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Chrámov˘ sbor zahájil koncerty 
v kapli zámku Janovice

Josef Zimovãák pfiedal R˘mafiovu 
certifikát projektu Na kole dûtem

Na území na‰eho regionu se konaly 
opoÏdûné oslavy Dne dûtí

Studenti Gymnázia R˘mafiov se bavili 
na pravidelné veselici Juvenáles

Taneãníci ZU· a SVâ sklízeli úspûchy 
v rámci Moravy i celé âR

ročník XIV.

-12-2012  13.6.2012 15:16  Stránka 1



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2012

2

Orientální maraton

Neila – juniorky, choreografie Barso Re Megha – Míša Štefelová,
Andrea ČernáNeila – děti, choreografie Krásné oči – Kateřina Gregovská

Neila – děti, choreografie Seňority z Ria – Kateřina Gregovská Neila – juniorky, choreografie Dream – Lucie Laštůvková

Neila – ženy, choreografie Salame Išk – Lucie Laštůvková

Sheilla – miniprodukce, choreografie Lucie Laštůvková
Neila – juniorky, choreografie Červená a bílá – Dagmar Gajdošová

Fota: Jakub Vala

Neila – juniorky, choreografie Oriental Freeze – Lucie Laštůvková
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Orientální maraton
Na podzim to bude přesně de-
set let, co se v Rýmařově roz-
hořel zájem o orientální tanec.
V listopadu 2002 se ve Stře-
disku volného času uskutečnil
první seminář a vzbudil takový
ohlas, že v září následujícího
roku vznikl pravidelný kurz
pro dospělé ženy. Dnes se
v Rýmařově orientálnímu tanci

věnují tanečnice ve věku od 
8 do 60 let, ve dvou skupinách
- Neila a Sheilla. Malé dívky,
juniorky i ženy tančí nejen pro
radost, ale i na soutěžích, z ni-
chž si v posledních letech při-
vážejí ocenění včetně titulů
mistryň republiky.
Stalo se pravidlem předvádět
umění rýmařovských tanečnic

i místnímu publiku. Vedle men-
ších vystoupení u příležitosti
různých kulturních událostí se
na konci školního roku konají
velké pořady orientálního tan-
ce, ať ve formě tematického
pásma, soutěže o miss Orientu
nebo přehlídky soutěžních cho-
reografií. Tou vrcholila ve stře-
du 30. května i letošní sezóna.

Během podvečera, jímž prová-
zela patronka zdejšího orientál-
ního tance Helena Tesařová, se
vedle 20 skladeb nominova-
ných na Mistrovství republiky
Belly Dance v Táboře a na ta-
neční soutěž Světlo Orientu
v Uherském Ostrohu, předsta-
vily i dvě choreografie nesou-
těžní. ZN

Zpravodajský servis ve zkratce

Jedna paní povídala

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Rýmařova
zve všechny občany na zasedání,
které se koná v řádném termínu
ve čtvrtek 21. června v 17 hodin

v sále Střediska volného času
na Divadelní ulici v Rýmařově.

Program jednání:
- Zpráva o stavu kultury ve městě;
- Aktuální zpráva o hospodaření města, 

rozpočtová opatření;

Rýmařovskem na kole
Informační centrum při Měst-
ském muzeu Rýmařov zřídilo
pro milovníky cykloturistiky
půjčovnu jízdních kol. Nabízíme
pronájem jízdních kol pro děti
i dospělé s veškerým povinným
vybavením. Bližší informace na
tel. čísle 554 212 381, emailové
dotazy můžete psát na info@ry-
marov.cz.
Mikroregion Rýmařovska se na-
chází v jedné z turisticky nej-
atraktivnějších oblastí Jeseníků
a sousedí s nejvyšší horou
Moravy a Slezska Pradědem.
Výlety na kolech vám poskytnou
dostatek adrenalinu při zdolává-
ní kopců i ve sjezdech a odmě-

nou vám budou krásné výhledy
na okolní nedotčenou přírodu
a majestátní hory. Najdete zde
kopcovitý terén vhodnější pro
aktivní cyklisty, ale i rovinky pro
ty „pohodlnější“. V regionu se
nachází řada památek a přírod-
ních zajímavostí, a tak si i mi-
lovníci aktivního odpočinku při-
jdou na své.
Půjčovnu jízdních kol jsme vy-
tvořili na základě projektu „Rý-
mařovskem na kole“. Projekt je
spolufinancován Moravskoslez-
ským krajem a městem Rýma-
řov.

Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov

Proč stál Cirkus Berousek v poli za edrovickým rybníkem,
a ne v zahradě Hedvy jako v minulých letech?

Zahrada Hedvy je třetím rokem po celkové re-
vitalizaci, po výstavbě zařízení a budov, her-
ních prvků, ozdobných výsadeb, trávníku atd.
Povinnou součástí projektu bylo i zřízení pra-
covního místa na její intenzivní údržbu. Stav
majetku, jeho ochrana a hospodaření s ním
jsou po dobu pěti let ze strany poskytovatele
dotace - Regionálního operačního programu

MSK - kontrolovány. Z tohoto důvodu nebylo
umožněno postavení cirkusu v zahradě Hedvy,
ale asi o 150 m dál na privátním pozemku
s posečenou trávou. Najíždění těžkých vozi-
del, stavba cirkusového stanu, pasení a pohyb
zvířat a techniky a konečně i opakované vy-
stoupení lidí a zvířat v aréně by travnatou plo-
chu v podmínkách silného sucha zcela jistě

zničilo. Následné zakládání trávníku v hor-
kých letních měsících může být v závislosti na
počasí velmi obtížné. Trávník se po dokončení
stavby zapojil až po více než roční době a do-
dnes není jeho stav ideální. Naproti tomu pře-
sun cirkusu zjevně ničemu neuškodil. Ze zaří-
zení města byla pro cirkus přivedena el. ener-
gie a pitná voda. Ing. Petr Klouda, starosta

Dálkový výslech

Silvie Jablončíková
Věk: 33 let
Povolání: učitelka literárně-dra-
matického oboru ZUŠ Rýmařov
Záliby: zahrada, kolo, aktivity
spojené s dětmi, aktuálně jsem
propadla běhání v krásném okolí
Rýmařova
Zvláštní znamení: piha na tváři

Jste rýmařovská duše?
Rýmařov se stal mým domovem
a jsem tady moc ráda. Pocházím
z malé vesničky u Opavy, kde jsem

i vyrůstala, ale tady jsem šťastná.
Kdy jste netrpělivá?
Netrpělivá jsem celý svůj život.
Co lidi na vás štve?
Zajímavá otázka. Zítra se jich
zeptám.
Co je pro vás největší odměna?
Má rodina.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Knížky, které se týkají literárně-
dramatického oboru. Přestože se
dramaťáku věnuji již 12 let, je

stále co se učit.
Co obdivujete na mužích?
Jejich pohodu, nadhled a smysl
pro čestnost.
Zavřete oči. Kde se objevíte?
Všude tam, kde nejsou lidi. Tam,
kde se mohu nadechnout a cítit
vůni přírody.
Ve kterém literárním díle byste
chtěla žít?
Mám ráda ruskou klasiku.
Zajímavá by mohla být třeba
Ženitba.
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Pár slov... o maturytňích písemkáh
Můj minulý příspěvek měl cha-
rakter vyznání. Dodržím tuto tra-
dici a vyznám se i nyní - jsem je-
den z „prašivého houfce“ (jak
jsme teď s trochou nadsázky ozna-
čováni v některých médiích) těch,
kdo jsou zaangažováni v centrál-
ním hodnocení maturitních píse-
mných prací z českého jazyka.
Dovolte mi proto, abych vás - jak
z výše uvedeného vyplývá snad
i zasvěceně - provedl svéráznými
a potemnělými zákoutími student-
ské duše a podělil se o některé
z perliček, jimiž se v hodnoce-
ných pracích letos rozhodně ne-
šetřilo. Že k tomu připojím i po-
hled hodnotitelský, je nasnadě
(použité texty jsou sice v surovém
stavu, jak je maturanti sepsali, ale
mírně upraveny tak, aby nebyla
porušena litera zákona).
Lid studentský je, jak známo, cti-
telem recese. Většinou jej v tom
i podporuji, ale přece jen tu a tam
nastávají okamžiky, kdy recese
nemusí přinést kýžený efekt.
Psaní maturitní práce je jedním
z nich. Představme si vypravová-
ní, v němž má ústřední roli sehrát
náhoda: Koupil jsem pití a jídlo
a odešel zpět k naší skupince.
V tom se mi ještě chtělo na WC.
A jelikož se mi to nechtělo držet
celý poločas, vyrazil jsem. Při vy-
konávání potřeby se otočím a ved-
le mne stojí Mojmír. „Nazdar!“
zavolal jsem. Mojmir samou ra-
dostí přestal močit a šel mě obe-
jmout. „Co ty tady říká?“ řekl.
„Tak znáš to na zájezdu se
Sporttrans.“ odvětil jsem. „Jéé to
já taky, tak zkusíme domluvit, že
by jsme jeli domu spolu.“
Vskutku originální zpracování té-
matu za užití záchodového folkló-
ru. Otrlý hodnotitel bude spíše po-
baven, ale jak se s tím popere
křehká duše hodnotitelky? Za-
peklitá věc.
Za vrchol recese lze považovat
případ, kdy si studující (toto ozna-
čení je vzato z příručky o gende-
rové problematice ve školství
a má být „rovnopohlavní“, ovšem
jak vidno o odstavec dále, i ono 
usvědčuje češtinu z machismu)
vybere zadání, v jehož rámci má
čtenáři přiblížit den zdravotní
sestry, a dá mu titulek: V corridě
jsem vždy na straně býka!
Hodnotitel zajásá - konečně ně-
kdo, kdo se nebojí být originální
a vystaví článek na paralele tvr-
dosti corridy a nemocniční praxe.
Ale ouha - text je úvahou o pro-
blematice ochrany zvířat. Recese

je dovedena do konce. Pro jejího
původce bohužel trochu hořkého.
Někdy se ovšem stane, že studují-
cí zabloudí ve spletitých uličkách
rodného jazyka a stane se recesis-
tou nechtěným. Zkusí například
zhutnit a upravit své vyjádření,
z čehož při charakteristice učitel-
ky, kterou by rád nominoval na
cenu Zlatý Ámos, vzejde následu-
jící stylistický skvost (vycházím
přitom samozřejmě z konvenční-
ho předpokladu, že autor/ka není
tak detailně seznámen/a s anato-
mií své pedagožky, jak by se z da-
ného výroku mohlo zdát): Paní
učitelka má zdánlivě malá ústa,
ale má ji dost velkou na to, aby na
nás mohla křičet. Zajímavých
konců se lze také nadít při něčem
tak zdánlivě banálním, jako je ku-
chyňský recept: Naše dílo je hoto-
vé. Doporučuji na konec naaran-
žovat na talíř a přítelkyni podávat
s džusem. Přejeme pěknou ranní
snídani, snad vám to někdy vaše
slečna oplatí. Soudím, že přítel-
kyni s džusem by neodolal ani vy-
hlášený labužník doktor Hannibal
Lecter z Mlčení jehňátek. Po ta-
kové koncovce jistě mnohý hod-
notitel odchází do ledničky pro
nějaký mok a přitom mlsným po-
hledem spočine na své drahé po-
lovičce. Nechtějte vědět, co se mu
přitom honí hlavou.
Přicházejí ovšem chvíle, kdy i na
hodnotitele dojde a on musí kapi-
tulovat, nevěda, co mu chtěl ma-
turující sdělit. Jsou to trpké oka-
mžiky, kdy hodnotitel zpytuje
svědomí, lituje hříchů prohýřené-
ho studentského mládí, listuje pří-
ručkami, mluvnicemi, slovníky,
žhaví telefony na kolegy/ně, za-
časté bohužel neúspěšně. Posuďte
sami: Je krásný letní den a já se
rozhodla jed na výlet. // Ženy se
začali stávat sobě stačné - Taky
jsem stačná sobě, nebo lépe, vám-
stačná. // Jeden z hlavních fak-
torů by měli být vlastnosti učitele
- neměl by mu chybět intelektuál,
elán, měl by být individuál - pro-
stě kantor každým coulem. // Při
delší disorientaci ohledně výběru
témata jsem se rozhod, že budu
uvažovat nad tím, jak my lidé po-
známe lásku svých rodičů. //
Kočka byla položivá, ale už skoro
umírala. // Někteřím pacientům se
sestry nezavdečí. Třeba sestra pa-
cientům chce změřit pomoci a oni
se brání, že o pomoc nestojí
a zvládnou to sami, ale někteřím
se to nedaří, tak stejně jsou nako-
nec vděčný, že sestra pacientům

pomohla. // Hodnotitel by v tuto
chvíli jistě pomoc nějaké sestry 
uvítal, neboť se mu kalí zrak
a chvěje pero. Pokročilá noční ho-
dina prohlubuje depresi a spleen,
duch abbého Dobrovského spolu
s učitelem národů Komenským
zvedají výstražně prst.
Když pak hodnotitel zjistí, že: Na
autě jsou samolebki. // Uklouzla
jsem na šlubce od banánu. //
Považuji se za velmy skušenou
ópérku. // Palačinky jsou jidla
především lehká, řadí se do sku-
pyny litých hmot. // Maminka je
na mě mylá. // Já si myslím, že
každé děti jsou doma vždy vytáni
a s radosti objati, jako za mlada.

//, vstává od prací a prchá do ku-
chyně, aby si dopřál antistresovou
porci jídla. Ale co to? Přistihne se,
jak si chystá palačinky a v hlavě
mu běží tyto rady: Dávejte pozor,
aby vám do misky neupadlo kou-
sek skořábky... // pak rozlousknuté
vejce vhoďte do mísy s mlékem //
ale ... pokud-li nechcete, nedávej-
te nic // Připravenou mísu s integ-
riencemi rozšleháme // Olejový
olej nedoporučuji // a na závěr
ladnými pohyby v před a vzad od-
lepujeme těsto od pánve. // I když
má snahu, dílo se podle nich ne
a ne podařit, a tak usíná o hladu.
Další den jej čeká stejně výživná
porce prací. VlaSt

Foto na titulní straně: Lucie Lehká, Suchopýr, Trojmezí
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Aktuálně z města

Foto: www.drexler.cz

Vítání občánků 3. 6. 2012
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Zdravotnictví

Nová diagnostika k odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku
Oddělení klinické biochemie
a hematologie Podhorské nemoc-
nice, která je členem skupiny
Agel, začalo nabízet novou dia-
gnostickou metodu k odhalení
rakoviny tlustého střeva a koneč-
níku. Oproti klasickým labora-
torním metodám, které jsou zalo-
ženy na detekci krve (hemoglo-
binu) ve stolici, přináší tato no-
vinka pro pacienta řadu výhod.
Ve srovnání s okolními státy patří
Česká republika mezi země, kde
se rakovina tlustého střeva a ko-
nečníku vyskytuje mimořádně
často. Lékaři proto důrazně dopo-
ručují nezanedbávat preventivní

vyšetření, která zvyšují pravděpo-
dobnost, že bude toto závažné 
onemocnění odhaleno ještě v léči-
telné fázi. Podstoupit by jej měly
zejména osoby starší 45 let.
Pro diagnostiku rakoviny tlusté-
ho střeva a konečníku se původ-
ně používaly tzv. guajakolové
testy (Haemoccult). „Jejich pro-
blémem však byla nízká citlivost
i vyšší nespolehlivost, kompliko-
vaný odběr stolice i samotné vy-
hodnocení testu v laboratoři.
Proto tyto metody byly nahraze-
ny imunochemickými rychlotesty,
které mají stokrát vyšší citlivost
a pacienti nemusí držet dietu.

