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Muzeum otevfielo jeden ze sv˘ch 
depozitáfiÛ

Mûsto pfiivítalo devatenáct mal˘ch 
obãánkÛ

Za historií nûkdej‰í klá‰terní ‰koly 
na Sokolovské ulici

Umûní v protikladech na pfiehlídce 
ZU· R˘mafiov

Den pln˘ fotbalu v Bfiidliãné s Tomá‰em 
Ujfalu‰im  

ročník XI I .

Foto: Lucie Marková
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Rýmařovští cestovatelé a jejich zážitky
S Jiřím Strakošem do pobaltských republik a Sankt-Petěrburgu - 5. část

Kousek dál od Petropavlovské
pevnosti, na jednom přítoku řeky
Něvy, je zakotven legendární
křižník Aurora. Byl dostavěn
v Sankt-Petěrburgu v roce 1903
a hned byl předán flotile baltské-
ho námořnictva na základnu na
ostrově Kronštadt ve Finském
zálivu. Brzy byl však neuváženě
odvelen, aby posílil tichomoř-
skou flotilu v Port Arthuru, kde
se schylovalo k rusko-japonské
válce o Mandžusko (část Číny).
K námořní bitvě došlo u ostrova

Cušimy roku 1905. Rusové byli
na hlavu poraženi, přestože měli
výraznou převahu. Aurora byla
hned na začátku dělostřelectvem
vlastních lodí čtyřikrát zasažena
a z bitvy se musela stáhnout.
Příčina porážky Rusů byla hlav-
ně v nedostatečném výcviku po-
sádek lodí a důstojnického sbo-
ru. Po válce se Aurora vrátila do
domovského přístavu trasou 
okolo Afriky, dlouhou 33 tisíc
km. Doma už byla jen cvičnou

lodí. Nejvíce se proslavila vý-
střelem z děla, který údajně za-
hájil VŘSR. Za druhé světové
války byla na Něvě německým
letectvem potopena, po válce vy-
zdvižena a dodnes slouží jako
památník. Je dobře udržovaná,
natřená, neviděl jsem na ní ani
kousíček rezavého kovu. Po roce
1991 byla vlajka SSSR nahraze-
na původní carskou ruského vá-
lečného námořnictva. Pro někte-
ré nostalgiky je Aurora symbo-
lem někdejší moci SSSR. U mo-

la jsme se zdrželi asi půl hodiny.
Všichni jsme křižník horlivě fo-
tili. Mladý kadet námořní školy,
který památku hlídal, byl z toho
celý nesvůj.
Po večeři už v hotelu každý po-
spíchal spát. Museli jsme o půl-
noci vstávat na další turistickou
atrakci - zdvíhání mostů. V ma-
lém přístavišti u Ermitáže jsme
nasedli na výletní loď a vypluli
na řeku. Rusko intenzivně využí-
vá lodní dopravu k obchodování

s celým světem. K tomu také
používá Volžsko-baltský průplav,
spojující Baltské a Bílé moře
s Kaspickým, Azorským a Čer-
ným mořem. Důležitým článkem
tohoto průplavového systému je
řeka Něva. Vytéká z Ladožského
jezera a je dlouhá 75 km. Po ce-
lé délce je splavná, přibližně 150
dnů v roce je však zamrzlá.

Petrohradem protéká v délce 
32 km. V průměru je 500 m širo-
ká, 8-11 m (místy až 24 m) hlu-
boká. Každou noc se zvedá
všech deset mostů přes Něvu,
aby pod nimi mohly proplouvat
osobní i nákladní lodě uzpůsobe-
né pro plavbu po řekách i po mo-
řích. Asi po deseti minutách
plavby jsem viděl z horní paluby
zdvíhání několika mostů.
Některé byly orámovány žárov-
kami, takže v noci byly vidět
i z dálky. Lodě proplouvaly jen
v jednom směru. Některé byly
mnohem větší než nedaleko kot-
vící Aurora. Asi po půl hodině

jsme se otočili a pluli zpět. Když
proplují všechny lodě, mosty se
na chvíli zavřou, auta přejedou
na druhou stranu řeky a poté se
mosty zase zdvihnou. Lodě opět
plují opačným směrem. Auta po-
tom musejí čekat snad až do rá-
na.
Ráno po snídani jsme se odebra-
li do stejného přístaviště jako

v noci. Výletní lodí jsme pluli do
29 km vzdáleného Petrodvorce
na jižním břehu Finského zálivu,
sídla Petra I. Velikého a dalších
ruských carů a careven. Bylo za-
loženo roku 1714. Pětadvacet let
jej stavěly tisíce vojáků, sluhů
a nevolníků. Dominantou celého
palácového komplexu je nádher-
ný palác na kopci asi kilometr od
moře. Byl stejně krásně vyzdo-
ben jako Ermitáž. Nebyli jsme
uvnitř, důvodem, proč jsme nav-
štívili Petrodvorec, byl park oko-
lo zámku ve francouzském stylu.
Prohlédli jsme si jeho severní
polovinu o rozloze 20 ha.

Křižník Aurora

Petrodvorec, ornamentální záhony letniček

Pohled skrz kanál k moři

Petrodvorec, palác
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Další kolo této tradiční rýmařov-
ské akce nastalo v neděli 13. 6.
na obvyklém místě, tedy v sále
ZUŠ na Divadelní ulici, v čase
odpoledním - ve 14.00. Vstup do
společenského života v tento den
čekal na devatenáct dětí.
Obřad byl rozdělen na dvě části
podle věku dětí, ty s datem naro-
zení od 19. ledna do 7. března to-

hoto roku nastoupily úderem
druhé hodiny, druhá skupina, na-
rozených od 12. března do 2.
května, nastoupila o pětačtyřicet
minut později. Obřadem prová-
zela předsedkyně komise pro ob-
čanské záležitosti Květoslava
Sicová, děti i rodiče přišel přiví-
tat též starosta města Petr
Klouda spolu s členkou rady

města Jarmilou Labounkovou.
Hlavní projev držela předsedky-
ně kulturní komise Božena
Filipová. V něm vyzdvihla sou-
náležitost rodiny a města jakožto
širší komunity, do níž se rodina
včleňuje. Narození dítěte pojme-
novala jako nejkrásnější lidskou
povinnost, přes všechny těžkosti,
jež rodiče i děti na jejich cestě
čekají, a připomněla, že rodičov-
ská láska a šťastné dětství před-

stavují nejlepší vklad do života.
Svou řeč zakončila přáním, aby
se život dětí i jejich rodin v no-
vém tisíciletí odehrával v míru.
Poté již rodiče zkontrolovali správ-
nost matričních údajů a přijali gra-
tulace od zúčastněných zástupců
města. Závěrem je třeba zmínit, že
mezi nově narozenými výrazně
převládají chlapci. Uvidíme, jak
tomu bude na vítání příštím, které
se koná 12. září. JaPo
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Úmyslem Petra I. bylo stavbou
Petrodvorce překonat zámek
i park ve Versailles. V některých
architektonických prvcích se mu
to určitě podařilo, zejména ve
vodních dílech. Vodu přiváděli
samospádem z vodojemů z okol-
ních pahorků a pak důmyslným
rozvodem ke každé fontáně.
Poslední údaj udává, že vodo-
trysků je v parku 144, ale dříve
jich bylo víc. Nejvíce této vodní
krásy je na svahu před středovou
částí paláce. Vodotrysky stříkají
ve dvou řadách a voda z nich sté-
ká kaskádovitě do půlkruhového
bazénu s největší fontánou, zdo-
benou sochou Samsona, jenž

krotí lva. Sousoší a sochy dalších
bohů jsou pozlacené. V poled-
ním slunci se leskly a voda ve
vzduchu se třpytila na zeleném
pozadí vzrostlých stromů. Snad
ještě krásnější zážitek to musí
být na začátku a na konci turis-
tické sezony, kdy se zde konají
slavnosti fontán s vystoupením
ruského baletu. Navečer jsou vo-
dotrysky nasvíceny barevnými
světly a pyrotechnickými efekty.
Od paláce až k moři vede 
12 m široký kanál s fontánami
po stranách. Podél vedou chod-
níky a za nimi jsou vzrostlé stro-
my. Když se člověk dívá skrz ka-
nál od moře, dohlédne na střed

paláce. Na mostech prodávali
stánkaři suvenýry a občerstvení.
Na jednom místě stáli muž a že-
na v dobovém oblečení, předsta-
vující Petra I. a carevnu
Kateřinu. Turisté se s nimi moh-
li za poplatek vyfotit i v odváž-
nější pozici při tanci nebo při ná-
znaku polibku. Byla to legrace.
V ostatních částech parku je pří-
jemná procházka, a jak to ve
francouzských zahradách bývá,
snadno se tam ztrácí orientace.
Fontány stříkají vodu do různých
výšek a tvarů, některé nečekaně
trochu postříkají přihlížející tu-
risty. Všude, kam se člověk podí-
vá, je kultivovaná zeleň. Na krás-

ných trávnících jsou nízké živé
plůtky a ornamentální záhony
letniček, lavičky, altány, pergoly
atd. Zajímám se o zahradní ar-
chitekturu, a tak jsem si tam při-
šel na své. Po ukončení zahrad-
nické školy jsem chtěl pracovat
v nějakém zámeckém parku, ale
bohužel nikdy jsem na takovou
práci neměl štěstí. Návštěvou to-
hoto parku se mi splnilo přání
a hlavní cíl mého zájezdu do
Sankt-Petěrburgu. V odpoled-
ních hodinách jsme se opět lodí
vrátili do města. Mrzelo mě to,
že už to skončilo. Dalo by se tam
pobýt celý den. 

Foto a text: Jiří Strakoš

Devatenáct občánků úspěšně přivítáno

Pozlacené sochy na schodišti

Petr Veliký a carevna Kateřina
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Pár slov... o parazitizmu
Evoluční biologie přináší vel-
mi zajímavé poznatky vedou-
cí k názoru, že směr vývoje
života a jeho evoluční změny
pravděpodobně významně 
ovlivňovali parazité. Živý svět
je plný obrovského množství
parazitů běžně neznámých
a často velmi nepatrných roz-
měrů. Ti svým působením vy-
tvářejí silný selekční tlak. Ty
nejrafinovanější případy, kdy
parazit přímo ovládá jednání
svého hostitele a nutí ho jed-
nat tak, aby mu sloužil, jsou
známy i z našeho prostředí.
Příkladem může být jeden
druh motolice, který ke své-
mu rozmnožování využívá
trávicí trakt přežvýkavců,
nejlépe ovcí. Jako dopravní
prostředek využívá mravence.
V jeho těle se nepohlavně na-
množí do počtu několika de-
sítek jedinců a nějakým do-
sud neznámým způsobem do-
nutí mravence, aby každé rá-
no vylezl na vrchol trávy, tam
se pevně zakousl a čekal na
chvíli, kdy ho zhltne hladová
ovce. Dalším příkladem je to-
xoplasmóza. Vědecký tým
z pražské Univerzity Karlovy
dokázal, že toxoplasmóza
mění chování nejen u myší,
ale i u lidí! Parazitický prvok
Toxoplasma gondii pro svůj
životní cyklus potřebuje dva
hostitele. Hlavním jsou koč-
kovité šelmy, v jejichž trávi-
cím traktu dochází k pohlav-
nímu množení. Výsledkem
jsou cysty, vyloučené trusem
do prostředí. Ty se dostávají
do těl hlodavců, prasat a dal-
ších mezihostitelů. „Zájmem“
parazita je, aby se cysta zno-
vu dostala do trávicího traktu
kočkovité šelmy a mohla se
znovu množit. Nakažené my-
ši jsou pomalejší a ztrácejí
strach z koček - stávají se tak
snadnou kořistí a nosiči další
nákazy toxoplasmózy. Lidé
nakažení toxoplasmózou mé-
ně ochotně akceptují morál-
ní standardy společnosti 
a ochotněji se vystavují ne-
bezpečí. Ukázalo se, že oběti
dopravních nehod v sobě nosí
mnohem více toxoplasmích
prvoků, než je běžné, a naka-

žené osoby mají zhruba dvaa-
půlkrát větší „šanci“, že je
porazí auto nebo že samy na-
bourají, než osoby nenakaže-
né. Odhaduje se, že toxoplas-
mózou je infikována třetina
světové populace, což by
mohlo znamenat, že tento pr-
vok má nepřímo na svědomí
více lidských životů než nej-
významnější lidský zabiják -
malárie.
Tyto skutečnosti podsouvají
otázku, do jaké míry je naše
psychika svobodná a do jaké
míry může být závislá na pů-
sobení všemožných parazitů.
A tak mne díky volbám napa-
dá, že sliby politiků jsme už
slyšeli mnohokrát. Kandidáti
se předbíhali v ubezpečeních,
že jim jde především o blaho
společnosti a lidí, a nakonec
se často ukázalo, že o blaho
ano, ale o jejich vlastní.
Mnozí z nich se projevili jako
paraziti v podobě zcela čitel-
né a se záměrem využít příle-
žitosti do toho patrně i šli. Ale
jsou i tací, u kterých člověk
přemýšlí, jak k tomu přišli.
Nechce se mi věřit, že by jen
pouhé potištěné papírky
a bezcenné plíšky, kterým se
říká peníze, měly takovou
moc. Možná za změnou cho-
vání těchto osob je nějaký ne-
známý parazit, který sídlí
v prostorách sněmovny, poli-
tických klubů a dalších míst,
kde se politici scházejí, napa-
dá je a mění způsob jejich
myšlení a počínání - od slibů
a možná dobře míněných
představ ke způsobům ne-
chvalně známým z posled-
ních let.
Snad by tedy stálo za to upra-
vit ještě Janotovy balíčky
a věnovat pár milionů korun
na výzkum dosud neznámých
forem parazitů, které politi-
kům vnikají do mozků.
Pokud by se podařilo je pro-
zkoumat, bylo by možné začít
léčit vlastní příčiny zhovadi-
losti české politiky posled-
ních let. Ušetřili bychom,
mohli bychom vybřednout
z dluhů a žít ve slušné společ-
nosti. Naši potomci by nám
byli vděční. M. Marek

V tomto čísle najdete

Zdravotnictví
Ortopedická ambulance MUDr. Svobody

oznamuje
změnu ordinačního dne z pondělí na úterý,

ordinační hodiny: 7.30 - 13.30,
sono kyčlí u kojenců kromě prvního úterý v měsíci ve 13.30.
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Aktuálně z města
Staronový poslanec Parlamentu ČR

jednal s místostarostou o hracích automatech
Na pracovní schůzku zavítal do
Rýmařova poslanec Parlamentu
České republiky JUDr. Jeroným
Tejc. Od roku 2006 je poslancem
za Českou stranu sociálně demo-
kratickou, kde byl dosud členem
Ústavně právního výboru Posla-
necké sněmovny a Výboru pro
bezpečnost. V rámci ČSSD se vě-
nuje především oblasti spravedl-
nosti a bezpečnosti, od roku 2007
je předsedou její Bezpečnostní ko-
mise a také místopředsedou
Ústřední kontrolní komise ČSSD.
Do našeho města zavítal JUDr.
Jeroným Tejc na pozvání místosta-
rosty Ing. Jaroslava Kaly, který
chtěl s poslancem prodiskutovat
problematiku hracích automatů,
které jsou i v našem městě jedním
ze zdrojů sociálně patologických
jevů. Problematikou stanovení 
území, v němž by byly automaty
zcela zakázány, se zabývala rada
i zastupitelstvo města, mezi zastu-
piteli však nedošlo ke shodě na no-
vele obecně závazné vyhlášky
města, a tato oblast je tak i nadá-
le upravena pouze zákonem
202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozděj-
ších předpisů, a obecně závaznou
vyhláškou města Rýmařova č.
03/2005 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací pří-
stroj.
Místostarosta se nejprve zajímal

o celkovou výši vsazených částek
v naší republice. Dr. Tejc uvedl, že
stávající loterijní zákon značně li-
beralizoval oblast provozování lo-
terií, takže od roku 1990 zájem 
obyvatel o sázení a sázkové hry tr-
vale roste. V roce 1992 bylo v celé
České republice vsazeno za všech-
ny loterie a sázkové hry celkem 9,5
miliard korun, v roce 2008 už to
bylo 130 miliard. Každý rok roste
celkový objem vsazených částek
skoro o deset procent. Dr. Tejc ta-
ké upřesnil, že tento návrh zákona
byl už čtvrtým pokusem tuto pro-
blematiku nějakým způsobem ko-
nečně řešit, dosavadní úsilí bylo
vždy neúspěšné, a dodal:
„Přestože se osobně domnívám, že
návrh mohl být i razantnější, bylo
třeba dosáhnout shody napříč po-
litickým spektrem. Nakonec byla
naše snaha korunována úspěchem
a návrh novely loterijního zákona
prošel projednáním výbory,
Poslaneckou sněmovnou i Sená-
tem bez pozměňovacích návrhů.“
Místostarosta zdůraznil, jak je pro
města a obce důležité, aby měly
pravomoc rozhodovat o umístění
hracích automatů, videoterminálů
a podobných her na svém území.
K tomu dr. Tejc řekl: „Naše nove-
la by měla právě rozšířit vliv obcí
na oblast povolování sázkových
her. V polovině devadesátých let si
obce začaly uvědomovat nebez-

