám názor, že divadlo by se mělo dát zahrát kdeko-
liv a kdykoliv. Takže pokud by některý ze čtenářů měl nějaký návrh,
kde by se komorní scéna pro 50 – 70 diváků dala realizovat a kde by
se dalo v zimě i přitopit, určitě ho přivítáme.
Díky za rozhovor. JiKo

-14-2015  29.7.2015 14:46  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2015

20

Muzikál Báthoryčka Těšínského divadla,
který byl zrušen z důvodu nepřízně počasí,

bude uveden v La Skále 
v náhradním termínu 28. srpna v 19:00. 

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Volné vstupenky lze zakoupit v předprodeji

v Informačním centru Rýmařov. 

Sukův memoriál pokořili hasiči z Hrobic
Pfiíznivé poãasí i atmosféra vládly v sobotu 25. ãervence v r˘mafiovské zahra-
dû Hedvy, kde se konal 48. roãník Memoriálu Jana Suka – soutûÏ druÏstev dob-
rovoln˘ch hasiãÛ. Hasiãské sbory soutûÏily v poÏárním útoku na vzdálenost 
80 m dle pravidel poÏárního sportu. 

Letošní soutěže se zúčastnilo jedenáct družstev: z Karlovic, Staré Vsi,
Rýmařova, Václavova, Suché Rudné, Břidličné, Valšova, mužské a žen-
ské družstvo z Hrobic a z Janovic. Na počátku memoriálu pokropila
soutěžící vydatnější přeháňka, ale pak už voda stříkala pouze z hasič-
ských hadic. V soutěži o pohár Memoriálu Jana Suka si nejlépe vedlo
družstvo z Hrobic, které dosáhlo výsledného času 16,12 sekund, druzí
se umístili hasiči z Břidličné (19,01 s) a třetí skončilo družstvo ze Suché
Rudné (19,59 s). Rýmařovské družstvo se umístilo osmé. Družstva žen
skončila v pořadí: 1. Janovice (20,88 s) a 2. Hrobice (21,03 s). 
Druhá část soutěže, závod o Pohár sboru dobrovolných hasičů, je para-
metry shodná se závodem Memoriálu Jana Suka, avšak na trati je navíc
umístěna překážka v podobě dřevěné kolejnice, pod kterou musí hasiči
provléknout hadici. Putovní pohár vítězů získalo družstvo z Hrobic
(18,61 s), druzí skončili hasiči z Janovic (19,55 s) a třetí se umístilo
družstvo z Břidličné (20,74 s). Čtyři družstva byla pro nesplnění úkolu
nebo pro technickou závadu nehodnocena. Rýmařovští skončili na pá-
tém místě s výsledným časem 25,89 s. 
Na závěr Memoriálu Jana Suka si mimo oficiální soutěže mohli dobro-
volníci vyzkoušet, jaké to je být hasičem, a v připravené soutěži o fi-
nanční obnos změřit síly s ostatními. Umístění prvních tří mužů vypa-
dalo následovně: 1. Tomáš Blažek (Svinčany), 2. Radek Švikruha

Foto: archiv TD
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(Rýmařov) a 3. Jaroslav Svoboda (Přelouč). Dámy skončily v pořadí: 
1. Martina Ohrádková (Rýmařov), 2. Marie Vincenciová (Slatiňany)
a 3. Adéla Vincourová (Světlá Hora).
Ani nejmladší hasiči nezůstali stranou. Pořadatelé připravili soutěž, ve
které musely děti spojit hasičskou hadici, sprintem uběhnout stanove-
nou trasu, na jejímž konci byly připraveny dvě židle asi tři metry od se-

be a na nich dva špalíky, které musely děti shodit na zem. Druhý pora-
žený špalík dal výsledný čas soutěžícího. Organizátoři odměnili všech
patnáct soutěžících bez ohledu na pořadí.
Večer se mohli návštěvníci memoriálu pobavit na tanečním večeru s ka-
pelou Arconat. Organizátoři děkují všem sponzorům, kteří se podíleli na
zdárném průběhu akce. JiKo

Rýmařovák, herec Lukáš Adam, oceněn v Koreji
za nejlepší mužský výkon v muzikálu Fantom Londýna

PÛvodní ostravsk˘ muzikál Národního divadla moravskoslezského (NDM)
Fantom Lond˘na získal 13. ãervence hlavní cenu festivalu DIMF (Daegu
International Musical Festival) v jihokorejském Daegu. Mimo to putuje do
Ostravy také ocenûní za nejlep‰í Ïensk˘ v˘kon ve vedlej‰í roli pro Janu
Musilovou a cena za nejlep‰í muÏsk˘ v˘kon v hlavní roli pro Luká‰e Adama.
Lukáše Adama, absolventa Základní umělecké školy Rýmařov, si mno-
zí pamatují ze školního představení Erbenovy Kytice nebo z inscenace
hry Láskou posedlí Sama Sheparda, případně z několika představení 
ochotnického Pradivadla, zejména z role Pavla v lyrickém muzikálo-
vém dramatu Romeo, Julie a tma, kde zazářil po boku herecké kolegy-
ně Natálie Holíkové. Po absolutoriu ZUŠ Rýmařov byl Lukáš Adam
přijat na Státní konzervatoř v Ostravě a během studií začal hostovat
v NDM, kde poté získal angažmá. Začátkem července odletěl soubor ostravského divadla do Koreje, aby

se zde představil na Mezinárodním muzikálovém festivalu ve městě
Daegu (Tegu) s původním českým muzikálem Fantom Londýna, který
vznikl na objednávku NDM (měl zde v sezóně 2012/2013 světovou pre-
miéru) a je divácky velmi úspěšný. 
Na závěrečném galavečeru spojeném s udílením cen festivalu DIMF zís-
kal Fantom Londýna hlavní cenu 9. ročníku. Ceny převzali herci Jana
Musilová (za roli matky Henryho) a Lukáš Adam (za roli Henryho), dá-
le režisér a spoluautor libreta Lumír Olšovský a Pavel Bár, který se na
vzniku muzikálu podílel jako scenárista. Mezi nominovanými za nejlep-
ší ženský výkon v hlavní roli byla i Martina Šnytová (za roli Evelyn).
V muzikálu Fantom Londýna zaznívá příběh lásky, děsuplných vražd
i bujarého veselí na pozadí nikdy neobjasněného řádění sériového vra-
ha konce 19. století, mysteriózního Jacka Rozparovače. Ačkoliv záhad-
né vraždy kněžek lásky v londýnské čtvrti Whitechapel ohrozily jen ma-
lou část Londýna, měly obrovský dopad na celou tehdejší společnost.
Během desítek let se zrodila řada pověstí a legend, na jejichž základě
vznikly úspěšné romány, filmy a divadelní hry. NDM na motivy této le-
gendy vytvořilo tajuplný krimimuzikál, v němž každá postava může
být vrahem. JiKo, zdroj archiv NDM

Fota: archiv NDM

Obec Dětřichov nad Bystřicí

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. 

Starostou Dětřichova nad Bystřicí je Ing. Jaroslav Vandas (35 let),
zvolený za Sdružení nezávislých kandidátů. Před nástupem do funkce
starosty působil jako podnikatel v lesnictví.

Jaké priority budete v novém volebním období ve své obci uplatňovat?
Mezi naše priority patří zkvalitnění odpadového hospodářství se zamě-
řením na odpadní vody a samotnou separaci odpadů.
Dalším záměrem obce je optimalizace školství s cílem spojit mateřskou
a základní školu do budovy základní školy.
Chceme také zajišťovat péči o vzhled obce a v kombinaci s aktivní po-
litikou zaměstnanosti v ní udržet kvalitní a čisté životní prostředí.
Samozřejmostí bude aktivní přístup ve sledování jednotlivých výzev
a dotačních titulů společně s projektovou přípravou a možností finanč-
ní podpory pro hlavní priority – školství, životní prostředí a zaměstna-
nost.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdůležitější a proč?
Žádnému nelze přiřadit úplnou prioritu, jelikož i ta bude ovlivněna ze-
jména možnostmi čerpání dotací. 

Z jakých zdrojů budete financovat své projekty?
Obec Dětřichov nad Bystřicí se bude snažit financovat jednotlivé pro-
jekty v co největší míře z vlastních zdrojů. Pokud to bude situace vyža-
dovat a případné profinancování bude ve výši nad vlastní zdroje, vyu-
žijeme k zajištění samotného profinancování dostupných produktů
v bankovním sektoru.
Budete při realizaci projektů spolupracovat i s některými starosty 
okolních obcí Rýmařovska?
Naše obec se v případě společného zájmu ráda zapojí do spolupráce, po-
kud půjde o projekt, který bude mít přínos pro náš mikroregion a bude
odpovídat společným cílům jednotlivých obcí.
Které odvětví je pro vaši obec nejdůležitější a proč?
Pro naši obec je nejdůležitější komplexní zaměření výše zmiňovaných
cílů. Hlavním cílem je udržet a optimalizovat základní školu, kvalitní
životní prostředí, stálé zvyšování kvality přístupu v oblasti nakládání
s odpady a čistění odpadních vod, samozřejmě zajištění kultury na 
úrovni velikosti naší vesnice, podpora sportu a aktivní přístup v podpo-
ře zaměstnanosti.