V nedávné době se však objevila
metoda ještě citlivější a tu nyní
využíváme v Podhorské nemocni-
ci. Jde o tzv. kvantitativní stano-
vení hemoglobinu ve stolici,“ vy-
světluje primář oddělení klinické
biochemie a hematologie RNDr.
Jaromír Soušek, PhD., a dodává,
že s pomocí nejnovějších testů
jsou v laboratoři schopni stanovit
přesnou koncentraci hemoglobi-
nu ve stolici, a to s citlivostí pět-
tisíckrát vyšší než u původní
guajakolové metody.
Pro pacienta je vyšetření navíc
jednoduché - nemusí držet žád-
nou dietu. Stačí, když do speciál-

ní zkumavky, kterou obdrží od
svého lékaře nebo přímo v labo-
ratoři, odebere vzorek stolice dle
přiloženého návodu. „Odběr i ná-
sledná manipulace se vzorkem
jsou jak pro pacienta, tak pro la-
boratorní personál hygienické
a jednoduché,“ upřesňuje primář
Jaromír Soušek s tím, že vzorek
se poté dopraví do laboratoře,
kde se změří přesná koncentrace
hemoglobinu ve stolici.
Bližší informace lze získat na te-
lefonním čísle 554 700 502 či na
emailu sousek@podhorska.cz. 

Ing. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu Agel

Školství

Ani nevíš, co já znám a umím!
Tak se jmenoval pořad, který si
pro své maminky, tatínky, babič-
ky, dědečky, přátele a kamarády
připravily děti z druhých, třetích
a čtvrtých tříd ZŠ. V pondělí 
4. června v přeplněném sále
ZUŠ předvedly svá vystoupení
pro radost a pobavení.
Třída 2. B potěšila pěknými bás-
ničkami a veselou písničkou

ze své oblíbené pohádky O prin-
cezně ze mlejna. V duchu hesla
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člo-
věkem“, trochu netradičně s pís-
ní a tancem, učila diváky třída 
4. A anglické názvy měsíců v ro-
ce. Děti ze 2. C připomněly
všem ve svých básničkách o jed-
notlivých měsících znaky roč-
ních období a obtížné mluvnice

jazyka českého se nezalekly děti
ze 3. B. Vyjmenovaná slova
zvládly lehce a hravě s veselou
písničkou. Velmi hezky a s vel-
kou chutí zahrály svým blízkým
pohádku O kůzlátkách děti ze 
2. A. Jejich herecké výkony byly
opravdu obdivuhodné.
Vystoupení dětí byla pilně nacvi-
čována a měla všechny přítomné

především pobavit. Byla upřím-
ným poděkováním rodičům za
jejich lásku a péči. Měla vyvolat
na tvářích úsměv a to se bezpo-
chyby podařilo. Doslova nabitý
sál ZUŠ ocenil děti dlouhým po-
tleskem.
Moc všem děkujeme a těšíme se
zase brzy nashledanou. 

Ladislava Čajanová

Putování ZŠ Rýmařov McDonald’s cupem
Určitě většina z vás zaznamena-
la v médiích, že koncem května
probíhala finálová kola McDo-
nald’s cupu, největšího fotbalo-
vého turnaje pro žáky základ-
ních škol v České republice. Do
letošního 15. ročníku se přihlási-
la i naše Základní škola Rýma-
řov, Jelínkova 1 a v mladší kate-
gorii zaznamenala nemalé úspě-
chy.

Děti absolvovaly nejdříve okr-
skové kolo ve Vrbně pod Pradě-
dem, kde s přehledem vyhrály
všechna utkání a postoupily do
okresního kola v Krnově. Tam si
vedly rovněž suverénně a za-
slouženě postoupily jako vítězo-
vé okresu do krajského finále
v Ostravě. V Ostravě na nás kro-
mě maskota turnaje Ronalda če-
kala mužstva, která zvítězila

v jednotlivých okresech našeho
kraje. Krajský vítěz postupoval
do celorepublikového finále
v Teplicích.
V prvním utkání naši hráči nara-
zili na favorita ZŠ J. Šoupala
Ostrava, která je školou Baníku
Ostrava. Na hřišti se od první
minuty urputně bojovalo a šance
na vstřelení vítězné branky měla
obě mužstva. S přibývajícím ča-

sem bylo jasné, že kdo dá bran-
ku, ten vyhraje. Bohužel to byl
soupeř, kdo v poslední minutě
utkání vstřelil vítězný gól, a my
prohráli 1:0.
Ve druhém utkání na nás čekala
ZŠ Opava. V tomto zápase jsme
převahu už dokázali zužitkovat
i střelecky a zvítězili jsme 3:1.
Další utkání jsme sehráli se ZŠ
Frýdek-Místek, naši opět potvr-
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Základní škola pořádala okresní kolo
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Za pěkného počasí se ve středu
30. května uskutečnilo okresní 
finále Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů. Ve sportov-
ním areálu na ulici 1. máje se této
sportovní soutěže zúčastnilo šest
škol našeho okresu. Osm smíše-
ných družstev složených ze čtyř
děvčat a čtyř hochů, vesměs žáků
6. a 7. tříd, bojovalo v sedmi dis-
ciplínách o co nejlepší výsledky
a postup do krajského finále
v Opavě.
Disciplíny běh na 60 m, skok da-
leký, trojskok, dribling, hod me-
dicinbalem, sedy lehy a přeskoky
přes švihadlo dostatečně prověři-

ly zdatnost a šikovnost všech zá-
vodníků. O zdárný průběh soutě-
že se staralo dvanáct rozhodčích,
zdravotnice a specialista na počí-
tačové zpracování výsledků.
K ruce měli kolem 35 pomocní-
ků, převážně žáků devátých tříd
naší školy.
Závody proběhly hladce bez vět-
ších problémů, v pohodové
a sportovní atmosféře, za což je
třeba všem zúčastněným poděko-
vat. Doufám, že se příští rok zno-
vu se všemi školami setkáme a že
třeba přibudou i další, které tato
soutěž osloví a nadchne.

Mgr. Miloslav Slouka

Pořadí jednotlivců
dívky:
1. místo Klára Zifčáková, ZŠ Rýmařov A
2. místo Monika Trvalová, ZŠ Rýmařov A
3. místo Kristýna Žídková, ZŠ Zátor

hoši:
1. místo Zdeněk Adámek, ZŠ Rýmařov A
2. místo Pavel Valášek, ZŠ Zátor
3. místo Jakub Šalmík, ZŠ Rýmařov A

Pořadí družstev
1. místo ZŠ Rýmařov A

(postup do kraje)
2. místo ZŠ Zátor (postup do kraje)
3. místo ZŠ Rýmařov „5. třídy“ 

(mimo soutěž)
4. místo Gymnázium Rýmařov 

(postup do kraje)
5. místo ZŠ Rýmařov B
6. místo ZŠ Bruntál
7. místo ZŠ Andělská Hora
8. místo ZŠ Holčovice

Výsledky:

dili dobrou formu a zvítězili 6:1.
V posledním utkání proti nám na-
stoupil soupeř z Bílovce, který
ještě pomýšlel na prvenství, ne-
boť s Baníkem remizoval. I když
měly děti v nohách tři utkání za
sebou, dokázaly se v tomto utká-
ní zdravě vyburcovat a my jsme
mohli zhlédnout jedno z nejhez-
čích utkání celého turnaje.
Soupeř se ve 2. poločase ujal ve-
dení, ale naši hráči dokázali v zá-
pětí vyrovnat. Bohužel v poslední
sekundě utkání došlo k nedorozu-
mění v naší obraně a soupeř
vstřelil vítěznou branku, po které
rozhodčí zápas ukončil. Díky
menšímu počtu vstřelených bra-

nek Bílovec skončil na 2. místě
a na nás čekalo pěkné 3. místo.
Všem hráčům patří velká pochva-
la za předvedené výkony.
Na úspěchu se podíleli tito hráči:
Jaroslav Horáček, Petr Vachuta,
Miroslav Slováček, Jan Jablon-
čík, Matěj Papaj, Roman Hradil,
Matyas Schwarz, Kateřina Furi-
ková, Filip Köhler, Michal
Hajzner, Pavel Hlaváček, Jan Ti-
helka, Lukáš Přecechtěl, Jiří
Gorčík a Adam Ospalý. Děkuje-
me fotbalovému oddílu TJ Jiskra
Rýmařov za zapůjčení dresů na
všechna utkání. 

Foto a text:
Mgr. Romana Furiková

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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Gymnázium slaví 110 let
V letošním roce slaví Gymnázium Rýmařov 110 let od svého založení. Při této příležitosti vzniklo v prostorách školy tablo s fotkami nej-
slavnějších absolventů. K těm nejvýznamnějším patří v současné době například profesor Jindřich Štreit, profesor Dušan Šimek, docent Bořek
Zeman a mnoho dalších. Redakce Rýmařovského horizontu ve spolupráci s gymnáziem v letošním roce postupně uveřejňuje několik medai-
lonů těchto osobností. Mezi výrazné absolventy Gymnázia Rýmařov, které představujeme, patří Josef Švéda ml.

Juvenáles 2012
Stejně jako v minulých letech se i tento rok 
uskutečnily jarní oslavy studentů Gymnázia
Rýmařov. Letošní ročník byl však jiný v tom,
že se k nim připojili i studenti třetího roční-
ku Střední školy Rýmařov. Bylo to příjemné
zpestření a věřím tomu, že se naší studentské
radě v budoucnu povede do těchto oslav za-
pojit více rýmařovských středních škol. 
Tématem letošního Juvenálesu se staly ko-
miksové postavy, a proto občané Rýmařova
mohli dopoledne 1. června spatřit v ulicích
města průvod spidermanů, supermanů, koči-
čích žen a spousty dalších kostýmů odrážejí-
cích trendy dnešního komiksového světa. 
Kvůli nepřízni počasí se musela původní trasa

průvodu zkrátit, ale i přesto mezi studenty pa-
novala dobrá nálada a celým průvodem se šíři-
la příjemná atmosféra. Po vyzvednutí symbo-
lického klíče od města, který jim předal rýma-
řovský starosta Ing. Petr Klouda, se všichni stu-
denti spolu s profesory přesunuli do tělocvičny
gymnázia, kde byl připraven zábavný program. 
Hned na startu zahrála punkrocková kapela
z Bruntálska, nesoucí název „On The
Way“. Poté se zábava ubírala směrem po-
střehových a dovednostních soutěží, které
si pro všechny připravili organizátoři této
akce. Třešinkou na dortu bylo umělecké
vystoupení nadějné houslistky Elišky Bed-
nářové spolu s Kájou Maškovou, která ji

doprovázela na africký buben. 
Řekl bych, že i přes nepřízeň počasí se letošní
Juvenáles studentům velice vydařil. Poděko-
vání patří všem organizátorům, hlavně Nikole
Šrubařové, sourozencům Adéle a Adamovi
Komůrkovým, dále profesorům Mgr. Petru
Kroutilovi, Mgr. Janě Polákové a paní ředitel-
ce Mgr. Zdeně Kovaříkové, která nás každý
rok podporuje v organizaci těchto oslav i pře-
sto, že na ně musí obětovat den výuky. Rovněž
bychom rádi poděkovali zvukařům, kapele,
hudebníkům, zbytku studentské rady a hlavně
všem studentům, kteří se oslav zúčastnili.

Radomír Šemnický - septima,
Gymnázium Rýmařov

Vzpomínka na gymnázium

Na rýmařovské gymnázium nelze
vzpomínat jinak než s velkou dáv-
kou příjemné nostalgie. Vždyť
kde jinde byste zažili takovou
kombinaci vyhraněných učitel-
ských osobností, domácké atmo-
sféry a pitoreskního podhorského
prostředí? Rád si vybavuji žoviál-

ní styl profesorů Vitáska či Fialy,
srdečný přístup třídní profesorky
Sedláčkové, ale třeba i praktické
lekce dadaismu v hodinách těles-
né výchovy pod vedením profeso-
ra Durmana. Kromě těchto ra-
dostných vzpomínek však nemo-
hu nezmínit vlivy, které předurči-
ly můj pozdější profesní vývoj.
Hodiny českého jazyka s profeso-
rem Stanzelem pro mne byly inte-
lektuálním dobrodružstvím za-
svěcujícím mě do oboru. Bez jeho
vlivu, erudice a pedagogických
dovedností bych jistě nebyl tak
dobře připraven na vysokoškolské
studium a moje životní dráha by
vedla jiným směrem. Škola mi ale
dala i vybavenost jazykovou, ze-
jména díky úsilí profesora
Galandra a zahraničních lektorů,
které se gymnáziu po celou dobu
mého sedmiletého studia dařilo
získávat. Za jeden z určujících
faktorů svého osobnostního vývo-
je považuji také účast v debatních
soutěžích pod neúnavným vede-
ním profesorky Slavičínské.

Co bylo po gymnáziu

Po maturitě v roce 2000 jsem na-
stoupil na Filosofickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně.
Mým hlavním oborem byl český
jazyk a literatura, studoval jsem
však i obecnou lingvistiku a po-
zději též estetiku. V rámci studií
jsem měl možnost vyjet na stáž
do skotského Glasgow, kde jsem
se seznámil s tamějším učitelem
české literatury Janem Čulíkem.
Po absolutoriu brněnské fakulty
jsem se rozhodl pokračovat
v doktorském studiu na bohe-
mistice v Praze. Moje doktorská
práce, která by měla co nevidět
vyjít knižně, analyzovala vyprá-
vění o bratrech Mašínech z doby
komunismu a srovnávala je s pří-
běhy o jejich činnosti napsanými
po roce 1989. V době doktorské-
ho studia se mi naskytla možnost
vrátit se na univerzitu do
Glasgow a vyučovat zde češtinu,
což pro mě byla velmi přínosná
zkušenost. Po dvou letech ve

Skotsku jsem přesídlil na roční
stáž do kanadského Edmontonu.
Když jsem se v roce 2010 vrátil
ze zahraničí, mé kroky vedly
zpět do Prahy.

Moje současnost

V současné době působím na
Ústavu české literatury a literár-
ní vědy Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy. Momen-
tálně se zabývám obrazem
Ameriky v české literatuře a kul-
tuře. Na středoškolský svět jsem
ale úplně nezanevřel. V tomto
školním roce vyučuji několik
hodin týdně na pražském
Anglickém gymnáziu. Musím se
ale přiznat, že ačkoliv zde dispo-
nujeme nejmodernější technikou
a výuka je dle různých hodnoce-
ní na vysoké úrovni, kdybych si
měl vybrat, na jaké škole budu
studovat, bez váhání bych opět
zvolil naše gymnázium v Rýma-
řově (mileném). 

Josef Švéda ml.