pečnost patologického hráčství
a s tím spojených nepříznivých so-
ciálních dopadů a snažily se vliv
výherních hracích přístrojů utlu-
mit. Zákon o loteriích byl v roce
1998 novelizován a obce dostaly
možnost obecně závaznou vyhláš-
kou výherní hrací přístroje na
svém území regulovat a určením
nevhodných lokalit jejich provoz
prakticky zakázat. V zákoně však
zůstalo ustanovení § 50 umožňují-
cí ministerstvu financí povolit i ji-
né, v zákoně nevyjmenované hry
s tím, že v povolení budou všechny
podmínky provozování podrobně
stanoveny. Proto se v místech, od-
kud byly obcemi výherní hrací pří-
stroje vytlačeny, začaly objevovat
elektromechanické rulety a násled-
ně i videoloterijní terminály, které
povolovalo ministerstvo a obce je
nemohly zakázat.“ Dále doplnil, že
zcela nevhodným výkladem záko-
na o loteriích se tak začaly v oby-
čejných hernách používat agresiv-
ní druhy her povolené dříve jen
v kasinech, přesahující svými pa-
rametry (například výší sázek
a výher) i omezení stanovená pro
kasinové hry. Obce tak musejí na
svém území hazardní hry strpět,
a přitom nemají z jejich provozo-
vání žádný prospěch. Neustálými
změnami výkladových postupů
ministerstva je obcím upírána
i možnost účastnit se správního ří-
zení o povolení loterií a jiných po-
dobných her na jejich území, takže
orgány obce se mnohdy ani nedo-
zvědí, že na jejich území má být
nějaká hra ministerstvem povole-
na. „Ministerstvo tak de facto ode-
bralo obcím pravomoc regulovat
hazardní hry na jejich území,“ do-
dal poslanec, a dále vysvětlil, že
návrhem zákona sledovali autoři
také to, aby byl výtěžek části vý-
těžku na veřejně prospěšné účely
odváděn transparentně. Cílem bylo
zprůhlednit peněžní toky od provo-
zovatelů loterií a jiných podob-
ných her ke konečným příjemcům,

zajistit použití těchto prostředků
skutečně na veřejně prospěšné 
účely, zakázat poskytování části
výtěžku neziskovým organizacím,
jejichž zřizovatelem je provozova-
tel, popřípadě akcionář provozova-
tele, a umožnit kontrolu ze strany
široké veřejnosti uveřejňováním 
údajů o odvodu části výtěžku na
internetu.
Místostarosta vyjádřil názor, že zá-
kon by mohl být přísnější i v ob-
lasti odvodů za automaty ve pro-
spěch jednotlivých obcí. Dr. Tejc
souhlasil: „Pro zvýšení odvodů se
nepodařilo najít podporu. Domní-
vám se, že taková úprava by ome-
zila výdělek provozovatelů, došlo
by ke snížení počtu míst s možnos-
tí hazardních her, a snížily by se
tak i jejich nepříznivé důsledky.
Dnes mají provozovatelé her velké
zisky, a mohou si tedy dovolit pla-
tit vyšší nájemné než běžné obcho-
dy. Stává se, že v centrech větších
i menších měst stoupá počet heren
a kasin na úkor krámků s potravi-
nami, oděvy nebo hračkami. Zde
příslovečná „neviditelná ruka tr-
hu“ nefunguje a je třeba zasáh-
nout i zákonem.“
Prezident republiky však zákon
vetoval, takže návrh zákona bude
předložen k projednání nové
Poslanecké sněmovně, a je otáz-
kou, jak se k věci postaví noví po-
slanci. Co by dr. Tejc tedy do bu-
doucna doporučil starostům měst
a obcí? „Myslím, že by měli apelo-
vat na své poslance a senátory
s tím, že je nutno vytvořit přísnější
loterijní zákon. Provozovatelé her
mají často miliardové zisky
a mnohde se jim daří ovlivňovat
veřejnost prostřednictvím médií.“
Závěrem pracovního jednání po-
zval místostarosta JUDr. Jeronýma
Tejce k další návštěvě Rýmařova.
„Na Rýmařovsko jezdím rád. Je vi-
dět, že se snažíte zdokonalovat ne-
jen služby pro nás turisty, ale zlep-
šujete i zázemí pro místní občany,“
rozloučil se poslanec. ona

placená inzerce
Poděkování voličům

Jménem místní organizace České strany sociálně demokratické i jménem
svým Vám děkuji za hlasy, kterými jste naši stranu v nedávných volbách
podpořili. Zejména si vážím téměř 40 % preferenčních hlasů v rámci na-
ší strany, kterými jste v našem městě podpořili mou osobu - cítím to jako
výraznou podporu a ocenění práce, kterou pro město a region vykoná-
vám.
Jsem rád, že jsme v průběhu náročné volební kampaně nezapomněli ani
na ty, kteří byli postiženi povodněmi a potřebovali naši pomoc. Celý vý-

těžek z tomboly naší akce „Předvolební guláš s příchutí karaoke“, kona-
né v pátek 21. května, jsme se současně s příspěvkem Miloše Bednáře,
který zvítězil v dražbě předvolebního koláče, rozhodli věnovat právě li-
dem v postižených oblastech. Celá částka tak bude věnována konkrétní
vybrané rodině, která bude naše finanční prostředky nejvíce potřebovat.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří
se podíleli na likvidaci následků ničivých povodní a pomáhali lidem
v nouzi. Ing. Jaroslav Kala, předseda MO ČSSD Rýmařov

Foto: archiv MěÚ Rýmařov
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Zpravodajský servis ve zkratce

Redakce Rýmařovského horizontu
vyhlašuje anketu

Sedm divů Rýmařovska
Celostátní anketa skončila, naši čtenáři ale mohou hlasovat dál - o tom,

co nejvíc obdivují přímo tady, doma.
Které přírodní krásy jsou největším bohatstvím Rýmařovska?
Které památky jsou naší vizitkou?
Na které osobnosti jsme hrdí?
Jaké typické produkty reprezentují náš kraj?
Jakými raritami se můžeme chlubit?
Co je pro náš region charakteristické?

Své návrhy a hlasy zasílejte na email rymhor@seznam.cz nebo vhazujte do redakční schránky u vchodu
Střediska volného času. Vaše tipy budeme přijímat do konce října. Vyhlášení ankety Sedm divů Rýmařovska
proběhne v posledním čísle Rýmařovského horizontu na konci roku. Hlasujte pro svého favorita! Vaší fan-
tazii se meze nekladou. Redakce

Redakce
oznamuje

zmûnu
telefonního ãísla

Redakce
Rýmařovského

horizontu oznamu-
je, že od 10. května
2010 došlo ke změ-
ně telefonního čísla

u redakčního
mobilního telefonu.

Nové číslo
redakce je

732 102 489.

Proč jsem si ho vybral:
Miloslav Horký byl můj posled-
ní šéf, ředitel základní školy, na
které jsem naposledy kantořil. Je
to klidný člověk a zná náš region
z opačné strany - žije ve Staré
Vsi.

Jak dlouho žijete na Rýmařov-
sku?
Od poslední okupace Českoslo-
venska. Jako kluci jsme s úžasem
sledovali dunící vojenské náklad-

ní automobily. To přijížděla spo-
jenecká vojska Varšavské smlou-
vy. Když jsme přišli domů, vůbec
jsme nechápali, proč maminka
s babičkou sedí u rádia a pláčou.
Co bylo popudem k vašemu stu-
diu kantořiny?
Dalo by se říci, že přesycenost

technikou. Vystudoval jsem totiž
strojařinu na SPŠ Bruntál a po
pár měsících studia-nestudia na
ČVUT v Praze toho bylo dost.
Potřeboval jsem načerpat i hu-
manitní vzdělání. Vystudoval
jsem historii a bohemistiku na
Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Vůbec
jsem ale netušil, že budu denně
vnucovat moudro žákům základ-
ní školy. Když už, tak jsem si
představoval takový ten sokra-
tovský typ učitele - rozmlouvat
se skupinkou studentů o smyslu
lidského života. Místo toho nabí-
zím šesťákům druhy vedlejších
vět, větné členy a i/y ve shodě
přísudku s podmětem.
Co vám přináší toto povolání
dnes?
Tak když začnu pěkně popořadě,
tak jsou to podzimní prázdniny,
dlouhé vánoční prázdniny, jarní
prázdniny, velikonoční prázdni-
ny a triumfem jsou velké dvou-
měsíční letní prázdniny. Jenže
s těmi to není tak slavné, protože
už deset let působím jako ředitel
školy a právě v době volna probí-
há vždy nejvíce oprav a úprav tří
rozsáhlých školních areálů. Tak
ale vážněji, veliké uspokojení vi-
dím v tom, že Základní škola
Rýmařov je v mnoha ohledech
výjimečná. Díky podpoře ze stra-
ny zřizovatele - MěÚ Rýmařov -

se nám daří dosahovat vynikající
technické úrovně všech našich
objektů, moderního vybavení 
učeben, tělocvičen a sportovních
areálů. Máme fascinující učitel-
ský sbor, jsme rarita v republice -
na druhém stupni máme více než
50 % učitelů mužů. Letos pře-
vezmeme ocenění na Krajském
úřadě v Ostravě za nejlepší pre-
venci proti patologickým jevům
na škole. Naši učitelé jsou krea-
tivní a občas se dostaneme i do
hlavních televizních zpráv. Ale to
nejpodstatnější, máme úžasné
žáky. Ne že by u nás nebylo pár
expertů, jako všude jinde, ale
s našimi žáky můžeme kamkoliv.
Na vědomostní i sportovní soutě-
že, do divadel a na společenské
a kulturní akce. Všude sklízejí
obdiv a úspěch, nemusíme se za
ně stydět.
Jaké máte záliby, vzhledem k to-
mu, že žijete ve vesnickém pro-
středí?
Ano, jsem z dědiny, ale v době
internetu, mobilů, satelitní televi-
ze, rychlých automobilů, navíc
umím číst a psát. Nic mi není ne-
dostupné, ale když chci, vše vy-
pnu a jsem v harmonii s příro-
dou. To je vymoženost a výsada
dnešního venkova. Zálib mám
spoustu. Některé jsou celoživot-
ní, od osmnácti let se věnuji józe,
některé přicházejí postupně sa-

my, například tantrické Oshovy
dynamické meditace. Některé
záliby prožívám průběžně se svý-
mi dětmi. V zimě hraju s dospě-
lými syny hokej, v létě mě občas
nechají svést v závodním autě,
hrajeme tenis, nohejbal. S dce-
rou, která studuje veterinu, se
starám o psa rotvajlera, o kočky,
ovce, kozu a koníka. Jen by to
chtělo o trošičku více času.
Máte nějaké životní krédo?
Rytířský přístup k životu. Se

vším, co si pod tím můžete 
a umíte představit. Občas sice
utržím nějaký ten šrám, některé
rány se hojí těžce a pomalu, ale
pořád jdu se vztyčenou hlavou.

Příště: Miloslav Horký se bude
ptát Karla Tomana.

Štafeta
Rýmařované se ptají známých či něčím pozoruhodných spoluobčanů na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i čte-
náře. Společně s otázkami předávají pomyslný štafetový kolík, který zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-
nými či úplně jinými otázkami dalšího zajímavého člověka.

Tomáš Matera se ptá Miloslava Horkého
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Jedna paní povídala

Školství

Opět přinášíme na našich stránkách tuto rubri-
ku, ve které reagujeme na podněty občanů a za-
býváme se citlivými tématy, jež se stávají nápl-
ní hovorů na ulici či v hospodě a jsou podle
svých mluvčích nedostatečně řešeny. Rubrika
by měla sloužit tomu, aby byly problémy obča-
nů, které nejsou doceněny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podně-
tům, ovšem za dodržení jistých pravidel.
Budeme pracovat pouze s anonymy, které
budou slušné, neurážející, nevulgární, nebu-
dou porušovat tiskový zákon a budou v sou-
ladu se ctí, morálkou a důstojností.
Čtenářské příspěvky budeme postupně zpra-

covávat a řešit s pověřenými osobami, ze-
jména se starostou města. Čtenářské příspěv-
ky mohou být redakci zasílány prostřednic-
tvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo na
adresu redakce Okružní 10, 795 01 Rýmařov,
případně mohou být vhozeny do schránky re-
dakce u vchodu do Střediska volného času.

Může stát na Sokolovské ulici hned u školy herna?

Zákon číslo 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále též „loterní zákon“) umožňu-
je obcím vydat v samostatné působnosti 
obecně závaznou vyhlášku (OZV) regulující
provozování výherních hracích přístrojů
(VHP). Regulační vyhláška může být vydána
ve dvou případech. Předně má obec možnost
omezit provozování výherních hracích pří-
strojů v místě a čase nebo stanovit, na kte-
rých veřejně přístupných místech na území
obce se provozování VHP zcela zakazuje.
Jde o vyhlášky omezující provoz VHP na ur-
čitou přesně vymezenou denní dobu nebo
vyhlášky definující lokality, kde nelze tyto
hazardní hry provozovat vůbec. V druhém
případě může zastupitelstvo obce vymezit 
obecně závaznou vyhláškou okruh vzdále-
nosti až do 100 metrů od objektů, v nichž
a nebo v jejichž sousedství je provozování
VHP zakázáno. Praktičtější význam má prv-
ní způsob, tj. vydání obecně závazné vyhláš-
ky regulující VHP podle ustanovení § 50

odst. 4 loterního zákona. Je to nejjednodušší
cesta k omezení či úplnému zákazu provozo-
vání VHP na určitých místech či lokalitách
v obci, například v centru, v městské památ-
kové zóně atd.
V Rýmařově vydalo zastupitelstvo města
OZV č. 4/2005, kde je tento okruh stanoven
na 20 m od výše uvedených zařízení (měře-
no vzdáleností od vchodových dveří k vcho-
dovým dveřím). Herna na Sokolovské ulici
tedy tuto podmínku splňuje a může zde být.
Na podzim 2009 projednávali zastupitelé tu-
to OZV znovu ve smyslu zvýšení regulace
nebo úplného zákazu existence VHP na úze-
mí města, ale ke shodě zastupitelů nedošlo.
S rozvojem nových herních zařízení, která
mnohdy nahrazují „klasické“ VHP, naráží re-
gulační snahy obcí na doposud nevyřešený
problém. Loterní zákon totiž umožňuje regu-
lovat formou obecně závazné vyhlášky pou-
ze provoz VHP, regulace provozování jiných
druhů hazardních her není touto cestou mož-
ná. Tuto legislativní mezeru zatím zákono-

dárci nevyřešili a v poslední době způsobuje
v mnoha obcích problémy. Obec, která často
po složitém jednání na půdě rady a zastupi-
telstva vydá regulační vyhlášku a omezí tím
provozování VHP, čelí situaci, kdy provozo-
vatelé na „uvolněná“ místa v hernách a res-
tauracích instalují nejrůznější typy elektro-
mechanických rulet nebo videoloterijních
terminálů. Tato zařízení však povoluje do
provozu ministerstvo financí a obecně závaz-
né vyhlášky obcí na provozování těchto ha-
zardních her přímo nedopadají. Navíc z je-
jich provozování neplynou do rozpočtu obce
ani místní, ani správní poplatky, tak jak je to-
mu u „klasických“ VHP.
S problematikou VHP a dalších hazardních
her a jejich možnostmi regulace obcemi „zá-
pasí“ náš parlament prakticky nepřetržitě.
Pravděpodobně všichni víte, že poslední no-
velu, která měla za úkol zvýšit pravomoci
obcí pří omezování jejich výskytu, nedávno
vetoval prezident.

Ing. Petr Klouda, starosta

odpověď starosty

Umění plné protikladů
Už posedmé se na závěr školní-
ho roku prezentuje Základní 
umělecká škola Rýmařov celo-
školním projektem, k němuž na
společné téma přispívají tři obo-
ry - hudební, výtvarný i literár-
ně-dramatický. První tři projekty
se zaměřily na velké umělecké
slohy, gotiku, renesanci a baro-
ko, a umožnily žákům i divákům
finální přehlídky putovat v čase.

Následovaly tři cestovatelské
projekty, které děti provedly roz-
manitými kulturami Afriky, Asie
a Ameriky. Letošní sedmý spo-
lečný projekt otevřel nové téma,
které je bytostně spjaté s umě-
ním i lidským vnímáním světa 
obecně - téma kontrastů.
Kontrasty, protiklady, protipóly
neboli vzájemné opaky člověka
obklopují na každém kroku.

S jejich pomocí se orientuje
v prostoru i čase, rozeznává svět-
lo a tmu, vlastnosti předmětů,
svůj vztah k nim. Kontrast jako
princip dokonale využívá i umě-
ní a právě na protiklady v hudbě,
výtvarném i dramatickém umění
se soustředili žáci ZUŠ během
celého školního roku. Závěrečná
přehlídka, na kterou pozvali své
blízké a příznivce ve středu 

2. června do koncertního sálu
SVČ a muzea, nabídla kontrasty
v nejrůznějších podobách.
První část přehlídky se odehrála
v koncertním sále a patřila ze-
jména hudebníkům a divadelní-
kům. Ti v pásmu vystoupení
předvedli kontrast svižných
a pomalých, veselých a zádum-
čivých, jednohlasých i polyfon-
ních skladeb, vysokých a hlubo-
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kých tónů i barev jednotlivých
nástrojů, sólového a sborového
zpěvu, lidových a popových pís-
ní. Literárně-dramatický obor do
pásma přispěl humornou scén-
kou o tom, jak protichůdné názo-
ry na ideálního partnera mohou
mít ženy, a mladí divadelníci ta-
ké celým pásmem provázeli
v roli moderátorů. Výtvarný 
obor se prezentoval projekcí

„černobílých pokusů“, tedy jed-
noduchých animací.
Hlavní slovo výtvarníci dostali
při vernisáži výstavy v galerii
městského muzea, kam hosty
přehlídky zavedl průvod černo-
bílých masek. Stopy tvořivé čin-
nosti se objevovaly už cestou,
neboť průvod vedl kolem několi-
ka výtvarných objektů, umístě-
ných v ulicích města. Prostor

muzejních galerií Octopus
a Pranýř, stejně jako v předcho-
zích ročnících, zaplnily práce žá-
ků ZUŠ do posledního místa.
Výstava nabídla kontrasty barev,
velikostí, tvarů, materiálů i té-
mat. Tma a světlo, zima a chlad,
dobro a zlo, konkrétní náměty
i čirá abstrakce, to vše a mnoho
dalších protikladů nabídl nespo-
čet vystavených výkresů a ob-

jektů. Součástí expozice je také
ukázka samostatného projektu
pobočky ZUŠ v Břidličné
Bazénování, který byl nedávno
vystaven v interiéru břidličen-
ského krytého bazénu. Všichni,
kteří se neúčastnili vernisáže,
mohou výsledek celoroční práce
výtvarníků vidět v muzeu až do
konce června. 