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018
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Každý školní rok je ve Staré Vsi věnován nějakému ústřednímu té-
matu: nejprve to byla ekologie a školní zahrada, potom výtvarný klub
a keramika, vloni se děti intenzivně věnovaly dopravní výchově
a v tomto školním roce přišlo na řadu divadlo. Záměrem staroveské
školičky bylo uspořádat divadelní akademii pro veřejnost, na níž by
se představili úplně všichni: děti z mateřinky, školáci z jednotlivých
tříd, zájmové vzdělávání nebo školní družina. Zhruba od poloviny
března 2015 se děti na slavnou akademii začaly postupně připravo-
vat. Vybíraly pohádky, malovaly kulisy, chystaly kostýmy a dekora-
ce pro vystoupení. Pomáhaly i ochotné maminky a babičky.
Slavnostní den D byl naplánován na 24. června. Starosta obce poskytl
malým hercům zázemí v nově opraveném kině. Všechny třídy a od-

dělení si připravily vlastní vystoupení. Nejmladší Berušky se pod ve-
dením Jany Grobarové a Elišky Hamerkové pochlubily pohádkovým
pásmem s názvem Hrnečku, vař! a oddělení starších dětí z mateřinky
v režii Ludmily Staňkové a Zuzany Vrbíkové představilo veršovanou
pohádku O kůzlátkách. Pak následovala hudební pohádka O koblíž-
kovi v nastudování učitelek Mirky Štěpánové a Petry Gorčíkové a je-
jich prvňáčků. Školní družina pobavila publikum pohádkou O perní-
kové chaloupce v režii Aleny Kozlové, v níž podala skvělý výkon
Amélka Talichová jako zlá ježibaba. Pak přišly na řadu dvě anglické
pohádky, protože dramatizace je častou výukovou metodou uplatňo-
vanou při zvládání cizího jazyka. Žáci ze třetí třídy předvedli bajku
Tři prasátka a jejich starší kamarádi se pochlubili humornou scénkou
s názvem Doktor opičák. Odbornými poradkyněmi byl v tomto pří-
padě tandem angličtinářek Eva a Štěpánka Staňkovy. Starší žáci si
svoje pohádky před zaplněným hledištěm docela vychutnali. Nejprve
se tleskalo školáčkům ze 3. třídy a nové inscenaci pohádky O Sněhur-
ce (režie Eva Cábová a Jana Zieglerová). Potom přiběhl na jeviště ne-
poslušný Budulínek. Tuto pohádku si připravily děti ze 2. a 4. roční-
ku. A protože na malotřídce někdy herci chybějí, zahrála si společně
s dětmi roli mazané kmotry lišky i ředitelka Eva Staňková. Nakonec
ji však chytrý dědeček polapil do provazu, její malé lištičky skončily
v pytli a zlobivý Budulínek v podání skvělé Klárky Slovákové byl 
osvobozen z pusté liščí nory. Celým programem divadelní akademie
prováděl šprýmovný principál Pavel Dudek.
Za nazvučení sálu děkují malí herci Ivanu Sigmundovi a za vynika-
jící sladké zákusky Libušce Bičanové. Divadelní akademie se setka-
la s velkým pozitivním ohlasem a není vyloučeno, že si ji příští rok
zopakujeme. Fota a text: Eva Staňková, ZŠ a MŠ Stará Ves
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Dne 5. srpna 2015 v 15:30 se v sále Obecního úřadu Malá Štáhle uskuteční
veřejné projednání

záměru „Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle“ oznamovatele Kovošrot – Moravia CZ, a. s.
Zastupitelstvo obce Malá Štáhle tímto vyzývá občany i majitele chat k účasti, neboť názor každého jednotlivce je důležitý.

Veškerá dokumentace k projednávanému záměru je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Malá Štáhle.
Dále je dokumentace přístupná také na internetové adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1834

Co je to veřejné projednání?
Veřejné projednání slouží k prezentaci
a diskuzi závažných projektů a záměrů,
k prodiskutování klíčových aspektů, pří-
padně ke shromáždění připomínek k podo-
bě realizace záměru. Na samotné otázky
a připomínky, týkající se hodnocení vlivů
projednávaného záměru na životní prostře-
dí, odpovídají zejména zpracovatelé doku-
mentace a posudku. K veřejnému projedná-
ní dochází v závěru procesu EIA. Pro ve-
řejnost je to poslední příležitost, kdy se
může vyjádřit k záměru, k dokumentaci

EIA a případně zvrátit kladný závěr posud-
ku celého záměru.

Co je to EIA?
Většina staveb musí být povolena stavebním
úřadem. Musí získat územní rozhodnutí
a stavební povolení. U staveb, kde je riziko
negativního vlivu na životní prostředí, musí
před získáním těchto povolení předcházet
proces posouzení vlivů na životní prostředí
neboli EIA (Environmental Impact
Assessment). V rámci EIA se posuzují vlivy
plánovaných staveb a zařízení na veřejné

zdraví a na životní prostředí (vliv na živoči-
chy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové
prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní
památky a jejich vzájemné působení a sou-
vislosti). Finálním krokem celého procesu je
vydání stanoviska KÚ MSK Ostrava k po-
souzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí. Toto stanovisko vydává příslušný
úřad, a to na základě veškerých obdržených
podkladů, tedy dokumentace, dále posudku
a výsledků veřejného projednávání.

Ing. Miroslav Pospíšil, starosta

Z okolních obcí a měst

Divadelní akademie ve Staré Vsi
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Svaté Anně, matce Panny Marie a babičce Ježíše Krista, oblíbené světi-
ci, přímluvkyni a ochranitelce, byly na Rýmařovsku zasvěceny hned tři
kaple z počátku 20. století. Kromě patronky je spojuje i stylová podob-
nost, všechny nesou rysy tehdy moderního novogotického stylu.
Zádušní svatoanenskou kapli ve zpustlém Hutově dnes najdeme v rui-
nách, kaple téhož zasvěcení v Ondřejově a Nové Vsi naštěstí stejný 
osud minul a představují dodnes nejen ozdobu obou osad, ale i místo
setkávání věřících.
Ondřejovská kaple stojí na místě původní dřevěné zvonice od roku
1900. Drobná, jednoduchá stavba si svůj účel uchovávala i po válce,
v atmosféře vnucovaného ateismu. Zatímco větší chrámy v okolí
pustly, v ondřejovské kapličce se pravidelně konaly mše a během pů-
sobení dr. Františka Vaňáka se v ní dokonce křtilo. Bez přerušení tr-
vá díky péči rodiny Anežky Továrkové tradice zdejších svatoanen-
ských poutí, ta letošní vyšla přesně na svátek sv. Anny 26. července.
Mši sloužil děkan dr. František Zehnal za doprovodu Rýmařovského
chrámového sboru. Tématem svátečního zamyšlení zvolil postavy

svatých Anny a Jáchyma coby předobrazy dnešních prarodičů.
Svatoanenská pouť, která je v Ondřejově letitou tradicí, navštěvovanou
i německými rodáky, se pozvolna vrací rovněž do Nové Vsi. První pouť
jako součást oživeného společenského života v této osadě, spojeného
s výstavbou vyhlídkové věže, uspořádali v Nové Vsi loni při příležitos-
ti 300. výročí morové epidemie, která v obci skosila bezmála sto lidí
včetně kněze. Obyvatelé tehdy prosili o pomoc právě svatou Annu,
a když mor odezněl, zavázali se slavit její svátek procesím do kaple
V Lipkách. Historickou událost z roku 1714 dokládá také osmisloká pí-
seň zdejšího učitele Pitsmanna.
V roce 1922 nechali Novoveští podle návrhu rýmařovského architekta
Franze Plachta postavit kapli sv. Anny a pouti se od té doby slavily v ní.
Na tuto tradici, po válce udržovanou spíše německými rodáky, loni
a podruhé letos navázali nynější obyvatelé osady. Poutníci se setkali
v sobotu 25. července u vyhlídkové věže, vyslechli stručnou historii
místní svatoanenské pouti a také překlad zmíněné písně. Poté se proce-
sí vedené malomoráveckým farářem Mgr. Markem Žukowským vyda-
lo ke kapli na mši. Podle slov jedné z organizátorek Jitky Vaculové by
se měla novoveská pouť v den sv. Anny stát každoroční událostí. ZN

