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Prvním obãánkem roku 
je chlapeãek Martin

Tradice 46 let a 23 000 domÛ – to je 
souãasná bilance firmy RD R˘mafiov

Vilka na Divadelní je v demolici, 
zbyly jen lustry a reliéf ze ‰títu

Pokraãuje seriál vzpomínek 
pováleãn˘ch dosídlencÛ pohraniãí

Zimní stadion v R˘mafiovû hostil t˘my  
krajské ligy – HC Uniãov a TJ H. Bene‰ov

ročník XVII I .
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Velká kotlina, přírodní klenot Hrubého Jeseníku

Rozloha alpínského bezlesí je přibližně 11 km2

Zlatobýl obecný alpínský je cha-
rakteristickým druhem alpín-
ských trávníků

Jestřábník alpský roste v nejvyš-
ších polohách na místech s měl-
kou, kamenitou půdou 

Teplomilný černohlávek velko-
květý našel vhodné podmínky na
výslunných skalnatých svazích
ve Velké kotlině

Zvonek vousatý je symbolem
CHKO Jeseníky Skalky ve Velké kotlině jsou domovem řady vzácných rostlin

Velká kotlina je proslulá bohatstvím rostlinných druhů, které zde mů-
žete najít

Subalpínská prameniště porů-
stají husté koberce mechorostů
a řídké porosty bylin 

Mateřídouška ozdobná sudetská
je karpatský horský druh, který
v ČR roste jen ve Velké kotlině  

Hladýš andělikový se v Hrubém
Jeseníku vyskytuje na SZ okraji 
areálu (Fota: Martin Kočí)

Pcháč různolistý roste na vlh-
kých loukách v horách

Jestřábník oranžový je ozdobou
druhově bohatých subalpínských
trávníků

Kopyšník tmavý roste v Česku
kromě Velké kotliny ještě v Čer-
tově zahrádce v Krkonoších
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Přírodní bohatství našich hor náleží i budoucím generacím
âeská republika má mnoho pfiírodních krás a hodnot, které stojí za to chrá-
nit. O Jeseníkách to platí dvojnásob. 
V současné době jsou v ČR vyhlášeny čtyři národní parky, pětadva-
cet chráněných krajinných oblastí a více než 2 000 maloplošných
chráněných území. Všechna potřebují nejen ochranu, ale i sousta-
vnou péči. Mezi přísně chráněná území patří také Národní přírodní
rezervace Praděd. O jejím bohatství, zejména stovkách velmi vzác-
ných druhů rostlin, z nichž některé se nevyskytují nikde jinde na svě-
tě a jiné tu zůstaly jako svědkové doby ledové, si ve středu 20. ledna
vyprávěli ve Středisku volného času ochránci a milovníci přírody na
zajímavé, odborně podané, leč laicky srozumitelné besedě.
Tu vedli biologové a botanikové, manželé Kateřina a Martin Kočí,
kteří jsou zároveň zakladateli společnosti Actaea pro přírodu a kraji-
nu ve spolupráci s Terrou Naturou 2015. Actaea má v současné době
třiatřicet členů a od roku 2002 uskutečňuje projekty v oblasti ochra-
ny životního prostředí, zabývá se udržitelným rozvojem na místní
a regionální úrovni, provádí veřejnou osvětu v oblasti udržitelného

rozvoje, ochrany krajiny a životního prostředí a zabývá se environ-
mentální výchovou a vzděláváním. Kromě toho vydává informační
letáky a populární i odborné publikace, pořádá přednášky, exkurze,
semináře a školení, připravuje naučné stezky, zpracovává plány péče
a také botanické a zoologické inventarizační průzkumy. Působí
v Jeseníkách, Beskydech a Bílých Karpatech. 
Na besedě zaznělo mnoho zajímavých informací, a to nejen o chrá-
něných rostlinách Jeseníků, ale také o problémech v přírodních re-
zervacích. Martin Kočí v odborném výkladu s projekcí představil
Velkou kotlinu, která je přírodním klenotem Hrubého Jeseníku.
Nezměrné bohatství rostlin a živočichů na velmi malém území je
skutečně unikátní. Tabule naučné stezky návštěvníkům představují
bohatství Velké kotliny. Posluchači se také dozvěděli něco o zvlášt-
ním systému proudění vzduchu ve Velké kotlině, o činnosti ledovce,
klimatu, geologii, půdách, geomorfologii, hlavních biotopech subal-
pínského stupně či významu karů pro diverzitu subalpínské vegetace.

K hlavním předmětům ochrany podle Martina Kočího patří přiroze-
né bezlesí nad horní hranicí lesa, horské smrčiny, místy pralesovité-
ho charakteru, i drobná rozvodnicová vrchoviště.
Bezmála dvouhodinová beseda přinesla řadu zajímavých informací,
včetně těch méně povzbudivých, jakou je například připravovaná vý-
stavba čtyřsedačkové lanovky na Petrovy kameny, která je podle
Kateřiny Kočí jen jedním ze záměrů, které jsou na území NPR
Praděd plánovány. To je také důvod, proč se manželé Kočí rozhodli
šířit osvětu mezi lidmi, sdělovat, proč je třeba chránit přírodní bohat-
ství Jeseníků, aby příští generace nenašly místo vzácné květeny a en-
demitů na hřebenech, s nadsázkou řečeno, lunaparky a McDonaldy.
V závěru besedy posluchači vyjádřili své názory a poznatky z toulek
jesenickou přírodou, někteří vyplnili anonymní anketu zaměřenou na
ochranu přírody v Jeseníkách a jako malý dárek obdrželi od organi-
zátorů Průvodce se skřítkem okolím Pradědu. JiKo
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Pokud kterýkoliv z čtenářů čeká pikantní, šťavnatý text vzbuzující libé
pocity v (pod)břišní oblasti, bude tímto článkem pravděpodobně uspo-
kojen, i když trochu jinak, než si mohl představovat. Na šťavnatost, pi-
kantnost i břicho zcela jistě dojde, protože jeho tématem je fenomén
dlouhodobě okupující reklamy a v současnosti i sociální sítě jako
Facebook či Instagram, tzv. food porn, tedy potravinové porno. Dle ang-
lické Wikipedie je jeho podstatou uhrančivě velkolepá vizuální prezen-
tace vaření v reklamách, kuchařských show a jiných vizuálních médi-
ích. Zobrazované potraviny dávají otevřeně na odiv vysoký obsah tuků
a kalorií, často jde o exotické pokrmy, které mají vzbudit vášeň k jídlu
nebo je oslavovat jako náhradu za sex. Potravinové porno mívá formu
fotografických snímků, které jídlo představují provokativně, podobně
jako tzv. glamour či porno fotografie.
Jednou z prvních vlaštovek tohoto žánru byla reklama na tyčinku 3bit
z konce devadesátých let minulého století. V ní se modelka s výrazně
maskulinní tváří v koženém kabátu připomínajícím nechvalně proslulý
gestapácký vysvlékne do spodního prádla, rozbalí tyčinku, zakousne se
do ní, ulehne na saténové lože a zmámena slastí uroní dokonce i slzu.
V závěru klipu pak zaujme prenatální pozici a objeví se nápis „Pomazli
se“. Dokonalý útok na první signální soustavu a podvědomí. Prodejci 
iluzí ovšem pamatují i na ženy, a tak leckterá z nich může v současnos-
ti pocítit sílu pavlovovských reflexů při reklamách na zmrzlinu Mrož,
v nichž statují svalnatí alfasamci mezi jahodami nebo se koupou ve va-
ně plné čokolády. No nezakousněte se!
Mohlo by se zdát, že food porno zůstane omezeno spíš jen na krásný no-
vý svět reklam, případně že intenzivněji zasáhne střední generaci, která
již splnila svou reprodukční úlohu a ještě se může víceméně beztrestně
přecpávat. Kupodivu tomu tak není. S nástupem sociálních sítí plně
podlehla tomuto fenoménu i mladá generace, a tak jsou profily mno-
hých adoles- a postadolescentů plné obrázků všemožných jídel buď
vlastnoručně vyrobených, nebo zakoupených a konzumovaných.
Instagram, určený pro sdílení fotografií, má prý v současnosti pod hes-
lem #food-porn padesát milionů obrázků všech možných poživatin.
Facebooková skupina Food porn šéfkuchař čítá v současnosti 1 994 354
členů, Food porn komunita tamtéž jich má dokonce 2 011 355. 
Český Jídlorgasmus sice dosáhl zatím jen na „pouhých“ 57 332 příz-
nivců, ale jinak jsme my Češi předběhli svět a dobu minimálně o něja-
kých dvacet let, a stali se tak v oblasti jídloporna průkopníky. Již v roce
1980 totiž natočil Jiří Menzel podle literární předlohy Bohumila
Hrabala film Postřižiny, obsahující slavnou scénu, v níž správní rada pi-
vovaru ochutnává kulinářské výtvory paní sládkové zhotovené z vepřo-
vé zabíjačky a notně se při tom posiluje pivem. Jde o nefalšovanou sku-
pinovou jídloorgii, čili lidově řečeno grupáč, který hlavně při zhlédnutí
ve večerních hodinách způsobuje takřka každému nekontrolovatelný
záchvat slinění. Jeho důsledkem je prakticky okamžitý plenivý nájezd
na lednici, po němž spokojený divák zbytek filmu proklímá, protože
všechnu krev k sobě stahuje jeho po okraj naplněný žaludek. Nejsem si
teď zcela jist, má-li se mi hruď dmout národní pýchou, jací jsme to ješ-
tě pořád statní jonáci, ale je nezpochybnitelná pravda, že v jedení a je-
ho zobrazování jsme opravdu dobří až nedostižní.
Tato neškodná zábava však má i své stinné stránky. Pokud pozvete svou
lepší polovičku na večeři při svíčkách do stylového podniku, budete
velmi pravděpodobně rušeni záblesky světelných diod mobilních tele-
fonů, jimiž si vaši food pornoví sousedé přisvětlují svou porci, aby ji
mohli lépe vyfotit. Není se proto co divit, že v lepších restauracích na-
leznete v jídelním lístku obrázek přeškrtnutého fotoaparátu, jímž dává
majitel a šéfkuchař hostům najevo, že přišli jíst, ne fotit. Leckdy se to-
tiž stane, že než je jídelní pornograf s optimálním zachycením své por-
ce a případně i jejím umístěním na svůj profil hotov, jídlo takřka vy-
chladne a ztratí velkou část své kvality. Jsme svědky paradoxu – lidé dě-
lající svými fotkami chutě ostatním okrádají sami sebe o nejzákladněj-
ší požitek z jídla a užívají si víc virtuálně než reálně.
Na Facebooku se zase můžete velmi často setkat s následujícím statu-
sem doprovázejícím fotografie: „Páteční (či jakákoliv jiná) pohodička
s miláčkem.“ Se zlou by se potázal, kdo by očekával selfie majitelky
(majitele) účtu se svým vyvoleným (svou vyvolenou). Fotografie nej-
častěji zachycuje konferenční stolek obložený jídlem a pitím všeho dru-

hu, z miláčka rodu mužského uvidíte v lepším případě kus chlupatého
lýtka (z rodu ženského povětšinou nechlupaté koleno či loket), které se
nechtěně připletlo do záběru a nepodařilo se je vyretušovat. Pro celého
člověka tady zkrátka místo není. Je to stejný problém jako s leckterou
moderní architekturou – je krásná, ale s lidmi se v ní moc nepočítá.
Dnešní člověk jako by byl odsouzen k samotě, minimálně té vnitřní.
Až tedy budete příště jíst, odložte mobilního přítele a místo oblažování
virtuálních přátel si pro jednou nerušeně vychutnejte jídlo samo a lidi
kolem vás. Přeji vám k tomu dobrou chuť. Nebo bych měl spíš popřát
dobré světlo? VlaSt
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Aktuálně z města

Prvním občánkem roku je chlapeček Martin
Letošní prvenství mezi narozenými dětmi v našem městě získal chla-
peček Martin Kadlec, který přišel na svět 5. ledna v sedm hodin ráno
v krnovské porodnici. Do života vstoupil s ideálními mírami 49 cm
a 3,170 kg. Doma na brášku netrpělivě čekal jedenáctiletý bratr
Dominik, osmiletá sestra Nikola, čtyřletá Eliška a patnáctiměsíční
Karolína.
Osobně blahopřát mamince Bohumile Kadlecové k narození pátého
potomka a současně prvního občánka Rýmařova roku 2016 přišli 
25. ledna starosta Petr Klouda a místostarostka Marcela Staňková.
Usměvavá maminka dostala kytičku a malý Martin plyšové hračky.
Se svými vrstevníky se poprvé setká při prvním letošním vítání ob-
čánků 13. března. Mnoho radosti do života celé rodině přeje i naše re-
dakce. JiKo