ZN

Taneční obor ZUŠ soutěžil ve Vratimově
V kulturním domû ve Vratimovû se v sobotu 5.
ãervna konala mezinárodní pohárová soutûÏ Palas
Dance Cup 2010. Kromû ãesk˘ch souborÛ pfiijeli
také soutûÏící z Litvy a Polska. SoutûÏily zde
v‰echny vûkové kategorie v sólech, duích, mal˘ch
i velk˘ch skupinách.
Nejpočetněji byla zastoupena dětská a juni-
orská sóla a dua. V dětské kategorii získala

druhé místo Žaneta Szapowalová s choreo-
grafií Operní virtuóz a třetí příčka patřila
Míši Blaškové za Deja-vu od Nikoly
Čudovské. Junioři tancovali nejprve semifi-
nálová kola. Lenka Mrhalová i Martina
Machačová hladce postoupily do finálové
šestice. Následovalo semifinále dvojic, kde si
Martina s Lenkou opět zajistily finálovou 

účast, ale v závěrečné sérii tanečních skoků
si Lenka poranila ruku a ze soutěže musela
odstoupit. Martina nakonec obsadila čtvrté
místo s choreografií Duše.
Děkuji děvčatům za pěkné tancování a všem
svým tanečníkům přeji krásné, sluníčkové
prázdniny. 

Alena Tomešková, učitelka TO ZUŠ

Mladí tanečníci se loučili se školním rokem
Svou letošní druhou veřejnou
přehlídku připravil taneční obor
ZUŠ Rýmařov na sobotu 
12. června. Stejně jako při vánoč-
ním tanečním koncertu se i na zá-
věr školního roku představili před
zraky rodičů a příznivců mladého
tance žáci všech ročníků, od nej-
menších, teprve pětiletých dětí až
po dospívající tanečnice.
Taneční obor vznikl na ZUŠ
Rýmařov před dvěma lety a na-

vázal na působení renomované-
ho souboru Jes, který pod zášti-
tou Základní školy Rýmařov
vedla choreografka Alena
Tomešková. Ta se po roční pauze
k výuce tance vrátila a začala ne-
jen znovu připravovat mladé ta-
lenty na taneční soutěže, ale pus-
tila se i do práce s nejmenšími
dětmi, které se teprve seznamují
se základy pohybového umění.
Obě tyto skupiny se prezentova-

ly při závěrečné přehlídce a uká-
zaly, že tanec může být nejen
roztomilou zábavou pro před-
školáky, ale i poutavou podíva-
nou s reprezentačními ambice-
mi.
Vedle dětí z přípravného, první-
ho a druhého ročníku, které ve
skupinách předvedly, jak zvládly
základní taneční figury, rytmiku
a improvizaci, se na parketu ob-

jevily i ukázky choreografií pro
malé formace, sóla a dua v pro-
vedení starších žaček. Mezi nimi
se, stejně jako při vánočním kon-
certu, objevila sólová skladba
Žanety Szapowalové Jsem, s níž
letos dosáhl taneční obor největ-
šího soutěžního úspěchu - nomi-
nace na mistrovství světa. To se
bude konat na konci roku
v Polsku. ZN

Absolventi ZUŠ vystavují v knihovně
Jak napovídá lakonický název
Absolventi, návštěvníci aktuální
výstavy v galerii Městské knihov-
ny Rýmařov mají příležitost shléd-
nout několikero závěrečných prací
výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov.
Expozice se účastní čtyři mladí 
umělci. Témata i způsoby jejich
vyjádření volili studenti sami, vy-
stavená díla tedy dokládají nejen
technickou úroveň výtvarníků, ale
i jejich názorové a motivistické za-
měření.
Na vernisáži samé byly přítomny
jen dvě absolventky, Kateřina
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Chudá a Gabriela Stoklásková,
Libuši Fialové a Tomáši
Glacnerovi v účasti zabránily jiné
povinnosti. První jmenovaná z do-
razivších umělkyň zvolila hlavním
tématem strach v různých jeho po-
dobách. Ten zpracovala převážně
technikami grafiky, ať již suchou
jehlou v případě Neznámého či
tužkou a uhlem u Strachu ze tmy;
jen Strach v galerii kombinuje
kresbu uhlem a malbu temperou.
Gabriela Stoklásková naproti to-
mu zvolila téma pozitivnější - tě-
hotenství. Její prostředky jsou ma-
lířštější, malba temperou u Tapety
do dětského pokoje, tempera a tuš

v případě obrazu Strach; Vývoj dí-
těte pak vznikl kombinací tempe-
ry, tuše a koláže.
Libuše Fielová přinesla Chuť a di-
ptych Zrak ze série Smysly, ztvár-
něné temperou ve dvou a linory-
tem v jednom případě. Téma, jež
zaujalo Tomáše Glacnera, předsta-
vuje jednoznačně válka a armáda,
ovšem uchopená zde spíše estetic-
ky než moralistně. Dokladem je
Maskáčovina, čistý to ornament,
i Mapy válek, vtipně doplněné rů-
žovými prasátky.
Výstavu v Galerii u stromu pozná-
ní naleznete až do konce července. 

JaPo

Na přelomu května a června pro-
běhlo další setkání našich žáků
s přáteli ze základní školy v pol-
ském Ozimku, již šesté. Takže
jsme si mohli i zavzpomínat na to
naše první, které se událo před
dvěma roky. A že bylo na co
vzpomínat! V hojnosti akcí, které
se nám díky finanční podpoře
z eurofondu i od města Rýmařova
daří pořádat, se při setkáních děti
střídají, (podle charakteru akcí),
ale máme i „stálice“ - ti se zú-
častňují pokaždé, protože tvrdí,
že je to zábava, kterou si nemo-
hou nechat ujít.
Náš program tentokrát začal netra-
dičně už ve čtvrtek, společným
obědem ve školní jídelně, jejíž
kuchařský um si hlavně naši hosté
celou dobu pochvalovali. Odpo-
ledne jsme strávili ve wellness
centru v Bruntále, které má po re-
konstrukci opravdu co nabídnout -
od řádění na toboganu přes vířiv-
ky, saunu až po „říční proud“ - ten
plavce vychrstne ve venkovní čás-
ti a musíte si trošku máknout a vy-
manit se z víru. Někteří se možná
točí dodnes!
Po návratu do Rýmařova a skvělé
večeři (pizza, opět v podání kou-
zelnic ze školní jídelny) se děti ješ-

tě rozhodly pro hrátky na hřišti
u školy, byl totiž po období vydat-
ných dešťů a poměrně chladném
počasí opravdu pěkný a teplý má-
jový večer. Spaní jsme připravili
v tělocvičně školy na ulici l. máje,
ale hned se nespalo. Zahráli jsme
si hry ledolamky, stavěli společný
model mostu Přátelství, trochu
tancovali, trochu povídali... no,
když někdo špitá do tří do rána, dá
se tomu říkat „trochu“ ?
V pátek od ranních hodin probíha-
la na hřišti a v okolí školy oslava
dne dětí, která se u nás nese v du-
chu hesla „děti dětem“, což zna-
mená, že členové školního parla-
mentu 2. stupně pod taktovkou pa-
ní učitelky Galandrové připraví
pro své mladší spolužáky více než
dvě desítky soutěží a sami se o ně
starají, dohlíží na plnění úkolů,
chválí, občerství a nejen ty nejlep-
ší ocení a odmění. Těžko říci, kte-
rá disciplína vede v hitparádě
skvělých nápadů, je- li to slalom
koloběžek, chůdy, špalíky, chutě
naslepo, lentilky, vodní transport -
musela bych je vyjmenovat všech-
ny - a navíc to nádherné počasí

a výborná nálada udělaly z tohoto
pátku opravdový svátek. A to bylo
teprve poledne. Po obědě, ještě
před odjezdem do Jiříkova na pro-
hlídku Pradědovy galerie, jsme si
zašli na zmrzlinu do cukrárny na
náměstí, což bylo tak trochu
schválně, protože jsme věděli, že
tam určitě narazíme na průvod
gymnazistů, kteří přijdou žádat
o klíč od města, a dostali ho, jak
také jinak! Je pravda, že naši sou-
sedé převlekům, maškarám a prů-
vodům, ať již jde o majáles, maso-
pust či jiné tradiční taškařice, až
tak moc nefandí, takže byli trochu
jako Alenka v říši divů.
Zbytek odpoledne jsme strávili
v galerii v Jiříkově, kde stálá ex-
pozice betlémů od řezbářů z celé
republiky i řezbářské práce pana
Halouzky vždy zajistí kvalitní po-
dívanou, nemluvě o kolotočích,
dřevěných vížkách, mostcích, kro-
kodýlech a všech atrakcích, které
jsme si také užili. A ti draci! Po
poměrně náročné noci a dni jsme
všichni navečer pocítili únavu,
a tak se děti na pár hodin odlouči-
ly, aby si české děti doma a polské

na internátě SZŠ odpočinuly před
túrou.
Ano, ano, byla tu sobota a nás če-
kal výšlap na Praděd a počasí bylo
stále skvělé. Čím výše jsme však
stoupali, tím více se obzor nořil do
mlhy. Na vrcholku jsme ale měli
opět štěstí, protože v momentě,
kdy jsme rychlovýtahem vyjeli na
turistickou vyhlídku ve věži na ho-
ře Praděd, mraky a mlha se na ně-
kolik minut zázračně rozestoupily
a my si mohli užít nádherného po-
hledu na Jeseníky.
Po obědě, který opět obětavě (pře-
stože byla sobota) připravily paní
kuchařky ve školní jídelně, už nás
čekal jen závěrečný bodík progra-
mu, tradiční návštěva muzea a do-
datkem i skvělá výstava fotografií
Miroslava Sychry a také bohužel
loučení s přáteli. Poslední fotky
a pak už jenom „příště!“ Naštěstí
jsme v tuto dobu již dostali další
dobré zprávy z euroregionální
kanceláře a věděli, že budou i dal-
ší „příště“, protože projekt na příš-
tí rok byl schválen. Vše se podaři-
lo, jak mělo, a to opět díky oběta-
vé pomoci celého realizačního tý-
mu i ostatních pomocníků, děku-
jeme mnohokráte!

Petra Mížová, ZŠ Jelínkova 1

Květnové setkání
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Historie jednoho domu
Bývalá klášterní škola na Sokolovské

Tentokrát proneseme několik má-
lo slov o objektu klášterní dívčí
školy, dnes Soukromé střední od-
borné školy Prima. Instituce, jež
v domě původně sídlila, má totiž
jistou vazbu na nemocnici, jíž
jsme se zabývali posledně.
Spojovacím článkem jsou zde
právě ony tolik milosrdné sestry.
Historie kongregace Milosrdných
sester III. řádu svatého Františka
v Rýmařově začíná roku 1867, ale
samotný řád není o mnoho starší -
společenství jako takové bylo za-
loženo roku 1844 v Opavě. Jen
pro vysvětlení, jako III. řád se 
označuje světská odnož dané kon-
gregace, jeho členové sice skláda-
jí určitý řeholní slib, ale žijí takz-
vaně ve světě - jsou knězi, jáhny
či laiky, nenosí tedy řádový oděv
a v posledních dvou případech to
také znamená, že se mohou oženit
a založit rodinu. Laikové vykoná-
vají běžné světské zaměstnání,
stále však zůstávají spjati s urči-
tým klášterem a pravidelně se
scházejí. Konkrétní ustanovení se
mohou řád od řádu lišit. Dějiny
III. řádu františkánského mimo-
chodem sahají až do roku 1230.
Roku 1844 se tři sestry III. fran-
tiškánského řádu rozhodly společ-
ně soužit potřebným. Kapucínský
kněz Leopold Klose jim proto 
umožnil uchýlit se pod křídla mi-
noritů, založil kongregaci a stal se
jejím komisařem. Od roku 1856
se sestry věnovaly ošetřování ne-
mocných v Opavě a Olomouci.
Oficiálně bylo společenství uzná-
no roku 1859. Kromě práce ve
zdravotnictví se sestry věnovaly
i péči o sirotky a výuce v dívčích
školách, což nás přivádí do
Rýmařova.
Podnět ke zřízení hlavní školy pro
chlapce a děvčata vzešel roku
1863 a o dva roky později už prv-

ní chlapci nastoupili do výuky.
Děvčata si na vzdělání musela
další dva roky počkat. Péče o je-
jich duševní obzory byla svěřena
právě sestrám v čele s matkou
představenou Helenou Breuero-
vou, jejíž pozdější nesmírně vý-
znamné zásluhy o zbudování ne-
mocnice jsme zmiňovali minule.
Nově ustavená dívčí škola se tedy
stěhuje do dvou tehdy ještě zcela
přízemních budov na dnešní
Sokolovské ulici; zástavbu zde
tehdy představovala řada úplně 
obyčejných jednopatrových dom-
ků, například sídlo rýmařovské
knihovny bylo postaveno až ve
dvacátých letech minulého století.
Objekty řádu nejdříve nepatřily,
koupil je léta Páně 1875 a rok na-
to se zde vyučovalo už ve čtyřech
třídách.
Dívek přibývalo a stará škola po-
malu přestávala vyhovovat, nejen
kapacitou, ale i vzezřením, nedů-
stojným církve a nespravedlivým
předávanému duševnímu bohat-
ství. Roku 1881 se představená
Helena Bauerová stává generální
představenou celého řádu, který,
pravda, v té době čítal nějakých
sto členek. Přes nepočetnost orga-
nizace to Rýmařovu přineslo více
pozornosti a také některé dárky.
Jedním z nich byla též stavitelsky
i esteticky velice hodnotná novo-
gotická kaple svaté Panny Marie
Lourdské, projektovaná Johan-
nem Schubertem, započatá roku
1885 a dokončená hned o rok po-
zději, vynikající nejen vlastní 
architekturou, ale i vybavením in-
teriéru, konkrétně cennými socha-
mi svatých, vitrážovými okny
a mřížemi s uměleckým kováním.
Celý areál byl postupně zvelebo-
ván a důstojněn, domy přestavo-
vány a rozšiřovány. Poslední vlna
stylistických modernizací, jíž síd-

lo střední školy Prima vděčí za
většinu svého oku stále ještě ne
tak úplně nelibého vzezření, přišla
roku 1895, kdy byly domy sjed-
noceny v duchu tehdy módního
eklektizujícího historismu s pře-
vládajícími prvky novorenesance.
Téhož roku se z instituce stává
dívčí internátní měšťanská škola
a úroveň výuky jde s příchodem
mladých vzdělaných posil prudce
nahoru. Do dnešní podoby exteri-
éry dospěly roku 1910, kdy byl
syn Johanna Schuberta Rudolf
povolán ke zvýšení objektu o po-
schodí. Učinil tak s maximálními
ohledy na celkový ráz fasády 
i oken. Při té příležitosti byl do
tehdy ještě stojící kaple, slavný to
den, zaveden elektrický proud.
Stavitelské duo rýmařovských
Schumannů má v našem městě na
svědomí nejeden kus pěkné archi-
tektury; zatímco otce slaví mimo
jiné budova nemocnice, synovu
památku velebí například sídlo lé-
kárny na náměstí Míru, o němž
jsme psali v loňském 13. čísle.
Škola nakonec dosáhla určitého
věhlasu a v dobách jejího zenitu
zde studovalo až tři sta dívek.
První světová válka jí neublížila,
jen secesní tělocvična byla při-
způsobena potřebám raněných.
Během let poválečných a celé
první republiky škola normálně
fungovala a přečkala i hospodář-
skou krizi, například řádová škol-
ka ve Staré Vsi byla dokonce
zdarma, což bylo dělnickým rodi-
nám cennou pomocí. Zásahy při-
šly až s druhou světovou válkou,
kdy byla škola uzavřena a jako la-
zaret sloužila celá, a dále po válce,
s odsunem a změnou režimu. Těm
řádovým sestrám, které pracovaly
v naší nemocnici, se odsun vy-
hnul. Péče o nemocné stála u zro-

du Milosrdných sester III. řádu
svatého Františka a tomuto poslá-
ní kongregace zůstávala věrná.
Ostatně jako sestru označujeme
nemocniční ošetřovatelku právě
díky faktu, že tuto službu vykoná-
valy řeholnice. V rýmařovské ne-
mocnici ji vykonávaly do roku
1957.
Jeden z nejhodnotnějších církev-
ních objektů města, zmiňovanou
kapli sv. Panny Marie Lourdské,
po válce získal národní podnik
Hedva a využíval ji pro své potře-
by. Ne ty duchovní, světské.
Skladoval v ní vyřazené tkalcov-
ské stavy. Přes pokusy kapli za-
chránit, navrhováno bylo pořádat
zde divadelní představení či výsta-
vy lidového umění, tehdejší vede-
ní Hedvy usoudilo, že pokud ob-
jekt nevyužije samo, nemá kaple
vůbec právo na existenci, a tak, jak
stála, se všemi sochami svatých,
vitrážovými okny a mřížemi 
s uměleckým kováním, ji dalo ro-
ku 1974 srovnat se zemí a zbytky
vyházet či prodat do sběru.
Co se dnešní budovy samé týče,
po válce v ní krátce sídlila měš-
ťanka a gymnázium, od roku 1956
pak jedenáctiletá střední škola.
Konkrétní instituce se měnily, ale
vztah ke vzdělávání měly všechny
- po jedenáctiletce přišlo Střední
odborné učiliště textilní a nakonec
nájemce zatím poslední, Soukro-
má střední odborná škola Prima.
Koneckonců, co na tomto světě
přetrvá? 

JaPo, zdroj: M. Špičková, Dějiny
kongregace milosrdných sester
III. řádu sv. Františka pod ochra-
nou Svaté rodiny v Brně,
Olomouc 1999, a materiály pana
Jiřího Karla, jemuž tímto velice
děkuji.