Svatoanenská pouť je v Ondřejově tradicí, vrací se i do Nové Vsi

V Nové Vsi se četl překlad písně o moru
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Ve dnech 11. a 12. ãervence probûhlo na atletickém stadionu Slávie Praha
Mistrovství âeské republiky hry Plamen a dorostu SH âMS v poÏárním spor-
tu, na kterém zastupovala Moravskoslezsk˘ kraj, okres Bruntál, mikroregi-
on R˘mafiovska a obec RyÏovi‰tû Karolína Krãilová.
V sobotu ráno po dlouhé cestě proběhla nejdříve prezence závodníků
a závodnic ze všech krajů. Odpoledne čekala na soutěžící první dis-
ciplína – běh na 100 m s překážkami. Vstup do soutěže se naší zá-
vodnici vydařil. Zaběhla svůj osobní rekord a s lepším pokusem se
zařadila na druhou příčku. V podvečer museli závodníci potvrdit své
znalosti formou testu. Tato část soutěže byla opět bez chyby
a Karolína i s doprovodem mohla jít na večerní procházku Prahou.
V neděli ráno se běžela poslední disciplína zvaná dvojboj. Závodníci
při ní musí na úseku 100 m překonat překážku zvanou okno a přenést
hasicí přístroj. Karolína všechny úkony zvládla rychle, doslova nej-
rychleji ze všech závodnic. Obsadila tak v této disciplíně první mís-
to. Jednotlivé body za umístění se sčítají, a Karolína Krčilová
z Ryžoviště tak se svým součtem bodů získala titul mistryně České
republiky v požárním sportu 2015 v kategorii starších dorostenek
a porazila dalších 13 soutěžících.
Chci touto cestou poděkovat Karolíně Krčilové za její výkon, za re-

prezentaci naší obce, okresu, kraje, ale především sportovního družstva
SDH Ryžoviště. Foto a text: Kateřina Lašáková, SDH Ryžoviště

Mladá hasička z Ryžoviště je mistryní republiky

V sobotu 4. ãervence se po 25 letech otevfiela na Josefce v Horním Mûstû
obnovená motokrosová traÈ.
Zásluhou členů HoMe motoklubu AČR Horní Město Rostislava
Gajdošíka, Jiřího Holeše, Radka, Pavla a Dominika Šašinkových, rodá-
ka z Horního Města Pavla Krajcara, členů RyWolf teamu z Rýmařova
a mnoha dalších vznikla na Josefce velmi pěkná motokrosová trať, kte-
rou jezdci poprvé vyzkoušeli v sobotu 4. července. Závodu se účastnilo
57 motokrosařů v kategorii dětí, veteránů, hobby a profi. 
Motokros má v naší obci dlouholetou historii, bohužel s ukončením
činnosti Svazarmu po roce 1989 a kvůli restitucím pozemků bylo

provozování tohoto sportu na dlouhých 25 let zastaveno.
Loňského roku se tak začínalo úplně od začátku. Byla to velmi ná-
ročná práce papírová, vyjednávací a fyzická, ale motorkáři dokázali,
že se nesmíří s tvrzením „to nejde“. Musíme poděkovat i podnikate-
lům a vlastníkům pozemků, kteří s námi hledali řešení přijatelná pro
všechny.
Je dobře, že máme v Horním Městě další sport, kterému se fandové
nezištně věnují a zapojují do něj i děti. Veškeré informace o činnosti
HoMe motoklubu získáte na webových stránkách www.homemoto-
klub.estranky.cz. Eva Machová, starostka

V Horním Městě obnovili motokrosovou trať

Podpis prosím
Podpis je něčím jedinečným, mocným. Kolikrát jsme se už podepiso-
vali! Při převzetí dokladu, balíčku, doporučeného dopisu, peněz, faktu-
ry... A pokračujme: smlouva o hypotéce, daňové poznání, plná moc pro
toho, kdo nás bude mít ve své moci.
Musíme podepsat žákovskou knížku u nepříjemné poznámky, to si na-
sadíme brejle a vrásky.
Vlivný podpis potvrdí zákon či udělení milosti (třeba perem zvaným
dokumentační, dovezeným z Chile).
Představíme si podpis vladaře, vyhlášení války třeba, a už se začnou ši-
kovat pluky a chrastit zbraně. Raději však podepsat všeobecný mír.
V obřadní síni znamená podpis mnoho. Muž se roztřesenou rukou klid-
ně podepíše, horší to má nevěsta – dvakrát a plným jménem, zažité jmé-
no vymění za nové. A tak se třeba ze slečny Horké stane paní Studená. 
Podle zákona se každý z nás má podepisovat jménem uvedeným v ob-
čanském průkazu. Paní Studená se pak krásně podepíše „šmejdům“, při-
jdou jí deky, hrnce a kouzelná baterka, vlastně všeléčebná lampa. Až se

vzpamatuje ze šoku z ceny, má oči pro pláč, ale – podepsala! Mnozí dal-
ší by rádi vzali zpět podpisy na smlouvy od překupníků energií nebo zá-
stupců mobilních operátorů.
Až se roky naplní, mějte připravenou závěť či poslední vůli, určitě peč-
livě podepsanou.
Písmoznalci by nám potvrdili, že se podpis časem vyvíjí, že se takzva-
ně vypíše. Může v něm být patrný i vliv nemoci nebo vynucení tlakem
či násilím. Zcela jinak se podepisoval Napoleon zpočátku a potom z vy-
hnanství.
Na úpisu peklu se podepisujte vlastní krví, jinak to neplatí, to vám po-
tvrdí i Káča.
Číňan se podepíše, jako by rozsypal čaj, doktor zase jako zdivočelý ko-
cour Mikeš. Když jste nechodili za vzděláním, budete se podepisovat
třemi křížky. Případně čtyřmi, ten čtvrtý je doktorát z Plzně.
Pro tentokrát se s vámi loučím, nepodepisuji se svou značkou Si, ale NN
(čti anonym).

Z kapsáře tety Květy
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Pokraãování o dûkanu Palmovi 
(2. ãást)
Pfii v‰í dobromyslnosti byl pfiece jen velmi
pfiísn˘ v duchovních záleÏitostech a v tom-
to ohledu nebyl shovívav˘, jak dokazuje
následující pfiípad:
V roce 1830 se nûco opravovalo v sakris-
tii. Podavaãe dûlal muÏ jménem Weih-
rauch. Zrovna kdyÏ se nacházel sám v sak-
ristii, v‰iml si, Ïe je ve dvífikách nástûnné
skfiíÀky zastrãen klíã. Hnán zvûdavostí ji 
odemkl.
Jakmile jen zpozoroval stfiíbrné oltáfiní ná-
doby, dlouho se nerozm˘‰lel a strãil si je
do kapsy.
V poledne bûÏel ke klempífii, aby mu obû
konviãky prodal. Klempífi v‰ak ihned po-
znal církevní náãiní a ponechal si ho, aniÏ
by prodejci nûco dopfiedu zaplatil, a fiekl
mu, aby pfii‰el pozdûji.
Poté, co Weihrauch ode‰el, pospíchal
klempífi na magistrát, aby uãinil oznámení
o ukraden˘ch vûcech.
Pro Weihraucha byl ihned poslán sluha.
Pfii v˘slechu se okamÏitû pfiiznal, Ïe ty dvû
konve vzal, aby za v˘tûÏek zaplatil splatné
nájemné bytu.
K potrestání této krádeÏe církevního ma-
jetku byl pozván ná‰ pan dûkan, aby urãil,
jak˘ trest pachateli náleÏí. 
Dûkan zatím je‰tû nevûdûl nic o té kráde-
Ïi a velmi se podivil, kdyÏ mu ji syndikus
oznamoval, a byl doslova rozhofiãen, kdyÏ
uvidûl Weihraucha, kterému zrovna tak
dával kaÏd˘ t˘den almuÏnu.
Pokáral ho za ten pfieãin a pravil: „To musí
b˘t velmi pfiísnû potrestáno!“
Syndikus nechal na panu dûkanovi, aby
urãil trest, neboÈ ‰lo o církevní krádeÏ, 
a otázal se ho, kolik ran rákoskou dostane
pachatel?
Nato pan dûkan odvûtil: „Jen fiádnû pfiísnû,
úmûrnû tomuto pfiípadu!“
Pan syndikus nato: „Nu, já bych mu nechal
vymûfiit deset ran na holou,“ a ihned ne-
chal pfiinést lavici. Tu padl Weihrauch pfied
dûkanem na kolena a prosil ho o smilová-
ní, zatímco dûkan uÏ zvolal: „PaneboÏe, to
je pfiíli‰ mnoho, pane syndiku, to nevydrÏí
Ïádn˘ ãlovûk!“ Syndikus se jen znovu otá-
zal: „Kolik ran by tedy mûl dostat?“ 
„Prostû aby byl pfiísnû potrestán,“ mínil dû-
kan. Syndikus: „Tak mu nechám dát pût!“
„To je taky moc,“ chlácholivû dûkan. „Nu,