Vilka na Divadelní je v demolici, zbyly jen lustry a reliéf ze štítu
Teãku za existencí více neÏ sto let staré vilky na Divadelní ulici ã. 15 udûlá de-
moliãní firma. Po nezdafiené rekonstrukci soukromého vlastníka, která dÛm
promûnila v ruinu, vilku v nedobrovolné draÏbû odkoupilo mûsto. KvÛli silnû na-
ru‰ené statice hrozilo její zfiícení.
Stylový rodinný dům sousedící s někdejším kinem patřil svého času
k nejhezčím soukromým budovám ve městě. Historii jeho majitelů na-
stínil Ing. Milan Kropáč, jehož rodina dům vlastnila v letech 1950 až
2006. Podle jeho vzpomínek nesla kdysi název Vila Nelson (s letopo-
čtem 1909, dům byl ale podstatně starší), odvozený od uměleckého
jména původního obyvatele domu, rakouského artisty Tonyho Nelsona,
který žil s manželkou Mathildou v Rýmařově ještě po roce 1945.
„Bydleli tam s námi v horním patře. Oba zemřeli v roce 1953. Nelson
bylo zřejmě umělecké jméno, jinak se jmenovali Nowakovi. Po válce
v domě bydleli před námi ještě Kronkovi,“ shrnuje Milan Kropáč.
Kropáčovi prodali vilku v září 2006 Marku Václavíkovi, který se pustil
do rozsáhlé rekonstrukce. Výsledkem však nebyla plánovaná velkolepá
podoba vily v dobovém stylu, jejíž součástí měl být i zakoupený staro-
žitný nábytek a lustry, ale ruina s narušenou statikou, o niž majitel na-
konec přišel v exekučním řízení. Ještě předtím, v létě 2014, byl objekt
vykraden. Dvojice zlodějů, kteří si do vilky přišli pro mosazné části sta-
rožitných lustrů, byla dopadena a lustry majitel našel ve sběrně.
Vilka byla v tu dobu nezajištěná proti vniknutí a na první pohled bylo
patrné, že se rozpadává. „Stavební úřad vlastníka vyzýval, aby na ob-
jektu provedl nutné udržovací a zabezpečovací práce a zajistil ho proti
přístupu veřejnosti,“ komentuje případ Ing. Miroslav Sigmund
z Městského úřadu Rýmařov. Majitel ovšem podle jeho slov na výzvy
nereagoval, dokonce ani pod hrozbou exekuce. 
V srpnu 2015 objekt v havarijním stavu vykoupilo město Rýmařov od
exekuční kanceláře v elektronické dražbě za přibližně 447 tisíc korun.
„V tuto dobu již byl objekt v takovém stavu, že nebylo možné podchytit
neodborně narušené nosné konstrukce, provést zabezpečení a objekt ná-
sledně opravit nebo uvést do původního stavu,“ vysvětluje Miroslav
Sigmund. Nevratný stav budovy potvrdil projektant, a odbor regionál-

ního rozvoje proto z bezpečnostních důvodů připravil demolici. Tu před
dvěma týdny začala provádět firma Antonín Růžička, která zvítězila ve
výběrovém řízení. Město za bourací práce zaplatí 237 tisíc korun. Část
stavebního materiálu využije – trámy, lomový kámen a cihelné zdivo
budou uloženy v areálu Městských služeb a použity při stavebních pra-
cích. Na uvolněné parcele pod kinem o výměře 1 581 m2 by mohly vy-
růst nové domy.
Těsně před zahájením bouracích prací dělníci z ruiny vynesli dva velké
starožitné lustry, právě ty, které byly o rok dříve terčem zájmu zlodějů
kovu. Oba byly převezeny do městského muzea, kde je pracovníci 
očistili a uložili do depozitáře. Zachránit se podařilo také štukový reliéf
ze štítu vilky, patrně jedinou dochovanou část původní fasády (budova
byla během rekonstrukce oklepána na cihlu). Vzhledem k tomu, že lust-
ry byly do vilky přeneseny až při rekonstrukci, a nepatří tedy do auten-
tického vybavení, je právě tento reliéf jediným hmatatelným dokladem
existence budovy. Vilu Nelson samotnou již budou znát obyvatelé měs-
ta pouze z fotografií. ZN

Pracovníci muzea čistí starožitné lustry z vily, foto: M. Vyhlídal 

Vila Nelson, asi 2005, foto: M. Kropáč Vila Nelson v roce 2016, foto: JiKo
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Nezaměstnanost v regionu meziročně klesla
V prosinci 2015 evidoval úfiad práce v okrese Bruntál 7 652 uchazeãÛ o za-
mûstnání a 415 voln˘ch pracovních míst; podíl nezamûstnan˘ch osob ãinil
11,6 %. 
Ke konci loňského roku bylo v okrese Bruntál evidováno 7 652 ucha-
zečů o zaměstnání. V porovnání s listopadem 2015 se celkový počet
zvýšil o 528 uchazečů, meziročně se však snížil o 1 433 uchazečů
o práci. V prosinci loňského roku se nově zaevidovalo 1 008 uchaze-
čů, což je o 206 více než v předchozím měsíci a o 156 méně než v pro-
sinci roku 2014. Ke konci roku 2015 bylo z celkového počtu neza-
městnaných 7 340 ve věku 15 až 64 let, což představuje podíl neza-
městnaných osob 11,6 %. Bruntálsko se tak řadí na první místo v ne-
zaměstnanosti mezi okresy Moravskoslezského kraje i v celorepubli-
kové statistice. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji dosáhla ke
konci roku 2015 výše 8,6 %, v rámci České republiky pak 6,2 %.

V prosinci bylo evidováno v okrese Bruntál 3 688 žen bez práce, což
představuje 48,2 % z celkového počtu uchazečů, dále bylo evidováno
1 104 zdravotně postižených (14,4 %) a 324 absolventů a mladistvých
(4,2 %). Podporu v nezaměstnanosti na konci prosince 2015 pobíralo
1 657 uchazečů (21,7 % z celkového počtu nezaměstnaných), zatímco
v prosinci 2014 to bylo 1 748 uchazečů. 
V okrese Bruntál bylo k 31. prosinci 2015 evidováno 415 volných pra-
covních míst, což je o 151 více než v prosinci 2014. Na jedno volné
pracovní místo připadlo 18 uchazečů, meziročně je to o 16 uchazečů
méně. Okres Bruntál je i v počtu uchazečů na jedno volné pracovní
místo prvním v kraji i v republice. 
Od ledna do prosince 2015 bylo v okrese nově evidováno celkem 7 712
uchazečů o práci a vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 9 145 ucha-
zečů (za stejné období v roce 2014 bylo nově evidováno 8 048 a vyřa-

zeno z evidence 8 704 uchazečů). V meziročním po-
rovnání byl podíl nezaměstnaných osob k obyvatel-
stvu v prosinci 2015 o 1,9 % nižší než v roce 2014.
Z 67 obcí okresu Bruntál překročily čtyři obce 20%
podíl nezaměstnaných osob, mezi nimi Jiříkov na
Rýmařovsku (25 %). Naopak, podíl nezaměstna-
ných osob pod hranicí 10 % byl registrován ve dva-
ceti obcích, z toho pod 5 % se dostala pouze obec
Nová Pláň (0 %).
Kontaktní pracoviště úřadu práce v Rýmařově za-
znamenalo sezónní navýšení podílu nezaměstna-
ných osob o 0,8 %. Ke konci roku 2015 bylo v evi-
denci 1 089 uchazečů o zaměstnání (podíl nezaměst-
naných činil 9,6 %), což je o 319 méně než ve stej-
ném období roku 2014. Ke konci roku 2015 bylo
v nabídce kontaktního pracoviště Rýmařov nejvíce
volných míst pro číšníky a servírky, kuchaře a pra-
covníky pro přípravu rychlého občerstvení. Zájem je
také o lékaře, řidiče nákladních aut nebo seřizovače
obráběcích strojů.

JiKo, zdroj: Statistický zpravodaj ÚP Bruntál

Rekvalifikační kurz CNC obrábění
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov ve
spolupráci s úřadem práce v Uničově připravuje rekvalifikač-
ní kurz se zaměřením na CNC obrábění a CNC stroje.
Hledáme zájemce k zařazení do kurzu, který nabízí rozšíření
kvalifikace a nové možnosti uplatnění na trhu práce. Začátek
kurzu bude 14. března 2016 v Uničově na odloučeném praco-
višti SPŠ a SOU Uničov, Moravské náměstí 681. Kurz mohou
absolvovat zájemci bez zkušenosti s prací ve strojírenských 
oborech, ale i ostřílení strojírenští pracovníci, kteří cítí potře-
bu rozšířit své znalosti a dovednosti.
V rámci kurzu nabízíme moderně vybavené pracoviště s no-
vými CNC stroji a učebny s nejmodernějšími technologiemi.
Profesionální tým pedagogů s licencovaným vzdělávacím pro-
gramem akreditovaným MŠMT vás připraví na budoucí povo-
lání v oboru, který má velkou prosperitu a budoucnost spoje-
nou s dobrým finančním ohodnocením. Úspěšní absolventi
kurzu obdrží osvědčení o získání dílčí kvalifikace, která je
uznávána jako část profesní kvalifikace Obráběč kovů.
Doplněním dalších dílčích kvalifikací je možné získat i výuč-
ní list.
Realizovali jsme již několik kurzů dalšího vzdělávání s tím, že
každý účastník dostal příležitost získat práci v oboru CNC.
Jako akreditovaný orgán spolupracujeme s regionálními fir-
mami, které mají o absolventy tohoto programu veliký zájem
a přednostně je zařazují do řad svých zaměstnanců. 
Podrobnější informace o kurzu získáte na www.unicprum.cz
nebo od metodika celoživotního vzdělávání Ondřeje Šišmy na
e-mailu sismao@unicprum.cz nebo tel.: 585 002 341.

Ondřej Šišma, SPŠ a SOU Uničov
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Odbory MěÚ informují
Město přijímá žádosti o dotace na zájmové aktivity

AÏ do 31. bfiezna je moÏno podávat Ïádosti o dotaci z Programu podpory zá-
jmov˘ch aktivit v R˘mafiovû.
Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných
činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlav-
ních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů
a organizaci kulturních a společenských akcí. Žádost o poskytnutí
příspěvku se podává poštou na adresu Městský úřad Rýmařov, ná-
městí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, osobně na podatelně MěÚ nebo
na odboru školství a kultury.
Veškeré žádosti o dotace posoudí komise pro kulturu, cestovní ruch
a mezinárodní vztahy z hlediska úplnosti žádosti, souladu s podmín-
kami programu, možnosti kontroly využití prostředků a získání pro-
středků z jiných zdrojů; roli bude hrát i předchozí vyúčtování přís-
pěvku poskytnutého z rozpočtu města – komise posoudí, zda příjem-
ce dodal vyúčtování včas a poskytnuté prostředky vynaložil hospo-
dárně. O poskytnutí příspěvku rozhoduje na své nejbližší schůzi rada
města, případně na nejbližším zasedání zastupitelstvo města dle výše
schvalované dotace.
Program I – Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních,
společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže (do 18 let) a se-
niorů (od 65 let).
Příspěvek může být využit na úhradu nájemného prostor, energie,
vodného, stočného nebo na nákup materiálního vybavení organiza-
ce, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné
a přímo s ní souvisí, případně na zajištění provozu a údržby nemo-
vitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu
nebo ve výpůjčce. Z příspěvku nelze hradit občerstvení při schů-
zích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn ve-
doucím oddílů), dary třetím osobám, hovorné za telefony, odměny
organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační pobyty.
Příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem
v Rýmařově.

Program II – Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutěží,
závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí
(koncertů, výstav, divadelních představení, festivalů, zájmových sou-
těží a podobně).
Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie,
vodného, stočného, na nájemné za místo realizace, náklady na výkon
rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propagací, materi-
ál k zajištění konkrétní akce, ceny do soutěží a obdobné náklady.
Nelze proplácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady nebo
dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží), hovorné za telefony
a odměny pořadatelům. Příspěvek je přednostně poskytován na akce
pořádané na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organi-
zacím se sídlem v Rýmařově.
Program III – Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště
soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich 
účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či
celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezi-
národní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelený-
mi městy, nebo kulturní či společenské akci celostátního významu.
Z příspěvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na do-
pravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. Z přís-
pěvku nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím osobám (s vý-
jimkou darů hostiteli při zahraniční cestě, pokud jde o cestu v zájmu
reprezentace města), zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které
nemají charakter tréninkových táborů. Příspěvek je poskytován kon-
krétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově.
Úplné znění pravidel programů a formulář žádosti je k dispozici na
úřední desce nebo na webu města. V případě nejasností se můžete ob-
rátit na pracovníky odboru školství a kultury: Leona Pleská, tel.
554 254 160, pleska@rymarov.cz, Ing. Jana Staníková, tel.
554 254 163, stanikova@rymarov.cz. 

Leona Pleská, odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov

Pozvánka 
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany 

na zasedání, které se koná v řádném termínu
ve čtvrtek 4. února 2016 od 17:00

ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov 
na Okružní ulici 10.

1. Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2015
2. Majetkové záležitosti

3. Různé

Ing. Petr Klouda, starosta města

Foto: Danuše Kotrlová
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Školství

Koncert „pro radost“ podpořil partnerskou školu na Srí Lance
Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov pokraãuje v hledání zajímav˘ch projektÛ,
a to nejen pro své Ïáky, ale i uãitele a pfiátele ‰koly. DÛkazem toho byl kon-
cert, kter˘ se uskuteãnil ve stfiedu 20. ledna v sále na Divadelní ulici.
Podle ředitele ZUŠ Rýmařov Jiřího Taufera měl koncert s názvem
Pro radost hlavně udělat radost muzikantům i posluchačům. Součástí
programu bylo vystoupení Zuškabandu, první polovina koncertu
ovšem patřila hostům – kytarovému orchestru Základní umělecké
školy Václava Kálika v Opavě pod vedením Lenky Lebedové.
Založen byl v roce 2009 a z původních deseti se postupně rozrostl
na 28 členů ve věku od 11 do 18 let. Soubor je velmi aktivní a účast-
nil se celé řady akcí nejen v rámci okresu Opava. Orchestr se zabývá
i hledáním hudebních partnerů. Výsledkem je např. přehlídka kytaro-
vých orchestrů, podpořená grantem Magistrátu města Opavy, která se
uskutečnila v květnu 2014 v koncertním sále Knihovny Petra
Bezruče. Během celovečerního koncertu na ní vedle opavského kyta-
rového orchestru vystoupila pozvaná tělesa ZUŠ z Jeseníku,
Rýmařova a Havířova.
Jak zaznělo v úvodu koncertu Pro radost z úst ředitele Jiřího Taufera,
bude ZUŠ Rýmařov pokračovat cestou mezinárodních projektů, které
škole, jejím žákům a učitelům pomohly zavítat do téměř tří čtvrtin
Evropy a recipročními návštěvami partnerských škol poznat jejich
systém vzdělávání. V letošním i příštím roce bude na škole probíhat
projekt, jehož základní myšlenkou je vytvořit ve spolupráci s partner-
skými školami v Itálii, Německu a Polsku mezinárodní studentskou fir-
mu pod názvem S.P.I.C.E.S. (angl. koření), která bude mít za úkol vy-
dělávat peníze prostřednictvím koncertů, divadelních představení, ta-
nečních vystoupení či prodejem výtvarných děl. Finanční prostředky,
které tento projekt vydělá, si ovšem členové S.P.I.C.E.S. nenechají pro
sebe, ale pošlou je partnerské škole, která leží ve městě Ahungalla na

Srí Lance. To bylo v roce 2004 téměř smeteno z povrchu země ničivou
vlnou tsunami a z následků se vzpamatovává dodnes. Tamní škole a je-
jím žákům se firma S.P.I.C.E.S., jejímž členem je i rýmařovská ZUŠ,
rozhodla pomoci. Návštěvou středečního koncertu a dobrovolným
vstupným podpořili zmíněný projekt pomoci partnerské škole na Srí
Lance také posluchači koncertu Pro radost. JiKo

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2016
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Jazzclub

Omluva redakce
Redakce RH se omlouvá za chybné uvedení data v pozvánce k zá-
pisu do Základní školy, Rýmařov, Školní náměstí 1. Zápis proběhl
ve středu 27. ledna 2016.
Pokud by rodiče měli zájem o zápis dítěte do ZŠ na Školním ná-
městí, je možno kontaktovat školu na telefonních číslech 554 212
377 a 739 345 292 nebo se kdykoli dostavit osobně.
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Ze sklepa ukradl alkohol 
a rybářské vybavení

Škodu přes 36 tisíc korun způsobil zloděj
majiteli sklepa v činžovním domě v Břidlič-
né. Někdy mezi 9. a 11. lednem vnikl do kó-
je a odnesl z ní uskladněný alkohol a rybář-
ské vybavení. 