Klášterní škola před r. 1941
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Šel zaplatit benzín a přišel o tašku
Krádež tašky šetří nyní policisté z Rýmařova. V úterý 1. června o ni
přišel 56letý řidič nákladního vozidla, když tankoval na čerpací sta-
nici mezi Rýmařovem a Janovicemi. Neznámý pachatel využil ne-
střežené chvíle, otevřel dveře auta a z kabiny odcizil volně odloženou
tašku s doklady, osobními věcmi, penězi a platební kartou. Na krádež
řidiče nákladního vozu upozornil projíždějící cyklista, který pachate-
le viděl po krádeži nasedat do přistaveného vozidla tmavé barvy s ci-
zí státní poznávací značkou. Škoda činí 1 600 Kč.

Vytrhal měděnou římsu
V Rýmařově na ulici Máchova majitel domu zjistil, že mu dosud ne-
známý pachatel pravděpodobně v době od 4. 6. 2010 do 6. 6. 2010 ze

spodní venkovní části budovy vytrhal okolo 40 m měděného plechu -
odvodňovací římsy o šířce cca 10 cm, která byla umístěna na čelní
a pravé straně domu a upevněna ve zdi hmoždinkami. Pachatel způ-
sobil škodu okolo 12 tisíc Kč.

Zapomněla kabelku na lavičce
V době od 9. 6. 2010 do ranních hodin 10. 6. 2010 v obci Malá
Morávka využil neznámý pachatel skutečnosti, že 34letá žena zapo-
mněla kabelku na lavičce před domem. Z kabelky pachatel ukradl
dva mobilní telefony a hotovost ve výši 4 500 Kč. Následně kabelku
pohodil u autobusové zastávky, kde ji v ranních hodinách nalezli ško-
láci. Kabelka byla vrácena majitelce, která po kontrole obsahu zjisti-
la odcizení výše uvedených věcí.

Zásahy záchranné služby v souvislosti s vedry
Posádky záchranné služby v Moravskoslez-
ském kraji nezaznamenaly v posledních hor-
kých dnech výrazněji zvýšený počet výjezdů.
Počet události během čtyřiadvaceti hodin byl
ve čtvrtek necelých 260, což je jen mírně ví-
ce, než činí celoroční průměr událostí za den.
Záchranáři zasahovali u celého spektra obtí-
ží, o něco častěji u kolapsových stavů, které
během čtvrtka postihly dvacítku pacientů
v kraji. Šlo zejména o osoby vyššího věku,
zpravidla starších šedesáti let. Jednoznačně
nelze říci, že tyto kolapsové stavy souvisely
pouze s přehřátím a vedrem. Tropické teplo-
ty mohou přispívat také ke zhoršení chronic-

kých obtíží, s nimiž se postižený léčí, jako
jsou srdečně cévní choroby, epilepsie, diabe-
tes a řada dalších, postižení pak v souvislos-
ti s tím mohou zkolabovat.
V horkých dnech je obecně vhodné zvážit
míru fyzické zátěže a také její načasování (ne
přes poledne, kdy je teplota nejvyšší, ale tře-
ba v ranních či večerních hodinách). To platí
pro všechny - nejen děti a seniory či nemoc-
né, což jsou skupiny, které jsou zvýšeně
ohrožené. Potřebné je rovněž přizpůsobit ve-
drům i způsob oblékání. Zdánlivě samozřej-
mé rady lidé často nerespektují. Příkladem
může být senior, kterého ve čtvrtek záchra-

náři ošetřovali. Téměř osmdesátiletý muž se
vydal v dopoledních hodinách na kole do ob-
chodu. Během cesty se mu udělalo nevolno,
pomoci mu museli přítomní svědkové a poté
také posádka záchranné služby. Ve velmi tep-
lém počasí měl na sobě košili a bundu, byl
silně zpocený.
Zapotřebí je pamatovat na zvýšenou potřebu
příjmu tekutin, které pocením ztrácíme.
Dospělý by měl za den vypít dva až tři litry.
Seniorů a dětem je vhodné tekutiny nabízet
aktivně a přimět je k pití i v případě, že žízeň
nepociťují. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Objektivem rýmařovských fotografů

Hana Ondrušková, Fotoklub SVČ Rýmařov, téma měsíce března - Děti
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Jazzclub

Nad stránkami městské knihovny
Rok 1947

Začněme složením národního výboru.
Neuplynul ani rok od voleb a již došlo k vý-
znamné změně v jeho složení. Od 2. dubna se
stává předsedou Antonín Malínek, okresní
cestmistr. Změna byla iniciována KSČ. V tom-
to roce bylo šest schůzí pléna a 38 schůzí rady.
Město také usilovalo o sloučení Edrovic,
Janovic a Janušova s Rýmařovem. Tato ten-
dence však od začátku narážela na odpor, ob-
ce odmítly dát souhlas ke sloučení, vše proto
zůstalo při starém.
Co se hospodářství týče, k 1. 1. 1947 byla zná-
rodněna městská elektrárna, a to bez náhrad,
přestože pro město představovala značný pří-
nos a nezanedbatelný zdroj financí. Založena
byla již roku 1910 a samostatně vyráběla
proud do roku 1922, kdy byla napojena na
Východomoravské elektrárny v Přerově.
Koncem roku měla jednadvacet zaměstnanců.

Hospodaření MNV - některé příjmy:
činže z obecních domů 222 073 Kčs
berně 316 212 Kčs
dávky z nápojů 447 274 Kčs
dávky ze zábav 178 461 Kčs
domovní a činžovní daň 536 854 Kčs
zemský příspěvek 1 900 000 Kčs

Některé výdaje:
roční plat předsedy MNV 29 000 Kčs
odměna členům rady 109 000 Kčs
mzdy zaměstnanců radnice 754 338 Kčs
úprava vodovodní sítě 187 430 Kčs
úprava cest 130 239 Kčs
národním školám 514 505 Kčs
reálnému gymnáziu 170 584 Kčs

Městská jatka byla znovu uvedena do provo-
zu již 1. září 1945. Konaly se zde porážky
všech hospodářských zvířat. Během roku
1947 zde bylo poraženo 113 koní, 2 147 ku-
sů hovězího dobytka, 1 725 telat, 1 358 pra-

sat a šestapadesát kusů jiného zvířectva.
V tomto roce rovněž začala bytová výstavba,
třebaže zprvu poněkud skromně - rozestavě-
ly se dva domy, ale dokončen zatím nebyl
žádný. Lékařský dům vedle nemocnice s pě-
ti bytovými jednotkami byl dokončen roku
1949, učitelský dům v ulici Tomáše Matějky
č. 3 pak v roce následujícím.
Úprava vozovek se musela omezit na údrž-
bářské práce, protože výstavbu nových dla-
žeb zemský národní výbor nepovolil. Mohly
být proto opraveny jen povrchy ulic Národní,
Benešova a Gottwaldova, a to nákladem
130 tisíc Kčs.
V tomto období rovněž docházelo k postup-
né telefonizaci. Koncem roku 1947 bylo
v Rýmařově 166 účastenských stanic, další
rozšiřování však nebylo možné, protože ka-
pacita ústředny byla zcela naplněna. V létě
tohoto roku dal MNV vybudovat telefonní
spojení do osady Harrachov, kde byla jedna
telefonní stanice. Do té doby mohli obyvate-
lé Harrachova do Rýmařova volat tak nanej-

výš přes kopec vlastními hlasivkami.
V letech 1945-46 se v Rýmařově včetně
Harrachova narodilo 108 dětí české a sloven-
ské národnosti. Prvním narozeným dítětem
v rýmařovské nemocnici byla 7. července
1945 Anna Vavříková, která však ještě téhož
dne zemřela. Z přeživších to byl Drahomír
Vařecha, narozený 4. září 1945. V roce 1947
bylo ve městě uzavřeno pětašedesát sňatků.
Závěrem několik událostí, které by se raději
vůbec neměly stávat. Malých krádeží v bytech,
obchodech a podobně bylo poměrně hodně.
Mezi ty větší patří vloupání do trafiky na
Masarykově náměstí 3. listopadu 1947.
Pachatel ukradl kuřivo v hodnotě 23 tisíc Kčs
a nebyl nikdy vypátrán. Druhou oblastí, bez
níž bychom se obešli, jsou neštěstí. Dne 4. čer-
vence 1946 utonul v mlýnské strouze dvaapůl-
letý chlapec. Dítě spadlo do prudce tekoucí vo-
dy. V únoru 1947 se při sáňkování dětí mateř-
ské školy zabil pětiletý žák. Soudním řízením
se zjistilo, že příslušná učitelka na neštěstí ne-
nesla žádnou vinu. Vratislav Konečný

Lázaro Cruz Quintet hraje jako o život
Hostem jazzového klubu SVâ byl v so-
botu 12. ãervna kubánsk˘ trumpetis-
ta Lázaro Cruz a jeho kvintet, sloÏen˘
z vynikajících moravsk˘ch hudební-
kÛ. Pro svÛj poslední pfiedprázdnino-
v˘ koncert pfiipravil v˘bûr z bebopo-
v˘ch skladeb autorÛ zvuãn˘ch jmen,
a pfiestoÏe publikum bylo onoho de‰-
tivého veãera neãetné, hrál jako o Ïi-
vot.
Hráč na trumpetu a křídlovku
Lázaro Cruz má za sebou docela
slavnou kariéru. Absolvoval ha-
vanskou konzervatoř a vystupo-
val v kubánském jazzovém or-
chestru Irakere. Spolupracoval
s takovými jazzovými veličinami,
jako Dizzy Gillespie nebo Arturo

Sandoval, a nahrál několik desek
společně s klavíristou Gonzalem
Rubalcabou. Žijící legendou mo-
derního jazzu zůstává i v Česku,
kde se usadil v roce 1989.
Vyučuje na kroměřížské konzer-
vatoři a vystupuje s jazzovými
bandy.
Pro své účinkování si vybírá rov-
nocenné spoluhráče - v Rýmařo-
vě se představil spolu se saxofo-
nistou Radimem Hanouskem,
klavíristou Vlastimilem Šmídou,
kontrabasistou Vincencem Kum-
merem a bubeníkem Patrikem
Benekem. Všichni členové Cru-
zova kvintetu jsou výborní muzi-
kanti s bohatými zkušenostmi

Elektrárna, r. 1914
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a profesionálním přístupem
k hudbě i k publiku. Kvintet se
nenechal vyvést z míry ani malou
účastí posluchačů, Lázaro Cruz
jejich postoj vyjádřil slovy Dukea
Ellingtona: „I kdyby byl v sále je-
diný člověk, musí se pro něj hrát.
A hrát jako o život.“
A tak kvintet i pro malé obecen-

stvo zahrál skvělý koncert, slože-
ný vesměs z jazzových standardů,
např. skladeb Charlieho Parkera
či Billyho Strayhorna, v klasic-
kém bebopovém aranžmá,
v němž se hráči střídají v sólo-
vých výstupech a dávají tak vy-
niknout zvuku svého nástroje
i svému hráčskému umění.

Příslovečnou třešničkou byl sólo-
vý výkon bubeníka Patrika
Beneka ve finále koncertu, který
projevil asi největší živelnost
a v jednu chvíli málem ztratil pa-
ličku.
Jazzclub koncertem Lázaro Cruz
Quintetu nabídl další kamínek
z pestré mozaiky současné jazzo-

vé scény, bebopovou klasiku oko-
řeněnou lehkým karibským espri-
tem. Do jiných jazzových a spříz-
něných vod se jeho návštěvníci
vydají zase na podzim, kdy pro-
gram jazzclubu nabídne např.
koncerty Luboš Andršt Blues
Bandu nebo skupiny Vladimír
Mišík & ETC. ZN

Organizace a spolky

Úsměvně
Sním, či bdím?

Sny jsou takový můj druhý život. Někdy dokonce vysokorozpočtový,
výpravný, širokoúhlý. Můj obyčejný, všední život přetrumfnou. Když
mě pak probudí motory pod okny, popeláři, výtah, sousedé práskající
dveřmi od bytu, jako by to bylo auto, nebo třeba mobil debil, přesvěd-
čuju se, že toto je originál světa. Před chvilkou jsem ale byla jinde: ce-
stovala neznámými světy a krajinami, procházela burzovní města, sklá-
dala zkoušky, ztrácela doklady a peníze, organizovala čtyři svatby na-
jednou a taky, držte se, létala a bojovala. Musím dodat, že vítězně.
Dostávám se do reality - počasí pláče (už dlouho), úkoly na celý den
(musí být splněny nejpozději ihned), hygiena, dvojitá káva. Víte, co mi
zůstalo? Letím. Ne nad zámeckou zahradou, ale za povinnostmi.
Snažím se vyhodnocovat, co jsem prožila ve snech. Za tím účelem mám
knížečku „Sny, karty, horoskopy“. Většina lidí si sny nepamatuje, já bo-
hužel ano. Zvláště ty úzkostné a hororické.
Takže často reprízovaný sen o bloudění značí - díky tomu, že zůstaneš
doma, nic se ti nestane. V košili běhati viděti - ostuda jistá. Zkoušky
skládati - dosáhneš uznání. Bitva - ve tvém životě dojde k velké změně
(moje drahá domácí mužská tříčtvrtinko, třes se). Obytné domy viděti -
budeš na soudě svědčiti. Zvítěziti - chceš-li se škodám vyhnouti, musíš
být samostatnější. Jak se zachovat, co si z toho vzít?
Sny jsou nevysychající pramen fantazie a dávají mi víru, že svět nekon-
čí na konci trati v Rýmařově ani na konečné metra ani na vrcholku
Čomolungmy. Jsou krajiny vzdálenější a tajemnější kdesi uvnitř našich
hlav nebo duší, prostě tam, kde je ten kouzelný hrnec ingrediencí, z ni-
chž se vaří sny.
Zítra nad ránem se zase vydám na cesty, za těch pár okamžiků před pro-
buzením hodně poznám a procestuju... Sladké sny všem! Si

Národní park Jeseníky: pozvánka na besedu
V současnosti probíhá živá diskuse o možném
vyhlášení Národního parku Jeseníky. Její sou-
částí je veřejná kampaň k tomuto tématu a ta-
ké petice na podporu vzniku národního parku,
kterou organizuje petiční výbor tvořený míst-
ními veřejně známými občany. Do debaty
o vzniku parku se již zapojily všechny vý-
znamné instituce, ministr životního prostředí
jednal se starosty obcí CHKO Jeseníky již
v září 2009. V současnosti probíhá série vel-
kých veřejných besed k tématu. První z nich
se konala v březnu za účasti asi 300 občanů
v Divadle Šumperk, druhá koncem dubna ve
městě Jeseník, obě za velké pozornosti médií.
Petici samotnou podpořilo již více než 9 tisíc
občanů, zejména z regionu Jeseníků.
Občané Rýmařova a okolí jsou zváni na vel-
kou veřejnou besedu s názvem „Národní
park Jeseníky: historická příležitost, nebo ri-
ziko?“ Uskuteční se dne 22. 6. 2010 od 17 ho-
din v budově Střediska volného času (bývalý
Dům kultury) v Rýmařově.
Této významné události se zúčastní řada 

osobností a zástupci všech zainteresova-
ných stran, zejména představitelé Minister-
stva životního prostředí, Moravskoslezského
kraje, Lesů ČR, Správy CHKO Jeseníky, sta-
rostové obcí, petiční výbor a představitelé NP
Krkonoše. Občané budou mít příležitost do-
zvědět se objektivní a seriózní informace k to-
muto tématu a také klást otázky a diskutovat.
Věcná diskuse za účasti občanů a všech dotče-
ných subjektů je velmi důležitá. Národní park
je věcí veřejnou a lidé musí být dostatečně
a objektivně informování. Proto také petiční
výbor usiluje o veřejnou diskusi a o to, aby se
lidé mohli dozvědět podstatu a smysl věci.
Další informace k tématu jsou k dispozici
v Městské knihovně Rýmařov, ul. Sokolovská
25, a v Informačním centru Rýmařov, nám.
Míru 6. Podrobné informace, včetně prezen-
tace NP Krkonoše, mapy navrženého NP
Jeseníky či TV dokumentů, naleznete na
www.npjeseniky.info. 

Za petiční výbor
Ondřej Bačík ml., ondrej.bacik@centrum.cz

Diakonie ČCE - středisko
v Rýmařově pořádá

Opékání buřtů
Kdy?

v úterý 22. 6. 2010 ve 14.00
Kde?

na zahradě střediska
Diakonie ČCE, tř. Hrdinů 48

Opékání se bude konat 
za každého počasí

(v případě nepříznivého 
počasí se bude grilovat 

uvnitř budovy)
Srdečně Vás zvou

zaměstnanci Diakonie ČCE -
střediska v Rýmařově.
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Nové představení spolku Mahen
Divadlo Mahen Rýmařov srdeč-
ně zve děti, mládež, maminky, ta-
tínky a jiné příbuzenstvo na vese-
lou pohádku se zpěvy. Divadélko
se jmenuje Ježibaby a kouzelná
polévka. V pohádce uvidíte ne-
jen ježibaby, ale i hodného
Martina, kterého má moc ráda
hezká Barunka, jež se za
Martinem vydala do světa. Se-
známíme se i s vodníkem
Josefem Tečeto z Podoláku, ža-
bákem Kuňkou, skřítkem Žvan-
dou a hejkalem Gustavem Hur-
dálkem. V pohádce uslyšíte zná-

mé i neznámé veselé písničky.
Divadélko můžete vidět v pátek
25. června v 17.00 v Městském
divadle Rýmařov. Vstupenky
jsou k dostání u pokladny divadla
před představením. Udělejte ra-
dost nejen svým dětem a vnouča-
tům, ale i sobě. Vždyť pohádky
nejsou jen pro děti, ale příběhy,
které vždy dobře končí, jsou pro
nás všechny. Těší se na vás po-
hádkové postavičky, které hrají
herci oblíbeného divadla Mahen
Rýmařov. 