Fota: Š. Janošťák
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Poděkování
V pátek 1. června proběhla oslava Dne dětí
v Mateřské škole na Revoluční ulici 30. Na
akci se podílel školní parlament při
Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1 pod
vedením paní učitelky Galandrové. Byl to
den s velkým „D“. I když nám počasí ne-
přálo, všechno se nám společnými silami
podařilo zvládnout. Žáci si naše děti rozdě-
lili do malých skupin a ty všechny připra-
vené soutěže splnily s radostí.
Na závěr nás čekalo velké překvapení v po-
době „Kouzelnické show“ žáka 9. třídy
Mirka Mervy, který rozzářil dětské oči.
Velkou odměnou dětem byly sladkosti
a krásné medaile vlastnoručně vyrobené žá-
ky základní školy. Ještě jednou velké díky
všem. Kolektiv učitelek MŠ Revoluční 30

Fota: archiv MŠ Revoluční
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Sportovní hala v Lounech u Prahy
se stala ve dnech 25.-27. května
dějištěm tanečního mistrovství ČR
v sólech, duích a malých skupi-
nách. Organizátorským týmem byl
taneční klub LUNA Louny, pořa-
datelem Czech Dance Organizati-
on, o. s. Soutěžilo se disciplínách
show dance, jazz dance, modern
dance, balet, street a disco show.

Mezinárodní porotě i divákům se
představilo přes 300 choreografií.
Taneční obor ZUŠ Rýmařov re-
prezentovali v sólovém moder-
ním tanci Aneta Janíková a Jakub
Slovák v kategorii dětí, Míša
Blašková mezi juniory a Lenka
Mrhalová mezi dospělými.
Aneta se ukázala jako velká bo-
jovnice, ze čtrnácti děvčat postou-

pila do finále, ve kterém s choreo-
grafií Andělská skončila na krás-
ném 4. místě. Jakub byl favoritem
své kategorie a naším želízkem
v ohni. Očekávání nezklamal a se
skladbou Chlapec a piáno získal
1. místo a titul mistra České re-
publiky! Oba byli za své výkony
nominováni na taneční mistrovství
světa, které se bude konat 3.-7. říj-
na ve Frankfurtu nad Mohanem.

Následovala nejpočetněji zastou-
pená kategorie juniorů. Z 22 ta-
nečnic postupovalo do semifinále
jen dvanáct a poté pouze šest do
kola finálového. Míša svým pro-
cítěným tancem a choreografií
Lost skončila v této soutěži na 
úžasném 6. místě.
Korunou celé soutěže byla katego-
rie dospělých. V ní se představila
děvčata s největšími tanečními
zkušenostmi, většinou absolvent-
ky tanečních konzervatoří. Lenka
si s vlastní choreografií Without
You vybojovala pěknou 8. příčku.
Vím, že se budu asi opakovat, ale
moc a moc děkuji svým taneční-
kům za krásné výkony, mám
z nich obrovskou radost. Děkuji
také všem rodičům a vážím si i fi-
nanční pomoci těch, kteří nás
podporují: města Rýmařova, ZUŠ
Rýmařov a pana Jiřího Ondráka.
Na závěr bych chtěla popřát všem
tanečníkům krásné prázdniny pl-
né koupání, her a výletů. Těším se
na vás opět v září. 
Alena Tomešková, ZUŠ Rýmařov
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ZUŠ Rýmařov na přehlídce Talenty regionu 2012
V koncertním sále Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě se 23. května konala pře-

hlídka Talenty regionu 2012. Vystoupili na ní
žáci hudebního a literárně-dramatického oboru

ze základních uměleckých
škol celého Moravskoslez-
ského kraje. Obor hry na kla-
vír reprezentovali pouze dva
žáci.
Na základě podané přihlášky
a splnění zadaných kritérií
byla na přehlídku vybrána
i rýmařovská klavíristka Nela
Brulíková z klavírní třídy
Evy Hradilové. Na koncert-
ním křídle značky Steinway
podala Nela velmi dobrý vý-
kon. Všichni účastníci obdr-
želi pamětní list a drobné 
upomínkové předměty. 

Foto a text: ZUŠ Rýmařov

Další úspěch tanečního oboru na mistrovství republiky
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Porvali se v restauraci
Rvačku čtveřice mužů ve věku
25 až 31 let, ke které došlo loni
v prosinci v restauraci na
Žižkově ulici v Rýmařově, řeší
policie. Muži se vzájemně fy-
zicky napadli, převrátili stoly
a poškodili zařízení restaurace.
Policisté jim nyní sdělili pode-
zření z přečinu rvačky a poško-
zení cizí věci, jeden z pachatelů
si navíc vyslechl podezření
z přečinu nebezpečného vyhro-
žování pohrůžkou zabití totiž
vytáhl kapesní nůž a přiložil ho
ke krku nejstaršímu z podezře-
lých. Během rvačky nebyl ni-
kdo zraněn, způsobená škoda
na majetku činí více než 10 ti-
síc Kč.

Odvezl si
modřínové dřevo

V průběhu dubna a května pokácel
neznámý pachatel několik modří-

nů v katastru obce Malá Štáhle
a dřevo odvezl. Škoda za odcizení
čtyř kubických metrů dřevní hmo-
ty činí okolo 9 tisíc Kč.

Z lupu
se dlouho neradoval

Policie zahájila trestní stíhání
25letého mladého muže
z Rýma-řovska pro trestný čin
loupeže a neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku. Obviněný
měl 1. května na Zahradní ulici
v Bruntále okrást 58letou ženu.
Využil chvíle, kdy nebyl v do-
hledu žádný kolemjdoucí, rych-
lým krokem ji došel a snažil se jí
strhnout z ramene dámskou taš-
ku. Žena se ve snaze uchránit
své osobní věci začala s útoční-
kem o tašku přetahovat a upadla
přitom na zem. Muž zatím s ka-
belkou utekl.
V kabelce byly doklady, menší
finanční hotovost, platební kar-

ta, mobilní telefon, deštník
a další věci. Majitelce vznikla
škoda okolo 3 tisíc Kč. Naštěstí
se celý incident obešel bez zra-
nění. Muž později odhodil od-
cizenou kabelku v areálu garáží
na Nábřeží ulici. Ponechal si
pouze mobilní telefon, který
následně prodal. Z kořisti se
však dlouho neradoval, policie
jej intenzivním šetřením brzy
odhalila. Trestní stíhání je ve-
deno na svobodě.

Lehkomyslný řidič
V těchto dnech bylo muži z Rý-
mařovska sděleno podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. V neděli 20. květ-
na krátce před druhou hodinou
noční byl kontrolován policejní
hlídkou na Opavské ulici
v Rýmařově, když řídil vozidlo
Škoda Fabia. Řidič nebyl pro 
opilost schopen se na místě pod-
robit dechové zkoušce, a proto

byl převezen k lékařskému vy-
šetření do nemocnice v Bruntá-
le. Z výsledku rozboru krve byla
u řidiče zjištěna hodnota 
1,47 promile alkoholu.

Využil
chvíle nepozornosti

37letému muži z Olomoucka by-
lo 10. června sděleno podezření
z přečinu krádeže. Muž měl 26.
května v prodejně rychlého ob-
čerstvení na Radniční ulici
v Rýmařově odcizit dámskou
kabelku. Seniorka si odložila
svou kabelku u stolu a šla si ob-
jednat jídlo k pultu. Tohoto vy-
užil podezřelý a kabelku odcizil.
Starší ženě tak vznikla škoda 
okolo 250 Kč. Podezřelý již byl
za obdobný přečin v dubnu le-
tošního roku Okresním soudem
v Olomouci odsouzen k trestu 
obecně prospěšných prací. 

Z podkladů komisařky
por. Ing. Ivany Křištofové

Divadelní soubor Mahen zve na pohádku
Pro letošní rok připravilo divadlo Mahen Rýmařov nejen pro nejmenší
děti, ale i studenty a dospělé, krásnou pohádku se známými písničkami.
Pohádka se jmenuje Kašpárek a Kopřivka a napsal ji Jaroslav Koloděj.
Opět se setkáme s milým Kašpárkem (R. Koláriková), který nás bude
celou pohádkou provázet. Všichni se můžete těšit na krásnou princeznu
Karolínku (P. Zieglerová st.), statečného Honzíka (P. Konštacký), staro-
stlivou královnu (V. Vykrutíková) a krále (M. Holouš), loupežníky 
(J. Konečný a D. Šoltes), kuchaře (M. Kříž) a kuchtíka (K. Koláriková),
vodníka (J. Steiner) a žabku (P. Zieglerová ml.), ježibabu Pedikolu 
(J. Stehlíková) a moudrého Děda Vševěda (Z. Rychlý).
Pohádku vám sehrajeme v úterý 26. června 2012 v 17 hodin
v Městském divadle Rýmařov. Vstupenky jsou k dostání u pokladny di-
vadla před představením.

Do divadla vás zvou kouzelné pohádkové postavičky

Foto: Mahen
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Zámecká sezóna 2012 v Janovicích
Zámek v Janovicích byl od 16. sto-
letí až do 2. světové války centrem
janovického panství a sídlem ma-
jitelů tohoto území. Z původní tvr-
ze se v průběhu času stal rene-
sanční zámek luteránských Hoff-
mannů z Grünbüchlu. Členové ro-
du Harrachů, kteří panství získali
v první polovině 18. století, jej po-
zději přestavěli na rozsáhlé sídlo
současné podoby. Po neslavném
osudu v průběhu 20. století a po
posledních několika letech, kdy
byl zámek opuštěn a nevyužíván,
se do něj v letošním roce opět vrá-
tí život.
Sezóna začne 29. června koncer-
tem barokní hudby v podání skupi-
ny Capella Antiqua Brunensis
a vernisáže velkoformátových do-
bových fotografií zámku a výtvar-
ných děl místních dětí a klientů so-
ciálně terapeutické dílny Buřinka.
V průběhu července až září bude
v konkrétní hodiny zpřístupněna
galerie zmíněných fotografií a děl
a konat se budou také komentova-
né prohlídky. Na zámku proběh-
nou během července a srpna také
dvě autorská čtení; 12. 7. Petry
Braunové a Jitky Smutné a 2. 8.
z knih Ireny Šindlářové. Zámecká
sezóna 2012 vyvrcholí víkendo-
vým historickým festivalem 
s ukázkami středověkého ležení,
her apod., jehož součástí bude také
dobový jarmark. Sezónu zakončí
11. října koncert vážné hudby.
Uvedené akce jsou naplánovány
v rámci projektu „VIVAT HISTO-
RIA“, který je spolufinancován
z fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Praděd, městem Rýmařov 
a realizován Městským muzeem
Rýmařov. Více informací se může-
te dozvědět na webových stránkách
projektu www.vivathistoria.web-
node.cz nebo v Informačním cent-
ru při Městském muzeu Rýmařov.
Na jednotlivé akce vás srdečně
zveme a těšíme se na vaši návště-
vu. Městské muzeum Rýmařov
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Stanislav Diviš ze skupiny Tvrdohlaví v Galerii Octopus
Sdružení Octopus zahájí 30. čer-
vna v 16 hodin v prostorách stej-
nojmenné galerie v Městském
muzeu Rýmařov výstavu obrazů
Stanislava Diviše (nar. 1953), kte-
rý patří mezi nejvýznamnější
představitele českého a evropské-
ho výtvarného umění generace 
80. let 20. století. Tím Octopus po-
kračuje v záměru představovat
vedle regionálních výtvarníků
a klasiků našeho umění především
současné špičky a aktuální směry
v českém prostředí (dříve např.
Vladimíra Kokoliu, Davida Cajt-
hamla nebo Petra Vášu). Výstavu
zahájí Jindřich Štreit, který počát-
kem 90. let hostil v prostorách blíz-
kého hradu Sovince dnes legendár-
ní a respektovanou výtvarnou sku-
pinu Tvrdohlaví a v průběhu po-
sledního desetiletí samostatně ně-
které členy této skupiny (Jaroslava
Rónu, Čestmíra Sušku). Zásadní
postavou Tvrdohlavých je i náš
červencový host Stanislav Diviš.
V polovině 80. let nebylo jeho 
umění pro socialistickou školu při-
jatelné, o to významněji se ale po-
dílel na neoficiální tvorbě a pre-
zentaci jiného, nepovoleného,
v podstatě zakázaného umění.
V roce 1984 společně s Jiřím Da-
videm organizoval první Kon-

frontace, v roce 1985 byl donucen
ukončit studia na Akademii vý-
tvarných umění a v roce 1987 se
stal zakládající osobností legen-
dární výtvarné skupiny Tvrdohla-
ví. Je nutno také připomenout rok
1988, kdy dokončil obraz
Instruktáž dojení, manifest výtvar-
ného směru vědeckého realismu,
který je osobním vkladem autora
do dějin výtvarného umění.
V témže roce se zúčastnil výstavy
Graz 88 v Rakousku: „Pro mě vů-
bec nejdůležitější zahraniční vý-
stava. Byl jsem zařazen na světo-
vou výstavu, kterou dělal P. Pa-
kesch. Z východního bloku jsem
tam byl já, jeden Polák a dva
Rusové. A jinak tam byli dnes hod-
ně známí lidi, jako Němec Herold
a Američan Mike Kelly, s kterým
jsem byl v jedný místnosti, Liz
Larner, Jenifer Bolland, Heimo
Zolbernik, Zvězdočotov, Vinogra-
dov a další. Byla to tehdy aktuální
výstava a mně hodně a na řadu let
pomohla,“ komentuje Stanislav
Diviš.
Po roce 1989 se kromě rozvíjení
vlastní tvorby věnoval rovněž pe-
dagogické činnosti, v letech 1994-
6 byl odborným asistentem v ate-
liéru současných tendencí Jiřího
Davida na AVU v Praze, v letech

2003-10 vedl ateliér malby na
VŠUP v Praze. Trvale se usadil
v malé vesničce Vidice poblíž
Kutné Hory.
Divišova tvorba se odvíjí v kon-
ceptuálních sériích na určité téma.
V devadesátých letech vytvořil or-
namentální cyklus Spartakiády,

k němuž se vrací souborem Vzpo-
mínky na Spartakiády, kde staré
téma variuje. Další obrazové celky
Střepy paměti a Zbytky pocházejí
z devadesátých let i současnosti
a jejich námětem je konkrétní sku-
tečnost, která je abstrahována.
Stanislav Diviš je též originálním
hudebníkem. Jeho skupina Krásné
nové stroj vznikla už v roce 1982.
Na začátku tvořili tento rockový
bigband pouze tři lidé - dirigent

a zpěvák S. Diviš (duchovní otec
souboru), kytarista Robert Ne-
břenský a tanečník a příležitostný
zpěvák Martin Choura. Se tříčlen-
ným jádrem spolupracovali kyta-
rista Bohumil Dvořák a baskyta-
rista Pavel Jakub Ryba, který
ovšem vzápětí přestoupil do Kra-

tochvílova Jazz Q. Jsou celkem
nenápadní, v televizi na ně nenara-
zíte. Od počátku byla jejich cha-
rakteristickým znakem početná
dechová sekce, čímž předběhli
dnešní módu funkových, soulo-
vých či na r’n’b kapel. Bývalí čle-
nové po odchodu stáli u zrodu tak
významných jmen na české scéně,
jako jsou Ženy či Vltava... Snad se
nám podaří tuto originální hudeb-
ní sešlost brzy zhlédnout též
v Rýmařově.
V roce 1988 vyšla Stanislavu
Divišovi tiskem nádherná mono-
grafie i s přiloženým CD „KNS“.
Rýmařovská výstava bude unikát-
ním výběrem drobnějších prací,
které takto pohromadě instalovány
nikdy nebyly. Vřele ji doporučuje-
me všem, nejen milovníkům umě-
ní. Nenechte si výjimečnou udá-
lost za přítomnosti autora ujít.
Výstava bude k vidění od 30. čer-
vna do 24. července v Galerii
Octopus. Jste vřele vítáni! 