tak mu necháme dát jen tfii.“ A to byl ko-
neãn˘ v˘sledek jednání. Dûkan souhlasil
se tfiemi ranami a Weihrauchova zadnice
je také musela vydrÏet. Nakonec dostal
je‰tû napomenutí, av‰ak jako dosud si mo-
hl kaÏd˘ t˘den vyzvednout svou almuÏnu.
Z toho lze soudit, zda je‰tû takoví lidé, kte-
fií se rovnají andûlÛm, vÛbec existují, ne-
boÈ zakladatel kfiesÈanské víry by nemohl
jednat jinak!
Ve stejném roce (1830) se musel tento mi-
l˘ muÏ doÏít toho, Ïe v noci na Velikonoã-
ní pondûlí jeden odporn˘ ãlovûk z Tvr-
dkova ukradl ze svatostánku monstranci
s ciboriem1, coÏ se dûkana velmi dotklo, Ïe
po dlouhou dobu ustaviãnû plakal a ne-
mohl se pfies ten zloãin bezboÏného ãlo-
vûka pfienést, nebyl schopen se uklidnit,
dokud ho v‰ichni neujistili, Ïe se ty svaté
pfiedmûty opût brzy objeví – coÏ se ov‰em
nestalo.
Na podzim roku 1832 slavil dûkan Palm
padesátileté v˘roãí svého knûÏského sta-
vu.
V roce 1837 byl zastupujícím arciknûzem
a stal by se také skuteãn˘m arciknûzem,
kdyby se odhodlal a ode‰el do Mohelnice.
On v‰ak to ãestné místo nepfiijal, aby se
nemusel rozlouãit se sv˘mi mil˘mi R˘ma-
fiovany a jejich milou obcí.
Na podzim roku 1842 byl pozván na svat-
bu mého kmotra Severina Becka. Pozvání
pfiijal a pfiislíbil, Ïe se dostaví.
Udûlal to také pro radost starému
Richterschneiderovi, jehoÏ vnuãka byla
nevûstou. Po hostinû se dûkan necítil dob-
fie, takÏe ho museli odvést do postele, ze
které v‰ak uÏ nevstal.
Kaplan Groß vynaloÏil v‰echny síly, aby za-
choval dûkanÛv drah˘ Ïivot, uÏ jen ze zi‰t-
nosti, aby i nadále zÛstal v pronájmu. Také
mu slíbil, Ïe nechá z vdûãnosti postavit
pûkn˘ pomník,2 ale nikdy se mu nepodafii-
lo svÛj slib splnit.
Tak leÏel tento mil˘ muÏ po nûkolik dní, 
aniÏ by ho nûco obzvlá‰tû bolelo, a vy-
prosil si, v pfiípadû, Ïe by umfiel, aby ho
oblékli dva r˘mafiov‰tí obãané.
Následujícího dne ten ‰lechetn˘ muÏ po-
kojnû skonal.
Locken-Schinzel a Grail-Klaner obstarali
dÛstojné poloÏení na máry.
Dûkan mûl ve svém taláru zastrãen jeden
tolar a rÛÏenec. To byl cel˘ jeho majetek,

kter˘ po sobû zanechal!
ProtoÏe kaplan zemfiel v roce 1845 a na
svÛj slib úplnû zapomnûl, dohodli se r˘-
mafiov‰tí obãané a nechali svému nezapo-
menutelnému dûkanovi postavit pûkn˘
pomník.
Anton Wagner z Mnichova sloÏil následu-
jící nápis na náhrobek, jenÏ byl vytesán
zlat˘mi písmeny:
První strana:
Zde odpoãívá popel veledÛstojného, nám
nezapomenutelného Narcisse Emanuela
Palma, zdej‰ího mûstského faráfie a zem-
ského dûkana, doktora teologie, jenÏ Ïil
prostû – tak, jak JeÏí‰ pravil:

ZÛstal vûrn˘ vzne‰enému vzoru,
to poslední, co mûl, 

mnohdy rozdal chud˘m,
ó otãe! dle svého milosrdenství

odmûÀ toho, jenÏ vykonal tolik dobrého!
Druhá strana:

SpoãiÀ zde v hrobû aÏ do vzkfií‰ení
tvé schránky a blaÏen˘ buì 

také tvÛj duch.
·lechetn˘ ãlovûk odpoãívá zde 

v BoÏím pokoji,
byl nám pfiíkladem slovem i ãinem!

Ten nejkrásnûj‰í konec mu teì 
byl pfiisouzen

za jeho zboÏné pÛsobení plné plodÛ.
Jeho ‰lechetn˘ duch nad námi nás 

bude chránit,
jako prÛvodce nás dovede k naplnûní!

Tfietí strana:
Jemu – tomu nejlep‰ímu 
z duchovních past˘fiÛ,

jenÏ své stádo vûrnû stfieÏil,
jehoÏ dobromysln˘ hlas zbloudilé

vÏdy zpût k JeÏí‰ovu uãení pfiivedl –
jemu – plnému shovívavosti a slitování,
jenÏ vÏdy poskytl útûchu utlaãovan˘m,

a jako skuteãn˘ otec 
kaÏdého chudého ãlovûka

vÏdy laskav˘ se snaÏil pomoci –
jehoÏ dary, almuÏny
v‰echny potfiebné 

a nemocné povzbudily,
jemu – andûlu ãlovûãenstva, jemu

jsme postavili tento pomník na hrob –
jako dÛkaz na‰eho velkého zármutku,

na‰í lásky, na‰í vdûãnosti,
zasadíme také smuteãní vrbu,
prostou, jako byl on, kdyÏ Ïil!

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Monstrance – ozdobná schránka k vystavení svûcené hostie, ciborium – liturgická nádoba na uchování hostií; pozn. red.
2 V‰emi sv˘mi skutky si ten u‰lechtil˘ muÏ navÏdy sám postavil ten nejnádhernûj‰í pomník, a tak samozfiejmû nemusel pfiikládat v˘-

znam slibu toho mrzkého muÏe. D. H.
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Akce hradu Sovince
ZA ČEST KRÁLE 

– Sovinec v temné době války třicetileté
1. a 2. srpna

Dvacátý ročník nejoblíbenější akce
Dobývání hradu s bitvou v 13:00

Šarvátky, přestřelky a šermířské souboje při obléhání hradu
Unikátní výstava palných zbraní a obléhací techniky

Loutkové pohádky a sokolnické přílety dravých ptáků
Ukázky života a řemesel v ostřelovaném hradě

Účinkují:
Divadelní a šermířská společnost Asmodeus

Finský elitní mušketýrský regiment Corporal
Skupiny historických scén Raptus a Adorea

Skupina šermu Valmont a divadlo Kašpárkův svět
Dělostřelecká jednotka Kryštofa Haranta

SRNČÍ STEZKOU 
– Sokolnické a lesnické slavnosti

8. až 9. srpna
Ukázky výcviku a příletů dravých ptáků

Sokolnické besedy a soutěže pro nejmenší
Lesnické pohádky při prezentaci řezbářského a košíkářského řemesla

Zve Dědictví

HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY
– Tradiční historicko-řemeslný jarmark

15. až 16. srpna
Středověký mumraj a ukázky zručnosti řemeslníků 

s návštěvou hradní kuchyně
Účinkují:

Profesionální divadlo Koňmo
Jihočeský teátr Komedianti

Kejklíř Vojta
Skupiny šermu Štvanci a Grál

V sobotu večerní program zakončený fantastickou ohňovou show
Zvou Špinavci

TAJEMSTVÍ PROKLETÉ TRUHLY
– Festival práva útrpného

22. až 23. srpna
Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce

Natahování na skřipec a jiné kratochvíle v duchu zábavném
Účinkují:

Skupiny šermu Taurus a Revertar
Divadlo bez střechy a divadlo Kašpárkova říše

Zvou Špinavci

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

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

Plavání pro veřejnost v srpnu
Od 3. 8. do 9. 8. bude Krytý bazén Břidličná 

z důvodu plánované odstávky uzavřen.
Pondělí 14:00–20:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00
V období letních prázdnin neprobíhají tréninky plaveckého oddílu.

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
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
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Rýmařovské (ne)cyklostezky
Jako spousta dalších obyvatel našeho regionu jsem i já velkým příz-
nivcem cyklistického sportu. Naše město a jeho okolí jsou pro vyjížď-
ky na kolech přímo ideálním místem. Na své si přijdou jak cyklisté,
kteří se po silnici mohou vypravit z blízkých vesnic třeba na nákup či
do práce, tak vášniví sportovci a milovníci lesních cest, jakých je 
v okolních kopcích nespočítaně. Tento druh pohybu má v našem měs-
tě své tradiční a pevné místo. To podtrhují nejen hojně zastoupené pra-
videlné výjezdy v rámci Rýmařovské padesátky, různé cyklistické sou-
těže pro velké i malé, ale v posledních letech i třeba etapy Závodu mí-
ru, kde se místní lidé bezprostředně setkávají se světovou cyklistickou
špičkou.
Je vidět, že i naše město je cyklistice a jejímu rozvoji nakloněno. V po-
sledních letech se začínají v Rýmařově a okolí rozrůstat nové cyklo-
stezky. Mám nyní na mysli chodníky na ulici 8. května směrem na
Jamartice a na kopci před Starou Vsí, stezku do Ondřejova a nejnověj-
ší trasu od Penny marketu směrem do Janovic. A právě o nich bych
chtěl napsat pár slov. Je totiž velikou škodou, že tyto nové a vychvalo-
vané stavby většinou zejí prázdnotou. Musím se přiznat, že i já se jim
vyhýbám. Přemýšlel jsem, čím je to způsobeno, a napadá mě hned ně-
kolik důvodů. Prakticky ke všem těmto relativně novým stavbám mám
totiž spoustu výhrad a zdá se, podle frekventovanosti, že nebudu sám.
Zkoušel jsem si všechny trasy osobně a pečlivě projet a udivilo mne,
kolik nedostatků jsem našel. Některé mají naprosto nevhodné nájezdy
a výjezdy (ul. 8. května, Janovice), mnohdy dokonce nebezpečné, jiné
zase špatný povrch anebo značení.
Cyklista jedoucí po silnici Janovicemi k Penny marketu musí u čerpa-
cí stanice porušit veškerá vodorovná značení a ještě přejíždět do proti-
směru a před horizontem, za který není příliš vidět, aby se na novou
stezku vůbec dostal. V takovém případě mi to nestojí za to riziko a vo-
lím raději hlavní silnici, která je zde rovnější a bez zbytečných kopeč-
ků. Podobné je to na ulici 8. května, kde navíc omezuje už tak docela
úzký chodník nezbytné zábradlí dělící jej od silnice. Ale on tam stejně
nikdo nejezdí, protože „tankodromu“ do Jamartic se každý cyklista ra-
ději vyhne obloukem. Poslední vada na kráse, kterou bych v této sou-
vislosti rád zmínil, je ondřejovská cyklostezka. Spousta cyklistů, kteří