Hana Vystrčilová

Foto: archiv Mahenu Rýmařov

-12-2010  16.6.2010 18:13  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2010

15

19. 6. 17.00 SVČ Lehce slavnostní podvečer pro zájmové
kroužky SVČ, udílení cen Lipového listu

19. 6. 17.00 SVČ Výstava keramiky, paličkování, textilní 
tvorby a výtvarných prací zájmových 
kroužků SVČ

19. 6. 17.00 SVČ Vystoupení tanečních SVČ
24. 6. Praha Vystoupení taneční skupiny Move2You

- Valdštejnská zahrada Praha
27. 6. 8.00 S. Ves Jedenáctka - cyklozávody

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťuje, že měl

pravdu, nebo je příjemně překvapen. Neznámý autor Známá i neznámá výročí
19. 6. 1905 nar. Jiří Voskovec, vl. jm. Wachsmann, český herec,

dramatik, režisér, básník a překladatel (zemř. 1. 7.
1981) - 105. výročí narození

19. 6. 1990 zemř. Jindřich Chalupecký, český teoretik a kritik vý-
tvarného umění a literatury (nar. 12. 2. 1910) - 20. vý-
ročí úmrtí

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

21. 6. 1905 nar. Jean-Paul Sartre, francouzský filozof, spisovatel,
nositel Nobelovy ceny (zemř. 15. 4. 1980) - 105. výro-
čí narození

21. 6. 1945 zemř. Josef Hora, český básník, kritik a žurnalista
(nar. 8. 7. 1891) - 65. výročí úmrtí

26. 6. Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich
nezákonnému rozšiřování, od roku 1988 (OSN)

26. 6. 1885 nar. Antonie Nedošínská, česká herečka (zemř. 17. 7.
1950) - 125. výročí narození

27. 6. Významný den ČR - Den památky obětí komunistic-
kého režimu (výročí popravy Milady Horákové v ro-
ce 1950)

27. 6. 1950 popraven Záviš Kalandra, český historik, publicista,
divadelní a filmový kritik (nar. 10. 11. 1902) - 60. výro-
čí úmrtí

28. 6. 1805 nar. František Cyril Kampelík, český publicista, eko-
nom, národní buditel (zemř. 8. 6. 1872) - 205. výročí
narození

29. 6. 1900 nar. Antoine de Saint-Exupéry, francouzský prozaik
(zemř. 31. 7. 1944) - 110. výročí narození

29. 6. 1940 zemř. Paul Klee, německý malíř švýcarského původu
(nar. 18. 12. 1879) - 70. výročí úmrtí

29. 6. 1985 zemř. Jaroslav Dietl, český dramatik a filmový scená-
rista (nar. 22. 5. 1929) - 25. výročí úmrtí

1. 7. Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním
svazem architektů

Neila znovu vytancovala první místo
V sobotu 5. června se na nádvoří
zámku v Uherském Ostrohu sjely
orientální tanečnice z blízkého
i dalekého okolí, aby předvedly
své taneční umění na dalším roč-
níku národní přehlídky skupino-
vého orientálního tance Světlo
Orientu. V letošním roce z kraj-
ského kola v Kopřivnici postoupi-
la rýmařovská děvčata ve třech
kategoriích. Každým rokem roste
jak úroveň taneční, tak kostýmů,
které výrazně dotvářejí celkový
dojem z tance. Uspět pak není vů-
bec jednoduché.
A proto těší, že ani letos jsme ne-
odjížděly bez medaile. Ve velké
konkurenci Neila zvítězila ve
čtvrté kategorii - tanečnice nad 18
let. Tato děvčata byla v Uherském
Ostrohu už potřetí. Před dvěma
lety byly vítězkami 3. kategorie,
loni skončily třetí. Letošní přípra-
va byl trochu jiná než v pře-
dešlých letech. Jsou totiž všech-
ny studentky - vysokoškolačky

a středoškolačky, které se sjížděly
na tréninky jen o sobotách, ale
takřka pravidelně. A to svědčí
o tom, že mají tanec opravdu rády
a najdou si na něj čas. A výsledek
je vidět. Ocenila to i porota, ve
které nechyběly ani takové odbor-
nice jako Anife Vyskočilová
a Vendula Uhýrková - profesio-
nální lektorky. Lucko, Regíno,
Vlaďko, Adriano, Andrejko, Jitko,
Markéto, Nelo, blahopřejeme!
Ostudu Rýmařovu nedělaly ani
mladší tanečnice, předvedly velmi
pěkné výkony. Ty desetileté měly
trochu nevýhodu, byly ve své ka-
tegorii nejmladší. Ale jistě se příš-
tí rok vrhnou do přípravy tak, aby
byly opět rovnocennými soupeř-
kami těm čtrnáctiletým a patnácti-
letým.
Děkuji všem děvčatům a jejich
lektorkám za úspěšnou reprezen-
taci a rodičům za pomoc při do-
pravě a velkou podporu na soutě-
žích. Helena Tesařová

Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Neiry Tess Novák ..........................................................  Harrachov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Vlasta Lustigová - Rýmařov ................................................ 80 let
Erika Maková - Janovice ..................................................... 80 let
Evžen Kroutil - Rýmařov ..................................................... 81 let
Šarlota Zifčáková - Rýmařov ................................................ 82 let
Jiřina Musilová - Rýmařov .................................................. 83 let
Emilie Blablová - Rýmařov .................................................. 91 let

Rozloučili jsme se
Naděžda Pjajková - Rýmařov ............................................. 1952
Jaroslava Hrdličková - Malá Štáhle .................................... 1931
Petr Bém - Rýmařov .......................................................... 1979
Josef Klabačka - Rýmařov ................................................. 1932
Květoslav Peprík - Skály .................................................... 1948

Evidence obyvatel MěÚ RýmařovFoto: H. Tesařová
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

Půjčovní doba knihovny o prázdninách
od 8. 7. do 31. 8. 2010

Po 9.00 - 16.00 Út 9.00 - 16.00
St z a v ř e n o Čt 9.00 - 16.00
Pá 9.00 - 16.00 So z a v ř e n o

Kontakt:
Sokolovská 25, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 212 566

www.mekrymarov.info, knihovna.rymarov@tiscali.cz

Co v muzeu často nevidíte
Každé muzeum má své zákulisí,
místnosti, do kterých obyčejný
smrtelník málokdy vkročí a která
ukrývají nejeden poklad - depozi-
táře. Sem mají vstup povolen jen
povolaní, tady jsou uloženy před-
měty s příběhem, doklady historie,
jež čekají, až budou vyneseny na
světlo, aby mohly promluvit o své
době. Rýmařovské muzeum se
rozhodlo po čase opět poodhalit
něco z muzejních sbírek, které se
do expozice nevešly, a v sobotu
12. června otevřelo zájemcům je-
den ze svých depozitářů.

Dopoledne ožil prostor před mu-
zeem díky vystoupení dechové
hudby Vlčnovjanka. Soubor v bo-
hatých slováckých krojích, který
je znám především v souvislosti
s proslulou Jízdou králů, lákal
k poslechu lidových písní i hitů
populární hudby.
Pro ty, kteří měli zájem o netradič-
ní prohlídku muzea, byl v soused-
ství textilní expozice v podkroví 
otevřen jeden z depozitářů. V něm
jsou narozdíl od suterénního skla-
du, jejž si mohli návštěvníci pro-
hlédnout loni, uložena „lehčí“ de-

pozita, především textilie a archiv
fotografií. O ty byl patrně největší
zájem, ale k vidění byla řada dal-
ších předmětů, např. hudební ná-
stroje, loutky, vánoční ozdoby ne-
bo hračky, které pracovníci muzea
plánují vystavit před Vánoci.
Nevelký podkrovní depozitář
ukrývá i několik rarit. Tak např.
vedle ukázky nejrůznějších vzor-
ků brokátu, kravat, ornátů a unifo-
rem zaujímala čestné místo i po-
krývka na katafalk z přelomu 19.
a 20. století nebo klobouk stetson
z majetku reverenda Johna L.

Morkovskyho, který darovali dr.
Vaňákovi při návštěvě Říma čeští
krajané z Hustonu. Mezi písemný-
mi depozity zase leží válečný pa-
mátníček Otty Klimta z Velké
Štáhle z let 1916-17, plný němec-
ky psaných zápisků, pohlednic
a známek, a jsou zde uloženy i na-
hrávky káhirského rozhlasového
vysílání z pozůstalosti Karla Otty,
o němž před nedávnem přednášel
v knihovně Jiří Karel.
Součástí depozitáře jsou rovněž
předměty, které dosud nebyly
zpracovány, často příspěvky dár-
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ců. „Lidé stále nosí do muzea nej-
různější věci. Depozitář se rozši-
řuje většinou z darů. Nedávno
jsme třeba dostali metrový model
Stalinova pomníku, který stával
u SVČ. Něco můžeme odkoupit,
i když muzeum nemá finance na
dražší nákupy. Naposledy se kupo-
val samopal pro výstavu o roce
1989,“ vysvětluje kurátorka
Kateřina Císařová. Jak říká dále,
v depozitáři je uložena řada před-
mětů, která by stála za vystavení,

ale muzeum na ně při svých ome-
zených prostorech nemá místo.
Některé by se přesto mohly časem
v expozici objevit: „Uvažujeme do
budoucna o změně expozice, ale to
je na delší dobu. Přípravy můžou
trvat i několik let.“ Plánovaná no-
vá stálá výstava by podle jejích
slov měla mít spíše zážitkovou
formu, aby si návštěvníci muzea
nemuseli vystavené předměty
pouze prohlížet skrze sklo vitríny.

ZN

Městské muzeum Rýmařov a ZUŠ Rýmařov
zvou na výstavu

Kontrasty
2. - 30. června

Otevírací doba:
pondělí: zavřeno

úterý - sobota: 9 - 12, 13 - 17
neděle: 13 - 17

Servis služeb
Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2010:
22. 6. - poslední termín 1. pololetí,

další kavárničky se budou konat v září
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE.

Kulturní dění
v Muzikantské čajovně na červen

18. 6. Jam session party, od 18 hodin, pro všechny, kdo rádi
muzicírují.

22. 6. Pohádková babička s pohádkami Boudo, budko 
a O veliké řepě, v 17 hodin.
Tím se s Pohádkovou babičkou na prázdniny rozloučíme.

26. 6. Muzikoterapie pro rodiče s dětmi od 14 hodin.
Seminář muzikoterapie pro veřejnost od 18 hodin.

O dalších aktivitách informujeme veřejnost na plakátkách.
Bezbariérový přístup!

MUZIKANTSKÁ âAJOVNA
Sokolovská 30, R˘mafiov, tel.:731928753,

www.muzikantskacajovna.cz

MUZIKOTERAPIE
pro rodiãe s dûtmi
26. ãervna ve 14 hodin
pod vedením lektorky Jany Sedláãkové

26. ãervna v 18 hodin
Zveme v‰echny, ktefií chtûjí zakusit taje muzikoterapie na

ZÁÎITKOV¯ SEMINÁ¤ MUZIKOTERAPIE
PRO ·IROKOU VE¤EJNOST

Čteme s dětmi
Pondělky v Muzikantské čajovně jsou věnovány večernímu předčítání pohádek pro děti.
Rodiče vítáme s dětmi od 18 hodin a předčítání pohádek se může ujmout, kdokoliv je připraven.
Dítka se jistě ráda zapojí do vašeho vyprávění a pomohou vám se na chvíli odpoutat od dospěláckého světa.

Prázdniny v Muzikantské čajovně
Změna otevírací doby!

Pravidelný kulturní program:
Po 16 - 22 od 18 hod. Čteme s dětmi
Út 16 - 22 od 16 hod. Člověče, nezlob se pro předškoláky
St 16 - 22 od 18 hod. Scrabble Masters klubík

Letní noční bar (míchané ledové nápoje)
Čt 16 - 22 od 17 hod. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Pá 16 - 24 od 18 hod. Jam session a poslechové večery
So 16 - 24 od 20 hod. Veřejné zkoušky místních kapel
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Osadní výbory informují

Pirátský Den dětí Kácení májky v Ondřejově
V pátek 4. června se v Ondřejově
konala oslava svátku dětí pod ná-
zvem Pirátská noc. Děti přichá-
zely v maskách v doprovodu
svých rodičů a starších souro-
zenců. Pirátská loď odplouvala
v půl sedmé večer a děti už netr-
pělivě čekaly, jaké se chystá do-
brodružství.
Následovaly dětské hry na stano-
vištích, za něž byli malí piráti od-

měněni sladkostmi a hračkami.
Mohli si také vyrobit pirátské
tričko a vydat se na výpravu za
pokladem. Největší radost ale
měli z rulety. Nakonec děti čeka-
lo opékání párků u táboráku.
V sobotu odpoledne pokračoval
program pro děti projížďkou na
koních, z níž měly obrovský záži-
tek, a tak se už teď těší na příští
Den dětí. Osadní výbor Ondřejov

Ten dlouho očekávaný den nastal
v sobotu 5. 6. po čtvrté hodině od-
polední, o mimořádně krásném
a slunečném víkendu. Předchozí
týdny jistě řadě z nás připomněly,
jak je dobře, že nebydlíme u řeky,
a tak se počasí umoudřilo v pra-
vou chvíli.
Občané Ondřejova se začali schá-
zet už v časném odpoledni, aby
setrvali v družném hovoru nad
šálkem či sklenkou. Připojila se
k nim nejen předsedkyně osadní-
ho výboru Anežka Továrková, zú-
častnili se též zástupci Rýmařova
- starosta Petr Klouda, předsedky-
ně komise pro občanské záležitos-
ti Květa Sicová a členka zastupi-

telstva Božena Filipová.
Poté, co děti i dospělí poškádlili
Štěstěnu u rulety, nastoupilo kvar-
teto statných chlapů v roli tří ses-
ter a jednoho bratra ze skupiny
Boney M., kteří když dotancovali
a posilnili se pivem, chopili se pi-
ly a jali se porážet májku.
Nechtělo se jí, ale nakonec padla
a hned se na ni sesypaly děti, aby
si odnesly aspoň stužku.
Volná zábava pak pokračovala po
celý zbytek dne. Ondřejovští se
sešli a strávili příjemné sobotní
odpoledne v dobré společnosti,
a tak se mezi nimi snad nenajde
nikdo, kdo by tento čas pokládal
za ztracený. JaPo

Plavání pro veřejnost v červnu
Pondělí 14.00-20.00 Úterý 14.00-18.00
Středa 14.00-20.00 Čtvrtek 14.00-19.00
Pátek 14.00-20.00 Sobota 13.00-20.00

Neděle 13.00-20.00

Aerobik se koná každé úterý od 17.00 do 18.00
a ve čtvrtek od 18.45 do 19.45.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zřídil
krizovou linku humanitární pomoci.

Telefon: 950 730 730
E-mail: povoden@hzsmsk.cz

Linka je určena pro občany i firmy, kteří nabízejí humanitární pomoc postiženým lidem 
v souvislosti s povodněmi v Moravskoslezském kraji.

Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Fota: archiv OV Ondřejov
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Zpravodajství města Břidličné

Projekty v Břidličné komplikuje nepřízeň počasí

Břidličná leží na řece Moravici, která je hlavním přítokem
vodárenské nádrže Slezská Harta. Leží ve druhém ochran-
ném pásmu tohoto vodního zdroje. Jednotná kanalizace
i poddimenzovaná čistička odpadních vod v Břidličné nejsou
schopny plnit požadavky na čistotu vypouštěné vody, která
znečišťuje řeku Moravici, a tím i nádrž Slezská Harta. Město
proto podalo v roce 2008 žádost o dotaci na Rozšíření ka-
nalizace a rekonstrukci ČOV v Břidličné do Operačního
programu životního prostředí ČR. V roce 2009 fond žádosti
vyhověl. Současně město požádalo Moravskoslezský kraj
o dotaci z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí
a měst do 10 tisíc obyvatel. Na dofinancování chybělo
Břidličné takřka 12 milionů Kč. Město tedy požádalo Státní
fond životního prostředí o půjčku. Rovněž této žádosti bylo
vyhověno. Zbývající část uhradí město z rozpočtu buď ze
svého účtu, nebo překlenovacím úvěrem. Celá stavba bude
stát cca 66,3 milionu Kč, z dotací město získá celkem 54,5
milionu Kč (příspěvek ES 48,3 mil. Kč, SFŽP/státní rozpo-
čet 2,8 mil. Kč, kraj 3,4 mil. Kč), půjčkou dalších 5,7 mil.
Kč a z rozpočtu obce 6,1 mil. Kč.
Na základě otevřeného výběrového řízení byla v prosinci
2009 uzavřena smlouva o dílo se společností Fortex-AGS, 
a. s., Šumperk. Stavba byla zahájena předáním staveniště
v lednu 2010. Nepřízeň počasí však působí nemalé problé-
my s dodržením termínů postupu prací. Pracovníci se na
stavbě potýkají s přívalovými dešti, výkopy zalitými vodou
a komunikacemi plnými bláta. Navíc jsou práce kompliko-
vány inženýrskými sítěmi, ke kterým nemělo město ani pro-
jektant žádné podklady.
Také občané Břidličné musí strpět hluk, na který nebyli zvy-
klí, zašpiněné komunikace, špatnou průchodnost chodníků
a komunikací v místech, kde se provádí pokládání nové ka-
nalizace. Představitelé města prosí občany, aby byli trpěliví
a tolerantní. Stavba bude dokončena nejpozději v květnu
2011. Současně s pokládáním kanalizace probíhá také re-
konstrukce čističky odpadních vod.