Sdružení Octopus

Krásné nové stroje

Tvrdohlaví

Stanislav Diviš
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Napfiíã nûkdej‰ím âeskoslovenskem,
od Nové Sedlice aÏ do A‰e, vedla tra-
sa charitativní cyklotour s názvem
Na kole dûtem. Její úãastníci v ãele
s Josefem Zimovãákem zdolali od 
2. do 16. ãervna ãtrnáct etap v délce
80 aÏ 180 km a nav‰tívili pfiitom 
423 mûst a obcí Slovenska, âeska,
ale i Polska, Rakouska a Nûmecka.
V nedûli 10. ãervna se peloton zasta-
vil v R˘mafiovû.
„My, kdo máme štěstí, že jsme
zdraví, musíme pomáhat těm, kdo
ho mají méně,“ zní hlavní posel-
ství sportovního projektu Na kole
dětem, který se s pomocí partnerů
i dárců z řad veřejnosti snaží pod-
pořit léčbu onkologicky nemoc-
ných dětí. Charitativní akci svou
účastí kromě Josefa Zimovčáka
na historickém velocipedu nebo
krasojezdkyně Martiny Štepán-
kové a řady dalších cyklistů pod-
pořil např. chirurg prof. MUDr.
Pavel Pafko, byla však otevřená
pro všechny, kdo měli zájem při-
pojit se do pelotonu. Josefa
Zimovčáka na vysokém kole tak

během tour doprovázela početná
skupina profesionálních i amatér-
ských sportovců všeho věku.
Peloton zastavoval na krátké od-
počinkové pauzy v jednotlivých
hostitelských městech, která jeho
návštěvu často doprovázela kul-
turním a sportovním programem.
Rýmařov figuroval na trase 8. eta-
py, tedy na počátku druhé půle
cyklotour. Osmá etapa patřila me-
zi nejdelší (152 km) a ve finále
nejnáročnější, vedla z Brna přes
Plumlov, Olomouc a Rýmařov až
na Praděd. Poslední úsek z Rý-
mařova na vrchol Jeseníků však
cyklisté po konzultaci s horskou
službou kvůli silnému dešti vy-
pustili a po zastávce na rýmařov-
ském náměstí Míru odjeli přímo
do Bruntálu, odkud na druhý den
pokračovali devátou etapou smě-
rem do Rožnova pod Radhoštěm.
Středisko volného času Rýmařov
ve spolupráci se Základní umě-
leckou školou Rýmařov připravi-
lo na nedělní odpoledne dopro-
vodný program. Hudebním vy-

stoupením jej zahájily tři školní
kapely ZUŠ včetně ZUŠkabandu,
následovaly dvě choreografie
v podání břišních tanečnic ze
skupiny Neila SVČ a ve finále 
ukázka cyklistického umění kra-
sojezdkyně Martiny Štepánkové.
Pro nejmenší byl připraven závod
na kolech, koloběžkách nebo od-
rážedlech. „Chtěla bych poděko-
vat základní umělecké škole
i pracovníkům SVČ za přípravu
programu nedělního odpoledne,“
vzkázala organizátorům ředitelka

SVČ Rýmařov Marcela Pavlová.
Celé odpoledne provázel déšť, pe-
loton, který dorazil na náměstí
Míru kolem 15. hodiny, přesto spo-
lu se starostou Petrem Kloudou při-
vítal početný zástup diváků. Ti se
kromě setkání s Josefem Zimov-
čákem a ostatními účastníky tour
mohli zapojit do veřejné sbírky na
podporu dětí s onkologickým one-
mocněním, ať zakoupením triček
a dalších propagačních předmětů
nebo příspěvkem na účet projektu
107-484410267/0100. ZN
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Rýmařovští hiphopoví tanečníci
sklízejí medaile

Dvě zlaté medaile a jedna stříbr-
ná - takového úspěchu dosáhla
nedávno taneční skupina
Move2you Střediska volného ča-
su Rýmařov, která se věnuje sty-
lům street dance a street show.
Úspěchy rýmařovských taneční-
ků je vynesly na soutěže Hot
Dance ve Valašském Meziříčí
a Dance Evolution v Přerově.
Na soutěži Hot Dance startovalo
92 choreografií, z toho dvě při-
vezla Move2you. Street dance
choreografie s názvem „Hecík“
zde vybojovala 2. místo, street
show choreografie s názvem
I Need a Dollar dokonce zlato!
Na soutěž Dance Evolution do-

razilo 1150 tanečníků z celé
Moravy. Move2you soutěžilo
s show I Need a Dollar, s níž ob-
hájilo zlatou medaili.
„Jsme moc šťastní! Děkujeme
Petře za všechno, co pro nás dě-
lá, kolik s námi tráví času, za tr-
pělivost, skvělé nápady, dokona-
lou práci, prostě za všechno!
Po každé soutěži nám cinkaly
medaile na krku. Jsou to ty nej-
krásnější pocity, které si můžeme
ze soutěže odvážet. Ještě jednou
moc děkujeme Petře Čechové,
naší choreografce a vedoucí,“
řekli tanečníci z Move2you. 

Taneční skupina
Move2you SVČ Rýmařov

Cyklisté podpořili sbírku pro onkologicky nemocné děti

Foto: M. Škoda

Foto: archiv Move2you
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři,

když je pěkné počasí. Niccolo Machiavelli
Známá i neznámá výročí

17. 6. 1882 nar. Igor Stravinskij, ruský skladatel (zemř. 6. 4. 1971)
- 130. výročí narození

18. 6. 1982 zemř. Roman Jakobson, ruský lingvista, sémiotik, literár-
ní teoretik a historik (nar. 11. 10. 1896) - 30. výročí úmrtí

19. 6. 1947 zemř. Ferenc Futurista, vl. jm. František Fiala, herec,
zpěvák a režisér (nar. 7. 12. 1891) - 65. výročí úmrtí

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

20. 6. 1722 zemř. Kryštof Dientzenhofer, německý stavitel půso-
bící v Čechách (nar. 7. 7. 1655) - 290. výročí úmrtí

21. 6. 1957 zemř. František Kupka, malíř, grafik a ilustrátor (nar.
23. 9. 1871) - 55. výročí úmrtí

22. 6. 1527 zemř. Niccolo Machiavelli, italský politik, historik a li-
terát (nar. 3. 5. 1469) - 485. výročí úmrtí

25. 6. 1767 zemř. Georg Philipp Telemann, německý skladatel
(nar. 14. 3. 1681) - 245. výročí úmrtí

26. 6. Mezinárodní den proti zneužívání drog a jejich ne-
zákonnému rozšiřování, od roku 1988 (OSN)

26. 6. 1937 zemř. Václav Tille, literární historik, autor pohádek
(pseud. V. Říha), překladatel a divadelní kritik (nar. 16. 2.
1867) - 75. výročí úmrtí

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

28. 6. 1577 nar. Peter Paul Rubens, vlámský malíř (zemř. 30. 5.
1640) - 435. výročí narození

28. 6. 1712 nar. Jean-Jacques Rousseau, francouzský spisovatel,
filosof, skladatel a hudební teoretik (zemř. 2. 7. 1778) 
- 300. výročí narození

28. 6. 1867 nar. Luigi Pirandello, italský spisovatel, kritik a diva-
delní režisér, nositel Nobelovy ceny (zemř. 10. 12.
1936) - 145. výročí narození

28. 6. 1912 zemř. Josef Václav Sládek, básník, překladatel a pub-
licista (nar. 27. 10. 1845) - 100. výročí úmrtí

28. 6. 1922 zemř. Velemir Chlebnikov, ruský básník, představitel
futurismu (nar. 9. 11. 1885) - 90. výročí úmrtí

28. 6. 1947 zemř. Stanislav Kostka Neumann, básník (nar. 5. 6.
1875) - 65. výročí úmrtí

âERVEN 2012
16. 6. TS NEILA SVČ Rýmařov - Mistrovství ČR

Belly Dance Tábor
18.-21. 6. 9.00-17.00 SVČ Svět hlíny a barev - výstava 

ZK SVČ - keramiky, výtvarky 
a paličkování

19. 6. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou
21. 6. 16.00 SVČ Derniéra výstavy Svět hlíny a barev

Stolečku, prostři se - ukázky práce
ZK Kouzelné vaření

22. 6. 14.00 SVČ Závěrečná PC herna
30. 6. 14.00 Kavárna Prestigefest 2012 - festival

DJ Stanley domácích kapel
club 13

Středisko volného času zve na výstavu

SVĚT HLÍNY A BAREV
* keramika * výtvarka * paličkování

* kreativ * vaření
Ukázka stolničení - Stolečku, prostři se

18. - 21. června 2012 v 16 hodin
derniéra 21. 6. v 16 hodin

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Vít Štanglica .................................................................. Janovice
Barbora Valová ............................................................... Janovice

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Radoslav Šír - Rýmařov .................................................... 81 let
Marie Zapletalová - Jamartice ........................................... 81 let
Vlasta Lustigová - Rýmařov .............................................. 82 let
Erika Maková - Janovice ................................................... 82 let
Anna Pavlíková - Rýmařov ................................................ 88 let
Emilie Blablová - Rýmařov ............................................... 93 let

Rozloučili jsme se
Bohumil Veselka - Rýmařov ............................................ 1938
František Neumann - Rýmařov ........................................ 1952
Ladislav Chladný - Rýmařov ........................................... 1950
Antonín Kalandřík - Rýmařov ......................................... 1930

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřání
22. 6. 2012 oslaví své krásné 90. narozeniny

naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička
paní Růženka Furiková z Janovic.

Svět by byl hezčí a příjemnější, kdyby
bylo víc takových lidí, jako jsi Ty.

Dík za to, že jsi. Děkujeme Ti za lás-
ku, kterou nám stále dáváš.
Máme Tě všichni moc rádi.

Přejeme Ti hlavně zdraví a abys tu
s námi byla nejmíň do sta let.

Dcera Růža, vnučky Jana, Iva, Silvie
a vnuk Leo s rodinami,

osm pravnoučat a tři prapravnučky
posílají velkou pusu.

Městská knihovna
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Soutěž Marie Kodovské

Lukáš Berný: Svatnička
Když se Lumír Mrázek narodil, jeho matka
z něj chtěla mít spisovatele. Proto přesvědčila
svého muže, dělníka ve šroubárně, že musí mít
vzletné a poetické jméno. Tedy Lumír. Lumír
Mrázek. Její muž nad tím mávl rukou a řekl, že
si lidi budou myslet, že je teplej. Věc tím pova-
žoval za vyřízenou.
A tak se Lumír Mrázek stal spisovatelem už bě-
hem prvních hodin svého života, vlastně ještě
dříve, v očích matky jím byl už dávno, ale ofi-
ciálně bylo vše stvrzeno až zápisem do archů
porodnice.
Po čtyřiceti letech si Lumír na porodnici po-
chopitelně ani nevzpomněl. Pracoval jako hlí-
dač parkoviště ve Vysočanech, měl tam malý
domek, jaký se převáží na korbách nákladních
vozů, stůl z překližky, židli, kterou musel každý
den srazit k sobě, aby se úplně nerozklížila, ra-
mínko pověšené na šroubu na stěně, malou pře-
nosnou ledničku a ještě menší televizi, která
tehdy ještě na stříbrnou anténu chytala špatný
černobílý signál. Víc toho v práci neměl. Neměl
psa ani pistoli, jak si představoval, když jako
hlídač nastupoval. Pistoli? Zbláznil ste se? Na
koho jako chcete střílet? A čokla by vám stejně
otrávili. Tak byl hlídačem bez psa a beze zbra-
ně. Zloděje by asi musel přeprat.
Lumír svou matku ctil a vždycky říkal, že je spi-
sovatel. Matka jej nutila číst odmalička, a když
ve škole do slohové práce opsal jednu z povídek
Boženy Němcové, dostal za ni výbornou a ma-
minka byla moc pyšná. Lumírovo literární dílo
bylo bohaté, psal dvě slohové práce ročně
a v psaní pokračoval i po skončení školní do-
cházky. Napsal na tři tisíce fragmentů povídek,
fejetonů a básní. Byl plodným autorem a čekal
na svůj průlom v oficiálním tisku. Ve své práci
se nudil, a tedy měl čas na tvoření i tam.
Jednou, jel zrovna tramvají do práce, nahlédl
přes rameno cestující dámy do časopisu, který
držela v rukou. Na přední straně bylo mnoho 
upoutávek a Lumíra zaujal titulek ‘Pleť bez chyb-
ničky’. Chybnička. To je slovo, řekl si, hned
o tom musím napsat. Neologismus v české pub-
licistice. Chybnička. Celý den pak vymýšlel fe-
jeton na téma ‘chybnička’. Napsal nakonec dvě
stránky a přemýšlel, kterým novinám je pošle.
Hledal proto inspiraci a prohlížel novinový stá-
nek druhý den ráno. Vedle stánku ležely sváza-

né tiskoviny, které se minulého dne neprodaly
a čekaly na svou recyklační šanci. Lumírovi ne-
uteklo, že na vrchu leží právě časopis, který jej
předešlého dne k napsání článku inspiroval, sví-
til na něm titulek: ‘Pleť bez chybičky’. Zůstal
stát a jen se nevěřícně na časopis díval. ‘Pleť
bez chybičky’. ‘Bez chybičky’. ‘Bez ch-y-b-i-
č-k-y’. Musel se včera přehlédnout, žádná
chybnička neexistuje. Napsal dvoustránkové
čtení o něčem, co nikdy neexistovalo.
Jeho dílo tím ale neutrpělo, do archivu přibyla
další nevydaná perla, další fragment bibliogra-
fie Lumíra Mrázka. Unreleased.
Vždycky když Lumír začínal psát, připadal si
jako lokomotiva vyjíždějící z nádraží. Energií
nabitý stroj, který pomalu roztáčí kola a přitáh-
ne na sebe pozornost tun oceli, kterou pohne.
Když dopisoval, připadal si, že vyjel po špatné
koleji, po slepé koleji z nádraží, která po osm-
desáti metrech končí v bezovém keři. Kolem ní
pak bez problémů projíždějí silnější a rychlejší
soupravy. Ale co, jsem hlídač, mám důležité po-
slání, i když nemám pistoli. Mám funkci. Mám
šlechetné poslání, bojuji proti zlu. Tak jako
Robin Hood... No.., ten vlastně kradl. Ale pro
dobrou věc. No ale. tak jako král Artuš, ten měl
taky vznešené poslání, taky bojoval proti zlu.
I když... král je král. Tak jsem jako... zkrátka...
jako strážce. Jako strážce něčeho velkého. Mám
prostě důležité poslání. A musím psát.