ji neznají a vydají se po ní třeba směrem na Sovinec, je pak nemile pře-
kvapena, když zjistí, že cyklostezce naprosto nepochopitelně chybí ná-
jezd na křižovatce před Ondřejovem. Je tak vlastně určena jen ondře-
jovským občanům, pokud se tedy nechcete prodírat s kolem příkopem
na hlavní cestu, abyste mohli odbočit směrem na Stránské.
Povrch našich nových tras je též vhodný tak napůl. Zámková dlažba
(ul. 8. května, Janovice) je pro cyklisty sice lepší než kostky, a nejspíš
má i delší životnost než asfalt, ale ani tak to není zrovna požitek, zvláš-
tě pro děti na malých kolech s přídavnými kolečky. Cyklostezka ve-
doucí přes kopec do Staré Vsi je navíc plná nerovností u vjezdů k do-
mům a člověk si tam chvílemi připadá jako na nějakém cvičišti pro te-
rénní vozidla, protože ho čeká každých pár metrů několikacentimetro-
vý skok.
Dopravní značky s cyklostezkami spojené jsou kapitolou samy o sobě.
Nejvíce mě baví právě janovická cesta, kde je na několika metrech ko-
lem autobusové zastávky sled značek: Konec stezky pro cyklisty,
Zákaz vjezdu jízdních kol, opět Konec stezky pro cyklisty (která nemá
začátek), a hned za ním Stezka pro cyklisty. V opačném směru je to po-
dobné. Kdybych měl jako cyklista důsledně dodržovat tato zmatená
značení, připadal bych si asi jako ve skryté kameře.
Jsem moc rád, že město myslí na cyklisty, plně schvaluji všechny no-
vé cyklostezky a děkuji za ně. Škoda jen, že jsou všechny vyrobeny tak
nějak nekvalitně. Mnoho cyklistů pak místo po nových stezkách jezdí
stejně vedle nich po silnici a trasa od edrovického rybníku k janovic-
kému zámku se i přes provoz aut stále jeví jako nejlepší cesta pro ro-
diny s malými dětmi na kolech, koloběžkách nebo na kolečkových
bruslích. Čápi na komíně a nové hřiště její atraktivitu ještě zvyšují.
A tak nezbývá, než doufat, že příští takové stavby budou projektovány
s větším rozumem a ohledem na potřeby vyznavačů sportu jedné sto-
py. Třeba by nebylo od věci si je příště před nějakým projektem nové
cyklotrasy zavolat na besedu a prodiskutovat to s nimi, určitě by se jich
sešlo nemálo.
Nenechme se však odradit, každý si svoji trasu stejně volí sám a může
si jezdit ať už po stezce nebo po silnici anebo třeba přes louku či lesem.
Stojí to za to! Lukáš Krumpolec

I když nejsem rodačka z Rýmařova, mám toto městečko ráda. Jsem
důchodkyně. Možná proto nejsou moje ambice tak náročné. Stačí
mně při procházce, jedné z mnohých, po Bartákově ulici nasát 
omamnou vůni šípkových růží před deštěm nebo si jen tak poklábo-
sit s pohodovými lidmi na upraveném náměstí. Ty ubrblané se sna-
žím nevidět. No ale asi i ti do lidského řetězce patří, jinak by svět
stagnoval.
Rýmařov je z kopečka do kopečka, a jsem tomu ráda, je to takové fit-
ness centrum v přírodě. Na náměstíčku se za odměnu pokochám

muškáty a krásnými, některými již košatými stromy.
Měli bychom tento čas využít naplno, protože za pár týdnů bude po
kráse. Příroda stárne během sezóny a zase přijde šedivo. Jsme zvyklí
na tento cyklus, ale přesto je nám po létě smutno.
Trochu smutno je mi při pohledu na snad zbytečně strohou kašnu. Je
to můj pohled na věc, ale pro naše malebné městečko bych si před-
stavovala trochu přikrášlenější verzi. Zároveň bych ráda našla opo-
nenty k tomuto tématu, možná by můj názor změnili.

Rozálie Wnenková

Postřehy z Rýmařova

Cyklostezka do Ondřejova

Cyklostezka v Janovicích
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Blíží se mi devadesátka a to, co vidím ve výš-
ce asi dvacet metrů z okna svého bytu, málo-
kdo viděl. Vrátila jsem se po čtyřech dnech
z návštěvy a první, co musím udělat, je vyvět-
rat byt. A to překvapení, ta krása, co jsem uvi-
děla – vršky stromů – smrků stříbrných a jed-
lí, které vidím tři metry od okna – jako bílými
svíčkami ozdobený vánoční stromeček. Dva
bílé, dvě červené a žluté. Šišky čněly nahoru
jako opravdové malé svíčky.
Tak to jsem za celý svůj devadesátiletý život
neviděla. Takové množství šišek. Tohle vidím
ze severozápadní strany. Na východní straně
stojí další smrky s krásně světle fialovými,
hodně tmavofialovými a hnědavými šiškami.
Tyto jsou dlouhé a visí dolů. Asi tři stromy –
prý jedle – mají šišky směrem nahoru. Byly by

to krásné snímky, žel já jsem snímek udělat
nemohla, snad měl někdo štěstí a podařilo se
mu to.
Napočítala jsem na tom vršku, který mám dva
nebo tři metry od okna, 140 šišek. Na těch
dalších je jich nespočítatelné množství. Divím
se, že se větve nelámou.
A ještě jedna radost. Ve vršku jedle mají hníz-
do drozdi nebo kosi? Mám menší dalekohled,
tak vše krásně vidím. Budou mít těžkou sháň-
ku potravy. Než se tu udělalo parkoviště, byl
tady pro ptáky ráj. Mnoho žížal i na cestě.
I hřiby sem tam nějaké rostly. Děti sbíraly
kontryhel, sušilo se seno.
Na Václava tomu bude sedmdesát let, co jsme
do Rýmařova přijeli a zůstali. Tak budeme 
oslavovat! Ludmila Stuchlá

Letošní krása přírody se nám velmi pochlubila

Všichni zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby MSK v čele
s MUDr. Romanem Gřegořem by chtěli moc poděkovat příslušníkům
Hasičského záchranného sboru MSK, dobrovolným hasičům
z Rýmařova, příslušníkům Policie ČR a hlavně civilistům, kteří 

4. července nesmírně obětavě a ochotně pomáhali při zásahu u zá-
važné dopravní nehody sanitky Rychlé lékařské pomoci Rýmařov, ve
které byli naši kolegové a kamarádi. 

Kolektiv záchranářů MSK

Poděkování záchranářů

Poděkování za práci v Buřince
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Andreji Palysové za obětavou práci v Buřince, kterou vykonávala po celý rok, s láskou a po-
chopením k postiženým dětem. Ty ji měly moc rády a jen těžko se s ní loučily. Děkujeme. Rodiče