Město Břidličná obdrželo dotaci
z programu MAS Rýmařovsko, o. p.
s., z Fische 3 Obnova a rozvoj vesnic,
infrastruktury, hlavní opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnice,
vedlejší opatření III.2.1.2. Občanské
vybavení a služby na projekt s ná-
zvem Obnova veřejného osvětlení
Břidličná. Celkové náklady projektu
dosáhnou cca 1 milionu Kč, z toho
takřka 600 tisíc Kč pokryje dotace
EU a dalších 150 tisíc Kč příspěvek
z národních zdrojů.
Vzhledem k tomu, že veřejné osvět-
lení bylo vybudováno před více než
třiceti lety, je neekonomické a nepů-
sobí esteticky. Jedná se o zastaralé
sloupy a lampy v ulicích Nerudova,
1. máje a Komenského. Rovněž roz-
vaděč je v dezolátním stavu, a způso-
buje tak časté výpadky elektřiny v té-
to lokalitě.
Realizací projektu dojde k moderni-
zaci veřejného osvětlení, zlepšení
vzhledu ulic a zpříjemnění prostředí.
Sníží se energetická náročnost a zvý-
ší bezpečnost občanů. Bude vyměně-
no 24 starých zkorodovaných stožárů
za moderní a úsporné, přibudou tři
nové sloupy, rozvaděč bude vyměněn
za výkonnější. Kabelové vedení bude
nahrazeno novým ve stejné trase.
Rovněž tuto stavbu pozdrželo nepříz-
nivé počasí. Bude dokončena nejpo-
zději v červenci 2010.
V září 2009 město Břidličná podalo

žádost o dotaci z dotačního titulu
Státního zemědělského investičního
fondu ČR (SZIF) - Strategie plánu
Leader Rýmařovsko, Fische č. 4
Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
a služby. Žádost se týkala výstavby
dětského hřiště na sídlišti
Jesenická v Břidličné. Jedná se o lo-
kalitu, ve které je nedostatečné herní
zázemí pro volný čas dětí. Město
v žádosti uspělo a byla mu přiznána
dotace ve výši 317 tisíc Kč. Město se
mělo podílet na vybudování hřiště
částkou 102 tisíc Kč. V dubnu 2010
proběhlo řízení na výběr firmy, která
hřiště postaví. Částka, kterou vítězná
firma Kareta, s. r. o., Bruntál za stav-
bu požaduje, je nakonec nižší, což
znamená menší náklady pro město.
Hřiště se bude skládat z těchto prvků:
pružinové houpadlo, hrací souprava
se skluzavkou, dvojitá řetízková hou-
pačka, houpačka se sedákem, písko-
viště, lavečky a odpadkové koše.
Celé hřiště bude pro bezpečnost dětí
oplocené.
Staveniště bylo předáno stavební fir-
mě 10. května, hřiště bude dokonče-
no 19. července. Také tuto stavbu po-
zdrželo deštivé počasí, ale předpo-
kládá se, že bude dokončena v termí-
nu. Nově vybudované dětské hřiště
bude sloužit také dětem z místní ma-
teřské školy.

Jaroslava Charvátová,
MěÚ Břidličná

Dětský den na Poličce
V sobotu 5. 6. 2010 se v Břidlič-
né pohybovala spousta tygříků,
kočiček, motýlků či Spidermanů.
Tento jev je vždy příznačný pro
akci, kterou pořádají místní cho-
vatelé. A bylo tomu věru tak.
V areálu Na Poličce Český svaz
chovatelů v Břidličné uspořádal
pro děti i dospělé Dětský den
s malováním. Vstupné pro děti
bylo samozřejmě volné a dospělí
přispívali symbolickými 10 koru-
nami.
Počasí vyšlo perfektně - po dlou-
hé době se objevilo sluníčko
a vydrželo celý den, na slunci to
zas tak moc nepálilo a ve stínu
nebyla zima. Hlavní atrakcí pro
děti nebyla ani tak zvířátka, ale
skákací hrad, kde skoro neustále
stála fronta. Pro děti bylo dále
kromě malování na obličej a na

plot připraveno i kolo štěstí, kte-
rým zvesela roztáčel jeden z na-
dšených chovatelů a organizáto-
rů pan Josef Zaoral. Ten i všem
přítomným a slunícím se vyhrá-
val příjemné hity 60. a 70. let.
Další fronty, tentokrát z dospě-

lých, se vytvořily u zabíjačko-
vých specialit a také u výčepu.
Nezbývá než poděkovat „chova-
telské partě“ za pěknou akci pro
děti i dospělé. A že takové výsta-
vy zvířátek jsou pro děti užiteč-
né, je důležitý fakt. Ukázalo se,

že někteří přítomní školáci nepo-
znají bažanta od holuba a ka-
chňata od kuřátek. Pro ně i další
děti a rodiče bude na podzim
v tomto areálu chovateli připra-
vena tradiční velká výstava. 

Text a fota: Radek Poncza
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Den plný fotbalu s Tomášem Ujfalušim
V sobotu 12. června se v Břidličné, stejně ja-
ko v posledních dvou letech, zásluhou pořa-
datelů z místního oddílu kopané uskutečnilo
setkání fotbalisty Tomáše Ujfalušiho s jeho
nejbližšími fotbalovými kamarády z ligy ne-
bo reprezentace ČR. A břidličenská fotbalo-
vá i nefotbalová veřejnost byla opět u toho.
Na letošní setkání se dostavili například
Marek Heinz, Ivo Krajčovič a další. Je obdi-
vuhodné, jak dokážou nejlepší kamarádi
Tomáše Ujfalušiho dorazit mnohdy z obrov-

ských dálek na sraz do Břidličné, kde ode-
hrají k potěšení diváků zápas, ve kterém se
představí a ukážou ty nejlepší finty, které se
naučili na trénincích a zápasech.
Před samotným výkopem hlavního přátel-
ského utkání mezi týmem vedeným
Tomášem Ujfalušim a výběrem Břidličňáků
se uskutečnilo další přátelské utkání, a to pří-
pravek mezi Břidličnou a Vrbnem. Toto zá-
polení skončilo vítězstvím mladých chlapců
z Vrbna poměrem 1:7. Hlavní utkání s naši-

mi hvězdami pak by-
lo opravdu bohaté na
branky a pěkné situa-
ce. Skončilo výsled-
kem 8:6 pro reprezen-
tanty v čele s Tomá-
šem Ujfalušim. Do-
mácí trenér Josef
Dorňák dal v tomto
zápase příležitost mno-
hým mladým a per-
spektivním hráčům,
kteří se jistě dobře dí-
vali, jaká se hraje ko-
paná na mezinárodní
úrovni.
Pro místní fotbalové

fandy, malé kluky i jejich tatínky, je to vždy
fotbalová událost, pro maminky s dětmi skvě-
lá příležitost vyrazit mezi lidi. Bylo krásné let-
ní počasí, zajištěna spousta občerstvení, a pro-
to není divu, že i návštěvnost byla výborná. Po
skončení fotbalové části odpoledne byla pro
všechny připravena ještě diskotéka pod širým
nebem. Pořadatelům lze jen pogratulovat, že
se tato akce vydařila a příznivci kopané
v Břidličné se již těší na další podobné setká-
ní. Fota a text: Jan Bubela

Pozvánka na první tenisový turnaj
Tenisové kurty Břidličná zvou zájemce na první tenisový turnaj v letošní sezóně. Turnaj „Smíšená čtyřhra“ se uskuteční v neděli 20. 6.
2010 od 9.30. Prezence je již v 9 hodin a startovné 200 Kč za dvojici. Srdečně zvou pořadatelé.

Endurance závody Břidličná 2010
Dne 15. května se konaly v Břidličné již třetí národní vytrvalostní do-
stihy tohoto roku. Do čtyř soutěží bylo přihlášeno přibližně pětadva-
cet koní. Byly vypsány oficiální soutěže stupně „Z“ na 40 km, „L“ na
60 km a „S“ na 80 km, dále soutěž Hobby pro nelicencované koně
a jezdce na 25 km.
Většina dvojic dorazila již v pátek před dostihem. Zázemí dostihů by-
lo rozděleno do více míst - paddock, start, cíl a veteriny byly umístě-
ny na louce, pevné boxy byly asi o 300 m dále a večerní rozprava se
konala v místním kulturním domě. Počasí si s námi bohužel trochu
pohrávalo a ještě v pátek to vypadalo na pořádný déšť. Naštěstí zů-
stalo jen u silného větru a občasného mrholení.
Jako první v sobotu ráno odstartovala soutěž stupně „S“. Start probě-
hl v 7.30 a soutěže se zúčastnilo pět koní. O hodinu později vyrazili
na trať dvojice v soutěži „L“, kde se na startu sešlo šest koní. Jako po-
slední z oficiálních soutěží odstartovalo „Z“ se sedmi přihlášenými
koňmi. Soutěž Hobby startovala v intervalech a poslední vyráželi na
trať ve 12.30.
Během noci se počasí umoudřilo a ráno na pár chvil vysvitlo i slu-
níčko. Během soutěžního dne však bylo stále pod mrakem, místy na
trati mrholilo a silný vítr odfoukal dešťové mraky, a tak na nás aspoň
nepršelo. Co se týče podkladu na trati, jelo se po hluboce podmáče-
ných a klouzavých loukách, které se střídaly se zpevněnými lesními
cestami. Den uběhl nakonec velmi rychle a příjemně, a tak po dojetí
posledního jezdce pořadatel přistoupil k vyhlášení výsledků.
Vypadaly následovně:

Soutěž „Z“
1. místo - Annie Jump / Ada 1 - Kocourková Kateřina

(SK Pental Břidličná)
2. místo - Dahir - Simonová Vanessa (SK Pental Břidličná)
3. místo - Al Sharisa - Hladiš Petr (JS Karolína)

Soutěž „L“
1. místo - Silnet - Záhorová Eva (JK Samson)
2. místo - Nadzih - Řačáková Lenka (JK Dálkoplaz)
3. místo - Maikopchik - Hemzalová Kateřina (JK Habrovany)
V soutěži „L“ byl oceněn veterináři jako nejlépe natrénovaný kůň
a získal cenu kondice hřebec Nadzih.
Soutěž „S“
1. místo - Ahmed - Pflugová Barbora (JK Shagya Vilémov)
2. místo - Karsen 1 - Pflugová Karolína (JS Karolína)
3. místo - Alexandr / Shagya XXVIII-1 - Pflugová Pavlína 

(JS Karolína)
V soutěži „S“ byl oceněn veterináři jako nejlépe natrénovaný kůň
a získal cenu kondice valach Ahmed. Barbora Pflugová

Foto: archiv SK Pental Břidličná
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Tento projekt je spolufinancován z ERDF
v rámci OPPS ČR - PR

2007-2013
Překračujeme hranice
Przekraczamy granice

PROGRAM:
Celým odpolednem bude slovem a vtipem provázet
známý moderátor a imitátor Petr Jablonský
13.30 - 14.00 zahájení a proslov starosty města Břidličná

a starosty polského Ujazdu,
úvod a informace o programu - P. Jablonský

14.00 - 15.00 Večery v jednom
(folková kapela z Bruntálu)

15.00 - 15.15 vystoupení dětí ZŠ Břidličná
15.15 - 15.45 Valašský soubor písní a tanců Radhošť

v doprovodu cimbálové muziky
15.45 - 15.50 Petr Jablonský - imitátor
15.50 - 16.00 vystoupení dětí ZŠ Břidličná
16.00 - 16.30 vystoupení polského pěveckého sboru 

z Ujazdu
16.30 - 16.45 vystoupení polského tanečního souboru 

z Ujazdu
16.45 - 17.15 Valašský soubor písní a tanců Radhošť

v doprovodu cimbálové muziky
17.15 - 17.20 Petr Jablonský - imitátor
17.20 - 17.40 bubenická show dětí ZŠ Břidličná pod vedením J. Šustra
17.40 - 18.10 Pěvecký sbor Bernardini
18.10 - 19.00 příjezd krále popu - vystoupení Michaela Jacksona

v podání Pavla Janáka
19.00 - 20.00 vystoupení revivalové kapely Kabát
20.00 - 02.00 taneční zábava - hudební skupina Syrinx
22.30 - 23.00 ohňová show
23.00 ohňostroj s hudbou

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Pro děti jsme připravili spoustu her a soutěží
- Den plný her

14.00 - 17.00 Šermířský spolek Jeseník
- pohádková babička - interaktivní

pohádka se zapojením dětí
- ukázky šermířského umění
- vystoupení španělských a orientálních 

tanečnic
- workshopy, lukostřelba, soutěž pro siláky
- výroba ozdob z korálků, dobová řemesla
- kovárna, prodej medoviny, ozdob

12.45 - 13.15 mše v starokatolickém kostele 
na náměstí Svobody

14.00 - 18.00 jízdy na čtyřkolkách pro malé i velké
14.00 - 20.00 kolotoč, skákací hrad a trampolíny pro malé
15.00 - 17.00 SK Pental Břidličná - jízda na koních
15.00 - 15.30 vystoupení sokolníků (fotbalové hřiště)
15.30 - 17.15 fotbal TJ KOB - polský tým Ujazd
18.00 ukázky zásahu hasičského sboru Břidličná

BB OO HH AA TT ÉÉ   OO BB ââ EE RR SS TT VV EE NN ÍÍ !!
Veškerý program a atrakce v areálu

fotbalového hřiště pro děti i dospělé ZDARMA!
Možnost výhry pěkných cen pro děti i

dospělé v různých soutěžích.

Z okolních obcí a měst

V Horním Městě bylo opět veselo
Slavíme a bavíme se v Horním Městě

Důvod k oslavám byl hned dvo-
jí. Obec slavila 430 let od svého
vzniku a zároveň slavnostní 
otevření sportovního areálu, kte-
rý byl dokončen koncem loňské-
ho roku. Ale my jsme si to chtě-
li užít za pěkného počasí.
Bohužel do osudného pátku nás
sužoval a trápil déšť, naštěstí se

jako mávnutím kouzelného
proutku proměnil v nádherný
slunečný víkend. Ten byl odmě-
nou pro bezmála 140 sportovců,
kteří se zúčastnili turnajů v teni-
sové čtyřhře, plážovém volejbale
a nohejbale.

Na své si přišli také milovníci
dechové hudby, populární hud-
by, fantastické diskotéky a třeš-
ničkou na dortu byl úchvatný oh-
ňostroj. Tisícovku spokojených
spoluobčanů, ale i návštěvníků
z Rýmařovska a družebního

města Ozimku spojovala po ce-
lou dobu vynikající nálada.
Poděkování patří všem zúčastně-
ným, ale především padesátce 
ochotných organizátorů z řad zá-
kladní a mateřské školy, všech
sportovních i zájmových krouž-
ků v obci. 

Eva Machová, starostka

Foto: archiv OÚ Horní Město Foto: Miloslav Marek
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Tvrdkovské hody
Ve Tvrdkově máme velmi pěkný
kostel zasvěcený sv. Antonínu
Paduánskému. U příležitosti je-
ho svátku uspořádal Spolek
Přátel Tvrdkovska, o. s., za při-
spění Obecního úřadu ve
Tvrdkově tradiční hody. Po mši
svaté se věřící s ostatními obča-
ny sešli na našem oblíbeném
místě, kde mohli všichni pobese-
dovat a strávit příjemné odpoled-

ne. K hodům samozřejmě patří
perníková srdíčka, koláčky, mak-
rely, klobásky a hlavně kolo štěs-
tí, které se vždycky postará
o dobrou náladu. I počasí k nám
bylo vlídné, tak jsme strávili
všichni společně pěknou neděli.
Aby bylo všeho dost, o to se po-
starali osvědčení pomocníci - že-
ny i muži, kterým za všechny ná-
vštěvníky děkuji. A. Čiklová

Obec Stará Ves
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky/ příspěvkové organizace
Základní škola (1. - 5. třída) a mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání a pedagogická praxe dle
zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a změně některých dalších zákonů,
- znalost problematiky řízení, znalost obecně zá-
vazných předpisů z oblasti školství,
- morální a občanská bezúhonnost

Náležitosti přihlášky:
- životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností,
- průběh jednotlivých zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení),
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ky,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- koncepce rozvoje školy (5 stran strojopisu)

Předpokládaný termín nástupu do funkce 16. 8. 2010.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady

s vlastnoručním podpisem uchazeče a s uvedením jeho kontaktní adresy a telefonu.
Termín podání přihlášek je do 16. 7. 2010.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves.
Obálku označte slovy KONKURZ - NEOTVÍRAT.                 Mgr. Petr Staněk - starosta obce

Moravskoslezský kraj informuje
Kraj přestane proplácet zdravotnické poplatky

Vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo
připravit na zasedání Rady MSK, které se 
uskutečnilo 16. června, materiál o zrušení

proplácení zdravotnických poplatků ve zdra-
votnických zařízeních Moravskoslezského
kraje. Od 17. června tedy již Moravskoslez-

ský kraj ve svých zdravotnických zařízeních
nebude poplatky proplácet. 