Na parkoviště přijela Škoda Fabia. Jistě by ni-
jak zvlášť Lumírovu pozornost neupoutala,
kdyby z ní nevystoupila jeptiška. Jeptiška ve
Škodě Fabii byla věc hodna nového fragmentu.
Bezesporu. Ale tato jeptiška nejen, že vystoupi-
la z fabie, ale vzápětí si nasadila sluneční brýle
a rychlým krokem odešla z parkoviště směrem
ke Kolbence. To byla na Lumírův fragment pří-
liš silná kombinace dojmů.
Vznešené poslání boží, úcta sta a staleté tradice,
pokoru vyzařující rozdíl černé a bílé barvy, váž-
nost víry, kterou symbolizuje muž, ač roditel-
kou je žena, pater noster, celibát a pokušení.
Jeptiška pro Lumíra představovala tak pevný
symbol, lidskou víru, že sluneční brýle a Škoda
Fabia se k němu prostě nedaly přidat. Měl chuť
se na jeptišku rozkřiknout, vynadat jí a brýle
rozšlapat. Objet auto klíčem, proříznout pneu-

matiky a zapálit jej. Jak jen může... jak může,
vždyť musí každou noc prosit za odpuštění Pána
Boha. A on jí přece nemůže odpustit sluneční
brýle, jak by mohl, copak Bůh nosí sluneční
brýle!
Lumírův otec říkal, že je ateista, dělal šrouby,
ruce měl věčně špinavé a oblečení zamaštěné.
O Bohu říkal jen jednu věc, jednou prý zkusil
být člověkem - a jak dopadl. To že má být do-
konalý Bůh? Ale Lumír věděl, že otec je dobrý
člověk a ruce má špinavé vždy jen od oleje. Byl
si jistý, že jestli jsou v nebi potřeba šrouby, je-
ho otec je tam dělá. S Pánem Bohem se jistě
dávno smířili a večer u jedné láhve piva spolu
probírají výhody křížových a příčných hlavic
mosazných šroubů.
Lumír vzpomínal na svého otce, když se jeptiš-
ka zatím vrátila ke své fabii. V ruce držela na-
nuk. Cuc na kládě. Lumír Mrázek se znovu roz-
čílil. Kdo jí dal právo lízat zmrzlinu? Jí, jeptiš-
ce! Nechala otevřené dveře auta, čekala, až ne-
snesitelné vedro alespoň částečně z auta vyžene
téměř stojící vzduch, a přitom lízala svůj nanuk.
Lumír se prudce zvedl a chystal se jít jí vynadat,
znovu dostal chuť se rozkřiknout, co si to vůbec
dovoluje!
Pak ale dostal strach. Smí se křičet na jeptišku?
Představil si sebe, jak by stál mezi červenou da-
cií a tmavě zeleným peugeotem a ječel by na
jeptišku jako šílený. Ona by asi jen stála a sho-
vívavě se na něj dívala, ona ví, kde je Bůh, ona
by měla soucit, jistě by nekřičela, jeptišky ni-
kdy nekřičí. Ona je přece světicí. Třeba jednou
dostane svatozář a Bůh jí skrze nějakého pro-
středníka přidělí jedno datum v kalendáři, které
pak už bude jejím svátkem.
Svátek je od slova svatý. Chybnička je od slova
chyba. Svatnička je od slova svatá. Svátek sva-
té svatničky. Svatnička je jeptiška, která líže
zmrzlinu, nosí sluneční brýle a jezdí Škodou
Fabií. Lumír zalezl pod stůl, protože se bál vi-
dět a být viděn. Napsal tam fragment, který po-
jmenoval Svatnička.

Jeptišce tak odpustil a Bůh mu snad odpustil je-
ho chvilkové rozhořčení. Lumír byl spokojen,
jeho duše se znovu uklidnila, český jazyk získal
nové slovo a literární svět byl bohatší o nové
dílko Lumíra Mrázka.

Moravskoslezský kraj informuje

Otevření Naučné stezky Velká kotlina
Moravskoslezsk˘ kraj se v rámci
projektu Jednotn˘ informaãní a ko-
munikaãní systém ochrany pfiírody
v NUTS II Moravskoslezsko podílel na
obnovení nauãné stezky Velká kotlina.
Slavnostní otevfiení probûhlo v sobo-
tu 9. ãervna v Karlovû pod Pradûdem
v místû turistického rozcestí modré
a zelené turistické trasy Karlov - Mo-
ravice.
Naučná stezka měří asi 5,5 km
a návštěvník zdolá převýšení 

540 m. Na zhruba dvouhodinové
trase je rozmístěno 11 zastavení,
u nichž se turisté dovědí mnoho
zajímavostí nejen o Velké kotlině,
ale také o přírodních podmínkách
a historii území v jejím okolí.
Stezka je dovede k nejúžasnější
scenérii Jeseníků, která svými ro-

zeklanými skalisky, jarními vo-
dopády, do léta ležícím sněhem
a nebezpečnou zimou připomíná
velehory. Začíná na západním
konci Karlova a vede podél říčky
Moravice a dál po modré turistic-
ké značce směrem na Ovčárnu.
„Obnovit naučnou stezku v tak
unikátním území, které se svým
druhovým bohatstvím řadí na
první místo v České republice,
není jednoduché. Princip part-

nerství, na němž je projekt vysta-
věn, svěřil tuto úlohu Sprá-
vě chráněné krajinné oblasti
Jeseníky a Společnosti pro příro-
du a krajinu Actaea. Jim, ale
i obci Malá Morávka a spolku
Přátelé Vrbenska, kteří se spolu-
podílejí na slavnostním otevření,
patří mé velké uznání,“ řekl 
1. náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje Miroslav Novák.
„Budu rád, když do Velké kotliny

-12-2012  13.6.2012 15:17  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2012

17

Úsměvně

Na tu slevu si připlatím
Zimní, letní, sezónní, vánoční, jarní. Důvod ke
slevě se najde vždycky. Mnohdy se nám „ak-
ce“ nevyplatí. Třeba budeme brzy muset naku-
povat znova.
Často nám v obchodě při omylu vysvětlují, že
akce začíná až zítra, oni se však na ni připravi-
li už dnes a zapomněli změnit ceny v kase, ne-
bo že výprodej už skončil, ale ještě nebyly od-
straněny staré cedulky v prodejně. 85 procent
lidí potvrdilo, že zboží vybírá podle akčních
letáků. Těch se u nás tiskne přes 400 kusů na
hlavu ročně. Stojí to 10 miliard korun (!).
Káva, mléko a dětské pleny jsou za „normál-
ní“ cenu neprodejné. Skoro. Jaké triky se nej-
častěji objeví? Slevy jen na něco. V letácích
levně, v regálech draze. Sleva bez záruky. - To
je lež jako věž, ze zákona je záruka 24 měsíců.
Další je kouzlení s původní cenou, přelepení,
uvedení v eurech, a tak je sleva hodně vysoká.
Taky špatně spočítaná sleva, najednou je ze 
30 % pouhých 25 %.
Majitel oděvní firmy Bushman se pokusil
o odvážnou recesi namířenou na české zákaz-

níky. Do svých krámů vyvěsil cedule „Sleva
90 % na hadry“. Myslel tím hadry na podlahu
a nabízel je za dvě koruny. Většina zákazníků
se tomu zasmála, hodně však bylo i těch, co je
chodili vykupovat. Omezili tedy počet hadrů
na osobu. To je dost černý humor.

Ze snahy prodat se u nás stalo šílenství. A kam
to vede? V uzeninách není maso, v džemech
není ovoce a z piva je europivo. Svět se zbláz-
nil. Držte se... Pivo dnes z PETky, zítra z taš-
ky. Stanislav Bernard, majitel rodinného pivo-
varu, říká: „Proti slevě nic nemám. Já ale sle-
vové harakiri odmítám. Moje heslo zní:
Kvalitní musí být drahé.“
Češi si dokonce oblíbili obchody, kde se pro-

dává zboží, jemuž vypršela minimální trvanli-
vost. Šiška salámu za dvacku. No nekup to.
Chci dát slevu na jablka? Nakoupím je na
Slovensku a budu je vydávat za italská. Rohlík
bude kratší, med nastavím sirupem a sáček
s chipsy bude nafouklý vzduchem. No a más-
lo váží 240 g místo deklarovaného čtvrtkila.
Kouzlit se dá také s prášky na praní. Že bych
ho převažovala, sem tam deset deka a k tomu
ještě 30 procent zdarma! Do obchodu budu
chodit s lupou, kalkulačkou a skládací židlič-
kou. V obuvi (tedy prodejně) se objeví poutač
„Sleva až 70 %“. Zlevněné mají pouze tkanič-
ky do bot. Ostatní nemusejí mít. A když, tak
neznatelně anebo pouze pár kusů.
U nás platí volná tvorba cen. Dříve byly ceny
všude stejné, dnes máme dokonce slevy z in-
ternetu, existuje Slevomat, Vykup to i Zapa-
katel. V Praze se nedávno konala konference
s názvem „Konec výprodeje - ať žije značka!“.
Přátelé, končím. V Polsku mají prý levnější
benzín. Musíme tam zajet! 

Si

zamíří co nejvíc návštěvníků
a budou mít na paměti, jak cenné
a křehké bohatství je pro ně ukry-
to v tomto krásném zákoutí naše-
ho kraje,“ dodal.
Botanická nebo zoologická za-
hrada Jeseníků, jak se Velké kot-
lině přezdívá, patří k nejpozoru-
hodnějším a nejvýznamnějším
přírodovědeckým lokalitám střed-
ní Evropy. Je součástí národní
přírodní rezervace Praděd a její
význam spočívá především v je-
jím druhovém bohatství, pestrosti
a rozmanitosti rostlinných a živo-
čišných společenstev.
Aby mohla být příroda této rezer-

vace zpřístupněna veřejnosti, byla
zde roku 1971 Správou chráněné
krajinné oblasti vybudována na-

učná stezka. Dnešní podobu do-
stala v roce 2011, a to díky pro-
jektu „Jednotný informační a ko-

munikační systém ochrany příro-
dy v NUTS II Moravskoslezsko“,
který za finanční podpory progra-
mu Evropské unie LIFE+ realizu-
je Moravskoslezský kraj spolu
s partnery, Ministerstvem životní-
ho prostředí, Agenturou ochrany
přírody a krajiny České republiky,
Lesy České republiky, s. p., Acta-
eou, společností pro přírodu
a krajinu, Občanským sdružením
Hájenka a Základní organizací
Českého svazu ochránců přírody
Salamandr. 

Bc. Šárka Vlčková,
tisková mluvčí,

odbor kancelář hejtmana kraje

Osadní výbory informují
Den dětí a kácení máje ve Stránském

Rok se s rokem sešel a 2. června
ve Stránském opět padla májka

k zemi. Padla i za přispění našich
nejmenších, kteří nás překvapili

v dřevorubeckých dovednostech.
Děti tato činnost tak zaujala, že
sekyrka musela být raději ulože-
na na bezpečné místo.
Již to naznačuje, že tento den byl
věnován hlavně dětem a oslavě
jejich svátku - Mezinárodního
dne dětí. Byl pro ně připraven
den plný zábavy a soutěží, za kte-
ré byly také patřičně odměněny.
I přes nepřízeň počasí se děti se-
šly v hojném počtu a program je
podle jejich reakcí velmi zaujal.
Projížďka na koni, kterou pro ně
připravilo Občanské sdružení
Stránské, bylo jistě pěkným
zpestřením. Dospělí si také přišli
na své při sledování, jak bravurně
a s úsměvem na tvářích jejich ra-
tolesti zvládají připravené soutě-

že, za které je čekala zasloužená
odměna.
K poslechu a tanci opět zahrála
skupina Rotor, která dokázala i za
chladného večera účastníky akce
rozproudit. Připravená tombola
také jistě potěšila, jak kvalitou,
tak kvantitou cen - bylo jich cel-
kem 86.
Na závěr patří poděkování našim
sponzorům - Rybářské nej Lenka
Kačurová Bruntál, Havlík OPAL,
s. r. o., Bruntál, Zelená lékárna 
p. Byrtus Bruntál, p. Glumbík.
Děkujeme také městu Rýmařovu
za příspěvek na organizaci této
akce. Za rok na viděnou se těší
Osadní výbor Stránské. 

Foto a text: Radek Kristin,
Osadní výbor Stránské

Foto: MSK
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Sezóna na Sovinci se rozběhla
v rychlém tempu kulturních ví-
kendových akcí. Kromě oblíbe-
ných pořadů dlouholetých spolu-
pracovníků Muzea v Bruntále, jež
hrad Sovinec spravuje, letos vstu-
pují do hry nové pořadatelské
subjekty. Ty se snaží zaujmout ne-
jen stálé návštěvníky hradu, ale
přilákat na nové atrakce i další.
Letos poprvé se na hradě uskuteč-
ní víkend nazvaný Sovinecký
šperk. Za názvem atraktivním ze-
jména pro dámy se skrývá akce
pestrého zaměření. Návštěvníci
hradu najdou veliký řemeslný jar-
mark šperkařů z celé republiky,
kteří budou své umění předvádět,

prodávat a navíc budou po celý
víkend vzájemně soutěžit o nej-
hezčí šperk. K tomu čeká návštěv-
níky další velké lákadlo - výstava
filmových kostýmů z barrandov-
ských ateliérů. V rytířském sále
budou vystaveny kostýmy z vý-
pravného seriálu Borgiové i ze
známých českých pohádek,
v hradním lapidáriu budou k vidě-
ní filmové šperky a možná se ob-
jeví i prsten princezny Arabely.
Pánové si ale také přijdou na své,
a to při šermířských vystoupeních
mušketýrů Magna Moravia a sku-
piny Taurus z Brna. Akce proběh-
ne o víkendu 23.-24. června.
O týden později, 30. června, čeká

na filmové fanoušky tradiční
Filmová noc. Letos nabídne sku-
tečnou lahůdku - kdo by nechtěl
zhlédnout legendární Marketu
Lazarovou přímo v prostorách
středověkého hradu? Program
začne v 18 hod. hudební produkcí
a po setmění se začne promítat to-
to temné drama ze středověku.
Určitě půjde o zážitek, na který
budou diváci dlouho vzpomínat.
Milovníky mušketýrů, vojenské
historie a také všechny odvážné
děti potěší zatím nejdelší akce,
která se kdy na hradě konala -
čtyřdenní Hon na hradní bestii,
který proběhne 5.-8. července. Po
celou dobu budete moci prožívat
s mušketýry život na vojenské
pevnosti - vojáci totiž nebudou je-
nom na scéně, ale najdete je po
celém hradě. Budou tu mít svoje
ležení i polní kuchyni, návštěvní-
ci se od sličných markytánek do-
zvědí leccos o chutích drsných
vojáků a třeba se i přiučí, jak uva-

řit pro mušketýrský pluk.
Odvážné děti se budou moci zú-
častnit honu na hradní bestii - by-
tost nadpřirozenou, která se obje-
vuje nečekaně na různých mís-
tech, ale šikovní malí bojovníci ji
během her rozmístěných po ce-
lém hradě jistě pomůžou polapit.
Pro rozptýlení při válečných udá-
lostech zahraje také historická
muzika. Vystoupí známé olo-
moucké skupiny Salva Quardia,
Adorea a Alt-Starhemberk.
Během všech akcí jsou samozřej-
mě k dispozici naši hradní prů-
vodci, kteří zájemce provedou ex-
pozicemi a zavedou je i na vyhlíd-
kovou hradní věž, kde kromě nád-
herného rozhledu do okolních le-
sů čeká výstava a prodejna turis-
tických známek. Více se o akcích
i o hradě dozvíte na www.hradso-
vinec.cz. Těšíme se na všechny
návštěvníky. 