O našich orchidejích
Většině mladých i starších lidí už patrně pojem lovec orchidejí nic kon-
krétního neříká, ale před nějakými sto nebo více lety tomu bylo jinak. Byli
to odvážní dobrodruzi i vážení badatelé nebo obchodníci, kteří se vydá-
vali na daleké výpravy především do jižní a střední Ameriky, aby tam pře-
konávali obrovské potíže cizího a nepřátelského světa, vyhledávali a ve
velkém „lovili“ orchideje a odváželi je do „civilizovaných“ zemí. V té do-
bě byla nejen velká poptávka po těchto rostlinách, ale i všeobecný hlad po
informacích o zemích jejich výskytu, o přírodě a o životě v ní. U nás se
v druhé polovině 19. století proslavil zejména cestovatel, zahradník a sbě-
ratel rostlin Benedikt Roezl (1824–1885). Podnikl tři dlouhodobé cesty
do Ameriky a na koni nebo pěšky procestoval celý kontinent: od Mexika
ke Kubě, z Kalifornie do New Yorku přes Skalisté hory a Sierra Nevadu.
Z cesty z Panamy do Kolumbie odeslal do Evropy 10 000 orchidejí, z ob-
lasti Santa Martha přejel do Río Hacha, kde nasbíral 3 000 orchidejí.
V oblasti Washingtonu sbíral semena jehličnanů. Cestoval po Peru
a Andách, ze středoamerické Sierry Madre odeslal dalších 3 500 orchide-
jí, z Panamy přejel do Venezuely a odtud poslal osm tun (!) orchidejí do
Londýna. Z mexické Oaxacy odeslal deset tun kaktusů, agáve a orchide-

jí. Roezlovým jménem bylo pojmenováno téměř sto třicet druhů rostlin. 
Roezl byl známým obhájcem mexické revoluce a nezávislosti. V roce
1883 založil v Praze první český zahradnický časopis Flora; vyšly v něm
jediné česky psané články Benedikta Roezla. O popularizaci jeho živo-
ta, zážitků a přínosu při objevování nových druhů rostlin, zejména or-
chidejí, se zasloužil spisovatel Vojtěch Lev knihou Za modrou orchidejí
(1954). Bájná modrá orchidej, sen mnoha lovců orchidejí, však dosud ni-
kdy nalezena nebyla a současný boom modrých orchidejí je jen výsled-
kem umělého barvení. 
V první polovině dvacátého století zanechala ve světě dobrodružné lite-
ratury výraznou stopu trilogie spisovatele Františka Flose napsaná podle
zážitků Jana Satrapy, zámeckého zahradníka v Červených Pečkách
(Lovci orchidejí, V pralesích Ecuadoru a Pod sluncem rovníkovým,
1920–1922). František Flos (1864–1961), český učitel, dramatik, překla-
datel a spisovatel, se proslavil jako autor dobrodružné literatury pro mlá-
dež a je společně s Eduardem Štorchem považován za jejího zakladate-
le v české literatuře. Přestože nikdy nebyl za hranicemi své vlasti, doká-
zal na základě vyprávění přátel a odborné literatury vytvořit věrohodný
obraz cizích zemí, který spojoval s barvitým a dramatickým dějem, ob-
sahujícím kromě napětí i morální poselství. Díky šíři svého záběru i pou-
žití prvků sci-fi je někdy považován za českého Julese Verna. Jeho lovci
orchidejí se pro čtenáře v předválečné době stali rovnocennými partnery
hrdinů z dobrodružných sešitových románů – rodokapsů a dalších.
Orchideje byly symbolem tajemství, dobrodružství i neobvyklé krásy po
mnoho desetiletí a staletí. Dnes, v době komerčního rozmachu, přispívá
relativní dostupnost bezpočtu zejména uměle vyšlechtěných druhů
a hybridů k estetizaci našeho života. Nicméně, orchideje jsou stále rost-
linami, které podněcují naši zvědavost, protože v mnoha směrech jsou
velmi výjimečné. 
Čeleď Orchidacea patří počtem druhů mezi největší v rostlinné říši. Řadí
se k ní přibližně 20 až 30 tisíc druhů rostoucích s výjimkou pouští a ark-
tických oblastí po celé Zemi. Centrum rozšíření se přitom nachází v tro-
pických a subtropických oblastech, v Evropě roste pouze zlomek z cel-
kového počtu druhů, přibližně 250, v České republice pak přibližně 

Zajímavosti z přírody

Orchidej kruštík bahenní Prstnatec májový

Foto: archiv L. Stuchlé
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50 druhů. Orchideje jsou z hlediska reprodukční biologie poměrně výji-
mečnou skupinou. Vytvářejí velmi malá semena s omezeným množ-
stvím zásobních látek a rostlinky jsou v prvních vývojových stadiích zá-
vislé na přísunu uhlíkatých látek od jiných organismů, a těmi jsou pře-
vážně houby. Nikoliv však nám známé „hřiby“, které sbíráme a s obli-
bou konzumujeme, nýbrž podzemní houbová vlákna, která dodávají or-
chidejím všechny organické i anorganické látky, jež houby získávají při
rozkladu organické hmoty i z kořenů dřevin. Teprve později, když or-
chidej vytvoří nadzemní část se zelenými listy, začne získávat látky nut-
né pro růst pomocí fotosyntézy a míra závislosti na mykorhize se zpra-
vidla snižuje. Celý proces růstu rostliny od semínka až po květ může být
značně dlouhý, u střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus L.) na-
příklad až třináct let. U některých druhů orchidejí se však rostliny nikdy
plně neosamostatní a tento způsob výživy přetrvává po celý jejich život
(u nás například hlístník hnízdák, sklenobýl bezlistý a další). Všechny
nezelené druhy orchidejí jsou výrazně stínomilné.
Vstavačovité jsou vytrvalé byliny původem z vlhkých tropických oblas-
tí, kde obývají především stromová patra tropických pralesů. V mírném
pásu jsou to zpravidla běžné pozemní rostliny. Jejich název pochází
z řeckého slova orchis, které v překladu znamená varle – podle tvaru
podzemních hlíz rodu vstavač. Rostliny jsou zvláště ceněny pro své krás-
né květy všech odstínů i barev. Jejich nespornou předností oproti ostat-
ním kvetoucím rostlinám je délka kvetení – květy orchidejí vydrží na
rostlině měsíc, u některých druhů dva až tři měsíce. Hospodářský vý-
znam má tropická vanilka (Vanilla).
Orchideje mají vesměs velmi důmyslnou stavbu květů sledující jediný
cíl – opylení. Aniž bychom se pouštěli do podrobného popisu květů, ne-
přehlédnutelným znakem je kromě barvy jejich tvar, který svou pestrostí
láká hmyz k usednutí. V mnoha případech je však přímo „klamavou re-
klamou“, výzvou zejména pro mladé, nezkušené samečky k naplnění
diktátu přírody – oplodnění samičky. Ta se ovšem na konci oddenku rost-
liny nenachází, jde jen o rafinované lákadlo a sameček při svých poku-
sech o splnění úkolu na sebe nabalí připravenou dávku pylu potřebného
pro oplodnění další rostliny, kterou za stejným účelem navštíví. Obdobně
poslouží dalším druhům orchidejí hmyz, který jde za sice prozaičtější,
ale neméně naléhavou potřebou, nektarem pro svoji obživu. Mnohé or-
chideje mu ho za cenu prodírání se květem poskytnou, nicméně další si-
ce hmyz lákají, ale nektar nemají, mají květy tzv. „šálivé“. Takový květ
má i jedna z našich nejhezčích orchidejí, střevíčník pantoflíček. Hmyz,

který se nechá nalákat barvou a tvarem květu, vleze dovnitř, nektar ne-
najde, hladké vnitřní stěny mu však nedovolí vylézt ven, a tak využije
boční průsvitná okénka, tím na sebe nalepí pyl a při následující misi jej
přenese na blizny dalšího květu. Podobně probíhá opylování i u řady ji-
ných druhů orchidejí. Za mistry v oboru šálivých květů je nutno pova-
žovat zejména rostliny druhu tořič.
Území Hrubého Jeseníku a jeho podhůří zahrnuje různé typy krajiny a ve-
getace, z nichž mnohé jsou pro růst orchidejí příznivé, a tak se můžeme
setkat s okroticemi, korálicemi, několika druhy prstnatců, kruštíků, s bra-
dáčkem, zástupci několika druhů vstavačů a vemeníků, najít můžeme
i nezelené hlístníky. Velká část orchidejí kvete zjara nebo v létě. Stojí za
to se za nimi vypravit. Většina druhů patří mezi ohrožené, silně ohrožené
nebo kriticky ohrožené a chráněné rostliny. Již jenom z popisu způsobu
rozmnožování a potřebné symbiózy s houbami je zcela zjevné, že vyrýp-
nutí rostliny a snaha o její pěstování na domácí zahrádce nebo v květiná-
či pro ni znamená takřka nevyhnutelný ortel smrti. Dochází však i k ma-
sovému ničení orchidejí v důsledku aktivit lidské společnosti. 

Fota a text: M. Marek
(Zdroj: Wikipedia.cz; Bureš, L.: Chráněné a ohrožené rostliny
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Agentura Rubico, s. r. o.,
Olomouc, 2013; Holinková, J. – Procházka, R.: Poznejte evropské
orchideje podle tvaru květu, Základní organizace Českého svazu o-
chránců přírody v Bludově, 2015.)

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku - 6. 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 Studán-
ku 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
jednotlivých 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 zasí-
lat jednotlivě nebo všechny najednou do 7. ledna 2016. Jména výher-
ců budou uveřejněna 15. ledna 2016 v prvním vydání RH příštího ro-
ku. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 6
Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

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

✃

tořič včelonosný variabilní krása prstnatců
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Sport

Edrovický triatlon provázely tropy i kroupy
V sobotu 25. července se za tropického počasí konaly na edrovickém
rybníku jednadvacáté závody DuKo triatlonu, jehož vyhlašovatelem je
sportovní klub TK DuKo Rýmařov. 
Na startu oblíbeného závodu, kterého se pravidelně zúčastňují závodní-
ci z blízkého a vzdálenějšího okolí i borci ze sousedního Polska, stanulo
přes sto závodníků. Bojovali ve čtrnácti věkových kategoriích, v jednot-
livcích a štafetách. 