Šárka Vlčková, tisková mluvčí

O titul Vesnice roku 2010 se ucházely dvě obce z Rýmařovska
KaÏdoroãnû vyhla‰uje Spolek pro obnovu venkova
âR, ministerstva pro místní rozvoj, zemûdûlství, Ïi-
votního prostfiedí a kultury, Svaz mûst a obcí âR,
jednotlivé kraje a dal‰í instituce soutûÏ Vesnice ro-
ku. Krajské kolo 16. roãníku této soutûÏe probûhlo
v na‰em kraji ve dnech 31. kvûtna aÏ 2. ãervna
2010. Letos se pfiihlásilo v rámci Moravskoslez-
ského kraje 15 obcí, z toho dvû obce z r˘mafiov-
ského regionu - Dolní Moravice a RyÏovi‰tû.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého do-
mova, zveřejnit rozmanitost a pestrost usku-

tečňování programů obnovy vesnic a upozor-
nit širokou veřejnost na význam venkova.
Krajská hodnotitelská komise, kterou tvoří zá-
stupci vyhlašovatelů a také vítězných obcí
z minulých ročníků soutěže, navštívila všech-
ny přihlášené obce a posuzovala jejich rozvoj
z různých hledisek. Hodnotila koncepční do-
kumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péči o stavební fond a obraz vesni-
ce, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, 
úspory energií, péči o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu,

připravované záměry a informační technolo-
gie v obci.
Titul a postup do celostátního kola soutěže
získala Hlavnice z opavského regionu (2. mís-
to obec Řepiště, okres Frýdek Místek, 
a 3. místo Moravice, okres Opava), oběma zá-
stupcům Rýmařovska byla rovněž udělena 
ocenění. Dolní Moravici udělila krajská hod-
notitelská komise diplom za podporu sportov-
ních aktivit a Ryžoviště si z letošní soutěže
odnese diplom za podporu a rozvoj turistické-
ho ruchu. Šárka Vlčková, tisková mluvčí

Foto: A. Čiklová
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Z historie okolních obcí

Pytlácký příběh z Rýmařovska
Byl konec září, v lesích začali troubit jeleni
a dny se krátily. Tak se stalo, že již za večerní-
ho šera zaklepal kdosi naléhavě na dveře fary
v Ryžovišti. Hospodyně opatrně pootevřela
dveře a hned se ozval poněkud přerývaně hlas:
„Musím k velebnému pánovi, stal se zločin!“
Kněz právě povečeřel brambory s mlékem
a sotva se stačil upravit, když do místnosti vtr-
hl myslivec z Lomnice: „Velebný pane, zastře-
lil jsem člověka, co mám dělat?“ Farář se po-
žehnal a opatrně se tázal, jak se to přihodilo.
Myslivec budil dojem šílence, celý se klepal
a pak ze sebe vypravil, že se to stalo
u Vražedného úvozu, že to byl pytlák a že na
myslivce jako první zamířil. No a on, starý vo-
ják, ho předešel, vypáliv z obou hlavní srnčí
broky. Chlap byl sice dost daleko, ale strašlivě
vykřikl a s nářkem zmizel.
Z překotného myslivcova líčení pak vyplynu-
lo, že postřelený asi spadl do některé z velkých
jam po těžbě cihlářské hlíny, které jsou po deš-
tích plné vody, a utopil se. „Ohlaste to četní-
kům do Rýmařova,“ poradil kněz a byl rád,
když neočekávaný návštěvník zavřel dveře.
Zdrcený střelec vyrazil ihned do okresního
města. Dorazil tam téměř k půlnoci, vylíčil
svou příhodu a nad ránem zase hlásil
v Ryžovišti na faře, jak dopadl. Když se roze-
dnilo, začal střelec s pomocí několika nádení-
ků prohledávat zatopené díry, později dorazila
i četnická hlídka. Žel, marné bylo úsilí. Tak na-
konec na faře sepsali protokoly a tím případ
došel ke svému konci. Nikdo nikomu nechy-
běl, tak co? Tehdy se nad takovými případy
moc nemeditovalo.
Ale zdánlivý zločin se skutečně stal a měl po-
kračování o pár kilometrů dál. Myslivec 
opravdu v zářijovém šeru trefil pytláka a nebyl
to žádný místní lump, nýbrž statkář a mlynář
z obce Nemrlov u Oskavy. Aby se příběh zkom-
plikoval, tak tehdy v tom večerním lese byl na-
víc i příležitostný nádeník, kořalečník a vášnivý
pytlák Z., jinak tajný dodavatel zvěřiny do hos-
tince Kleins, což byl místní lepší podnik.
Takže panský myslivec, statkář a pytlák - tři
muži v nesprávnou dobu na nesprávném místě.
Můžeme provést rekonstrukci celé té události
ze dne 28. 9. 1913. Myslivec na obchůzce, lom-
nický pytlák vyhlíží jelena a po Vražedné ces-
tě, odbočující ze silnice Lomnice-Ryžoviště, se
blíží mladý, taktéž pytlačící statkář. Na les ulé-
há podvečerní šero a myslivec, odpočívající po-
blíž památníku císaře Františka Josefa, zazna-
mená, že se někdo opatrně blíží, a pak slyší
cvakání nabíjené zbraně. „Halt,“ zařve smě-
rem, kde spíše tuší podezřelého. Současně však
zazní výstřel z pušky, což udiví jak myslivce,
který se domnívá, že pytláci musí být dva a vy-
střelil ten, o kterém zatím neví, tak i statkáře,
který si myslí, že vystřelil někdo po něm.
Statkář se tedy obrací a začíná utíkat dolů smě-
rem k Lomnici. Myslivec pak asi zpanikařil
a vystřelil směrem, kde viděl nějaký pohybují-
cí se stín. Střelil jen letmo, ale podle strašlivé-
ho výkřiku poznal, že cíl zasáhl...

Tím je vyřízen jeden - ale kde je druhý dare-
bák? Už se blíží, praskají větvičky a vystreso-
vaný lesní strážce zaléhá do hustého smrčí.
Ani se neodváží hnout a tma ho kryje. Kolem
kdosi probíhá, nezastavuje se však a utíká
směrem, kde před chvílí kdosi strašlivě naří-
kal. Teď jde o život!
Myslivec později uvedl, že pod smrčkem ležel
snad čtvrthodinu, než nabyl přesvědčení, že
pytláci zmizeli. Vyšel na kraj lesa a zahlédl,
jak k Lomnici prchá jen jedna postava. Kde je
druhý? Nespadl do nějaké díry plné vody, kte-
rých zde bylo několik? Lomničtí zde těžili hlí-
nu na „vepřáky“, cihly z bláta smíšeného s ple-
vami. Poblíž jedné jámy nalezl klobouk a bylo
mu to jasné: střelil člověka a ten spadl do jámy
a utonul! Rozběhl se tedy na faru do
Ryžoviště.

Příběh pokračuje s tím, že ubyl jeden z aktérů.
Po zmíněném myslivcově zásahu a výstřelu
pytláka Z., který skolil jelena a nevěděl o těch
dvou dalších, nastala popsaná mela. Zasažený
statkář silně krvácel a snažil se utéct
k Lomnici, přičemž pušku odhodil do cihelné
jámy. Pytlák nechal jelena jelenem, pušku
skryl do dutého stromu a rovněž prchal dolů
k obci, přičemž doběhl zraněného a kulhající-
ho statkáře. Znali se, pytlák si dal statkáře na
záda, a co mu síly stačily, pospíchal s raněným
k usedlosti číslo 27.
Dům dodnes stojí. V roce 1913 byl jeho maji-
telem Florian Bernt, který zde provozoval hos-
tinec a řeznictví. Nám už známý kořala a pyt-
lák Z. byl u něj zaměstnán jako „děvče pro
všechno“ na hranici zákona, oficiálně podo-
mek při hostinství. Právě sem směřoval se stat-
kářem na zádech a měl pro to dobrý důvod.
Bernt byl totiž něco jako lapiduch a léčitel.
Když byl statkář složen na jatkách a položen
na stůl k porcování masa, provedl hostinský

zevrubnou prohlídku poranění. Přítomná dě-
večka namazala krvavou zadnici kořalkou
a zavázala mu obličej do starého kabátu. „Šéf
vás bude ráno operovat. Zatím to musíte pře-
žít.“ „Proč ráno, proboha,“ hlesl raněný.
„Musíme počkat, až budou řvát prasata,“ od-
větila rozložitá dívka a dala muži další hlt ko-
řalky.
Ráno se prasata ve chlívcích nemohla dočkat
obvyklé šlichty a dávala svou nespokojenost
najevo hlasitým řvaním a třískáním do dvířek.
„Co to zase ten řezník dělá,“ divili se sousedé,
slyšíce prasečí řev, „že to nenakrmí?“ Nemohl
krmit a nechtěl. „Operoval“ statkáře a ryk vep-
řů kryl nářek raněného. Nešťastný pacient ležel
na stole, děvečka mu držela mezi stehny hlavu
a řezník polámanou vidličkou vyšťourával
z krvavého zadku jeden brok za druhým 
a ukládal je do krabičky od sardinek. Umrtven
kořalkou, znehybněn mezi stehny dívky, pře-
zdívané sprosťáky Kobyla, „pitvaný zaživa“
naříkal, ale ven z jatek se jeho křik nedonesl.
Zdálo se, že to nemá konce...
„Ja, richtig,“ zaznělo nakonec a tým řezník
plus děvečka doufali, že to statkář nějak přeži-
je. Pak šli nakrmit prasata, aby byl klid.
Nebudeme pytlácko-chirurgickou story nata-
hovat. Kořalkou předávkovaný statkář nako-
nec usnul, byl naložen do bryčky, která parko-
vala v Berntově kůlně, na kozlík usedla nám už
známá Kobyla a vyrazili směr Oskava.
Vyrazili a už se nikdy nevrátili. Život tu pro-
vedl jeden ze svých nečekaných kousků.
Dívka zůstala na novém místě a stala se po-
stupně jakousi druhou paní statkářkou vedle
stávající manželky. I tak to chodívá. Navíc po
roce porodila statkáři kýženého syna. Dobře
jsem ho znal, oženil se s mou tetou, pravda až
v roce 1940. Trojka spolu žila až do roku 1946
a já se jako dítě divil, že strýc může mít dvě
mámy.
Obě šly spolu nakonec do odsunu, prastrýc
statkář zemřel v internačním táboře pro nacis-
ty, kam se dostal kvůli špatně uschované puš-
ce. Lovecká vášeň ho totiž neopouštěla po ce-
lý život, i když později legalizovaná. Vydalo
by to na delší vyprávění. Broky nasypané do
zadnice roku 1913 ho poznamenaly na celý ži-
vot, nepřátelé mu říkali „Strupatá pr..l“.
Vlastně měl tehdy velké štěstí, že nebyly zasa-
žené ledviny, které chránil speciální pás
s ukrytými patronami a placatkou kořalky.
Ještě lze snad dodat, že dům číslo 27 vlastnil
v letech 1946-2000 Jaroslav Kotrouš, dobře ho
udržoval (má i jinak zajímavou historii) a jed-
nou mi ukazoval zašlou krabičku od sardinek,
téměř plnou malých olověných broků. K nim
byla ve skrýši přiložena i stará dvouzubá vi-
dlička - evidentně se jednalo o chirurgickou
výbavu řezníka a lomnického lapiducha
Bernta. Stačilo si dosadit zmíněnou rodinnou
historku. Lze se domnívat, že podobných zá-
kroků, jako je ten popsaný, viděla jatka u do-
mu více. Panští myslivci se s lesními škůdci
nemazlili! Foto a text: Jaroslav Chytil

Jeden z pomníků na počest „nevýslovného
jubilea“ 30 let panování císaře Františka
Josefa I. (24. 4. 1879) v lesích u Lomnice
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Akce hradu Sovince

Když se řekne... hurónský řev

Velká žranice na Sovinci
V sobotu 26. ãervna se pod názvem
Jídlo uskuteãní jiÏ pátá Noc filmÛ na
Sovinci. Nabídne nikoli jen zákusek,
ale hlavní menu pro milovníky dobré
hudby a filmu. JiÏ tradiãnû se veãer
ponese ve dvou rovinách - hudební
a filmové.
Hudební část nabídne koncert
kapely Sibérija a Mikoláše
Chadimy s přáteli. Filmová část
nabídne krátký film Jana Němce
Sousto na motivy povídky
Arnošta Lustiga, naučný doku-
mentární snímek ze 70. let
Základy stolování a krátký film
Jana Švankmajera Jídlo o tom,
co jíme a co všechno jsme
schopni pro naplnění žaludku 
udělat. Jako hlavní pořad večera
lze zhlédnout Velkou žranici
Marca Ferreriho, podobenství

o (sebe)zničujících aktivitách
naší civilizace. Čtyři muži v po-
dání čtyř hereckých osobností
(Marcello Mastroianni, Ugo
Tognazzi, Michel Piccoli
a Philippe Noiret) se ve vile na
předměstí Paříže rozhodli ujíst
a upít k smrti. Marco Ferreri tu
s krajní důsledností a bez váhání
před čímkoliv sebeodpudivějším
ukázal chmurnou předtuchu
konce naší společnosti.
Letošní nabídka filmové noci ji-
stě přinese obohacení pro všech-
ny návštěvníky večera. Velký dík
patří ředitelce Muzea Bruntál,
bez její podpory by se celá akce
nekonala, a dále pak kastelánovi
hradu Sovince za pomoc při or-
ganizování večera. 

Roman Kubík

Opravy zámku Janovice
Považuji za nutné stručně informovat zain-
teresovanou veřejnost, že se konečně věci
hnuly a byly zahájeny důležité práce na 
údržbě janovického zámku k jeho uchování.
Jsou rozloženy do tří částí:
1. Oprava havarijních míst střechy.
2. Zabezpečení přízemních oken proti neví-
taným návštěvám vandalů.
3. Drobné opravy zdiva, nahrazení chybějí-
cích částí a výroba zničených okenic s jejich
doplněním.
Plán základních oprav se již naplňuje
a k nahoře uvedeným bodům je třeba dodat:

1. Výběrové řízení na opravu havarijního sta-
vu střechy vyhrála firma Klempo pana Josefa
Tesaře z Rýmařova. Podnik zahájí práce 24.
6. 2010.
2. Zabezpečování oken mřížemi proti vnik-
nutí již bylo ukončeno v měsíci dubnu
a květnu. Výrobu a montáž mříží zajistil pan
Jiří Hanslián z Rýmařova.
Finanční zabezpečení prací v bodech
1. a 2. zajistil dosavadní vlastník památky,
ministerstvo vnitra, přesněji jeho odbor
ZS (zabezpečení staveb).
3. V měsíci květnu a červnu probíhají prů-

běžně zednické práce, opravy a vycpávky
zdiva spodní části zámku. Práce provádí pá-
nové Miroslav Čaňo a František Jurča
z Janovic. Výroba a doplnění okenic proběh-
ne v další fázi.
Podporu pro realizaci bodu 3 poskytl pan
Roman Vepřek z Páté stavební CZ, a. s.,
Rýmařov. Cítím se povinen znovu hluboce
poděkovat panu Romanu Vepřekovi za jeho
sponzorský dar, bez něhož by nebylo možno
práce zahájit a patrně ani v nich pokračovat.

Ondřej Bačík st.,
iniciátor oprav zámku Janovice

Po zámořských objevech v 15. století si
Jižní a Střední Ameriku rozdělily
Španělsko a Portugalsko. Od 16. stole-
tí se na řadu dostala i Severní Amerika
a o místo na slunci se vedle Nizozemí
začaly hlásit i Anglie s Francií. Cílem
jejich výprav tehdy bylo atlantské po-
břeží dnešních USA a Kanady.
Francouzi projevovali zájem hlavně
o kožešinové bohatství nového konti-
nentu. Už roku 1608 založili na řece
svatého Vavřince osadu Quebec a je-
jich kupci čile obchodovali především
s indiánským kmenem Huronů. Ti síd-
lili na sever od linie tvořené levým bře-
hem řeky sv. Vavřince a břehy
Huronského a Hořejšího jezera. Žilo
zde asi 30 000 Huronů ve čtyřech kme-
nech. Sami si ovšem říkali Onkvaonvé,
tedy „praví muži“. Název Huroni jim
přisoudili Francouzi, kterým jejich 
účes připomínal hlavu divočáka - la hu-

re (v dnešní hovorové francouzštině to-
to slovo mimochodem znamená
„ksicht“). Dalším etymologickým po-
dezřelým je slovo huron, které už dlou-
ho předtím označovalo trhana, hrubce,
venkovana.
Francouzské obchodní styky s Hurony
ovšem netrvaly dlouho, neboť v letech
1648-49 byli tito Indiáni po sérii epide-
mií vyhubeni v bojích s kmenem
Irokézů. I v důsledku toho ovládli ob-
chod s kožešinami Nizozemci a po
nich Angličané, kteří našli prostor pro
obchodní činnost v oblasti mezi
Atlantikem a Alleghanským pohořím.
Od 18. století však Angličané směřova-
li na jih, do oblasti Mississippi, kde se
nacházely další silné francouzské kolo-
nie. V konečném boji o nová území
skončila Francie na straně poražených. 

Zdroj:
Stanislava Kovářová, Proč se říká?Huronský lovec, C. Krieghoff, 1868
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Zajímavost z přírody

Poděkování
Ve čtvrtek 10. června navštívily
děti ze Školní družiny Stará Ves
Středisko volného času v Rý-
mařově. Prohlédly si prostory
kluboven, nahlédly také do záku-
lisí podia velkého sálu, byly se-
známeny s rozmanitostí kroužků
a činností SVČ, měly také mož-
nost si zacvičit na vybraných
strojích v posilovně. Pronikly do
tajů příprav rýmařovských novin
- Horizontu.

Školáci byli v prostorách SVČ
nadšeni. Jednomu z dětí, Lukáši
Vyroubalovi, tento výlet unikl.
Byl účastníkem okresního kola
v atletice a obsadil 1. místo.
Děti ze školní družiny děkují za-
městnancům Střediska volného
času v Rýmařově a především
paní ředitelce Pavlové za příjem-
né odpoledne. 