Bc. Kateřina Jarmarová,
kastelánka hradu Sovince

Úspěšný výlet
za kopanou do Rakouska

Skupina rýmařovských skal-
ních fanoušků důstojně repre-
zentovala naše město v rakous-
kém městě Hartbergu na utkání
českého národního týmu s Izra-
elem, v rámci příprav na 
EURO 2012. Mimo jiné se Rý-
mařováci setkali s hráči, pobe-
sedovali s Petrem Čechem

a přivezli si vyhrané dresy ná-
rodního mužstva (viz foto).
„Byl to prima zážitek,“ řekl ve-
doucí celé skupiny Honza
Štěpaník. Tak, fanoušci, teď na
shledanou na zápasech EURA
2012 na „základně“. Jsme na
vás připraveni po všech strán-
kách. Foto a text: Jan Černý

Akce hradu Sovince

Na Sovinci se sejdou šperkaři, filmoví fajnšmekři odvážní mušketýři

Program kulturních akcí
na hradě Sovinci

Výstava
2. 6. - 30. 9. 2012 Sochy Vladimíra Preclíka (1929-2008)

- celosezónní výstava moderního umění

Víkendové akce
5. 7. - 8. 7. 2012 Hon na hradní bestii

- šermíři, střelci, žoldnéři a celodenní soutěže a hry

14. 7. - 15. 7. 2012 Za čest krále
- Sovinec v temné době třicetileté války, XVI. ročník oblíbené

historické akce s bitvou a celodenním programem, ukázky 
řemesel a ze života v obléhaném hradě

21. 7. - 22. 7. 2012 Římské legie
- ukázky ze života římských legionářů a jejich vojenské techniky

28. 7. - 29. 7. 2012 Střevíc kněžny Hortenzie
- bílá paní na Sovinci aneb pověsti moravské, tajuplný 

pohádkový příběh s bohatým celodenním programem
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Organizace a spolky

Noc rozzářených kostelů
V pátek 1. června se v České re-
publice slavila další z „nocí“ vě-
novaných kulturnímu dědictví,
Noc kostelů, během níž se svět-
lem lustrů nebo svíček rozzářilo
více než 1200 kostelů, kaplí
a modliteben. V ostravsko-opav-

ské diecézi byly ještě po setmění
veřejnosti otevřeny brány 113
chrámů, mezi nimi pět kostelů
Rýmařovska. Věřící i nevěřící
směli během pátečního večera
a noci vstoupit do prostor kostela
sv. Michaela Archanděla v Rý-

mařově, kaple V Lipkách, kostela
sv. Jakuba st. v Dolní Moravici,
kostela Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce nebo do zchátra-
lého kostela Nejsvětější Trojice
v Albrechticích u Rýmařova.
Rýmařovsko nepatří k regionům,
v nichž se náboženství daří.
O dlouhodobém úpadku duchov-
ního života svědčí zdevastované
kostely na vesnicích i malý počet
věřících pravidelně navštěvují-
cích ty udržované. Příčiny jsou
známé - poválečný odsun, nezá-
jem nových osídlenců navázat
na německé tradice, čtyřicet let
proklamovaného ateismu, pore-
voluční boom konzumního živo-
ta, ale i malá schopnost církve
nabídnout laické společnosti ji-
nou alternativu. Komunikace
mezi církví a „bezbožnou“ ko-
munitou se pozvolna otevírá až

v posledních letech, např. během
Noci kostelů. Do této události,
jejíž tradici založili v roce 2005
věřící v Rakousku, se zapojují
farnosti z celé České republiky,
které chtějí veřejnost přilákat do
kostelů kulturním programem či
prohlídkami „zákulisí“.
Program chrámů zapojených do
Noci kostelů je rozmanitý
a v podmínkách Rýmařovska 
ilustruje stejně rozmanitý vztah
obyvatel k náboženské obci.
Zatímco malomorávecká farnost
nabídla pestrý program s aktiv-
ním zapojením místní komunity,
v Rýmařově si veřejnost zvykla
vnímat svatostánky jako prostor
pro kulturní pořady, zejména
koncerty. Kostel v Albrechticích
u Rýmařova zase patří k těm
chrámům, které zájem místních
nadšenců pomalu zvedá z popela.

Noc kostelů v Rýmařově
V Rýmařově se Noc kostelů ode-
hrávala na dvou místech. Krátce
před pátou hodinou odpolední
oznámily zahájení programu
v kostele sv. Michaela Archanděla
zvony, následovala bohoslužba,
kterou vedl kaplan z Horního
Města Jan Suchý s jáhenem
Petrem Plachkým a doprovázel
chrámový sbor Petra Wolffa.
Program pokračoval varhanním
koncertem žáků a učitelů ZUŠ
Rýmařov s výběrem duchovní
hudby pro varhany, dechové ná-
stroje, kytaru a hlasy. Žáci Evy
Hradilové, Martiny Mácové
a Zdeňka Štěpánka i učitelé
Jaroslava Brulíková, Eva Hradi-
lová, Jana Sedláčková a Jaroslav
Raška posluchačům přednesli
skladby velikánů duchovní hudby

Johanna Sebastiana Bacha, Geor-
ga Friedricha Händela či Josepha
Haydna. „Žáci se na tyto koncerty
těší, protože atmosféra církevní
stavby ve spojení s převážně ba-
rokní hudbou je i pro ně slavnost-
ní a nezapomenutelná,“ komento-
vala Eva Hradilová atmosféru
Noci kostelů, které se ZUŠ Rý-
mařov účastní už podruhé.
V šest hodin zahájil rýmařovský
děkan Mgr. František Zehnal,
Th.D., program v kapli V Lip-
kách. Jeho hlavním aktérem byl
školní orchestr ZUŠkaband pod
taktovkou Jiřího Taufera. Toto tě-
leso vsadilo vedle klasiky na po-
pulární skladby v orchestrálním
aranžmá, a návštěvníci kaple si
tak vedle Vivaldiho sonetu Jaro
či úryvku ze Smetanovy Vltavy

vyslechli píseň Yesterday od ka-
pely Beatles nebo slavnou Man-
ciniho melodii k filmu Růžový
panter.
Oba rýmařovské chrámy byly 

otevřeny až do pozdních hodin
a nabízely prohlídku interiéru
včetně sakristií či zvonic, kaplí
provázela zájemce Petra Malá
z Městského muzea Rýmařov.

Noc kostelů v Albrechticích u Rýmařova
Na páteční komorní noc při svíč-
kách a za zvuků flétny v kostele
v Albrechticích u Rýmařova na-
vázala sobotní pouť ke dni svaté
Trojice, která měl připomenout
zašlou slávu farnosti i aktivity
současných obyvatel vesnice. Ve
dvě hodiny odpoledne vyrazil od
kostela Tří králů v Břidličné prů-
vod poutníků v čele s P. Piotrem
Oskwarkem. Po staré farní stez-
ce vedoucí od břidličenského
hřbitova mezi poli až do
Albrechtic u Rýmařova jej do-
provázel koňský povoz vyprave-
ný speciálně pro děti a přede-

vším členové Společnosti Dr.
Krásy, kteří během pouti sehráli
pásmo scének na motivy
Desatera přikázání.
„Chtěli jsme připomenout, že
cesty jsou od toho, aby se po
nich chodilo. Farní stezka
z Břidličné je poslední cesta, kte-
rá se u nás dochovala. Zároveň
jsme tradiční pouť obohatili o di-
vadelní představení. Režisér
Společnosti Dr. Krásy je shodou
okolností teologem a ve svých
inscenacích často řeší duchovní
otázky,“ komentovala průběh
pouti do Albrechtic hlavní orga-

Zuškaband

Bernardini
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nizátorka Tereza Bělíková.
Kroky poutníků vedly do kostela
Nejsvětější Trojice, který se ote-
vírá jen výjimečně, během udr-
žovacích prací místního občan-
ského sdružení a při kulturních
pořadech věnovaných jeho pro-
pagaci. Sobotní program zahájil
dramatický obor ZUŠ Rýmařov
úryvkem z Goldoniho Poprasku
na laguně a dramatizací Erbe-

novy balady Dceřina kletba.
Následovala bohoslužba, kterou
vedl P. Piotr Oskwarek, a poté
koncert chrámového sboru
Bernardini z Břidličné pod tak-
tovkou sbormistryně Lenky
Kawa s repertoárem složeným
především ze spirituálů. Pro-
gram doprovázela dvoudenní
výstava fotografií na téma křížo-
vé cesty, které vznikly přímo

v albrechtickém kostele a v jeho
okolí během zimního happenin-
gu vedeného Kamilou Hýžovou.
Pořadatelé albrechtické Noci
kostelů a sobotní pouti na závěr
pozvali účastníky na Usedlost
Jasanka, kde bylo připraveno po-
hoštění a pro děti jízda na ko-
ních. „Rádi bychom na Jasance
vytvořili prostor pro setkávání
obyvatel Albrechtic a podpořili

tak komunitní rozvoj naší obce.
Chceme obohatit místní spole-
čenské akce o aktivity pro rodiny
s dětmi, které budou zaměřené
na tradiční život na venkově
a poznávání přírody. Letošní léto
u nás poběží komorní dětské tá-
bory s výcvikem jízdy na koni
a na podzim plánujeme akci pro
veřejnost ke Dni zvířat,“ doplni-
la Tereza Bělíková. ZN

Noc kostelů v Malé Morávce a Dolní Moravici
I v letošním roce přichystal P. Mgr. Marek
Žukowski v rámci Noci kostelů nabídku netra-
dičních aktivit v kostelech, které má pod svou
duchovní správou - v kostele sv. Barbory
a Kateřiny ve Světlé Hoře, v kostele Narození
Panny Marie v Andělské Hoře, v kostele sv.
Michaela Archanděla v Dětřichovicích, v kos-
tele sv. Jana Křtitele v Rudné pod Pradědem,
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
ve Václavově u Bruntálu a také ve dvou chrá-
mech Rýmařovska - kostele sv. Jakuba staršího
v Dolní Moravici a kostele Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce.
Účastníci Noci kostelů měli možnost navštívit
postupně všechny tyto chrámy a zjistit v nich
odpověď na otázku týkající se navštíveného
kostela do Poutnického pasu. Program byl ve
všech kostelech zahájen vyzváněním zvonů

a pak už si každý návštěvník mohl vybrat, co
bylo pro něj nejzajímavější - vystoupení pěvec-
kých sborů z Bruntálu nebo z Ostravy, promí-
tání snímků o životě farnosti a z akcí připrave-
ných farníky a pro farníky nebo divadelní před-
stavení - hru Josef Egyptský v podání dětí
z Rudné pod Pradědem, Radostný růženec dol-
nomoravických dětí nebo biblickou hru o stvo-
ření světa a životě Ježíše Krista, kterou děti
z Malé Morávky připravily pod vedením pas-
toračního asistenta Jana Fukaly.
S velkým zájmem se setkala výstava liturgic-
kých předmětů a oděvů používaných při řím-
skokatolické mši a prohlídka sakristie - prostor,
kde se kněží a ministranti na liturgii připravují.
Dospělí měli možnost ochutnat mešní víno.
Organizátoři připravili také přednášku o histo-
rii varhan, jejich prohlídku a možnost si hru na

tento nástroj vyzkoušet, stejně jako příležitost
pro fyzicky zdatné prohlédnout si zblízka kos-
telní zvony a dozvědět se něco o jejich historii.
Letošním lákadlem pro adrenalinu chtivé farní-
ky bylo slaňování z věže moráveckého kostela.
Z bezpečnostních důvodů se slaňovalo pouze
z kostelního okna, ale zájemců bylo i tak hodně.
Po celou dobu měli návštěvníci možnost setkat
se a neformálně pohovořit s duchovním správ-
cem P. Mgr. Markem Žukowskim, mohli si
v kostele zapálit vlastní svíčku a měli příleži-
tost k tiché osobní modlitbě. Aby nebyl opomi-
nut duchovní rozměr akce, přichystali na půdě
moráveckého kostela nádhernou atmosféru
prožívání Velikonoc prvními křesťany - pro-
střenou Poslední večeří se návštěvníci mohli 
alespoň pocitově vrátit v čase o dvě tisícovky
let. ona

Dětský den pod záštitou ČSSD Rýmařov
Na sobotu 2. června 2012 připravila místní organizace ČSSD
Rýmařov oslavy Mezinárodního dne dětí, které se konaly na tra-
dičním místě - na hřišti na Jesenické ulici. Počasí v tomto týdnu
bylo deštivé, ale v sobotu se napravilo, což byla odměna pro orga-
nizátory za přípravu, kterou akci věnovali. Hřiště se postupně za-
plnilo dětmi s rodiči, a jak bývá zvykem, největší zájem byl o ko-
ně, které přivezl pan Novák. Na letošní Dětský den dorazily děti
z Dětského domova v Janovicích a také poslanec Ladislav Velebný
se svou vnučkou. Děti soutěžily o ceny a užívaly si atrakcí. Pro
všechny zajistili pořadatelé samozřejmě také občerstvení. Za vy-
dařené dopoledne bych poděkoval všem, kteří se na organizaci
a přípravě této akce podíleli.

Ing. Jaroslav Kala, předseda MO ČSSD Rýmařov

Chrámový sbor zahájil koncerty v zámecké kapli

Chrámový sbor pod vedením Petra Wolffa zazpíval v kapli sv. Floriána a sv. Hilária na zámku Janovice. Sbor koncertoval na pozvání sdru-
žení Historií k současnosti zámku Janovice, které usiluje vzbudit zájem o chátrající kulturní památku. Koncert sboru byl podle slov předsedy
sdružení Ondřeje Bačíka st. první od roku 1945, který se v tomto prostoru odehrál. ZN

Foto: archiv MO ČSSD Rýmařov
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Dětem k jejich svátku
Sobota 9. ãervna patfiila v R˘mafiovû hlavnû dûtem. K pozdní oslavû Dne dû-
tí se rozhodla restaurace Na RÛÏku a Aquacentrum Slunce. Oba pofiadatelé
pfiipravili pro dûti bohat˘ program pln˘ her a soutûÏí o ceny v podobû slad-
kostí a drobn˘ch dárkÛ.
Druhý ročník oslavy dětského dne v restauraci Na Růžku nesl název
Pohádkový den dětí a bylo to znát hned při vstupu do areálu. Většina
dětí přišla na akci v kostýmech pohádkových bytostí, stejně jako po-
mocníci z řad žáků dramatického oboru ZUŠ Rýmařov u jednotli-
vých stanovišť. Děti plnily různé soutěžní disciplíny, skládaly obří
puzzle, trefovaly se míčkem do plechovek či nafukovacím balónkem
naplněným vodou do živého klauna, lovily umělé rybičky, malovaly
obrázky, běžely slalom s míčkem na lžíci a bojovaly v dalších soutě-
žích, při kterých nebyla nouze o legraci. Součástí Pohádkového dne
byla také ukázka hasičské techniky. Děti měly občerstvení po celé
odpoledne zdarma včetně špekáčků, které si mohly opéct na připra-
veném ohništi. V závěru dětského odpoledne se uskutečnilo vyhod-
nocení nejlepších pohádkových kostýmů a nechyběla ani diskotéka.