Vyhýbal se srně 
a narazil do stromu

Divoká zvěř a sníh na vozovce se staly příči-
nou nehody, k níž došlo 13. ledna ráno mezi
Dolní Moravicí a Malou Morávkou. 23letý
řidič octavie se snažil vyhnout srně přechá-
zející přes silnici a na zasněžené vozovce
přitom dostal smyk. Vyjel ze silnice a skon-
čil ve stromě. Řidič se lehce zranil, škoda na
autě činí 120 tisíc korun.

Schoval se do postele
Hledaný 18letý mladík, který byl od loňské-
ho července v celostátním pátrání kvůli po-
dezření z násilné trestné činnosti, byl dopa-
den v Břidličné v bytě rodičů. Policisté ho
našli schovaného v posteli. Po zadržení byl
obviněn ze dvou loupežných přepadení, kte-
rá se odehrála v druhé polovině roku 2015 ve
Vrbně pod Pradědem a v Břidličné. Před jed-
nou z těchto loupeží měl navíc napadnout
hosty v restauraci. Mladík se přiznal i k dal-
ší násilné a majetkové trestné činnosti 
v okrese Bruntál. Nyní je ve vazbě a hrozí
mu až desetiletý trest.

Série vloupání do restaurací
objasněna

Sérii šesti vloupání do pohostinství na
Bruntálsku a Rýmařovsku objasnili bruntál-
ští kriminalisté ve spolupráci s rýmařovský-
mi policisty. Za krádeže a poškození cizí vě-
ci je stíhán 26letý muž z Ostravy, který se
teprve na konci dubna 2015 vrátil z výkonu
trestu. Od listopadu 2015 do letošního ledna
se měl vloupat do šesti restaurací a pohostin-
ství ve Velké Štáhli, Karlovicích a Andělské
Hoře. Kradl hotovost, ale i cigarety a cukro-
vinky. Majitelům způsobil celkovou škodu
za necelých 94 tisíc korun. Obviněný se
k vloupáním přiznal. Hrozí mu trest vězení
až na pět let.

V opilosti zvonil na sousedy
O minulém víkendu řešili rýmařovští poli-
cisté incident v panelovém domě. Agresivní
46letý muž na chodbě nadával svojí sestře
a pak začal zvonit na ostatní nájemníky. Při
dechové zkoušce mu hlídka naměřila přes 
3 promile alkoholu, a tak jej převezla na zá-
chytnou stanici do Opavy.

Policie pátrá po dívce
z Klokánku

Policisté vyhlásili pátrání po čtrnáctileté dív-
ce, která loni v listopadu opustila zařízení
Klokánek v Dolním Benešově a dosud o so-
bě nepodala žádnou zprávu. Michaela
Klokočková (nar. 15.7.2001) má trvalé byd-
liště na náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6
v Moravské Ostravě, v současné době však
pobývala ve školském zařízení Klokánek
v Dolním Benešově. Pohřešovaná je od 
16. listopadu, kdy odešla na vycházku a ne-
vrátila se. Michaela Klokočková je štíhlé po-
stavy, výšky 165 cm, má tmavě hnědé vlnité
vlasy pod ramena a v obličeji vyrážku.
Naposledy na sobě měla béžové tepláky, čer-
nou vestu s kapucí lemovanou kožešinou,
černobílý kostkovaný šátek, růžové tenisky
Nike a černou tašku přes rameno. Pohybovat
by se mohla i na Přerovsku. Telefon, který
má s sebou, je nedostupný.
Svědkové, kteří by měli poznatky k pobytu
pohřešované dívky, je mohou sdělit na opav-
ském oddělení policie, na tel.: 974 737 336, na
e-mailu: krpmsk.skpv.op.ook.patrani@pcr.cz,
na bezplatné lince 158 nebo na kterékoli poli-
cejní služebně.

Kapsář obral mladíka o mobil
Dvacetiletý mladík přišel v baru o mobil za 
3 tisíce korun. Krádež se stala 24. ledna krát-
ce po půlnoci na ulici Julia Sedláka
v Rýmařově. Zloděj mu telefon vytáhl z kap-
sy bundy, kterou měl mladík oblečenou na
sobě.

Poznáte muže 
na kamerovém záznamu?

Bruntálští policisté z oddělení hospodářské
kriminality prověřují případ zneužití údajů
z platební karty. Neznámý pachatel v dubnu
2015 získal informace z platební karty po-
škozené ženy z Bruntálu a objednal na její
jméno na internetu zboží celkem za 43 tisíc
korun. Zboží bylo dodáno na výdejní místa
v Praze, kde bylo anonymně vybráno.
Pachatel se pokusil ještě jménem poškozené
objednat další zboží v hodnotě přesahující
částku 80 tisíc korun, což se mu ale už nepo-
dařilo.
Policisté hledají svědka zachyceného na ka-
merovém záznamu, který by mohl policis-
tům sdělit důležité informace k objasnění
případu. Žádáme proto občany, kteří poznali
muže na kamerovém záznamu či vědí, kde se
nachází, aby kontaktovali přímo bruntálské
kriminalisty na tel. čísle 974 731 351 nebo
bezplatnou linku 158.

Policisté našli chlapce 
na útěku z domova

Rýmařovští policisté spolu s bruntálským
kriminalistou vypátrali 15letého chlapce,
který byl od poloviny ledna na útěku z do-
mova. Vedl ho k tomu zřejmě strach z umís-
tění ve výchovném ústavu, který mu kvůli je-
ho deliktům hrozí. Chlapec řekl, že během
čtyř dnů, co byl pohřešován, přespával ve
společných prostorách činžovních domů
v Rýmařově. Policisté jej předali rodině.

por. Bc. Pavla Jiroušková
skupina tisku a prevence Bruntál

por. Bc. René Černohorský 
skupina tisku a prevence Opava
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Není potřeba věřit na zázraky, na manipulace vyšších
sil. Boží lano je ruka podaná z temnoty. Pravděpodobně
lidská ruka. Jan Balabán

Známá i neznámá výročíCitát:
29. 1. 1866 nar. Romain Rolland, francouzský spisovatel a hudeb-

ní historik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 30. 12. 1944)
– 150. výročí narození

29. 1. 1901 zemř. Julius Zeyer, spisovatel (nar. 26. 4. 1841) 
– 115. výročí úmrtí

29. 1. 1961 nar. Jan Balabán, prozaik a publicista (zemř. 
23. 4. 2010) – 55. výročí narození

1. 2. 1851 zemř. Mary Shelleyová, anglická prozaička (nar. 
30. 8. 1797) – 165. výročí úmrtí

3. 2. 1896 nar. Jaroslav Havlíček, prozaik (zemř. 7. 4. 1943) 
– 120. výročí narození

4. 2. Světový den boje proti rakovině – vyhlásila
Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

4. 2. 1781 zemř. Josef Mysliveček, skladatel (nar. 9. 3. 1737) 
– 235. výročí úmrtí

4. 2. 1941 nar. Jiří Raška, lyžař, olympijský vítěz ve skoku na ly-
žích z roku 1968 (zemř. 20. 1. 2012) – 75. výr. nar.

5. 2. 1906 nar. Bohuš Záhorský, herec (zemř. 22. 9. 1980)
– 110. výročí narození

9. 2. 1881 zemř. Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský prozaik
(nar. 11. 11. 1821) – 135. výročí úmrtí

9. 2. 1921 zemř. Jan Kříženecký, architekt a fotograf, tvůrce prv-
ních českých filmů (nar. 20. 3. 1868) – 95. výročí úmrtí

11. 2. Světový den nemocných – vyhlášen roku 1993 z pod-
nětu papeže Jana Pavla II.

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

únor 2016
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Marie Kodovská počtvrté – ještě monumentálnější
Poãtvrté se v˘stavní sály r˘mafiovského muzea rozzáfiily barvami obrazÛ inzit-
ní malífiky Marie Kodovské. Její rozsáhlé v˘tvarné dílo nebylo ani ãtvrtou pre-
zentací zdaleka vyãerpáno. Od loÀska je vedle muzea prezentuje stálou expozicí
i Galerie Marie Kodovské, která vznikla v prostorách malífiãina domku na
Ml˘nské ulici.
Čtvrtá velká výstava, opět lednová – v době výročí narození Kodovské
– představuje další část dosud málo známého díla této art brut umělky-
ně. Ve vstupní Galerii Pranýř je v krátkosti připomenuta záchrana zchát-
ralého domku, v němž nový majitel Ing. František Orság po dvouleté re-
konstrukci vytvořil stálou expozici děl Kodovské. Galerie je v letní se-
zóně otevřena tři dny v týdnu.
Do Galerie Pranýř i obou sálů Galerie Octopus opatrovník díla
Kodovské zapůjčil soubor velkoformátových maleb a dosud málo zná-
mých koláží kombinovaných s kresbou. Půvabné koláže, dokreslované
černou tuší a často doprovázené krátkými texty – úslovími či verši, na-
jdou návštěvníci v malém sále. Není bez zajímavosti, že autorka je po-

depisovala zdvojeným jménem Marie Antonína, na počest svého ne-
zvěstného bratra dvojčete. Ve velkém sále se pak mohou diváci ponořit
do teplých, ba zářivých žlutých tónů, jež dominují monumentálním
malbám fantastických a pohádkových námětů s motivy květin, slunce
a měsíce. Najdou zde i velký obraz Sen o Popelce Velké Moravy, s nímž
se v roce 1991 autorka nechala vyfotit do časopisu Vlasta.
Čtyřmi velkými výstavami vzdali muzejníci hold málem zapomenuté
malířce, která velkou část života strávila v Rýmařově a zanechala po so-
bě dosud neprobádané dílo. Péčí kurátorů Michala Vyhlídala a Romana
Karla a zejména zásluhou Ing. Františka Orsága bylo po dvou desítkách
let zapomnění dílo Kodovské znovu vyneseno na světlo. Zájemci o něj
nyní nemusejí čekat na další výstavu, kterou muzeum plánuje opět
na leden, ale mohou si je prakticky kdykoliv prohlédnout v autentických
prostorách renovovaného domu, kde kdysi vznikalo. 

ZN, fota: Martin Vyhlídal
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Rýmařovsko se představilo na brněnských veletrzích
Od čtvrtka 14. ledna do neděle 17. ledna v Brně probíhaly veletrhy
Go a Regiontour, největší středoevropská prezentace cestovního ru-
chu s akcentem na regiony. Náš kraj se zde představil pod názvem
Rodinné Jeseníky. Firma Turistické známky, s. r. o., jejíž produkty
jsou velkým lákadlem turistů a posilují rozvoj cestovního ruchu,
svým stánkem zajistila zázemí městům Rýmařov, Krnov, Bruntál
a Vrbno pod Pradědem. Byla to naše první společná prezentace s cí-
lem zviditelnit Jeseníky co možná nejvíce.
Pracovnice Informačního centra při Městském muzeu Rýmařov před-
stavily město a region spoustou nových brožur, letáků a map, ale i vý-
kladem zaměřeným nejen na prožití aktivní dovolené pro všechny
věkové skupiny u nás na Rýmařovsku, ale i na příjemně strávený
volný čas v místních rekreačních a ubytovacích zařízeních.

Rýmařovsko nabízí krásné turistické destinace, lyžařská střediska,
wellness centra a další atrakce.
Tým Rodinných Jeseníků prezentoval také nabídku místních origi-
nálních výrobků (např. historického skla), ochutnávku regionálních
pokrmů, k nimž byla čepována Kofola (generální partner
Euroregionu Praděd) a krnovské pivo „Nachmelená opice“ či brun-
tálský „Hasič“.
Go a Regiontour jsou komplexní prezentací nabídky cestovního ru-
chu jak v českých a moravských regionech, tak v některých okolních
zemích. K hlavním tématům letošního veletrhu patřily hrady, zámky,
muzea a již tradičně cykloturistika.

Jitka Šašinková, Informační centrum Rýmařov, fota: Michal Mikulec
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PŮJČOVNÍ DOBA
Po  9:00–18:00; Út  9:00–18:00; St  z a v ř e n o

Čt  9:00–17:00; Pá  9:00–17:00
Tel.: 554 212 566, 778 532 965, www.knihovnarymarov.cz

e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz

Rozloučili jsme se
Anatolij Kroutil – Ondřejov .............................................. 1925 
Ivan Kotlárik – Rýmařov .................................................. 1960 
Cyril Juřena – Rýmařov .................................................... 1942 
Jarmila Kocerová – Rýmařov ........................................... 1960 
Mária Valentová – Rýmařov ............................................. 1950 
Alena Pechová – Rýmařov ............................................... 1937 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jiljí Buček – Rýmařov ........................................................ 80 let 
Anna Ficková – Rýmařov .................................................... 81 let 
Josef Kmenta – Rýmařov .................................................... 81 let 
Františka Tomková – Rýmařov .......................................... 82 let 
Bronislava Bednářová – Rýmařov ....................................... 83 let 
Štěpánka Smetanová – Rýmařov ......................................... 84 let 
Elena Cetkovská – Rýmařov ............................................... 85 let 
František Kužela – Rýmařov ............................................... 86 let 
Jiřina Tomanová – Rýmařov ............................................... 89 let 
Emil Murárik – Rýmařov .................................................... 90 let 
Erna Laštůvková – Rýmařov .............................................. 92 let 

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít
a v našich srdcích

tě neustále budeme mít,
milý tatínku a manželi.

Dne 28. ledna jsme vzpomněli 16. výročí
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Petr Pek z Tvrdkova.

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, synové Petr a Pavel,

a ostatní členové tvé velké rodiny.
Dcerušku Kačenku už máš u sebe.

Akce knihovny v únoru a březnu
Únor Trénování paměti

3. února v 14:00 Slavnostní předání diplomů 
absolventům VU3V
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
– beseda na téma Barokního umění 
v Rýmařově a okolí

Březen 15. března v 17:00 Jiří Jůzl – Vandr západní Kanadou
21. března v 17:00 Milan Gelnar – Astrologie:

Partnerské vztahy a aura

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba

Po–Pá 16:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 5 a více návštěvníků.
Objednávky v informačním centru.

Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazéně:
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

Servis služeb
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Soutěž Marie Kodovské

Výsledky pátého ročníku soutěže
Oficiálnû pát˘, v pofiadí ale uÏ ‰est˘ roãník literární a v˘tvarné soutûÏe, ne-
soucí jméno inzitní básnífiky a malífiky Marie Kodovské, dospûl do finále.
Zb˘vá jen zvefiejnit v˘sledky a ocenit vítûze ve v‰ech tfiech kategoriích.
Soutěž Marie Kodovské byla poprvé, v nultém ročníku, vyhlášena
v roce 2004. Další ročníky následovaly s roční, resp. dvouletou pře-
stávkou, během níž byly publikovány dosud nezveřejněné příspěvky
z právě ukončených ročníků. Lze tedy říci, že tato soutěž provází vy-
dávání našeho čtrnáctideníku už jedenáct let. Prostor na našich strán-
kách díky ní dostali amatérští básníci, prozaici a výtvarníci z různých
koutů republiky, ba dokonce ze zahraničí, bez věkového či jiného 
omezení. Autorů, kteří se do soutěže během uplynulých ročníků při-
hlásili, můžeme napočítat už několik set.
Nynější ročník byl co do účasti skromnější, přesto nabídl řadu zají-
mavých počinů, tentokrát především v obou literárních kategoriích.
Velkou část z nich jsme již v minulém roce alespoň v ukázkách na-
bídli čtenářům.
V první literární kategorii – poezie – se sešly básně a básnické cykly
deseti autorů. Hodnocení bylo ztíženo poměrně vysokou úrovní vět-
šiny z nich, porotci proto přihlíželi také k tomu, nakolik byly jedno-
tlivé texty v rámci soutěžních příspěvků vzájemně vyrovnané, pří-
padně kompozičně provázané v celek. První místo získal cyklus
Klobouk z Marsu Bedřicha Málka (Rýmařov); ukázku jsme otiskli
v RH 16/2015. Druhým místem porota ocenila minimalistické básně
Emila Riesse (Třešť), z nichž některé jsme publikovali v RH 23/2015,
a třetím místem poezii všedního dne Petra Niederhafnera (Praha),
kterou čtenáři najdou v RH 20/2015.
V prozaické kategorii byly hodnoceny příspěvky jedenácti autorů.
Vypravěčským uměním a kultivovaným stylem nejvíce zaujaly po-
vídky „s tajemstvím“ Jana Pekárka (Ostrava), mezi nimi zejména

próza Ruka. Vzhledem k prostoru, který je soutěži v RH vymezen, ja-
ko ukázku vybíráme kratší prózu tohoto autora It’s a Long Way to
Tipperary (v tomto čísle). Druhé místo získala epizoda z patafyzicky
laděného románu nazvaná Dívámdlení hra autora s pseudonymem
Martín del Ryo (Rýmařov), která zaujala originalitou, smyslem pro
absurdní humor a jazykovou hru. Čtenáři ji mohli nalistovat v RH
14/2015. Třetím místem porota ocenila povídky z pera Kamily
Novákové (Stránské), nahlížející elementární témata lásky, zrady
a smrti s hlubokým pochopením, s ironickým nadhledem i s nadsáz-
kou. Povídku Zpověď jsme publikovali v RH 05/2015.
Nejméně zastoupená kategorie ilustrace tentokrát neposkytla dosta-
tek souměřitelných příspěvků pro plné hodnocení. Ze čtyř přihláše-
ných účastníků nakonec porota vybrala pouze snímek Jana Žižky
Otužilá plavkyně (s autorovou povídkou Setkání byla otištěna v RH
18/2015) pro ocenění třetím místem. První a druhé místo v této kate-
gorii nebylo uděleno.
Hlavní myšlenka Soutěže Marie Kodovské – uvádět na stránky naše-
ho periodika kvalitní autorskou tvorbu – zůstává i po jedenácti letech
platná. Vzhledem ke stále dominantnější roli internetové komunika-
ce a možnostem, jež amatérským spisovatelům i výtvarníkům nabízí
virtuální svět blogů, Facebooku a specializovaných stránek, zájem
o publikování v tištěných médiích klesá. I proto chceme poděkovat
všem, kdo se přihlásili do právě skončeného ročníku Soutěže Marie
Kodovské a ukázali, že umělecká tvorba je stále živá, vzniká v nej-
různějších proudech a často mimo masovou pozornost a že dosud
patří i na stránky tištěných periodik. Mé poděkování patří také kole-
gům porotcům – bohemistovi Vladimíru Stanzelovi a grafiku a foto-
grafu Jakubu Valovi – a Středisku volného času Rýmařov, jež naši
soutěž podpořilo formou finančních odměn pro vítěze. ZN

Jan Pekárek: It’s a Long Way to Tipperary
Bylo mi něco kolem pěti let, ale ten zážitek, ten pocit jako zázrakem
zůstává v mých vzpomínkách i po téměř padesáti letech. Stále cítím
onen pach pozdně jarního lesa, kterým vedla silnice, vinoucí se tu lou-
kami, tu lesem, lemovaná místy modrých ostrůvků v pozoru stojících
kvetoucích hadinců. Kam jsme s rodiči jeli, to už nevím a snad jsem
to tehdy ani netušil, ale dodnes živý pocit štěstí, jistoty a krásného svě-
ta, to radostné vědomí ve mně po celá ta léta zůstává se všemi kontu-
rami, vůněmi a jasem onoho šťastného dne mého dětství.
K tomuto zážitku – snad právě to je důvodem mých tak jasných vzpo-
mínek – patří však melodie, která se linula naplno otevřenými okny
stařičkého citroenu, opatřeného stupátky, na kterých jsem se hrozně
rád vozil, když to maminka neviděla. Můj tatínek s maminkou plni ži-
vota a pohody radostně zpívali písničku, chvíli anglicky a posléze čes-
ky, a já jsem měl krásný zážitek z právě objevené melodie. Jen jsem
si ještě dlouhá léta poté myslel, že „tutiperéry“ jsou hory v Americe,
kde žije moje malá Méry.
Ubíhala léta a já jsem se časem, mimo melodie Valčíku na rozlouče-
nou, který se mi z dětství vrátil v tanečních, občas setkával s onou me-
lodií, kterou jsem rozšifroval jako anglickou písničku – pochod
o dlouhé cestě do irského Tipperary, kraje zřícených hradů a zelených
plání. Vždy, když jsem ji zaslechl, rozlila se ve mně směsice blaže-
ných nostalgických pocitů.
Jak už to v životě bývá, odešli moji rodiče, nejdříve maminka a něko-
lik let poté táta, ale ještě předtím mi stačili odkázat chalupu v krásném
horském prostředí, na úpatí nejvyššího moravského pohoří, kterou
měli velmi rádi. Za svého života se jim podařilo, i s mou občasnou po-
mocí, chaloupku i s okolní zahradou zvelebit, vytvořit terásky s kvě-
tinami a osadit zídkou z kamení a břidlice.
Zanedlouho po otcově smrti jsem jednoho letního večera a zcela sám
na chaloupce pokládal prkennou podlahu, která byla mimo jiné také
jedním ze stěžejních výhledových cílů mého tatínka. Byl večer, slovy
básníka by se dal označit za vlahý, venku tma jako v pytli a otevřený-
mi okny chalupy pronikalo dovnitř absolutní ticho. To ticho bylo tak

zřetelné, že jsem i přes intenzivní bušení a zatloukání hřebíků do pr-
ken odložil kladivo a onomu zvláštnímu tichu naslouchal.
Náhle se přihlásila melodie. Byla vtíravá a důsledně a tiše a opakova-
ně mi sdělovala, že je dlouhá cesta do Tipperary. Byl to onen melo-
dický pocit, který zná každý z nás, z lepivé a nezbavitelné melodie,
která se někdy usadí po ranním probuzení někde v zátylku a vydrží
tam obvykle poměrně dlouho a někdy nás neopustí celý den. Tentokrát
to byl ovšem vjem velmi milý, příjemný, uklidňující, vyvolávající po-
cit blaženosti a smíření. Byl tak silný, že jsem si v nastalém okolním
tichu, ztracen v horách a s anglickou písničkou v duši uvědomil, že
v pokoji nad rozdělanou podlahou už nejsem sám. Neměl jsem obavu,
velmi dobře jsem věděl, že je tam právě teď někde se mnou můj táta,
jen to nějak nejde, abych ho viděl. Věděl jsem, že má radost z mé prá-
ce, že ho těší uskutečnění jednoho z jeho vlastních záměrů na cha-
loupce. Mluvil jsem s ním. Řekl jsem mu, že o něm vím a že mám ra-
dost, že přišel. Že vím i o jeho radosti z díla, které započal. Beze smut-
ku a nostalgie jsem mu pěkně hlasitě poděkoval, řekl mu, že ho mám
stále moc rád, a dal jsem se znovu do práce. Po chvíli melodie dozně-
la. Položil jsem poslední prkno a šel spát. Venku bylo ticho, tma a měl
jsem dojem, že cítím pach lesa, který mi připomíná dětství.
Maminka se narodila v únoru, devátého. O několik let později v tento
den ráno jsem vstával s melodií „tutiperéry“ a opustila mne snad až
před polednem. Za čas jsem It‘s a Long Way to Tipperary slyšel do-
poledne v rádiu a vzápětí se mi ozvala bývalá tátova sekretářka, v sou-
časnosti žijící v Amsterodamu, že je tady a ráda by se se mnou sešla
a popovídala si o tátovi. Další stejná ranní melodie. Odpoledne mne
nečekaně navštívila sestra a přinesla mi dopis, který náhodou našla
předešlý den ve složce po otci a který mi kdysi nestačil odeslat. Sedl
jsem si k počítači a shromáždil informace o mladém Irovi Paddym,
který má dívku Molly v Tipperary a je mu v Londýně smutno.
Na chaloupku jsme tentokrát přijeli už v pátek. Večer jsme pak pose-
děli u ohně se sestrou, synovcem, jeho ženou a jejich přáteli.
Popovídali jsme si, poveselili se a synovcův přítel se přitom oháněl
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digitálním fotoaparátem. K půlnoci jsme my starší odešli spát a mla-
dé nechali v zábavě u ohně.
Když jsem se probudil, svítilo do okna ranní sluníčko a byl cítit čer-
stvý vzduch provoněný rosou. V hlavě mi toužil Paddy po Molly
v městečku Tipperary. Nad ohništěm se vznášely ještě jemné obláčky
kouře z dohasínajících uhlíků a slunce prosvítalo stromy a se vznáše-
jícím se oparem vytvářelo kouzelnou ranní přírodní kulisu. Se zalíbe-
ním jsem se kochal známým, leč stále znova okouzlujícím panorama-
tem a na Piccadilly toužící Paddy mi ani nijak nepřekážel. 
Vtom za mnou vtrhla sestra s očima navrch hlavy a beze slova mne za
rukáv odtáhla za synovcovým přítelem, který poněkud rozpačitě sví-
ral v ruce svůj digitální přístroj. Nikdo toho moc nenamluvil, jen mi
byly předvedeny dva ze snímků, ještě udělaných kolem půlnoci. Na
obrázcích byli v polodetailu synovec se ženou, ozářeni plameny ohně.
V pozadí za nimi, tam kde měla být černočerná tma mezi kmeny stro-
mů, byly zřejmé na červenavém pozadí siluety dvou obličejů. Bližší
nesl známé rysy naší maminky, vzdálenější pak otcovo výrazné čelo.

Po zvětšení se rysy obličejů zvýraznily natolik, že bylo lze rozeznat
i maminčiny brýle.
Propátrali jsme místo pořízení obrázků a zbylo jen konstatovat, že při
fotografování musela být v noci mezi dvěma kmeny stromů, vymezu-
jícími zjevení obličejů, jen tma a nic než tma…
V uších mi ještě stále znělo „tutiperéry“, když jsem stál nad teráskou
v zahrádce, na které je nenápadný náhrobek, pod nějž jsme se sest-
rou před pár lety umístili urny našich rodičů. Rozhodli jsme se tak
proto, že si jsme jisti, že právě tam, v prostředí chaloupky a místa,
kam se za nimi rádi všichni vracíme, jim bude nejlépe. Vybavila se
mi česká slova písničky, jejichž překlad, mimo několika jiných, jsem
nikde nenašel:

Daleko je na Tiperéry
Daleká je cesta tam
Buď sbohem moje malá Méry
Já však nezapomínám…

22. 1. 2008

Můj šálek čaje

Markus Zusak: Zlodějka knih
Přiznám se, že pokud čtu, soustřeďuji se hlavně na svůj největší zájem,
tedy na odborné nebo populárně vědecké publikace o historii. K ostat-
ním literárním žánrům se dostávám jen občas. Před nedávnem jsem ale
po delší době pocítil chuť si přečíst něco z beletrie. Poprosil jsem svoji
přítelkyni, jestli by mi vybrala opravdu dobrou knihu, která jí už dříve
prošla rukama. Tak se ke mně dostala Zlodějka knih od australského au-
tora Markuse Zusaka a já byl jejím příběhem od začátku až do konce
neustále zasahován.
Není lehké vyzvednout nejzásadnější momenty tohoto vyprávění. Je
jich mnoho a stejně silných. Rád bych se pokusil nad některými z nich
pozastavit, aniž bych příliš popisoval děj a prozradil vyústění. Tak mo-
hu nejprve například zmínit, že vypravěčem je smrt. Když jsem to při
čtení zjistil, docela slušně mě zamrazilo. Vzhledem k tomu, jak u nás
bývá tradičně vnímána, vystupuje však v příběhu často velmi překvapi-
vě, dá se říci, že má jakési svoje cítění.
Další významné okamžiky knihy, kterými na mě také zapůsobila a jež
způsobily, že ji mám rád a všem ji vřele doporučuji, bych si dovolil na-
před charakterizovat několika slovy a ta posléze rozvinout: láska, něha,
soucit, odvaha, přátelství, kouzlo knih, zlodějství, i když ne tak úplně.
Láska, s ní je „zlodějka knih“ Liesel Memingerová po smutných udá-
lostech v poslední zimě před 2. světovou válkou přijata na Himmel-
strasse, Nebeské ulici, v Molchingu poblíž Mnichova do rodiny Rosy
a Hanse Hubermannových.
Oba jsou ztělesněním téměř všech výše uvedených kvalit dohromady.
Rosa ale vyjadřuje city po svém, jak se říká, nechodí pro slovo daleko.
A Hans? S láskou učí Liesel číst a psát, i když jemu samotnému to moc
nejde. S něhou ve svých očích „ze stříbra“ tiší její noční můry. Se sou-
citem se společně s Rosou a Liesel ujímá a s neskutečnou odvahou skrý-
vá Maxe Vandenburga, syna svého židovského přítele, se kterým bojo-

val v řadách německé armády za 1. světové války a jenž v ní za
Německo padl. Je to zkrátka chlap k nezaplacení a Rosa ženská do ne-
pohody, tudíž oba stojí za to. Liesel má proto Rosu moc ráda a Hanse
doslova zbožňuje.
Kromě nich se jejím nejlepším přítelem a první dětskou láskou stává
Rudy Steiner, sympatický blonďatý kluk ze sousedství, se kterým chodí
do školy, hrává fotbal, zažívá mnohá dobrodružství, i ta „zlodějská“, ka-
marád, co by pro ni udělal cokoli.
Ilsa Hermannová, manželka místního starosty, potom Liesel umožní
setkání s kouzlem knih. Nicméně později Liesel pořádně naštve, a ta
proto začne z úžasné knihovny ve starostově domě ty překrásné knihy
„krást“. Jde ale spíše o projev krátce trvajícího zklamání než o zlodějnu
samotnou. Ilsa za vzniklou situaci vlastně nemůže, navíc celou dobu ví,
kdo za tím, že knihy mizí, stojí a dovoluje to. Malá „zlodějka“ jí totiž
připomíná někoho hodně milovaného…
Skutečně krásné přátelství pak spojí Liesel Memingerovou s Maxem
Vandenburgem. V této souvislosti bych jako krátkou ukázku mohl zvo-
lit jeden moment ze závěru vyprávění, naplněný Lieselinou obrovskou
odvahou, kvůli čemuž k ní pociťuji velkou náklonnost, ale neudělám to,
přespříliš bych vyzradil. Domnívám se však, že mohu vyzradit něco
málo o Maxově nemoci, během níž si Liesel moc přála, aby se probu-
dil:

„Liesel!“
Dělala, že neslyší.
„Pojď se najíst.“
Teď už odpověděla. „Už jdu, mami.“ Vlastně to řekla Maxovi: přišla
blíž k němu a položila dočtenou knihu na noční stolek k ostatním věcem.
Postávala nad ním, a nemohla si pomoci: „No tak, Maxi,“ zašeptala,
a pak se tiše rozplakala. Vážila z očí cákance slané vody a krmila jimi
obličej Maxe Vandenburga, a ani zvuk máminých kroků za zády jí v tom
nezabránil.
Máma ji chytila.
Její paže ji pohltily.
„Já vím,“ řekla jen.
Věděla.