A. Kozlová

Majko, majko, dej mi masti na bolesti
Na jaře je v přírodě opravdu stá-
le co objevovat. Jednak jsme po
zimě nažhavení a zajímá nás
v přírodě kdeco, hlavně se toho
ale na jaře v přírodě moc a moc
děje.
Malých a snadno přehlédnutel-
ných broučků a mušek je bezpo-
čet, mnozí nás i nepříjemně ob-
těžují, ale občas se setkáme
i s tvory v našich poměrech tak-
řka impozantními. Chroust obec-
ný, brouk, který se v minulosti
stal takřka symbolem škodičů
v přírodě a jejichž sběr byl kdysi
dokonce povinný, se stal poměr-
ně vzácným tvorem a podobně
dopadli i další velcí brouci. Snad
ještě stále krásní zlatohlávci ne-
bo střevlíci jsou běžným jarním
sortimentem, ale např. roháče už
zahlédne jen málo milovníků
přírody. Kupodivu občas je mož-
né se setkat i s jiným velkým
broukem, spojovaným s čistým
a nenarušeným životním prostře-
dím, a tím je majka obecná
(Meloe proscarabaeus).
Majky jsou teplomilní a sucho-
milní nelétaví brouci, kteří se
vyskytují hojněji pouze lokálně.
Z celkem čtrnácti druhů zjiště-

ných v České republice je v sou-
časnosti již pět považováno za
vymizelé, zbývající jsou větši-
nou velmi vzácné. Všechny dru-
hy jsou chráněné zákonem.
Sameček majky obecné je vždy
zřetelně menší než samička, sa-
mička o velikosti až čtyři centi-
metry je nápadná svým enormně
velikým a nadmutým zadečkem.
Barva je modročerná. Krovky
nekryjí zadeček.
Velmi zajímavý je jejich vývoj.
Samičky kladou do půdy až čty-
ři tisíce vajíček, z těch se vylíh-
nou drobné larvičky (tzv. triun-
gulin). Ty následně šplhají po
rostlinách, a pokud se jim podaří
vlézt do květu, snaží se zachytit
divokých včel a nechávají se pře-
nést do jejich hnízda. Tam proni-
kají do medových buněk, kde
požírají vajíčka či larvičky hosti-
telů a med. Po složité proměně
se na jaře z larvy stává brouk,
který po vylíhnutí opouští hníz-
do. Parazitem domácích včel se
majka stává jen výjimečně.
Majkovití brouci jsou známí pro
svoji jedovatost. V ohrožení vy-
lučují z kloubů jedovatý kantari-
din. Lidé považovali tento sekret

za léčivý a majky používali jako
jeho zdroj. Kantaridin může být
již v dávce 30 mg pro člověka
smrtelný. Z minulosti je znám
i případ vraždy pomocí jídla ze
slepice, která byla předtím zá-
měrně krmena příbuznými ma-
jek - puchýřníky lékařskými
(Lytta vesicatoria). Řada živoči-
chů je však proti jedu odolná.
Puchyřníkovití brouci způsobují
bolestivé puchýře na kůži a v mi-
nulosti sehráli významnou roli
jako afrodiziakum (z dnešního
pohledu velmi problematickou).
Proslulý je zejména puchýřník
lékařský, zvaný též španělská
muška. V žádném případě se ne-
jedná o nějakou mušku, ale o le-
skle modrozeleného brouka
o velikosti dva centimetry, vylu-
čujícího charakteristický myší
zápach. Žije především ve
Středomoří, ale čas od času se
vyskytuje masově i ve střední
Evropě na jasanech, šeřících,
ptačím zobu. Jeden sameček je
schopen vyprodukovat až 17 mg
toxinu kantaridinu.
Jako lék nebo afrodiziakum se
používala na prášek rozdrcená
těla puchýřníků, historie jejich
využívání a zneužívání je velmi
pestrá. První popis použití kanta-
ridinu v Evropě se překvapivě
datuje až do antických dob.
Zmiňuje se o něm i Plinius.
Livia, žena Caesara Augusta,
známého též jako Octavianus,
(žila v letech 58 př. n. l. - 29 n.
l.), přidávala kantaridin do jídla
určeného ostatním členům vlád-
noucí rodiny, aby stimulovala se-
xuální harašení použitelné po-
zději proti nim. Poté, co byly 
oběti dostatečně zkompromito-
vány, začínala je vydírat, vzpur-
né jedince případně otrávila.
Tvrdí se, že tímto způsobem po-
mohla k cestě na římský trůn

svému synu Tiberiovi. V osm-
náctém století dosáhl kantaridin
ve Francii vrcholu své popularity
a prodával se jako Richelieuovy
pastilky. Hořká intenzivní pachuť
rozdrcených puchýřníků bývala
většinou překrývána různými aro-
matickými příchutěmi, například
anýzem, tak jako v případě bonbo-
nů použitých markýzem de Sade
(1740-1814), který španělské muš-
ky distribuoval jako afrodiziakum
a údajně jimi otrávil několik prosti-
tutek ve svém okolí.
Dnes je pro jeho toxické účinky
používání kantaridinu ve většině
zemí zakázáno. Jsou však stále
místa, kde bývá používán pro
povzbuzování pohlavních funkcí
hospodářských zvířat. Dermato-
logové dlouhou dobu používali
a do jisté míry stále používají
kantaridin pro odstraňování bra-
davic a léčbu infekčního one-
mocnění kůže vyvolávaného
poxviry (např. viry způsobující
neštovice). Minulost tohoto pří-
pravku je skutečně pestrá a bu-
doucnost se zdá být rovněž na-
dějná - podávání kantaridinu má
velmi slibné účinky při léčbě ně-
kterých druhů rakoviny.
Majku obecnou jsem pozoroval
jednak v teplé oblasti Rýmařov-
ska u Mirotínku, ale také v blíz-
kosti lovecké chaty Hubertky
v údolí Podolského potoka,
u soutoku se Žlutým potokem.
Pro obě místa je to dobrá zpráva:
svědčí to o dobrých přírodních
podmínkách i pro další druhy
hmyzu. A může to být i inspira-
ce pro vás - vyjdete-li si ze
Žďárského Potoka proti kaská-
dám Podolského potoka a kolem
rašeliniště Na Skřítku do sedla
Skřítek nebo obloukem zpět do
Žďárského Potoka, je možné, že
nepotkáte žádný zázrak přírody,
krásu však určitě ano. M. Marek

Foto: Miloslav Marek
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Sport

Premiéra kuželkářského maratonu
aneb Nultý ročník Rýmařovské stodvacítky

V závěru loňského roku jsme 
oslovili kuželkářské nadšence,
zda by si zahráli kuželkářský
maraton. A protože se přihlásil
dostatečný počet zájemců, akci
jsme uskutečnili.
V sobotu 29. května v 9.00 od-

startoval na naší kuželně svým
nultým ročníkem zbrusu nový
sportovní podnik pro širokou ve-
řejnost - Rýmařovská stodvacít-
ka. Rovných 120 hráčů si zahrá-
lo 120 hodů nonstop. To zname-
ná, že v průběhu 30 hodin se 

odehrálo 14 400 hodů. Skončili
jsme v neděli v 15.00 přesně!
Vše proběhlo bez problémů,
snad jen někteří přihlášení hráči
se nedostavili, ale podařilo se
včas zajistit náhradníky. Techni-
ka fungovala dobře, naštěstí ne-
došlo k výpadku elektřiny. Akce
se zúčastnili hráči a hráčky ku-
želkářského oddílu, rýmařovští
amatéři (dlouhodobí účastníci
soutěže MAKL, ale i začínající)
a kuželkářští přátelé z Břidličné,
Vrbna, Bruntálu a Světlé Hory.
Zvláštní poděkování patří účast-
níkům z polského Raciborze
a Pavlu Nešporovi, který dojel až
z Prahy.
Nejlepších výkonů dosáhli za re-
gistrované hráče Milan Dědáček
(566) a Marcela Tillerová (537),
mezi amatéry František Tušinov-
ský (525) a Monika Kabeláčová
(527). Celkový počet sražených
kuželek dosáhl úctyhodného čísla

55 301, to znamená, že průměrný
výkon jednoho hráče činí 460,8
poražených kuželek, což je vzhle-
dem k téměř dvojnásobné převaze
hráčů amatérů vynikající.
Všichni účastníci obdrželi tričko
(barvy a velikosti dle výběru)
s emblémem akce a menší občer-
stvení (snědlo se 50 porcí guláše
a 70 řízků, tekuté občerstvení
jsme nestačili počítat). Atmosféra
byla skvělá, všichni fandili všem
- nehrálo se o vítězství, ale o vý-
drž všech. Uznání patří těm, kteří
hráli za „ranního kuropění“, do-
kázali totiž přijít v těch nepříjem-
ných popůlnočních hodinách
včas a mnozí pak vydrželi fandit
na kuželně až do konce. Malá
perlička - nejmladším účastní-
kům bylo 15 let, nejstaršímu 75.
Věříme, že se tato akce líbila a že
se v roce 2011 znovu setkáme. 

Kuželkářský oddíl
TJ Jiskra Rýmařov

Tento ročník nebude patřit k těm nejúspěš-
nějším. Muži A bojovali do posledního zápa-
su o udržení ve třetí lize, bohužel se jim ne-
podařilo zachránit a v příští sezóně se budou
snažit o návrat. Dorostenky hrají první ligu
a budou i v příštím období bojovat o co nej-
lepší umístění. Družstvo žen, které v minu-
lých ročnících hrálo prim v druhé lize, se po

roční přestávce vrací do ligových soutěží.
V meziokresním přeboru (okres Bruntál
a Opava) nás zastupovala dvě družstva.
Dorostenci setrvávají v divizní soutěži. Naše
mladé naděje se tak jako každý rok účastnily
jednotlivých turnajů Poháru mladých nadějí.
Závěr sezóny patří mistrovství jednotlivců ve
všech kategoriích. Letos dosáhla výborného

umístění Marcela Tillerová - 18. místo v kate-
gorii žen, v kategorii seniorek Věra Tomanová
- 7. místo, dorostenka Denisa Hamplová na
13. místě, juniorka Andrea Fučíková - 29.
místo. Hráčský kádr oddílu byl posílen nový-
mi hráči a pevně věříme, že v následující se-
zóně navážeme na tradiční dobrá umístění
všech družstev. KO TJ Jiskra Rýmařov

Kuželkářská sezóna 2009-2010

Rýmařov ožil prvním letošním rodeocrossovým závodem
Dvaadvacet závodníků přivítalo
v sobotu 22. května na startovní
čáře krásné slunné počasí. Znač-
ky startovních aut byly opravdu
rozmanité, zúčastnil se jak
Favorit, tak i Honda nebo Volks-
wagen.
Závod byl rozdělen do první

a druhé divize, jako třetí se jela
skupina žen. V první a druhé di-
vizi se jely čtyři základní jízdy
po šesti kolech, odtud postupo-
valo prvních šest soutěžících pří-
mo do finálové jízdy. Akce se
zúčastnil i poslanec parlamentu
Ladislav Velebný, který také od-

startoval první základní jízdu
první divize. V divizi jedna suve-
rénně kraloval J. Křístek se
Škodou Felicia, který vyhrál
všechny jízdy. Za ním se umísti-
li Z. Vilímek a J. Petrík, oba
s vozy Škoda Favorit.
V druhé divizi byly k vidění
krásné souboje silnějších vozů.
Do finálové jízdy se tak dostali
jen ti nejlepší z nejlepších. Tato
jízda slibovala nádhernou podí-
vanou, což se do puntíku splnilo.
Po osmi soutěžních kolech zvítě-
zil A. Heinisch s vozem Volks-
wagen, následován J. Martinče-
kem taktéž s Volkswagenem 
a L. Furišem s Hondou.
V kategorii žen obsadila první
místo H. Skoumalová, dru-
hé místo L. Kaplanová a třetí 
K. Konečná. Třída motočtyřko-
lek se nejela.
Ukázalo se, že o rodeocrossové
soutěže je velký zájem, což do-

kázal jak hojný počet přihláše-
ných závodníků, tak i početné
skupinky diváků shlukujících se
podél trati. Další závody jsou na-
plánovány vždy na sobotu, a to
26. června, 24. července, 25. zá-
ří a 23. října. Podrobnější infor-
mace o závodu poskytne zájem-
cům pořadatel Jan Dohnal na te-
lefonu 605 075 606.
Pořadatelé tímto děkují divákům
za projevenou přízeň, stejně jako
sponzorům. Jmenovitě to jsou ti-
to: Miloš Bednář - voda, plyn,
topení, Jindřich Poulík - Česká
spořitelna, Petr Jazudek -
Autodíly Rýmařov, Petr Štolfa -
hodinářství, Petr Kováč -
Rymax, Ladislav Baslar - BP de-
sign Rýmařov, Rostislav Polách
- nábytek, Rostislav Mezihorák -
prodejna PC, firma Styrotrade
Rýmařov. Jitřenka Ondruchová,

Jan Dohnal,
Auto Hobby Cross, o. s.

Foto: archiv KO TJ Jiskra

Foto: archiv Auto Hobby Cross, o. s.
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Rýmařovák Václav Sedláček na mezinárodní soutěži záchranářů
V okolí Jeseníku a Rejvízu se o víkendu od
28. do 30. května konal 14. ročník meziná-
rodní a národní soutěže záchranných zdra-
votnických služeb Rallye Rejvíz.
Moravskoslezský kraj a Rychlou lékařskou
pomoc Bruntál už podruhé reprezentoval
Václav Sedláček z Rýmařova. Jeho posádka
v národním kole soutěže obsadila 14. místo
a umístila se tak přímo uprostřed výsledkové
listiny.
Rallye Rejvíz byla založena v roce 1997.
Tato mezinárodní a národní soutěž praktic-
kou formou testuje činnost a výkony tříčlen-

ných záchranářských posádek. Během nece-
lých tří dnů plní soutěžící řadu úkolů, které
simulují reálné zásahy a krizové situace. Jde
tedy v podstatě o modelové výjezdy posádek
rychlé záchranné služby. Mezinárodní část
probíhá v angličtině, národní pak v češtině.
Vedle samotného provedení úkolů věnují
rozhodčí pozornost také komunikaci uvnitř
posádky a komunikaci s pacientem.
Pro Václava Sedláčka byly v tomto ročníku
soutěže nejzajímavějšími úkoly simulované
navádění záchranného vrtulníku bez pomoci
vysílačky, slaňování propasti nebo porod po

telefonu, který se podle jeho slov bez kom-
plikací podařil. Protože je Václav také čle-
nem vodní záchranné služby, využil i řadu
poznatků z tohoto oboru. Nejdůležitější jsou
ale zkušenosti, které si mezi sebou posádky
vyměňují. Svérázný rýmařovský záchranář
se rychle spřátelil s kolegy ze Spojených stá-
tů amerických, s nimiž si opravdu bylo o čem
povídat.
Vítěznou posádkou mezinárodního kola sou-
těže Rallye Rejvíz byla trojice záchranářů
z italského Splitu, která těsně porazila tým
z USA a z Maďarska. Štěpán Sedláček

Medailové zahájení třetího ročníku Moravskoslezské ligy aerobiku
Ostravským Crazy Aerobic byl
v neděli 30. května zahájen 
3. ročník MLA v soutěžním
Aerobic Master Class. SK
Studio Sport a zdraví Rýmařov
měl v soutěži dvanáct závodnic -
Terezku Šulíkovou, Adélku
Stržínkovou, Šárku Pallovou,

Terezku Človečkovou, Anetku
Černíčkovou, Janu Hamplovou,
Kláru Zifčákovou, Lenku Hamp-
lovou, Báru Kuzmíkovou, Šárku
Zapletalovou, Terezu Krywdo-
vou a závodící trenérku Lydii
Mihálovou.
Všechny závodnice bojovaly

v ostravské sportovní hale
Sareza jako dračice - vždyť nešlo
jen o medaile, ale také o cenné
body do ligy aerobiku 2010.
Děvčata mají v letošním ročníku
MLA za cíl udržet nádhernou
stříbrnou příčku, kterou vybojo-
valy pro SK Studio Sport a zdra-
ví v roce 2009, a ještě více by si
přály vystoupit letos na příčku
nejvyšší. Vzhledem k velikosti
našeho klubu je to však úkol vel-
mi těžký, držte nám pěsti. Další
kola MLA proběhnou na podzim
2010. Průběh MLA a všech 
ostatních závodů najdete na
www.studiosportazdravi .cz
v sekci Závodní aerobik.
Výsledky závodu opět potvrzují
výbornou připravenost závodnic
na jarní sezónu 2010:

Kategorie 1P 8 - 10 let
Jana Hamplová 1. místo
Klára Zifčáková 4. místo

Kategorie 1N 8 - 10 let
Šárka Pallová 3. místo
Tereza Človečková finále
Terezka Šulíková finále
Adéla Stržínková finále

Kategorie 2P 11 - 13 let
Tereza Krywdová 1. místo
Šárka Zapletalová 2. místo

Kategorie 2N 11 - 13 let
Lenka Hamplová finále

Kategorie 4P 17 let a starší
Lydie Mihálová 2. místo

Lydie Mihálová získala divácký
titul Miss sympatie.
Všem závodnicím, rodičům a tre-
nérkám Lydii Mihálové, Olze
Človečkové a Zuzce Bučkové dě-
kujeme za výbornou reprezentaci
sportovního klubu a města
Rýmařova. Lydie Švédíková,

předsedkyně klubu
Foto: archiv SK Studio Sport a zdraví

-12-2010  16.6.2010 18:13  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2010

29

Soukromá řádková inzerce
Prodám rodinný dům 6+1 se zahradou - ulice Marxova, Rýmařov.
Eurookna, tři francouzská okna, dva balkóny, prosklená lodžie, šatna,
spíž, velká půda, dvě koupelny, dvě WC, sklep. Plynový kotel a krb
v hale, internet, garáž. Kolaudace 1975, rekonstrukce 2006, nové ply-
nové topení vč. radiátorů, omítky, elektroinstalace, podlahy, kuchyň-
ská linka. Pozemek 800 m2, klidná lokalita. Výhodou je převzetí hy-
potéky u České spořitelny, která činí 1 200 000 Kč + doplatek dle do-
hody. Tel.: 777 254 480, 776 254 489.

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU
bude v prodeji
od 2. 7. 2010

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 24. 6. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

13/2010

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIŽ KLASICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhavých situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Příjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondělí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Pro nově otevřenou pobočku
v Bruntále, Šumperku a Jeseníku

přijmeme komunikativní
a spolehlivé lidi.

Min. výdělek 1400 Kč denně.

Jednoduchá práce v kanceláři.

Volejte ihned 603 203 744

Zaruãená jistota,
práce ãi brigáda,

jednoduchá
kanceláfiská administrativa,

posledních pût míst,

minimální v˘dûlek
700 Kã dennû.

Volejte 723 653 016
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JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 2. 7. 2010

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 24. 6. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!13/2010
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