Na závodníky čekala trojkombinace sestávající z plavání od 100 do 500
metrů, jízdy na kole od 2,5 do 36 kilometrů a běhu od 1,5 do 8 kilomet-
rů. Nejrychlejší byl David Jílek v kategorii mužů (20–29 let) ze sportov-
ního klubu Bikesport Mohelnice, který celou trať absolvoval v čase
1:33:39.
Po startu hlavní kategorie mužů, žen a štafet se slunce ještě při první dis-
ciplíně usmívalo, ovšem poté, co poslední závodník vyběhl z edrovické-
ho rybníku, obloha zčernala a spustil se liják, který cyklisty ve druhé dis-

Rýmařovský desetiboj 2016
XXXX. ročník začíná

KDO? sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
Dělíme se do šesti kategorií:

ženy A do 40 let muži A do 44 let
ženy B do 55 let muži B do 59 let
ženy C od 56 let muži C od 60 let

KDY? od září do června; co měsíc, to jedna disciplína, 
tj. 10 setkání za rok 
(výmluva „nemám čas“ tedy neplatí)

V ČEM? turistika, cykloturistika
běh na 1000, resp. 600 m
střelba ze vzduchovky
kuželky
plavání
lyžování
stolní tenis
vrh koulí
skok daleký
běh na 60 m

Za kolik? jednorázový příspěvek 200 Kč, důchodci 150 Kč,
nad 70 let zdarma

O co? o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři 
nejlepší v každé kategorii

Proč? Abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví.
Abych zjistil, čeho jsem ještě schopen.
Abych se pravidelně setkával s partou 
sportovních nadšenců.

Neváhej a přijď!
Začínáme 5. září v rámci Rýmařovské 50 turistikou nebo cykloturis-
tikou. Pěšky: ženy B, C a muži C 15 km, ženy A a muži B 25 km, mu-
ži A 35 km, na kole: muži A 65 km, ostatní kategorie 33 km.
Přihlášky do soutěže přijímá Ing. Alena Jurášová, tel. 605 521 013,
email: a.jurasova@seznam.cz.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsled-
ky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!

Shrnutí dorostenecké fotbalové sezóny
Letošní sezóna se nám velmi vydařila. V podzimní části dorostenci
vyhráli všechny zápasy a do jarní části šli s třináctibodovým násko-
kem na druhý tým. V jarní části se také zúčastnili okresního finále
mladšího dorostu O pohár VV MS KFS a postoupili do krajského fi-
nále, kde skončili na druhém místě. Suverénně ovládli i Juve Cup
2014. Mladší dorost se dále zúčastnil halového turnaje o přeborníka
OFS, vítězstvím postoupil do semifinále v Opavě a odtud do finále
v Ostravě, kde se umístil na třetím místě. Starší dorostenci se také zú-
častnili halového turnaje o přeborníka OFS, kde skončili tak jako
mladší dorost na prvním místě.
Na jaře jsme se museli obejít bez několika zraněných opor a i to by-
lo příčinou čtyř porážek a jedné remízy v jarní části. Přes tyto kom-
plikace dokázali kluci krajskou soutěž skupiny A vyhrát a obhájit loň-
ský titul.
Chtěl bych všem dorostencům poděkovat za krásnou sezónu. Na ob-
hajobě titulu se podíleli tito hráči: Kubját Ondřej, Vilímek Zdeněk,
Vajdík Adam, Tomeček Josef, Kováč Martin (kapitán), Zifčák Pavel,
Cabák Vojtěch, Kopeček Daniel, Raušer Dominik, Urbánek Lukáš,
Seifert Jan, Kopeček Pavel, Skrutek Matěj, Sudek Stanislav, Lesák
Jiří, Sacký Radek, Sekanina Jakub, Snášel Roman, Nebes Tomáš,
Beier Jan, Hořínek Petr, Němec Tomáš, Lašák Martin, Kopeček
Ondřej, Janáč David, Orel Jiří, Válek Josef.

Tomáš Durna, TJ Jiskra Rýmařov

Foto: archiv fotbalového oddílu dorostenců TJ Jiskra Rýmařov 
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ciplíně řádně potrápil a na trati dlouhé 36 km jim místy připravil pře-
kvapení v podobě ledových krup. 
Velké uznání zaslouží všechny děti, které se vydaly na trať podporovány
rodiči nebo prarodiči, ať již aktivním přístupem nebo povzbuzováním.
Rýmařovští či z blízkého okolí se většinou umístili na předních pozicích.
Velmi dobře si vedl v kategorii 30–39 let Milan Merva z Duko Rýmařov,
který v čase 1:34:35 zvítězil. Výborného umístění dosáhl v kategorii čty-
řicátníků Pavel Šalmík z TK DuKo Rýmařov, který vybojoval čtvrté
místo v čase 1:46:03. V téže kategorii se dařilo i osmému Luďku
Macháčkovi z DuKo Rýmařov (1:53:28) a devátému Tomáši Gerhardovi
s časem 1:55:59 ze stejného týmu. V kategorii 50–59 let vybojoval
Vlastimil Kokeš z DuKo Rýmařov v čase 1:48:01 bronz, Miroslav Beil
ze stejného týmu skončil devátý. Kategorie 60 a více let byla zastoupe-
na jen třemi závodníky. Pro zlato si tradičně doběhnul triatlonový nestor

Pavel Podešva, jako třetí se umístil nejstarší účastník závodu, devětaše-
desátiletý Ivan Soviš.
Proti jiným ročníkům, kdy startovaly jen tři štafety, se jich letos závodu
zúčastnilo osm – všechny byly složeny z místních závodníků. Zlato vy-
bojovala štafeta Horal Rýmařov (1:38:37), druhá skončila štafeta 
MUSEDO (1:42:34) a bronzovou medaili získala štafeta Duko Rýmařov
(1:51:36). 
Díky organizátorsky dobře zajištěnému závodu a sponzorskému zázemí
firem Lamont, Kovošrot Moravia export, a. s., Prádelna Šopík, KSI
Filtertechnik, s. r. o., RDmont, s. r. o., INFINI, a. s., Lasto truhlářství,
Klempířství Pipa, s. r. o., STAS, v. o. s., Vesper Homes, Easy Control
Morava, s. r. o., Al Invest Břidličná, a. s., Stavby RIO, Kellys bicycle,
Rádio Haná a město Rýmařov měl osmnáctý ročník DuKo triatlonu dob-
rou úroveň a divácky početnou obec. JiKo

Tentokrát byl naším cílem poloostrov slunce, vína a šakalů. To je struč-
ná charakteristika chorvatského Pelješacu, kde jsme od 8. června strá-
vili dvanáct krásných dnů.
Do Trpanji připlouvá několikrát denně trajekt, spojující poloostrov
a průmyslové pevninské město Ploče. Podél moře vede nově vybudo-
vaná promenáda, ze které se dá sestoupit na četné pláže a zákoutí a po-
nořit se do vln průzračného, teplého Jaderského moře. Pohodlný chod-
ník končí kousek za černou zátokou, kde je údajně léčivé bahno.
Opuštěnost místa a skeptické poznámky domorodců nás od této terapie
odradily. Nejhezčí vycházkou v Trpanji byl výstup po 300 schodech ke
kostelíku Gospa od Karmela. Na každém schodě bylo jméno rodiny,
která jej darovala. Byl odtud krásný výhled na západ slunce. Z hor se
každou noc ozývalo hlasité vytí divokých šakalů.
Pravé tropické počasí nám sice trochu nabouralo plán cvičení, ale ne-
odradilo nás od výletů a vycházek. Navštívili jsme Dubrovník, jedno
z nejkrásnějších měst světa. I když jsme jej poznali už při minulých po-
bytech v Chorvatsku, mnozí neodolali netradiční nabídce nočního výle-
tu v příjemném doprovodu pana Petara, rodilého Dubrovičana.
Dále jsme viděli Ston a Mali Ston – místo vstupu na poloostrov po pev-
nině. Po roce 1333, co se celý Pelješac stal součástí Dubrovnické re-
publiky, byl včetně mohutných hradeb přestavěn a nyní je miniaturní
kopií Dubrovníku. Významný je díky těžbě soli. V minulosti se dokon-
ce 1 kg soli vyvažoval 1 kg zlata. 
Zajeli jsme také do Potomje s největšími vinicemi celého Chorvatska.
Vinné sklepy Matuško produkují nejkvalitnější vína celého Středomoří,
především bílý Plavac Mali, červený Dingač a lahodný Prošek.
Degustace a procházka po rozlehlých prostorách sklepů patřila k hez-
kým zážitkům. A ve Společenském sále se krásně nesly moravské li-
dovky.