(Zusak, Markus: Zlodějka knih. Londýn, 2007. Přel. Vít Penkala. 1. vyd.
Praha: Argo, 2009. 526 s.)

Na závěr bych rád sdělil, k jakému pochopení mne tento příběh dovedl.
Uvědomil jsem si, že fanatici, kruté režimy nebo války mohou sice člo-
věka velmi poznamenat, avšak nemohou zničit hodnoty mezilidských
vztahů, jako jsou právě láska, něha, soucit, odvaha a přátelství, neboť je-
jich síla je mnohonásobně větší.
Zuzanko, děkuji za zážitek a Tvoje zpětné vazby k mému textu. 

Petr MüllerZlodějka knih, foto: archiv Argo
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Z okolních obcí a měst
Sdružení obcí Rýmařovska hledá tvůrčí a samostatné osoby na pozici manažera

P ř e d s e d k y n ě
S d r u ž e n í  o b c í  R ý m a ř o v s k a

v y d á v á
oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na manažera
Popis: Zajímavá práce v oblasti regionálního rozvoje
Jste samostatní, aktivní a komunikativní? Umíte být přesvědčiví
a rádi práci dotahujete do konce? Chcete se podílet na rozvoji ne-
ziskové organizace a regionu? Jste patriot a máte vztah k regionu?
Láká vás práce v neziskové organizaci zabývající se regionálním
rozvojem a spolupráce s lidmi a organizacemi v území? Máte nápa-
dy a vizi, kam region směřovat? Jste týmový hráč a umíte dávat lidi
dohromady? Pokud je vaší odpovědí na tyto otázky ANO, pak hle-
dáme právě vás!

Co požadujeme?
• středoškolské, příp. vysokoškolské vzdělání 
• odborníka na regionální rozvoj (venkov)
• koncepční myšlení
• týmovou práci a vedení týmu
• kladný vztah k regionu
• aktivní, samostatný a kreativní přístup
• dobrou znalost MS Office
• dobré komunikační a organizační schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• zkušenost práce s dotačními tituly výhodou 
• aktivní znalost anglického jazyka výhodou
• přehled o nových operačních programech z EU pro obce v letech 

2014–2020, metoda LEADER

Co nabízíme?
• příjemné prostředí a práci
• know-how v oblasti přípravy a realizace rozvojových strategií 

a projektů rozvoje venkova
• odpovídající platové ohodnocení
V případě zájmu zašlete motivační dopis a svůj profesní životopis do
15. 2. 2016 na email: pohanelova@rymarov.cz nebo pecha@ryma-
rov.cz.

Informace o pozici:
• Místo pracoviště: nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
• Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek na dobu určitou 

od 1. 3. 2016
• Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
• Požadované vzdělání: středoškolské, vysokoškolské
• Zadavatel: Sdružení obcí Rýmařovska

Kontakt:
Sdružení obcí Rýmařovska
Kontaktní osoba: Ing. Nikola Pohanělová
Adresa: nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
Telefon: 554 254 308
e-mail: pohanelova@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz

Mikroregion Rýmařovsko,
náměstí Míru 1 795 01 Rýmařov

Smuteční oznámení
Když odejde dobrý člověk, netřeba slov...

Se zármutkem v srdci oznamujeme, 
že nás 13. ledna 2016 navždy opustil

ve věku nedožitých 81 let 

pan Ing. Miroslav Pospíšil,
starosta obce Malá Štáhle,

manžel, tatínek, bratr, švagr, strýc, tchán
a dědeček.

Zarmoucená rodina 
a pracovníci OÚ Malá Štáhle

Život měříme skutky, ne časem...
Seneca
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Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení pohraničí
Eva Sýkorová: Ryžoviště po válce bylo výstavní vesnicí

Do Ryžoviště jsme se přistěhovali 7. května 1947. Bylo mi sedm let.
Pamatuji si ten den přesně – bylo velmi špatné počasí. Pršelo a byla
hrozná zima. Přijeli jsme nákladním autem, protože rodiče si vezli 
úplně všechno: nábytek, postele, bratrovu postýlku. Já jsem si při-
vezla malého psa. Ještě teď si vzpomínám, jak se třásl.
Přistěhovali jsme se z Holešova. Rodiče maminky tam měli dříve
malé hospodářství. Moje maminka pracovala v pletárně u Bubílka,
tatínek byl cukrář. Původně jsme se měli stěhovat do Otrokovic, kde

si chtěl tatínek zařídit cukrárnu.
Ale nechal se přesvědčit od ma-
minky, že půjdou za jejími rodiči
do pohraničí, kde jsou velké mož-
nosti.
V Ryžovišti na nás čekala stařen-
ka se staříčkem, kteří tady už rok
žili. Bratr mé maminky Josef
Halaška byl prvním českým fará-
řem v Ryžovišti. Faru převzal 
2. srpna 1946 a prarodiče bydleli
s ním a pomáhali se starat o farní
hospodářství. Jezdili jsme k nim
nejprve na návštěvu, i Vánoce
v šestačtyřicátém roce jsme strá-
vili na zdejší faře. Ryžoviště teh-
dy bylo výstavní vesnicí s krás-

ným náměstím. Mně jako dítěti se zdálo být obrovské. Potom, co
jsme se sem přistěhovali, jsem jednou cestou ze školy dokonce za-
bloudila. Dostala jsem se až na Lomnickou ulici, kde bydlel náš pan
řídící Talanda. Bydlela tam i rodina Bajzikových, kteří přišli ze
Slovenska, a ti mě odvedli ke strýčkovi na faru.
Rodiče v Ryžovišti koupili za 40 tisíc korun dům na dnešní
Rýmařovské ulici. Když jsme tehdy se všemi věcmi přijeli, maminka
se rozplakala. Náš nový dům měl vymlácená okna. Nemohli jsme
v něm první noc ani přespat a museli jsme jít spát na faru. V domě už
nebydleli Němci, ti podle toho, co jsme zjistili, po válce odešli k ro-
dině do Jeseníka. Bydlel tam Čech s rodinou a ti se do měsíce vystě-
hovali. Pamatuji si, že topili tím, co našli po původních majitelích.
Dům byl velmi prostorný, dole byly tři místnosti. Dříve tam byl ob-
chod s galanterií – vzpomínám si, jak tatínek vezl na trakaři na obec-
ní úřad bednu knoflíků. V přízemí si pak začal zařizovat cukrárnu.

V poschodí byly čtyři
menší pokoje a nahoře
bylo nachystáno na
další tři místnosti.
V domě ale nebylo
skoro nic, všechen pů-
vodní nábytek, který
musel být krásný, od-
tamtud už odnesly čes-
ké rodiny, které v do-
mě bydlely před námi.
V paměti mi utkvěl je-
den zážitek z odsunu
původních obyvatel.
Bylo to v roce 1946 a já
jsem byla na návštěvě
na faře. Před farou stá-
lo větší nákladní auto
bez střechy a v průjez-
du bylo plno mužů, žen
a dětí. Ozýval se tam
křik a pláč. Strýc stál
s nějakým starším mu-
žem – domnívám se, že
to byl také farář – a ten

mu chtěl dát „něco“ v bílém prostěradle. Ale český komisař řval a vy-
rval jim ten uzlíček, muže surově shodil na zem a ještě do něj kopl.
Nebyl to hezký pohled. I to, jak ty lidi cpali na náklaďák a oni plaka-
li, ve mně zanechalo nepříjemnou vzpomínku. Ti, kdo u odsunu asi-
stovali, se moc slušně nechovali. Chápu, bylo po válce a těžká doba,
ale ne všichni občané německé národnosti souhlasili s Hitlerem.
Když jsem začala chodit do školy v Ryžovišti, byl panem řídícím
Metoděj Talanda. Škola měla tři třídy. Učitelé byli velmi přísní, když
jsme něco provedli, dostali jsme rákoskou přes ruce. Jednou jsem od
paní učitelky dostala tak, že jsem měla zkrvavené ruce. Maminka si

pak šla do školy stěžovat, protože jsem nemohla cvičit na klavír.
I můj strýček, pan farář Halaška, byl přísný. Bratranec hrál na varha-
ny a místní kostel, který je obrovský, býval při mši plný lidí. Děvčata,
která sedávala na kůru, si řekla, kterou písničku jim má zapreludovat,
ale strýček se vždycky moc zlobil, a jak se otočil a napřáhl ruce,
Karlík už věděl, že má hrát, co se hrát má.
Časem jsme si zvykli i na místní počasí. O prázdninách jsme jezdili
do Holešova, kde zůstala na zemědělské usedlosti po rodičích ma-
minčina sestra. Stařenka se staříčkem se v Ryžovišti starali o obrov-
ské farní hospodářství, ke kterému patřilo padesát hektarů polí, velké
stáje, asi patnáct krav a několik prasat. I já jsem ty krávy s jedním ka-
marádem pásla. Na faru jsme chodili pro mléko a pro smetanu do
cukrárny. Tatínek patřil mezi dobré cukráře, měl výbornou školu,
protože pracoval už v Holešově a Otrokovicích pro významné cukrá-
ře. Byl dokonce ohodnocen jako druhý nejlepší cukrář
v Olomouckém kraji.Eva Cupalová (vpravo nahoře) jako školačka

Otílie Cupalová, rozená Halaš-
ková, matka Evy Sýkorové, 
40. léta 

Farář Josef Halaška, v Ryžovišti
působil v letech 1946–1952; po
provokativní akci StB zatčen a věz-
něn v pracovních táborech

Dům Cupalových na Rýmařovské ulici, asi 1955

Antonín Cupal, otec Evy Sýko-
rové, asi 1947/48
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Sotva si tatínek zařídil cukrárnu, přišlo znárodnění. V roce 1950 ji
převzala Rovnost (později Jednota se sídlem v Rýmařově) a dalších
deset let otec pracoval pro ni. Pak odešel na chvíli na Státní statek
a nakonec dělal strážného v Hedvě. Maminka ze začátku pomáhala
v cukrárně, pak pracovala na poště v Břidličné a potom dělala vy-
chovatelku v družině v Ryžovišti.
Já jsem vychodila malotřídku v Ryžovišti a po ní tři roky druhého stup-
ně, protože v roce 1953 se rušila devátá třída, takže jsem vyšla už 
z osmé. Pak jsem nastoupila na pedagogickou školu do Přerova.
Maturovala jsem v roce 1957 a o rok později po řízené praxi
v Břidličné ze mě byla kvalifikovaná učitelka. V osmnácti letech jsem
se stala ředitelkou mateřské školy ve Staré Vsi, naštěstí jen na tři mě-
síce. Mateřská škola se totiž opravovala a já jsem se dostala na staro-
veskou základní školu k panu řediteli Štanclovi. Učila jsem první až
čtvrtou třídu. V roce 1959 jsem si vyměnila štaci s učitelkou
z Rýmařova Ludmilou Pudovou, která měla jít do Ryžoviště, a tak jsem
se vrátila sem. Ředitelkou mateřské školy v Ryžovišti jsem byla až do
roku 1995, kdy jsem odešla do důchodu. Měla jsem na starosti sedm-
desát, někdy i více dětí ve dvou třídách. Ale měla jsem kolem sebe
vždycky dobrý kolektiv a i s rodiči jsem vycházela dobře.
V roce 1960 jsem se vdala. Chvíli jsme s manželem bydleli v domě

rodičů, ale pak jsme se přestě-
hovali do nových bytovek na
náměstí a v roce 1971 do bytu,
kde žiju dodnes. S rodiči
v domku na Rýmařovské ulici
zůstali oba mí mladší bratři;
dnes už ani jeden z nich nežije
v Česku. Jeden pobývá ve
Spojených státech a druhý
v roce 1969 odešel do Němec-
ka. V domku teď žije jedna
z mých dcer.
V Ryžovišti byl vždycky dobrý
kolektiv lidí. Pořádaly se různé
akce, hrávalo se divadlo, zpí-
valo se. Známý pěvecký sbor
fungoval už za pana ředitele
Talandy. Ale i dnes se tu stále
něco děje. Poslední tři a půl ro-
ku zpívám v místním souboru
seniorek. Vystupujeme pro na-
še občany a jezdíme i do okol-

ních obcí, do Dolní Moravice, Lomnice, Václavova, Úvalna. Zpívali
jsme i v mém rodném kraji.
Za těch 69 let, co tady žiju, jsem si na Ryžoviště zvykla. Žilo se tady
dobře. A dodnes se tu dobře žije. Ráda si zajedu do Holešova, kde
mám plno známých, ale tady jsem doma.

(Ze vzpomínek Evy Sýkorové zpracovala ZN.)

S dětmi roč. 1970–1973 na zahradě mateřské školy v Ryžovišti

Eva Sýkorová s manželem a dcerou
ve Fojtské zahradě, 60. léta

Eva Sýkorová jako ředitelka mateřské školy
Fota: archiv E. Sýkorové a F. Rechtorika

Organizace a spolky

Akce pořádané v Kavárně STD Buřinka v únoru
Není-li uvedeno jinak, akce začínají vždy v 16:00. Pro více informací navštivte prosím naši
stránku https://www.facebook.com/KavarnaObcerstveniBurinka, volejte náš telefon
605 801 058, napište nám na kavarnaburinka@seznam.cz či přijďte osobně do kavárny na
Sokolovské 30 v Rýmařově. Nela Habanová, STD Buřinka

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Linka pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrét-
nû odborné rady. 
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý,
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu
na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně do-
mácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedba-
lostních trestných činů, např. dopravních nehod.

Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí ně-
které z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekono-
mického či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podob-
ného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i ne-

dbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nad-
standardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kva-
litní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů,
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a in-
formace o svých právech a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost
prevenci kriminality. Zavolat na ni mohou i lidé, kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou stát obětí trestného činu, a svou situaci potře-
bují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře
Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomo-
ci.cz. Dr. Miroslav Fehér

4.2.2016 Dětská diskotéka
11.2.2016 Turnaj v ping-pongu
18.2.2016 Workshop – studená kuchyně
25.2.2016 Dětské karaoke
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Veřejná doprava
Srovnejme ceny 30denních jízdenek v hlavním, krajském, okresním
městě, v Krnově a v Rýmařově:

Srovnání si může udělat každý sám. Většinou to jinde vychází stejně ne-
bo levněji. A to není všechno. Důchodce z České republiky si může
v Praze pořídit průkazku na slevu jednotlivého jízdného, což třeba
v Rýmařově možné není.
Pásmo 110 zahrnuje oblast kolem Rýmařova v okruhu Stránské,
Albrechtice u Rýmařova, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Stará Ves, Žďárský
Potok, Skály a je možno použít autobusy nebo vlak. Pro příklad si vez-
měme důchodce z Malé Štáhle, kde není obchod. Za cestu do Rýmařova
a zpět zaplatí 2x 18 = 36 korun. Stačí pět cest za měsíc, tj. zhruba jed-
nou za týden, a 30denní jízdenka už je výhodnější. A to můžete jezdit
každý den (k lékaři, holiči, za kulturou apod.) a třeba i vícekrát denně. 
Potíž je ale s pořízením této slevy. Od 1. března 2016 přestávají platit
dlouhodobé časové jízdenky v papírové podobě. Je třeba pořídit si 
elektronickou kartu ODISku. Ale kde? Dotazem jsem zjistil, že
v Bruntále v městském informačním centru, u dopravce Arriva Morava
na Žlutém kopci nebo na železniční stanici v Bruntále. K tomu potře-

bujete jednu fotografii pasového formátu, občanský průkaz, výpis
z ČSSZ o důchodu. Kde ale pořídíte tu fotografii? I to se mi podařilo
objevit: dělají je na pobočce Diakonie ČCE na třídě Hrdinů směrem na
Ondřejov. Školáci tohle už absolvovali (respektive jejich rodiče), proto-
že pro ně už elektronická ODISka platí. Pro pořádek je třeba říci, že
ODISka stojí 130 korun. Ovšem i při koupi jednotlivých jízdenek je
s ODISkou obyčejné a studentské jízdné o 3 koruny na základní sazbě
levnější, zlevněné žákovské o 2 koruny proti papírovým jízdenkám. 
Opravdu je nutné pro ODISku jezdit až do Bruntálu? Vždyť např. pro
člověka z Tvrdkova je to celodenní výprava a potom znovu, protože je-
jí vyřízení trvá týdny. V Bruntále, Krnově lze ODISku pořídit na více
místech, a v Rýmařově nikde? To se nenajde žádná možnost – třeba jed-
na z těch jako v Bruntále? Autobusové stanoviště v Rýmařově je hezky
opraveno, ale je třeba usnadnit i další služby pro obyvatele. 
Samozřejmě lze ODISku pořídit i elektronicky na http://www.arriva-
morava.cz/dalsi-sluzby/cipove-karty, ale těžko lze očekávat od většiny
důchodců, že by to zvládli sami. Otázkou je, zda by to např. počítačové
firmy nemohly provádět jako honorovanou činnost.
A ještě jedna věc: pásmo 111 (Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov) – pro 
dlouhodobou jízdenku do Rýmařova je třeba koupit dvě zóny. Co by
v Praze bylo zadarmo (jízdné školáků, důchodců), tak to třeba v Jiříkově
stojí ještě více než jinde – asi proto, že výdělky, pokud nějaké jsou, jsou
proti Praze nejméně poloviční. Myslím, že je třeba dále netrestat tyto li-
di a zónu 111 sloučit se zónou 110. 
Na závěr jedna dobrá zpráva: na Slovensku jezdí důchodci ve vlacích
zadarmo, a pokud si český důchodce vyřídí na Slovensku průkazku, tak
může jezdit zadarmo také. Je hezké, že bratři Slováci nezapomněli na
Československo. Ladislav Pacvoň

Poděkování
Děkujeme touto cestou celému kolektivu Domova odpočinku ve stá-
ří v Dolní Moravici, zejména vedoucí sestře Renatě Bršťákové, ředi-
telce Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově Marcele Staňkové a pas-

torační pracovnici Noemi Batlové, za profesionální letitou péči o na-
ši maminku Helenu Puciovou a především za citlivý přístup v po-
sledních dnech jejího života. MUDr. Pavel Puci s rodinou

odpověď starosty
Srovnání cen není v pořádku, protože město Rýmařov ani okolní obce
žádnou veřejnou místní dopravu nemají a neprovozují. Město přispívá
dopravci na základní dopravní obslužnost v regionu 400 tisíc korun roč-
ně, aby vyrovnalo ztrátovost linek. Jinak by byly všechny ztrátové spo-
je – a není jich málo – zrušeny a nikdo by je neprovozoval. Podobně či-
ní i okolní obce. Kupujeme si tuto službu od provozovatele a hradíme ji
společně s cestujícími, abychom v regionu vůbec nějakou dopravu udr-
želi. V článku se proto tak trochu míchají naprosto odlišné situace.
Jmenovaná města mají z důvodu své velikosti založeny vlastní společ-
nosti na dopravní obslužnost samotného města – dopravní podniky, kte-
ré provozují a kryjí jejich ztráty z rozpočtů měst. A pak: např. Praha do-
stane od státu podle zákona o rozpočtovém určení daní ročně na jedno-
ho svého obyvatele 32 000 korun a Rýmařov 10 400 korun (skutečnost
v loňském roce). To se to pak v Praze pěstuje populismus a třeba uklá-
dají peníze v ústavech, které posléze krachují (kauza Key Investments)
a stovky milionů korun z pražských obvodů 6, 10, 13 mizí v žumpě

u pana Sisáka. Každoroční mnohamiliardová ztráta Dopravního podni-
ku města Prahy se vždy vyrovná z rozpočtu města Prahy. Navíc je to
dnes už legendární podnik s pověstí největšího pražského tunelu, kte-
rým protékají peníze do spřátelených privátních firem (např. kauza jíz-
denek Ivo Rittig – 17 haléřů z každé jízdenky na Seychelské ostrovy
atd.). Nedivme se proto, že pražští zastupitelé nemají odvahu jízdenky
vůbec zdražit nebo zpoplatnit pro některé věkové kategorie obyvatel.
O Ficově populismu na Slovensku a jeho snaze znovu vyhrát blížící se
volby za jakoukoli cenu ani nemluvě.
Jinou věcí samozřejmě je administrace jízdenek, slev, průkazek atd.
I zde bohužel platí, že s postupujícím poklesem zájmu o hromadnou do-
pravu a malou četností zájemců mají společnosti snahu jakékoliv svoje
služebny a výdejní místa rušit nebo kumulovat, protože se stávají fi-
nančně neúnosnými. Tuto část dopisu pana Pacvoně ale vnímám jako
podnět k prověření a nápravě. Pokud to bude organizačně a finančně
možné, pokusíme se situaci změnit. Ing. Petr Klouda

Prostor pro firmy a podnikatele

Třiadvacetitisící dům z produkce RD Rýmařov
Tradice 46 let a 23 000 domů – to je současná bilance firmy RD
Rýmařov. V Evropě je jen několik podobných firem, které se mohou
prezentovat podobnou historií. Firma za tu dobu vrostla do rýmařov-
ského regionu a není zde rodiny, která neměla nebo nemá s touto fir-
mou něco společného.
Dvacet tři tisíc domů představuje již prakticky stotisícové město.
Představuje tři generace spokojených obyvatel produktu vyrobeného
v podhůří Jeseníků. Za tímto číslem je práce tisíců manažerů, techni-

ků a dělníků, kteří svou prací a umem umožnili, aby se domy staly
domovy spokojených rodin.
Firma RD Rýmařov překonávala od prvopočátku problémy, nevyhý-
bají se jí omyly, ale neustále hledá cesty vpřed. To jí umožnilo stát se
absolutním lídrem montované výstavby na bázi lehké prefabrikace
dřeva v Česku a ve středoevropském regionu. Současná nabídka do-
mů, která je důsledně vedena v rámci pěti „E“ (ekonomická přijatel-
nost, energetická přiměřenost, efektivní a rychlá výstavba, ekologic-
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ké zásady a estetická dokonalost), vede k tomu, že firma pro rok 2016
uzavřela 570 smluv na nové domy. 
Není náhodou, že dům s číslem 23 000 je NOVA 101. Dům, který je
od roku 2010 nejprodávanějším z produkce firmy RD Rýmařov.
Dům, který nezískává ocenění architektů, ale pro svou účelnost 
a energetické parametry je vyhledáván zákazníky. V prodejní úspěš-
nosti na něj navazuje dům LARGO 98 a KUBIS 631, potažmo KU-
BIS 632. Domy těchto řad nejsou výhodné jen pořizovací cenou, kte-
rá vnímá průměrnou výši hypotéky, ale celá jejich koncepce a ener-
getické parametry ve finále snižují provozní náklady a splátky hypo-
téky na částky přijatelné pro běžnou rodinu. 
Dům s výrobním číslem 23 000 a počty současných uzavřených
smluv jsou potvrzením obchodní strategie firmy RD Rýmařov, která
se opírá o silný inovační a přitom staletími prověřený potenciál zá-
kladního konstrukčního materiálu – dřeva. Vždyť stavby na bázi dře-
va sloužily v pravěku i ve středověku a jsou připraveny splnit nároč-
né parametry evropské agendy 2020, potvrzené na pařížské ekolo-
gické konferenci na sklonku minulého roku.
Pro definování svých cílů využívá firma poznatků Inovačního centra
Národního dřevařského klastru v Ostravě, jehož byla spoluinvesto-
rem, a také programů Technologické agentury ČR spolu
s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT
Praha. Tato evropsky špičková pracoviště jsou zárukou vysokých
kvalitativních parametrů domů z produkce RD Rýmařov, které ob-
stojí v evropské konkurenci. Důkazem jsou ocenění, jež za své reali-
zace získala firma na velmi náročném rakouském trhu. V roce 2014
obdržela ocenění Dřevostavba roku za konferenční centrum v ra-
kouském Stollhofu a loni to byla prestižní cena Wienwood, udělova-

ná jednou za pět let, za bytové sídliště ve Vídni.
Firma RD Rýmařov se prezentuje jako firma budoucnosti. V letošním
roce se stal rýmařovský závod výrobní základnou další významné ev-
ropské značky HANLO. V Rýmařově probíhá investiční činnost, kte-
rá změní tuto výrobní kapacitu na jednu z největších v Evropě. Je to
velká výzva pro rýmařovský region a firmu RD Rýmařov. V roce
2019 oslaví padesát let od položení základního kamene. Firma se ale
nemíní zastavovat a bilancovat, chce dynamicky působit na evrop-
ských trzích a posilovat svou značku tak, aby její spokojení zákazní-
ci stavěli domy z produkce RD Rýmařov již ve čtvrté generaci. 
Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel společnosti RD Rýmařov, s. r. o.

Foto: archiv RD Rýmařov

Užitečná informace
Společný nájem bytu studenty či manželi – jaká mají práva?

Pokud jednu nájemní smlouvu uzavfie s pronajíma-
telem více osob na stranû nájemcÛ, hovofiíme
o spoleãném nájmu bytu. Obãansk˘ zákoník navíc
zvlá‰È upravuje spoleãn˘ nájem bytu manÏeli. Jaká
práva a povinnosti mají spoleãní nájemci vÛãi pro-
najímateli? Co mÛÏe kaÏd˘ fie‰it sám a na ãem se
naopak musí pfiedem dohodnout?
Dohodne-li se více osob, že budou společně
užívat jeden byt a uzavřou-li za tím účelem
společně s pronajímatelem smlouvu o nájmu
bytu, stávají se jeho společnými nájemci.
Příkladem je situace, kdy si byt hodlá prona-
jmout nesezdaný pár nebo společně několik
studentů. Společným nájemcem se může stát
i osoba, která s výslovným souhlasem smluv-
ních stran k nájemní smlouvě dodatečně při-
stoupí.
„Všichni společní nájemci mají stejná práva
i stejné povinnosti. Běžné záležitosti při spo-
lečném nájmu bytu tak může obstarávat každý
z nájemců sám. Každý z nich je například 
oprávněn zajistit provedení drobné opravy
v bytě, zaplatit v daném měsíci i za ostatní ce-
lý nájem nebo za ostatní přijmout přeplatek
na službách,“ vysvětluje Lukáš Zelený, ve-
doucí právního oddělení dTestu.

Naopak v jiných než běžných záležitostech
musí společní nájemci jednat společně. To
znamená, že jeden z nájemců nemůže bez
souhlasu ostatních uzavřít dohodu o ukončení
nájmu, nebo dokonce dát i za ostatní pronají-
mateli výpověď z nájmu bytu. Stejně tak pro-
najímatel musí v záležitostech, které nelze po-
važovat za běžné, jednat se všemi společnými
nájemci. „Pokud chce například dát nájem-
cům výpověď ze zákonem stanovených důvo-
dů, musí ji dát všem společným nájemcům,
a nikoliv pouze jednomu z nich. I zde totiž pla-
tí, že práva i povinnosti společných nájemců
jsou společná a nerozdílná. To například zna-
mená, že celé dlužné nájemné je pronajímatel
oprávněn vymáhat buď od všech nájemců, ne-
bo i od kteréhokoli z nich samostatně,“ říká
Lukáš Zelený.
Dojde-li mezi společnými nájemci k vážným
neshodám (například ohledně provedení sta-
vebních úprav nebo změny výše nájemného),
může se kterýkoliv z nich obrátit na soud, aby
o takové záležitosti rozhodl. Soud může také
rozhodnout o zrušení práva společného nájmu
a o tom, kdo dál zůstane nájemcem bytu, na-
příklad po rozchodu dvou nesezdaných part-

nerů jako dosavadních společných nájemců,
kteří spolu dále v jednom bytě bydlet nechtě-
jí.
Občanský zákoník zvlášť upravuje okolnosti
společného nájmu bytu manželi. „Ten vzniká
buď uzavřením nájemní smlouvy oběma man-
želi, nebo ze zákona tehdy, pokud k okamžiku
uzavření manželství již má jeden z manželů
právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé
hodlají společně bydlet. V takovém případě
není ke vzniku společného nájmu zapotřebí
souhlas pronajímatele,“ uvádí Zelený. 
I manželé ve společném nájmu mají stejná
práva a povinnosti. Vzájemnou dohodou však
mohou vznik společného nájmu k bytu nebo
domu zcela vyloučit. Jednou ze zvláštností
společného nájmu bytu manželi je možnost
domáhat se u soudu dočasného omezení nebo
úplného vyloučení druhého manžela z užívání
bytu z důvodu domácího násilí.