V sobotu 9. června odpoledne měly děti do deseti let v doprovodu
rodičů vstup do Aquacentra Slunce zdarma. Tam pro ně organizáto-
ři připravili Dětský den v Aquacentru Slunce - zábavné odpoledne
plné her, soutěží a sladkých odměn. Soutěžemi v bazénu je prová-
zeli vodník Sluníčko, žabka Kuňkalka a víla Aninka. Děti soutěžily
v jízdě na vodní žížale, pomáhaly víle Anince zalévat kytičky, přes-
nou mušku musely mít na vodní střelnici, v relaxačním bazénku tří-
dily barevné míčky, ve finské sauně hledaly malé čertíky a v parní
sauně poznávaly obrázky zvířátek. V relaxační místnosti na ně če-
kal lov rybiček, rybí pexeso nebo rybí puzzle. Starší děti na dně ba-
zénu lovily různé „poklady“, které poztrácela žabka Kuňkalka. Na
bezpečnost dětí a plnění soutěžních úkolů dohlížel vodník
Sluníčko. Radost z mokrého dovádění přinesl dětský den nejen dě-
tem, ale i jejich rodičům.
Na obě akce přišel velký počet dětí, které se rozhodně nenudily,
a i když počasí nebylo příznivě nakloněno, strávily sobotní odpo-
ledne příjemným způsobem. JiKo

Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením

v ČR Rýmařov srdečně zve na

DEN
PRO KOUZELNOU BUŘINKU

Kdy: 23. června 2012 od 10.00
Kde: hřiště a jídelna ZŠ

na ulici 1. máje v Rýmařově
Program:
10.00 - 12.00 III. ročník turnaje v pétanque

(krajská olympiáda SPMP ČR Ostrava)
12.00 - 13.00 Oběd pro sportovce
13.00 - 14.00 Členská schůze SPMP ČR Rýmařov
14.00 - 16.00 Diskotéka s kapelou Duo Akord
Program členské schůze k 5. výročí založení organizace:

- vyhlášení výsledků turnaje
- revizní zpráva za rok 2011
- čerpání rozpočtu v roce 2012
- plnění plánu činnosti v roce 2012
- malá video vzpomínka

Srdečně zveme všechny členy a jejich rodinné příslušníky, 
přátele a sponzory Kouzelné buřinky. 

Všichni si mohou zahrát, koule vám zapůjčíme!

Zajímavost z přírody

Poštolky se starají o prvních pět mláďat
V minulém vydání jsme přinesli informaci o páru poštolek, které si vy-
tvořily hnízdo na parapetu jednoho rýmařovského panelového bytu. Do
květináče snesla poštolčí maminka šest vajíček (první 6. května) a na
nich starostlivě a ostražitě seděla. Naše redakce přislíbila, že bude přiná-
šet informace o hnízdění poštolčího páru až do doby, než budou mladá
poštolčata schopna samostatného letu a vydají se do světa. První z ptáčat
se vylíhlo v pátek 8. června odpoledne a zanedlouho po něm přišla na
svět další čtyři mláďata, poslední se vylíhlo ráno v pondělí 11. června.
Poštolka musí být vytrvalá a dál hnízdit, ještě zbývá jedno vajíčko.
Pět narozených poštolek během krátké doby jejich máma osušila. Zdobí je
jemné, bílé ochmýření. Z pozorování je patrno, že je-li samice mimo hníz-
do, přiletí samec, který ale nesedí v hnízdě, nýbrž stojí u něj na stráži a če-

ká na návrat samičky. Mláďata
krmí jen samice. V potravě
převažují malí hlodavci, které
zbaví poštolka srsti.
O dalším průběhu hnízdění
mladé poštolčí rodiny v hnízdě
na parapetu panelového domu
budeme naše čtenáře informo-
vat v příštím vydání Rýma-
řovského horizontu. Redakce
tímto děkuje našemu externí-
mu spolupracovníku Mirosla-
vu Škodovi za poskytnuté in-
formace. JiKoFoto: M. Škoda
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Z okolních obcí a měst

Do Staré Vsi přijela historická vojenská vozidla
Do páteãního veãera (8. 6.) se sjíÏdû-
li do Staré Vsi u R˘mafiova majitelé
vojensk˘ch veteránÛ z Veteran clubu
Tfiebíã i z jin˘ch míst âeské republiky.
Uskuteãnil se tu jiÏ druh˘ roãník pfie-
hlídky tûchto vozidel, pofiádan˘ Luká-
‰em Kfiivánkem.
Bezmála dvě desítky historických
vojenských vozidel se sjely do
Staré Vsi. Jejich majitelé uspořá-
dali v sobotu 9. června dopoled-
ne veřejnou výstavu, spojenou
s okružní projížďkou kolem obce

i v těžkém terénu. Zájemci se
mohli dozvědět spoustu informa-
cí o válečných i poválečných ve-
teránech.
K vidění byly opravdové skvosty
americké, německé i české armá-
dy. Přijely zejména vojenské dží-
py těchto značek: americký
Willys; ruský UAZ a GAZ, pou-
žívané i v české armádě, a také
Tatra 805. Přitom nejstarší Willys
měl úctyhodných osmašedesát
let. Další, vyrobený asi o dva ro-
ky později, byl již technicky vy-

lepšen a působil v americko-viet-
namské válce. Jiný Willys byl na-
sazen v africké poušti. Sběratel-
skou zajímavostí bylo vojenské
vozidlo Auto Union Munga ně-
mecké výroby z roku 1960.
Konečně nastal toužebně očekáva-
ný okamžik, zejména co se nej-
mladších zájemců týče, a tito pasa-
žéři se mohli vydat na okružní jíz-
du po okolí. A že si mnohdy muze-
ální vozítka poradila s terénem,
který by dělal problém moderním

vozům označovaným jako SUV či
terénní, nebylo pochyb (viz foto).
„Za to, že se nám letošní akce vy-
dařila, vděčíme zejména našim
sponzorům, kterým bych chtěl
touto cestou poděkovat. Jsou to
Obecní úřad Stará Ves, firmy
Fortnastav, Auto Dědoch, Reelza,
Filip Horáček - přeprava dřeva
a pánové Vyhlídal, Bernátek,
Sedláček, Vyroubal a Vrobel. Nic
lepšího si do příštího ročníku ne-
můžeme přát, snad jen, aby bylo
příznivější počasí,“ sdělil hlavní

pořadatel Lukáš Křivánek.
Z projížděk si odnesly zážitky ze-
jména děti, ale ani dospělí nebyli
ochuzeni. Zdarma obdrželi od
majitelů vojenských vozidel hr-
níčky, na kterých byla vyobraze-
na historická vojenská vozidla,
a nálepky k letošnímu srazu
Jeseníky 2012. Na své si zkrátka
přišli všichni, i samotní sběratelé

vojenských vozidel. Po dopoled-
ní výstavě a okružních jízdách po
Staré Vsi na ně čekal krkolomný
výjezd lesním terénem k přečer-
pávací nádrži Dlouhé Stráně.
Chlapi ve vojenských maskáčích
svorně prohlásili, že se již těší na
třetí ročník srazu vojenských vo-
zidel, který se uskuteční opět ve
Staré Vsi. JiKo

V Břidličné se přednášelo o žábách, hadech i o krajině
Kde se vzaly, tu se vzaly, 6. červ-
na se v učebně ZŠ Břidličná zne-
nadání objevily žáby, želvy, ješ-
těrky a hadi. Jak je to možné,
kdo za to může? Na tyto otázky
je jen jedna odpověď: Přinesl je
s sebou přední český herpetolog
Ivan Zwach, který pro žáky 
6. A připravil přednášku na téma
obojživelníci a plazi.
Žáci se dozvěděli spoustu no-
vých informací, ale také si ověři-
li, co již znají ze školních lavic.
Pan Zwach byl dokonce překva-
pen, že někteří žáci mají velmi
dobré přírodovědné znalosti,
a moc je chválil.
Na konci dvouhodinové před-
nášky měli žáci možnost pohla-

dit si korálovku či užovku stro-
movou a prohlédnout si všechny

druhy ropuch žijící v ČR i mno-
ho dalších obojživelníků a plazů.

Ale to není všechno. Aby to ne-
bylo deváťákům líto, nepřišli ani
oni o zajímavé povídání. Ivan
Zwach pro ně připravil poutavou
přednášku s názvem Krajinná 
ekologie. Během dvou hodin jim
vysvětlil základní pojmy a za-
měřili se i na krajinnou ekologii
v praxi.
Za uskutečnění přednášek děku-
jeme především Ivanu Zwacho-
vi, ale rovněž SVČ Bruntál, kte-
ré tyto zajímavé přednášky orga-
nizuje, za finanční spoluúčast
pak Studentskému klubu Bři-
dličná, podporujícímu nové vý-
ukové trendy. Foto a text:

Mgr. Květa Děrdová,
koodinátorka EVVO
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Jak jsme slavili Den dětí ve Staré Vsi
Oslavy Mezinárodního dne dětí měly letos ve
Staré Vsi úplně jinou atmosféru. Učitelé a ro-
diče se rozhodli, že sportování, soutěží a kar-
nevalů bylo v minulosti až příliš, a tak vy-
zkoušeli něco úplně nového. Ranním autobu-
sem k nám přijela naše nová kamarádka, paní
Kačenka Odstrčilová, která spolupracuje
s SPC Pramínek v Šumperku, a v rámci ev-
ropského projektu OP-VK nám představila
lekci muzikoterapie a dramaterapie. Lektorka
i děti se společně vypravily do pohádkového
příběhu o zlobivém Maxovi, který ve snu ce-
stoval na ostrov plný divokých Divočin a ja-
ko největší zlobivec se tam stal králem podiv-
ných stvoření.
Děti putovaly tropickým pralesem plným kři-
čících zvířat a pluly po rozbouřeném moři.
Ztvárňovaly pohybem, gesty i hudbou jedno-
tlivé scény, snažily se vnímat vzniklou situa-
ci všemi smysly a vyprávět o svých zážitcích
ostatním. Nakonec radily Maxovi, který byl
sice králem, ale necítil se mezi Divočinami
dobře. A nejhezčí na závěr bylo, když se Max
vrátil domů k mamince. Eva Staňková

Slavnosti města Břidličné

Město Břidličná srdečně zve
všechny občany na 8. ročník
Slavností města Břidličné, kona-
ný 23. června 2012 na fotbalo-
vém hřišti v Břidličné. Projekt

je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Eurore-
gionu Praděd - Pradziad.
Slavnosti budou oficiálně zahá-
jeny ve 12 hodin konferencí ve

Společenském domě v Břidlič-
né, které se zúčastní delegáti
z polského Ujazdu, starostové 
okolních obcí a další pozvaní
hosté. Pro věřící z české i polské
strany je připravena ve 12.30
bohoslužba v českém a polském
jazyce s vystoupením chrámo-
vého sboru Bernardini. Boho-
služba proběhne ve starokatolic-
kém kostele a bude ji celebrovat
P. Mgr. Pavel Cepek ze Šum-
perka a ThLic. Cezary A. z Čes-
kého Těšína.
Program slavností je připraven
tak, aby zaujal všechny věkové
skupiny návštěvníků. Vystoupí
hudební tělesa z české i polské
strany, pro děti budou připrave-
ny hrané pohádky, sportovní
soutěže a soutěže ve zručnosti
s názvem „Z pohádky do pohád-
ky“ o hodnotné ceny. Do soutě-
ží budou zapojeni i rodiče.
Slavnosti zahájí ve 13 hodin sta-
rostové obou spřátelených obcí,
Břidličné a Ujazdu. Po slavnost-
ních projevech zahraje cimbálo-
vá kapela. Následně vystoupí
dva klauni v show, která jistě
pobaví hlavně děti. I další akti-
vity budou věnovány dětem.
Bublinkář je zavede do fantas-
tického světa bublin a bublinek.
Pro starší děti a mládež bude
připraveno taneční vystoupení
ve stylu elektro boogie. Jedná se
o vystoupení finalistů Talent-

mánie - mistrů republiky - s je-
jich robotí show.
Na své si přijdou i milovníci
kouzel, a to v iluzionistickém
vystoupení, které předvedou
čtyřnásobní vicemistři republiky
v iluzích. Dalším lákadlem bude
fotbalový žonglér - světový re-
kordman, který je zapsán v Gui-
nessově knize rekordů. Jak děti,
tak i dospělé obecenstvo určitě
ocení jeho fotbalovou show.
Atmosféru vygraduje soutěžní
žonglérský blok, do kterého se
zapojí i obecenstvo. Pro dospělé
je připraven kabaret s imitáto-
rem Petrem Martinákem - bavič
bude imitovat známé osobnosti.
Dále vystoupí kapela Beatles
Revival, díky níž se můžou ná-
vštěvníci vrátit o 40 let zpět
a prožít znovu krásné časy
Beatlemánie. Současně s hlav-
ním programem bude probíhat
česko-polské fotbalové utkání.
Hlavní program zakončí Gabri-
ela Gunčíková, držitelka 2. mís-
ta v soutěži Česko-slovenská su-
perstar. Po ní bude následovat
taneční zábava s profesionální
kapelou. Večer oživí ve 22 hodin
ohňostroj.
Město Břidličná věří, že bude
přát i pěkné počasí, a tímto sr-
dečně zve všechny příznivce zá-
bavy. 

Monika Kováčová,
MěÚ Břidličná

Fota: E. Staňková
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Čtení ze stoletých novin

Karbanické doupě.
Málo kde převládá hráčská vášeň
tou měrou jako ve Vídni. Není
doby denní, aby v ní nebylo chu-
ti zahráti si v karty. Přirozeno, že
je zde tudíž „dobrá půda“ pro ha-
zard, pro karban. Velmi často čte-
me, že policie v některé skrývané

herně zatkla velmi smíšenou
hráčskou společnost při hazardní
hře. O takovém zatčení donesly
denní listy zprávu v těchto
dnech. V kavárně Ortnerově (dří-
ve Maendelově) v Leopoldově
v Praterstrasse číslo 33 zastihla

již policie častěji hazardeury
a jednou tam nalezla velkou spo-
lečnost při zakázané hře, a věno-
vala proto této místnosti zvýše-
nou pozornost a v noci ze dne 
11. na 12. června tam zatkla 
35 osob při hazardních hrách.
Kavárna byla policisty obklope-
na a komisař Fried vnikl s něko-
lika strážníky do karbanického
doupěte zůstaviv venku ještě zá-
lohu, jelikož čekal odvážný od-
por. Neklamal se. Hráči vyskoči-
li se svých míst a někteří chysta-
li se k násilnému odporu. Jeden
z hráčů mrštil po policistech těž-
kou sklenicí, jiní se na ně vrhli
se stolicemi v rukou, a jeden do-
konce s revolverem. Ale po chví-
li bylo ticho, když hráči poznali,
že jsou v pasti. Se všemi pětatři-
cíti zaveden byl protokol, byla
zjištěna jejich identita, bylo za-
vedeno proti nim trestní řízení

pro hazardní hry a se dvěma také
pro zločin veřejného násilí. Toto
karbanické doupě náleželo k nej-
nebezpečnějším ve Vídni, pře-
četné existence byly jím ohrožo-
vány. Stále se množila udání žen
a obchodníků, osob, jež hazardní
hrou v tomto lokálu provozova-
nou připraveny byly o veliké ob-
nosy peněž. Rozumí se, že zůsta-
lo velmi mnoho utajeno, a přece
zjištěn byl „obrat“ v hazardních
hrách za jediný měsíc 40.000 K.
Policii nedařily se pokusy vnik-
nout do karbanické skrýše, jeli-
kož byla střežena četnými hlída-
či, kteří ihned dali smluvené
znamení, kdykoli se blížilo ne-
bezpečí. Konečně byli hráči pře-
lstěni a doupě jejich na nějakou
dobu bylo učiněno neškodným.
Ale kolik jich ještě beztrestně 
trvá, kolik jich ještě podemílá
rodinný život a hubí existence!!