Dalším cílem byl Orebič, kolébka námořních kapitánů, významný pří-
stav a největší město poloostrova. Zvolili jsme hodinový výšlap k fran-
tiškánskému klášteru, u kterého jsou ke zhlédnutí výstavní hrobky ka-
pitánských rodů.
Učarovaly nám malebné uličky Korčuly, rodiště Marka Pola a překrás-
ného městečka na stejnojmenném ostrově.
Při noční plavbě s bohatým občerstvením a úchvatným koupáním v ref-
lektory prosvětleném moři jsme navštívili vesničky Duba a Divina, při-
lepené pod skalnatými štíty.
Když jsme zrovna nepoznávali krásy okolí, nebyla právě hodina kala-
netiky či jógy nebo jsme si neužívali sluníčka a vln, čekal nás další pro-
gram. Hned druhý den po příjezdu to byl večer plný překvapení. Došlo
k odtajnění čísel, která si každý vylosoval už v autobuse. Šlo o bohatou
tombolu s řadou hodnotných cen, např. „sušičkou prádla“, „loveckou
výbavou“ či „šicím strojem“. Byl to večer plný smíchu a dobré nálady.
Tradicí našich dovolených se stala tematická noc. Tentokrát se z nás sta-
li Havajané. A věřte, že jsme si získali celé městečko, i když všechny
naše písně a tance nebyly ryze havajské.
A co říci na závěr? Snad jen citaci oslavné básně, která spontánně vznik-
la během těch skvělých dnů:
„A kde že jsme pěli na pěknú notečku?
Na pláži, molu, lodi i v sklípečku.
Tak dobrá nálada tmelí nám partu, 
všechno vždy bereme s úsměvem na rtu.“

Irena Ondrašíková, instruktorka kalanetiky

Rýmařovská kalanetika opět na cestách

Čchi-kung pro zdraví – 1. část
Čchi je původcem života
Celý vesmír a každý prvek vesmíru pulzuje energií. Tato energie byla
před několika tisíci lety v Číně definována jako „čchi“ = univerzální
energie, z níž se rodí všechny prvky života a která pohání jak fyzický,
tak duchovní svět. V Japonsku ji znají jako „ki“, v Tibetu jí říkají
„lung“, cvičitelé jógy ji znají pod sanskrtským označením „prána“. 
Co je čchi-kung
Doslova přeloženo znamenají slova čchi-kung „práce s energií“ nebo

„pěstování vnitřní síly“. Existuje mnoho druhů čchi, stejně jako způso-
bů, jakými se projevuje. Dalo by se dokonce říci, že všechny jevy
v tomto světě jsou projevem univerzální, všudypřítomné, všeprostupu-
jící čchi. V čchi-kung se však zaměřujeme na čchi, která řídí a oživuje
naše těla. Čchi-kung je tedy uceleným souborem tělesných, dechových
a duševních cvičení, jejichž cílem je harmonizace čchi v těle. 
Tři poklady
Každý člověk vlastní tři poklady, díky kterým může existovat, fun-

Fota: Marcela Menclová
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Sobota 25. července patřila amatérským autokrosařům – své zkuše-
nosti i závodní techniku si mohli prověřit na mistrovství republiky
v Přerově. Závodů se zúčastnila i desítka jezdců, kteří se pravidelně
zúčastňují rýmařovského autokrosového seriálu. Při své premiéře
v Přerově, na trati proslulé „mamutím skokem“, si nevedli vůbec
špatně.
Na start se seřadilo asi šedesát vozů ve dvanácti kategoriích. V jedné
z nejobsazenějších divizí, nad 1 600 m3, vybojoval rýmařovský jez-
dec Stanislav Salek s vozem VW Golf krásné druhé místo. Po suve-
rénních výkonech během rozjížděk nestačil ve finálové jízdě jen na
Petra Březinu s vozem Škoda Felicia z Jílového u Prahy. 
V kategorii speciálů překvapivě vyhrál dlouholetý účastník rýmařov-
ských závodů Petr Soška ze Slavkova u Opavy s vozem Škoda
Felicia 1 300 m3, který za zády nechal vozy značek jako Honda, Ford
Ka či Subaru Impreza.
Ani František Zachara, Stanislav Salek a další jezdci, kteří tvoří zá-
kladnu rýmařovských závodů, se na náročné trati v Přerově neztrati-
li. Jejich účast a výsledky jsou dobrou vizitkou úrovně autokrosu
v Rýmařově. 
Organizátoři rýmařovského autokrosu dali přerovským závodům

přednost před čtvrtým pohárovým závodem, který by se měl konat
v náhradním termínu. Termín dalšího závodu připadá na sobotu 
22., nebo 29. srpna. 
Aktuální informace naleznete na FB profilu „hobby cross morava“
a na webové stránce auto-hobby-cross-rymarov. 

Fota a text: Miroslav Škoda

Autokrosaři na mistrovství v Přerově

govat a myslet – tělo, energii a mysl. V taoistické teorii se tyto po-
klady nazývají ťing, čchi a šen. Pro správné praktikování čchi-kung
je nutné pochopit vztahy mezi nimi.
Esence (ťing) je základem lidského života, z ní vzniká čchi, která je
oporou mysli. Esenci dělíme na předporodní a poporodní. Kvalita
a množství předporodní esence je závislá na zdraví a síle rodičů 
v okamžiku početí. Její množství je konečné, proto je nutné s ní šet-
řit a používat jí s rozvahou. Předporodní esence se vyčerpává vším,
čeho je nadmíru a co představuje pro tělo zátěž. Vyčerpáváním před-
porodní esence dochází ke zkracování života. Poporodní esence po-
chází z toho, co jíme a dýcháme, a na tom je závislá její kvalita.
Důležitá je také schopnost těla efektivně esenci z potravy a vzduchu
přeměňovat na čchi. Cílem cvičení čchi-kung je schraňování předpo-
rodní esence tím, že dodáme tělu dostatek čchi.
Energie (čchi) je nezbytná k tomu, aby udržovala všechny buňky lid-
ského těla při životě a aby všechny tělesné orgány správně fungova-
ly. Čchi se pohybuje v těle v energetických drahách – meridiánech.
Aby tělo zůstalo zdravé, musí být dobře zásobeno energií čchi. Podle

posledních výzkumů však většina lidí trpí nedostatkem energie.
Cílem cvičení čchi-kung ve vztahu k energii je její rozproudění
a zvýšení citlivosti na ni, abychom s ní uměli zacházet a mohli ji vy-
užít pro zlepšení zdraví a prodloužení aktivního života.
Mysl (šen) ovlivňuje, kladně i záporně, nejen náš psychický stav, ale
i stav našeho těla. Mysl je zdrojem našeho pocitu štěstí nebo neštěstí,
uspokojení nebo frustrace. Jeden z velkých tibetských mistrů řekl, že
„mysl je král, který vše vytváří“. Většinou neumíme svoji mysl ovlá-
dat, a tak jsme neustále vláčeni jejími střídajícími se náladami. Podaří-
li se nám pomocí technik čchi-kung svou mysl ovládnout, získáme
v ní velmi účinný nástroj, jak učinit svůj život šťastným a spokojeným.
Ani jeden ze tří pokladů nelze prosazovat na úkor ostatních, tím by do-
šlo k narušení rovnováhy. Pravidelným a správně prováděným cviče-
ním čchi-kung, udržujeme všechny tři poklady v harmonii, což je nej-
lepší cesta ke spokojenému a zdravému životu. (Pokračování příště.)

Lydie Švédíková, instruktorka čchi-kung
(Použitá literatura: Čchi-kung – Orel v hnízdě, základní úroveň, sva-
zek 1, Sifu Ješe Gyatso, Pavel Simon, 2. vydání, 2006.)

Stanislav Salek na legendárním „mamuťáku“ v souboji s Václavem
Cimingou ml. Oba pravidelní účastníci závodů v Rýmařově

Petr Soška v boji s Pavlem Čepkem

Tři nejlepší v divizi nad 1 600 m3: 1. Petr Březina, 2. Stanislav Salek,
3. Lukáš Mihulka Start finálové jízdy divize nad 1 600 m3
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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.

• Prodám družstevní byt 4+1 v centru Rýmařova. Byt o ploše 
94 m2 ve 3. patře je po celkové rekonstrukci, zateplený, má plasto-
vá okna, prosklený balkon. Volný ihned, cena 595 000 korun. 
Tel.: 602 715 265, 704 723 183.

• Prodám chatku po celkové renovaci a stavební pozemek 600 m2

v Rešově, nedaleko Rešovských vodopádů, s hotovými základy
včetně sklepa na výstavbu další zděné chaty, s rozvodem odpadů
a elektrickou přípojkou i s revizí. Příjezdová cesta až k chatce.
Cena: dle dohody. Tel.: 606 386 119.

PÛjãky pro:
podnikatele, zamûstnance, MD, rentiéry

Bez poplatku pfiedem!

www.pujcky-bruntal.cz
www.nastoprocent.cz

Volejte zdarma: 800 404 444 
nebo prozvoÀte 739 297 207

Zaruãujeme rychlé a seriozní jednání 

Zprostfiedkovatel pracuje pro více vûfiitelÛ

Pro provoz v R˘mafiovû
pfiijmeme:

- úãetní – znalosti podvojného úãetnictví
– práce na PC
– znalost úãetního programu 

Money S3
- technologa tavení hliníku
- nákupãího hliníkového ‰rotu
- prodejce hliníkov˘ch slitin

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 28. 8. 2015

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek
20. 8. 2015 

do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

15/2015
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