Vanda Jarošová, dTest

Pozor na neoprávněný odběr energií
KdyÏ se fiekne neoprávnûn˘ odbûr energie, vybaví
se vám moÏná nelegální dílny odebírající neopráv-
nûnû elektfiinu ve velkém. Neoprávnûn˘m odbûrate-
lem se v‰ak neúmyslnû mÛÏete stát i vy. Staãí, kdyÏ
si zapomenete pohlídat platby za energie nebo si ne-
v‰imnete, Ïe va‰e mûfiicí zafiízení má poru‰enou
plombu. 
Neoprávněný je podle energetického zákona

odběr energie bez uzavřené smlouvy o dodáv-
kách nebo v případě opakovaného neplnění
platebních povinností. A dále pokud k němu
dochází bez měřicího zařízení nebo se záva-
dou na měřicím zařízení.
„I když máte smlouvu řádně uzavřenou a za
energii poctivě platíte, může se stát, že se ne-
vědomě neoprávněného odběru dopustíte,

pokud bude měřicí zařízení poškozené, a to
i bez vašeho zavinění. Za stav měřicího zaří-
zení odpovídá totiž odběratel bez ohledu na
skutečnost, jak k poškození došlo. Platí to
i v situaci, kdy je měřicí zařízení na veřejně
přístupném místě a může jej poškodit kdoko-
li,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právní-
ho oddělní dTestu.
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V souvislosti s neoprávněným odběrem elekt-
řiny a plynu se můžete dopustit i přestupku, za
který se v praxi ukládají pokuty v řádech tisí-
ců korun, je možné však uložit pokutu až do
výše 100 000 korun. V krajním případě by mo-
hl být neoprávněný odběr energie považován
za krádež dle trestního zákoníku, za kterou
hrozí v základní sazbě trest odnětí svobody až
na dva roky. Následkem neoprávněného odbě-
ru energie může být přerušení dodávek, doda-
vatel po vás ale především může požadovat
peněžitou náhradu a její výše vás může nemi-
le překvapit.
Odběratel je povinen nahradit dodavateli ško-
du za neoprávněně odebranou energii a uhradit
mu náklady spojené se zjišťováním neoprávně-
ného odběru. Pokud se skutečná výše neopráv-
něného odběru nedá zjistit a odběratel s doda-
vatelem se nedohodnou, určuje se výše náhra-
dy podle zvláštních vyhlášek. „Dodavatel tak
může při výpočtu náhrady vycházet ze spotře-

by spotřebičů instalovaných v místě odběru,
ale vyhlášky umožňují dodavateli stanovit ná-
hradu i na základě maximálně technicky mož-
ného odběru, který může být až jedenáctiná-
sobně vyšší než běžná reálná spotřeba,“ upo-
zorňuje Lukáš Zelený.
Energetický regulační úřad připouští, že doda-
vatelé někdy účelově využívají náhradní výpo-
čet dle vyhlášek místo skutečného zjišťování
výše odběru, aby náhradu maximalizovali.
Ústavní soud nedávno v souvislosti s neopráv-
něným odběrem elektřiny, který se dá však
vztáhnout i na odběr ostatních energií, uvedl,
že je na soudu, zda a jak vyčíslí výši náhrady.
Pro výpočet nemusí vůbec použít vyhlášky, ale
může vzít například v úvahu předchozí historii
spotřeby energie.
Předejít neoprávněnému odběru lze především
hlídáním smluvních závazků vůči dodavateli.
Kontrolujte tedy, zda včas a ve správné výši
platíte zálohy a nedoplatky z vyúčtování.

Sledovat byste měli i své měřicí zařízení
a o jeho poškození informovat dodavatele.
Měřicí zařízení by mělo být zabezpečeno pro-
ti poškození přiměřeně k místu, kde se nachá-
zí. Pokud je umístěné na chodbě domu či před
domem, je možné jej zabezpečit skříňkou
s průhledítkem. V případě, že pronajímáte byt
či dům, převeďte raději energie na nájemníka,
jinak následky za případný neoprávněný odběr
energií ponesete vy.
Možnost získat nižší ceny a výhodnější pod-
mínky dodávek energií nabízí hromadná změ-
na dodavatelů elektřiny a plynu pořádaná spo-
třebitelskou organizací dTest. Bližší informace
je možné najít na www.ChciVyhodnej-
siEnergie.cz. Vanda Jarošová, dTest

Zajímavosti z přírody

Ledňáček říční – létající drahokam
Známý český malíř Josef Lada ledňáčka namaloval na mnoha svých
obrázcích. Z omalovánek znali naši kluci ledňáčka již v předškolním
věku. Pokud bych se ale dotazoval lidí, kupříkladu na náměstí
v Rýmařově, zda ho někdy viděli v přírodě, většina by mi určitě od-
pověděla, že nikoliv. Přestože patří ledňáček říční mezi nejpestřeji
zbarvené ptačí druhy u nás, uniká naší pozornosti svým skrytým
způsobem života.
Peří ledňáčka je skutečně velmi
pestré. Na zádech převládá lesklá
tyrkysově modrá barva, která se
na křídlech mění v modrozelenou.
Spodní strana těla je oranžově
hnědá a hrdlo bílé. Hmotnost led-
ňáčků se pohybuje kolem 45 g.
Na jejich siluetě jsou charakteris-
tické krátké nožky, krátký ocásek
a naopak dlouhý rovný zobák,
který měří kolem 38 mm.
Hlavní potravou ledňáčka jsou
drobné rybky do velikosti 10 cm,
za nimiž se střemhlav vrhá do vo-
dy jako živá harpuna. Proto je je-
ho výskyt vázán na zarybněné
vodní toky i stojaté vody. Avšak aby
zde ledňáčci zahnízdili, musí být u vody hlinitý či písčitý kolmý až pře-
vislý břeh. V takovém břehu si vyhrabávají noru, na jejímž konci bývá
hnízdní komůrka. Zde samička snáší šest až sedm bílých vajíček. Vejce
zahřívají střídavě oba partneři a oba se podílejí i na krmení mláďat. Na
vhodné lokalitě hnízdí ledňáčci běžně dvakrát do roka, a tak jeden pár
může odchovat od jara do léta i čtrnáct mláďat.
Na potůčcích a říčkách v Přírodním parku Sovinecko se můžeme s led-
ňáčkem říčním setkat v průběhu celého roku. V letech 1975–1978 jsem
se věnoval kroužkování ledňáčků na říčce Oslavě v osadě Valšův Důl.
V tomto období jsem odchytil, okroužkoval a opět vypustil 120 ledňáč-
ků. Nejvyšší frekvence jejich výskytu byla v srpnu. Odchycení ledňáč-
ci byli téměř výhradně mláďata. Ta se po opuštění hnízda vydávají čas-
to proti proudu řek na menší potoky, kde snadněji loví potravu. Později,
v průběhu září, většina mláďat odlétá do teplejších oblastí jižní Evropy.
Z ledňáčků okroužkovaných v osadě Valšův Důl byl jeden po třiceti
dnech kontrolován na říčce Moravici pod vesnicí Dolní Moravice. Tři
ledňáčci zahynuli při svém putování v témže roce, z toho jeden po ná-
razu do drátů v obci Libina u řeky Oskavy, druhý po nárazu do skleně-
né výlohy v obci Jindřichov (u Hanušovic) a třetí byl zastřelen 700 km

odtud jihozápadním směrem u města Ferrara v Itálii. Je smutné, že
všechny tři tragédie souvisejí s lidskou činností.
Na říčce Oslavě se ledňáčci pokoušeli zahnízdit vícekrát, ale ve stěnách
břehů s obsahem kamení se jim většinou nepodařilo dokončit hnízdní
noru. Nicméně ledňáčci říční v Přírodním parku Sovinecko nepravidel-
ně hnízdí. Naposledy tomu bylo v roce 2011.

Při posledním sčítání, které bylo ukončeno v roce 2003, hnízdilo v ČR
500–900 párů ledňáčka říčního. Naše legislativa o ochraně přírody
a krajiny jej řadí mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii silně ohro-
žených druhů. V rámci EU zahrnuje ledňáčky také Úmluva o ochraně
evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, známá jako Bernská 
úmluva, kterou podepsala i ČR. Fota a text: Miroslav Král

Ledňáček vyhlíží kořist z větve nad hladinou Ledňáček s rybkou přinášenou mláďatům

Hnízdní nora ledňáčka v břehu říčky Oslavy, 2011
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Sport

Krajská hokejová liga v Rýmařově
Příznivci ledního hokeje jistě zaznamenali, že utkání vyšších hokejových
soutěží jako NHL, Extraliga či Krajská liga ledního hokeje na stadionech
pod širým nebem nabírají na popularitě. A tak se podařilo uspořádat ta-
kový zápas i na zimním stadionu v Rýmařově.
Utkání se konalo v sobotu 16. ledna mezi týmy krajské hokejové ligy HC
Uničov (jako domácí) a TJ Horní Benešov. Počasí se vydařilo, nepršelo,
nesněžilo, nepadaly trakaře a bylo pod nulou, takže značka ideál. Na 
utkání se přišlo podívat kolem 400 diváků, včetně funkcionářů a vedení
krajské hokejové ligy. Své týmy přijeli podpořit v hojném počtu i jejich
skalní fanoušci, samozřejmě vybaveni příslušnými zvukovými nástroji.
Pozvání přijal také jeden z nejstarších členů zakládajících tento zimní
sport v Rýmařově, pan Antonín Zavadil. 
Přestávky mezi třetinami byly vyplněny krátkým rozhovorem s panem
Zavadilem a soutěžní střelbou na brankovou čáru pěti vylosovanými di-
váky. Zvítězil sice jen jeden, ale obdarováni drobnými cenami byli všich-
ni. Celý podvečer moderoval Roman Ryšavý. 
Utkání zahájil vhozením buly starosta Rýmařova Petr Klouda. V první
třetině byl úspěšnější tým HC Uničov, který vedl nad TJ Horní Benešov
3:2, ale v dalších dvou třetinách se skóre otočilo a úderem poslední vte-
řiny zápasu se stal vítězem tým TJ Horní Benešov s konečným výsled-
kem 6:4. Snad jediným stínem celého zápasu byl souboj, kdy uničovský
hráč narazil soupeře na mantinel, a bylo nutné zavolat sanitku, která ra-
něného hokejistu odvezla do nemocnice k ošetření. 
Oba týmy si podle svých vyjádření zápas na zimním stadionu
v Rýmařově užily, a to hlavně proto, že převážná většina z nich hrála pod
širým nebem poprvé, premiéra to byla i pro všechny rozhodčí. Rádi si
u nás zahrají znovu. Rýmařovské kluziště bylo pro hráče nezvyklé a tím
zajímavější, protože má podle pravidel nejmenší možné rozměry, nemá

plexiskla, za brankou
a v rozích jsou jen 
ochranné sítě, je posunu-
té pásmo, takže střední
pásmo je úzké, zato útoč-
né a obranné o to širší,
což umožňuje více akcí.
Z pozitivních ohlasů di-
váků, samotných aktérů
a hlavního pořadatele
a organizátora – hospody
Na Kluzišti – se utkání
povedlo, a pokud se
kladně vyjádří i vedení
krajské hokejové ligy,
snad se můžeme těšit
v letošní sezóně ještě na
jeden zápas.
Akce by se nekonala bez
podpory sponzorů, jimiž
byly Hostinský pivovar
a hotel Excelent, Auto
Lašák Rýmařov, s. r. o.,
Kovošrot Moravia CZ, 
a. s., Infini, a. s., Rýmařov, Pivovar Holba a hospoda Na Kluzišti, a dále
Městských služeb, dalších podnikatelů a přátel ledního hokeje, kteří se
podíleli na zdárném průběhu akce, za což jim patří velký dík.

Fota a text: Vlastimil Samson

Malí fotbalisté v zimě nezahálejí
I když máme v kalendáři teprve leden, naši malí fotbalisté se už teď
pilně připravují, aby s jarním sluníčkem vyběhli na zelený trávník co
nejlépe připraveni. K tomu účelu jim v zimním období slouží tělo-

cvičny na ulici 1. máje a na Sokolovské. Srovnáním, jak si vedou v pří-
pravě, jsou pro ně halové turnaje. V úvodu nového roku zajížděla star-
ší přípravka na takové turnaje hned dvakrát a nevedla si vůbec špatně. 
V sobotu 9. ledna hráli kluci turnaj ve Šternberku s účastí deseti muž-
stev. Rýmařov reprezentovali tito hráči: Lukáš Marek, Filip Marek,
Jakub Černý, Jan Zapletal, Tomáš Petrek, Tomáš Furik, Sebastian
Schwarz, Miroslav Drábek a Václav Černín. V úvodním utkání naši
kluci sice prohráli s Novými Sady 0:2, ale vzápětí dokázali porazit
Lužice 1:0, Dolany 5:0 a Rajhrad Brno 2:0. To jim zajistilo postup do
semifinále, kde na ně čekal vítěz druhé skupiny Sigma Olomouc.
V tomto utkání drželi s favoritem dlouho vyrovnanou partii, ale v zá-
věru utkání inkasovali a postup do finále se jim rozplynul. V boji
o třetí místo pak znovu narazili na Nové Sady, které tentokrát doká-
zali porazit 1:0 a získat tak celkové třetí místo. Na závěr turnaje na-
víc získali i ocenění pro nejlepšího hráče, kterým se stal Tomáš Furik.
Pořadí: 1. Sigma Olomouc, 2. Svratka Brno, 3. Jiskra Rýmařov, 
4. Nové Sady, 5. Lužice, 6. Dolany, 7. Olšany u Prostějova, 8. Bři-
dličná, 9. Šternberk, 10. Rajhrad Brno. 
O týden později se naši hráči ve složení Jana Batoušková, Jan

Pozvání přijal také jeden z nejstarších čle-
nů zakládajících tento zimní sport
v Rýmařově, pan Antonín Zavadil (vlevo)

Utkání zahájil vhozením buly starosta Rýmařova Petr Klouda Oba týmy si zápas na zimním stadionu v Rýmařově užily
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Zapletal, Jakub Černý, Marcel Mihál, Tomáš Polách, Roland Wenzel,
Tomáš Furik, Eathan Pospíšil a Sebastian Schwarz zúčastnili halové-
ho turnaje v Němčicích nad Hanou. V turnaji se střetlo devět mužstev
systémem každý s každým. V úvodu Jiskra remizovala 1:1 s SK
Prostějov, když soupeř využil jediného zaváhání v naší obraně.
V dalším utkání Rýmařovští dokázali porazit 2:0 jedno ze dvou po-
řádajících mužstev z Olšan u Prostějova. I v dalších utkáních udrželi
vysoké tempo hry a odměnou bylo vítězství nad Kralicemi 3:0.
Stejným výsledkem skončilo i utkání s SK Hranice. S druhým domá-
cím mužstvem, nesoucím přívlastek „bílí“, naši kluci po náročném
boji opět vyhráli, a to výsledkem 3:1. Neporazitelnost drželi i v dal-
ším utkání se Zašovou, v němž zvítězili 2:0.
V předposledním zápase nám k celkovému prvenství stačilo porazit

Brno Líšeň, ale klukům tentokrát „zvlhnul střelecký prach“ a utkání
pouze remizovali 0:0. K celkovému prvenství na turnaji tak museli
v posledním utkání proti Lutínu zvítězit. To se jim podařilo 2:1 a hrá-
či do Rýmařova odvezli skvělé první místo. Celé mužstvo zaslouží
pochvalu, neboť na hřišti bojovalo a žádný míč pro ně nebyl ztrace-
ný. Střelecky je drželi zejména Roland Wenzel a Tomáš Furik, kteří
společně nastříleli třináct branek a patřili k nejlepším střelcům turna-
je. Cenu pro nejlepšího brankáře si odvezla naše gólmanka Jana
Batoušková, která pustila do branky jen tři střely. 
Pořadí: 1. Jiskra Rýmařov, 2. Olšany u Prostějova (červení), 3. SK
Prostějov, 4. SK Hranice, 5. Brno Líšeň, 6. Olšany u Prostějova (bí-
lí), 7. Kralice, 8. Lutín, 9. Zašová. 

Kamil Furik, foto: Renata Mihálová

Desetibojaři ovládli bazén v Břidličné
V sobotu 16. ledna si r˘mafiov‰tí desetibojafii dali dostaveníãko na bazénu
v Bfiidliãné. Konala se zde pátá disciplína jubilejního 40. roãníku soutûÏe.
Účast byla v porovnání s předchozími disciplínami slabší, ale hlavní
příčinu spatřujeme v napadení většiny nezúčastněných nepříjemnými
viry z čeledi chřipkovitých. Potěšitelnou věcí byla výborná organiza-
ce disciplíny v podání Karla Tomana a všech, kteří pomáhali s měře-
ním dosažených časů. A jak to vlastně dopadlo?
Muži C měli za úkol zdolat jednu délku bazénu. To zvládl nejrychle-
ji stejně jako v loňském roce Josef Svedoník, na druhém místě do-
plaval Jaroslav Hofman a třetí byl nováček v této kategorii Josef
Kočnar.

Stejný úkol měly před sebou i ženy kategorie C. Vítězkou se stala
Pavla Kolářová před druhou Boženou Dokládalovou a třetí Alenou
Jurášovou.
Další kategorie již čekala délka dvou bazénů. V ženách B se očeká-
val souboj dvou rivalek Markéty Míčkové a Andrey Továrkové.
Markéta dokázala, že plavání je její disciplínou, a s rezervou nad
Andreou zvítězila. Pro třetí místo si doplavala Irena Ambrožová.
Ženy A letos posílily své řady a účast v jejich kategorii značně vzrost-
la. Tak jako loni uchvátila všechny přítomné svým plaveckým stylem
Karolína Hřívová, druhá skončila Ivana Hofírková a třetí Lenka
Metelková.
V kategorii mužů B si stejně jako loni vedl nejlépe Jiří Jaroš. Ze sou-
boje o druhé místo vyšel lépe Josef Vosyka, a odsunul tak Bronislava
Rektoříka na třetí pozici.
V kategorii mužů A se nekonal očekávaný souboj mezi mistry této
disciplíny Janem Hnilem a Karlem Tomanem. Při neúčasti Honzy si
s přehledem doplaval pro prvenství Karel, na druhém místě skončil
Pavel Veislík a třetí byl Pavel Konštacký.
Jaké je pořadí v polovině soutěže?
Muži A Gromus Tomáš Holub Pavel Chalcař Milan
Muži B Jaroš Jiří Soviš Ivo Rektořík Bronislav
Muži C Hofman Jaroslav Soviš Ivan Svedoník Josef
Ženy A Kutová Šárka Metelková Lenka Gromusová Barbora
Ženy B Továrková Andrea Grenarová Olga Grenarová Eva
Ženy C Jurášová Alena Dokládalová Božena Sovišová Eva
V pořadí šestou disciplínou bude běh na lyžích, který se uskuteční
v únoru. Přesný termín bude stanoven dle sněhových podmínek. 

Alena Jurášová, foto: Jaroslav Hofman

Úspěšný závěr závodní sezóny aerobiku – dvě zlata a jeden bronz
Jedna závodní sezóna skončila a druhá začíná. Ráda bych před za-
čátkem té nadcházející v krátkosti zhodnotila tu uplynulou. Rok 2015
byl pro závodnice SK Studio Sport a zdraví velmi náročný, ale 
úspěšný. Celkem 21 závodnic absolvovalo 25 závodů v různých od-
větvích závodního aerobiku na celonárodní a krajské úrovni: Hry
VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015, Mistrovství ČR v soutěži
profesionálů Individual Trophy, Mistrovství ČR ve sportovním aero-

biku I. VT, Mistrovství ČR v Soutěžním Aerobic Master Class I. VT,
pět postupových závodů v Soutěžním Aerobic Master Class I. VT,
osm závodů ve sportovním aerobiku III.–I. VT, čtyři volné závody,
krajskou přehlídku pódiových skladeb a tři kola Moravskoslezské li-
gy aerobiku.
Největšími úspěchy závodního týmu v jarní části sezóny 2015 byly
nominace dvou trenérek, dvou závodnic a náhradnice do krajských

týmů sportovního aerobiku Mo-
ravskoslezského a Olomouckého
kraje na Hry VII. letní olympiá-
dy dětí a mládeže 2015 v Plzni,
kde se Tereza Človečková umísti-
la na 4. místě a Amálka Vino-
hradníková na 7. místě, dále 3. mís-
to z MČR profesionálů Individual
Trophy, které vybojovala Lydie
Mihálová, a postup Terezy Člo-
večkové do nejvyšší, mistrovské
soutěže ve sportovním aerobiku.
O jarních soutěžích již bylo psáno
v dřívějších číslech Horizontu,
nyní bych se chtěla podrobněji
zmínit o podzimním závěru sezó-
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ny 2015, který se rýmařovským závodnicím také velmi vydařil. Po
roční odmlce se klub znovu zapojil do soutěží Moravskoslezské ligy
aerobiku 2015. Přihlásilo se dvanáct závodnic – Šárka Zapletalová,
Bára Kuzmíková, Jana Hamplová, Tereza Človečková, Šárka
Pallová, Tereza Šulíková, Barbora Šulková, Veronika Tihelková,
Barbora Tihelková, Alexandra Glacnerová, Amálie Vinohradníková,
Klára Vlčková a šest nováčků – Pavla Mazelová, Kateřina
Kohoutková, Lenka Drábková, Vendula Ambrožová, Kateřina
Procházková a Tereza Bernátková. Přestože se děvčata nemohla kvů-
li jiným závodům zúčastnit všech kol ligy, ukázalo se, že patří ke
špičce krajského aerobiku. Konečný součet umístění v lize vynesl tři
závodnice SK Studio Sport a zdraví Rýmařov na stupně nejvyšší:

Šárka Zapletalová získala 1. místo v kategorii 17 a více let Profi, Jana
Hamplová 3. místo v kategorii 14–16 let Profi a Kateřina
Kohoutková vybojovala 1. místo v kategorii do 7 let. Celková bilan-
ce všech umístění v závodní sezóně 2015 je 25 medailí, z toho osm
zlatých, a 55 finálových umístění.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na úspěších rýmařovských
závodnic podíleli – rodičům, bez jejichž pomoci by účast na takovém
množství závodů nebyla možná, městu Rýmařov za finanční podpo-
ru sportovního klubu a trenérkám za kvalitní a obětavou práci.
Všechny výsledky i fotografie ze závodů najdete na www.studio-
sportazdravi.cz – Závodní aerobik. 

Fota a text: Lydie Švédíková, předsedkyně SK

JAK VYJDE

Další číslo
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Běžkaři o víkendu zvládli dva krajské závody
Veřejný závod v běhu na lyžích klasickou technikou – krajský přebor

Veřejný závod v běhu na lyžích volnou technikou – krajský přebor
Hned následující den, v neděli 24. ledna,
proběhl v Nové Vsi další veřejný závod
v běhu na lyžích. Celý rýmařovský klub
i s těmi nejmenšími se vydal na známé tratě
na loučkách nad Novou Vsí, na nichž pořá-
dal oddíl lyžování TJ Kovohutě Břidličná
45. ročník veřejného krajského závodu
Hutnická vločka. Počasí bylo pro lyžaře 
ucházející. Už po dvanácté hodině bylo roz-
hodnuto a známi vítězové jednotlivých kate-
gorií: Filip Krečmer – 3. místo, Petra
Zahradníková – 1. místo, Veronika Rožňá-

ková – 2. místo, Vendula Gerhardová – 
1. místo, Matěj Fryblík – 2. místo, Marek
Sázel – 3. místo, Renáta Andrýsková – 
1. místo, Klára Slováková – 3. místo, Ondřej
Baslar – 1. místo, Jakub Fryblík – 2. místo,
František Sázel – 3. místo, Tereza Krejčí – 
1. místo, Natálie Struhárová – 2. místo, Petr
Andrýsek – 2. místo, Lada Přecechtělová –
1. místo, Alice Casciani – 2. místo, Marek
Sedláček – 1. místo.

Ladislav Baslar, 
Ski klub RD Rýmařov

V sobotu 23. ledna hostila rýmařovská
Flemda aréna závodníky běžeckých klubů
z širokého okolí. Přestože se někteří z našich
sportovců před necelými čtyřiadvaceti hodi-
nami vrátili z ústecké zimní olympiády,
v sobotu ráno už stáli opět na startu.
Závod ukázal naše malé, větší i ty nejzkuše-
nější sportovce v trošku jiném světle – tedy
přesněji řečeno v nových klubových kombi-
nézách. V jasných barvách byli nepřehléd-
nutelní a rýmařovský Ski klub RD Rýmařov
se spolu s rodiči dětí mohl po dlouhé době
pochlubit něčím, co zviditelňuje jméno klu-
bu.

A jak dojeli naši závodníci v konkurenci
s kluby z Jeseníku, Dolní Lomné, Ostravy,
Moravského Berouna a Břidličné?
Petra Zahradníková – 1. místo, Veronika
Rožňáková – 2. místo, Vendula Gerhardová
– 3. místo, Roland Wenzel – 2. místo,
Renáta Andrýsková – 1. místo, František
Sázel – 1. místo, Ondřej Baslar – 2. místo,
Jakub Fryblík – 3. místo, Karolína Ryšková
– 2. místo, Tereza Krejčí – 1. místo, Natálie
Struhárová – 2. místo, Petr Andrýsek – 
3. místo, Lada Přecechtělová – 1. místo,
Alice Casciani – 2. místo, Marek Sedláček –
1. místo.
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Rýmařov má bronzovou medaili 
z olympiády dětí a mládeže

Výprava mladých talentovaných sportovců reprezentovala náš region
na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016
opravdu skvostně. Hry, které letos pořádal Ústecký kraj, jsou určeny
především žákům 6. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií.
Zúčastnilo se jich také 77 mladých sportovců, žáků z více než dva-
ceti škol Moravskoslezského kraje. V bodovém hodnocení všech kra-
jů získali skvělé první místo.
Nemalá část této výpravy odjížděla z Rýmařova. Od neděle 17. led-
na, kdy v chomutovské sportovní hale vzplál olympijský oheň, až do
čtvrtečního závěrečného ceremoniálu výjimečnou atmosféru her 

okusili běžci na lyžích Renáta Andrýsková, Ondřej Baslar, František
Sázel a Karolína Ryšková a biatlonisté Petr Andrýsek a Natálie
Struhárová. Pro olympijské klání našich sportovců na běžeckých
a biatlonových tratích byl upraven golfový areál na Cínovci. 

„Je to historické umístění, ještě nikdy jsme nebyli první. Věděla
jsem, že jsme dobří hlavně v hokeji, snowboardu, alpském

lyžování a také v krasobruslení. Ale že se podaří ob-
sadit tolik medailových míst a získat takové

množství bodů, to bylo opravdu velké a mi-
lé překvapení. Všechno jsem viděla,

fandila a musím pochválit
všechny, kteří svým výko-

nem přispěli k vyni-
kající repre-

zen tac i  

našeho kraje
na celostátní úrov-
ni,“ uvedla náměstkyně
hejtmana pro školství, mládež
a tělovýchovu Věra Palková, která
chválila i doprovodný program a organiza-
ci celých her.
Sedm zlatých medailí (akrobatické lyžování,
2x snowboard, biatlon a 3x šachy), sedm stříbrných
(3x snowboard, 2x alpské disciplíny, 2x krasobruslení) a devět

bronzových (šachy, krasobruslení,
snowboard, 2x alpské lyžování,
akrobatické lyžování, lední hokej,
běžecké disciplíny štafeta, rychlo-
bruslení) – to je výčet nejcenněj-
ších kovů, které si mladí borci

z našeho kraje odvezli z olympiády domů. Do Rýmařova doputo-
vala medaile bronzová, a to ze štafety v běhu na lyžích 3x 2 km,
zásluhou Renáty Andrýskové, Karolíny Ryškové a trojici doplňují-
cí Karolíny Kohutové ze Ski Mosty. Holkám děkujeme za nádher-
né umístění.
Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezen-
tací. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských
her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o slavnostní ceremoniály, sou-
žití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. Český 
olympijský výbor si ke spolupráci vybírá jako pořadatele her jednot-
livé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se
jejich letní a zimní podoba. V roce 2017 se letní olympiáda dětí
a mládeže uskuteční v Jihomoravském kraji.
Podrobné výsledky jsou zveřejněny na www.odm.olympic.cz/2016. 

Ladislav Baslar, Ski klub RD Rýmařov 
(s využitím tiskové zprávy MSK)

Fota: archiv Ski klubu RD Rýmařov

-02-2016  27.1.2016 15:59  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2016

28

-02-2016  27.1.2016 15:59  Stránka 28