Prvenství české ženy v Rakousku.
Není to poprvé, co česká žena za svá eman-
cipační práva dosáhla prvého vítězství ze
všech žen v Rakousku. Tentokráte jest česká
žena první poslankyní v Rakousku. Jest to
výsledek jak vysoké inteligence, tak čistě ná-
rodního směru, jímž se česká žena již od
Boženy Němcové, této první pionérky, ale
také největší trpitelky, až po dnešní den - vy-
znamenává. Jsme hrdi na své české ženy,

a proto jako synové národa čistě demokratic-
kého, jehož předci již v dobách dávných
uznávali rovnocennost ženy, když vyvolili
sobě Libuši, uznáváme rovná práva ženy.
Žena a matka česká jest požehnáním našeho
národa, a proto jest ctěna i vážena a proto ta-
ké všechno pokrokové voličstvo všech de-
mokratických stran, proniknuto vesměs čis-
tou demokracií, zvolilo na Mladoboleslavsku

za poselkyni do zemského sněmu ženu, zná-
mou spisovatelku Vikovou-Kunětickou, a to
imposantně 1161 ze 1268 hlasů. Klaníme se
nové poselkyni, ale jsme také hrdí, že u nás
tolik demokracie, a doufejme, že jest to ne
červánek, ale přímo žhavé vyšlé slunce, kte-
ré zažene nejen tmu, ale i všechnu naši otro-
činu, která po více jak dvoustoletém spánku
u nás byla domovem.

Praha vítá své hosti.
Veliké sletové dni nastaly příjez-
dem první výpravy amerických
Čechů do Prahy. Už dva dni če-
kala celá Praha s napětím depe-
še, oznamující hodinu příjezdu
bez mála tisíce amerických kra-
janů, kteří se vypravili k sokol-
skému sletu.
Mezi obecenstvem, které ame-
rické hosti čekalo, byli zástupci
města Prahy, poslanci, represen-

tanti národních korporací, kteří
se dostavili k uvítání, zatím co
na ulicích obrovské zástupy
klidně vyčkávaly radostné chvíle
shledání. Nadšení bylo ohromné.
Na to přibyli do Prahy první 
účastníci sletových slavností
z Ruska. Bylo to 60 studujících
obchodní akademie z Rostova na
Donu s profesory, učiteli a jich
dámami. Rovněž hosté ruští byli

velice nadšeně a s vroucími sym-
patiemi uvítáni.
Od této návštěvy prvních hostí
z Ruska, následovali denně noví
a noví hosté. Hlavní proudy však
všemi drahami do Prahy ústícími
se přinášely nové a nové vlaky
hosti z ciziny. Ve čtvrtek 27.
června byl příliv těchto vzác-
ných přátel národa Českého nej-
větší, přijela:

Výprava bulharských junáků,
která čítala přes 700 účastníků.
Přesně v 10 hod. 30 min. vjíždí
zvláštní vlak pod skleněnou
klenbu peronu; lokomotiva, kte-
rá ozdobena jest prapory barev
bulharských a českých, vleče 13
bulharských vagonů, v nichž vý-
prava vykonala celou cestu
z Bulharska až do Prahy. Vozy
okrášleny jsou zelení a praporky,

Borci v osmistupechNástup borců na cvičiště

-12-2012  13.6.2012 15:18  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2012

25

Příjezd Slovinců. Druhá, velká výprava přije-
la o hodinu později na nádraží Františka
Josefa. Byla to Sokolská výprava Slovinců,
jichž přijelo přes 500. Slovinští hosté přijati
byli s nemenší srdečností a jásotem.
Další hosté jihoslovanští. Odpoledne o 2. hod.
35 min. přijela rychlíkem četa charvátských
Sokolů z Dubrovníka župa Gunduličova, dele-
gát jihoslovanské akademie věd a umění dr.
Gavro Manojlovič, starosta srbsk. Svazu so-
kolstva br. Teodorovič, stařec 80letý, ale svěží
a čilý, a četní jiní hodnostáři, k jichž uvítání
dostavili se dr. Černý, mag. rada Borůvka, dr.
Sobotka, Groh, Spolek „Hrvat“ a m. j. S vý-
pravou touto přijeli také četní novináři
z Bělehradu a Srbska, kteří súčastní se
Všeslovanského sjezdu novinářů.
Vzácní hosté z ciziny přijeli o 3. hod. 17 m. na
nádr. Stát. dráhy. Byli to Angličané, Rusové
a Poláci. K jich uvítání přišli na nádraží: ruský
konsul Žukovskij, sekretář ruského konsulátu
bar. Korff, předseda ruského svazu sokolského
Gižickij, za městskou radu pražskou: dr. Vrat.
Černý, mag. rada Borůvka, dr. Sobotka, dr.
Sum, Groh, předseda česko-ang. Klubu inž.
Meilbeck, řid. Fr. Táborský, sekretář obchodní
a živnost. komory, Fr. Hlaváček, mag. rada v. v.

dr. Malý, za ruský odbor sletový dr. Klíma, po-
řadatelský odbor Sokola a množství obecen-
stva. Přijeli: delegace města Petrohradu, po-
mocník ministerstva osvěty Ševljakov, gen.
Major Archangelsky a Kusmin Karawajev. 
- V polské výpravě byli: kníže Vladimír
a Severin Czetwertynski, hr. Krasicki s chotí
a švagrovou, publicista A. Žvan, redaktor
Strassewicz se synem, dr. Suligowski, předse-
da svazu veslařů Kobilecki, dr. Papieski, hr.
Skaržinski, dr. Horodonski a Čemus. S výpra-
vou anglickou přibyli: plukovník Fruden
z Aberdeenu, p. Taylor jako zástupci National
Society of Physical Education a redaktor
Rainbow. Vzácní hosté uvítáni byli velmi vře-
le a srdečně a davy obecenstva přede nádražím
uspořádaly jim nadšené ovace. Hosté odjeli
v povozech do připravených bytů.
Francouzská výprava v Praze. Bylo-li uvítání
všech dosavadních hostí, sjíždějících se k sle-
tovým slavnostem do Prahy, srdečné a v prav-
dě imposantní, bylo uvítání francouzské vý-
pravy vyvrcholením nadšeného a vroucího při-
jetí, jakého se vůbec kdy komu v Praze dosta-
lo. Pochod z nádraží Františka Josefa
Václavským náměstím k hotelu saského dvora
v Hybernské ulici byl jediným triumfem, jedi-

nou obrovskou manifestací sblížení česko-
francouzského, s jakým český lid lne k celé
Francii.
Pohled, jaký se naskytl průvodu, když dospěl
k museu, jest věru nevylíčitelný. Václavské ná-
městí jest jediná slitina hlav, jest to moře lidu,
které jásá, provolává slávu, moře lidu, jež má-
vá klobouky a šátky vstříc drahým příchozím,
moře lidu, jež chrlí květy v cestu francouzské
výpravě. Zde český lid nejlépe projevil své ci-
ty oproti svým přátelům, zde učinil spontanní
projev lásky k národu sympatickému a drahé-
mu. Průvod pohybuje se jen zvolna ku předu,
jako hukot bouře hřmí pozdravy, jimiž vítaní
jsou hosté. Všichni účastníci výpravy jsou hlu-
boce dojati, ba mnohá slza třpytí se v jiskrných
očích gymnastů, kteří nemohou již odpovídati
na provolávání a pouze mávají čapkami na po-
děkování. „Kráčím vedle prošedivělého gym-
nasty, několikráte nahýbá se ke mně a hlasem
hluboce dojatým opakuje: „Neuvěřitelno, toto
jsme nikdy nečekali!“ (Ref. N. P.)
S náručí otevřenou, s květy a úsměvem, za hla-
holu přivítal všechen lid Prahy všechny své
hosti k velikým dvěma slavnostím: Odhalení
pomníku Františka Palackého a ku Sletu
Všesokolskému.

Dr. Zikmund Winter zemřel v Reichenhallu 
12. června ve věku 66 let. Literatura kulturněhisto-
rická ztrácí v něm předního pracovníka. Winter jako
beletrista dovedl dobře a souladně použíti svých vě-
domostí kulturněhistorických. Patřil do spisovatelské
družiny seskupené kolem časopisu „Zvon“. Jeho
Sebrané spisy počaly loni vycházeti nákl. J. Otty. Dr.
Zikmund Winter narodil se r. 1846 na Malé straně
v Praze, kde jeho otec byl zvoníkem v chrámu Matky
Boží Vítězné. V mládí sám pomáhal Winter otci
v povolání. Historickými zkazkami opředené a boha-
tými dějinami vyznamenávající se ovzduší malo-
stranské jistě nezůstalo bez vlivu na duši hochovu,
který po studiích na gymnasiu akademickém při po-
volání učitele středoškolského s celou láskou obrátil
se ke studiu kulturní historie, ať to bylo již v Pardu-
bicích, Rakovnice, nebo v archivech pražských.
Hojnost nastřádané látky z každodenní pilné práce

pobádala ho k novým statím, jež zprvu vycházely
v různých časopisech a publikacích ojediněle, pozdě-
ji souborně. Tak nejcennějšími pracemi jeho známé
dějiny kroje v zemích českých, kulturní obrazy z čes-
kých měst, děje vysokých škol pražských, život 
a učení na školách partikulárních, dějiny řemesel
a obchodu atd. Připočítáme-li k těmto pracem vyso-
ké ceny i spoustu drobných novel a románů historic-
kých od „Rakovnických obrázků“ až po Mistra
Kampana“, musíme před tak obrovitou prací se po-
kloniti a mánům zemřelého úctu složiti. Prof. Dr.
Winter byl poctěn za vědeckou činnost členstvím
král. České spol. nauk, České akademie a mnoha 
učených společností v cizině. Literární historie česká
bude vždy s povděkem vzpomínati, že dr. Winter byl
první soustavný pěstitel a zakladatel kulturněhisto-
rického studia u nás, a vždy bude jej uváděti jako zá-
řivý vzor neúmorné píle a vytrvalosti.

Třinácti hodinovou
řeč měl dr. Baczynski
ve vídeňském parla-
mentě, která Rusinům
vynesla slib universi-
ty. Počal mluviti v půl
jedenácté v noci
a skončil o půl dva-
nácté před polednem.
Mluvil v celku 13 ho-
din a 8 minut. O něco
víc než náš agrární
poslanec dr. Kotlář,
který mluvil v r. 1909
také řeč třinácti hodi-
novou.

osmahlí junáci provolávají z oken hřímavé „Na
zdar“ a shromážděné obecenstvo a Sokolové
odpovídají bouřlivým provoláváním „Živio“.
Sotva vlak stanul, vyskákali svižní junáci z vo-
zů a srdečně se vítají s českými bratry a četou
Bulharů, kteří již ráno přijeli do Prahy.
Bulharská „Sedanka“ zapěla národní písně,
v jejiž melodie vpadá opět a opět nadšené pro-
volávání „Na zdar!“ Výpravu vřelými slovy 
uvítal jménem pražské městské rady dr. Vrat.
Černý, jemuž za uvítání neméně vřele poděko-
val předseda bulharských junáků gymn. profe-
sor Antonov, načež br. Forman, sekretář
Slovanského klubu, uvítal hosty jménem
Národní rady. - Bulhaři utvořili šik, předvoj
utvořili Sokolové, za nimi pak kráčely bulhar-
ské ženy v stejnokroji a takto seřaděný průvod
dal se na pochod z nádraží, jehož okolí bylo
přeplněno tisícihlavým obecenstvem. Jakmile
objevily se první řady junáků u vchodu z nád-
raží, vypukl dav v nadšený jásot a hřímavé pro-
volávání „Slávy“, které se stále stupňovalo.
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Jesenický Pradědland?
V posledních dnech jsme byli svědky neobvy-
klého úkazu - bylo sucho, houby nerostly, ale
zato na několika místech vyrostli více než
dvoumetroví a dokonce i více než třímetroví
nápadně barevní giganti - Pradědové. Zniče-
honic, bez varování. Jak jsme se dozvěděli, až
čtrnáct jich bude! A to zásluhou jiříkovského
řezbáře, nositele několika zápisů do české kni-
hy rekordů agentury Dobrý den. I tento počin
by mu mohl vynést další zápis, vždyť jeho
Pradědové vyrostli opravdu s překvapivou
rychlostí. A na některých značně významných
místech v regionu. Jsme takřka světoví a turisté
se k nám teď pohrnou v celých houfech!
Přiznám se, že mám na věc trochu jiný názor.
Dřevo mám rád, dřevořezby jsou odvěkými
a ceněnými lidovými i uměleckými artefakty.
Řezbáři je vytvářeli s pokorou a v úctě ke dře-
vu, využívali jeho různých vlastností a kvalit
a dodnes obdivujeme díla středověkých i novo-
věkých tvůrců, zejména v sakrální oblasti.
Použití dřeva při tvorbě však samo o sobě není
zárukou, že výsledek bude výtvarně a esteticky
hodnotný.
V našem městě i v okolí sice máme několik
kvalitních vesměs barokních soch a zejména
jedinečný a dosud obdivuhodně zachovaný

komplex křížové cesty v Rudě, ale jinak se ve-
řejnými výtvarnými objekty příliš pyšnit ne-
můžeme. Ve městě samotném jsou pouze „mo-
derní“ plastiky na panelových sídlištích - žen-
ská postava na Dukelské ulici (foto) a pak pro
mne dosud záhadná postava mladé ženy na síd-
lišti Příkopy, která klečíc něco dělá, ale „neví-
me, co dělá“, možná strouhá brambory, vkládá
květiny do květináče či do vázy, stlouká máslo
nebo hněte těsto (foto). (Pamětníci, nevíte ná-
hodou, co měl umělec na mysli při tvorbě so-
chy?). Asi není důležité, co přesně postava dě-
lá, ale jakým dojmem socha působí, a ani tam
nenacházím vcelku nic, co by mne nadchlo ne-
bo povznášelo.
A pak je tu pro většinu dnešních obyvatel i ná-
vštěvníků ne zcela pochopitelný artefakt z po-
čátku 90. let, který měl symbolizovat smíření
původních a dnešních obyvatel Rýmařova -
Otevřená brána na Divadelní ulici. Dílo rýma-
řovského rodáka Herberta Dlouhého žijícího
od druhé světové války v Německu, situované
do místa, kde stával jeho rodný dům, je dnes ve
stavu, který asi autor ve svých představách ne-
měl. Už ani pamětníci dnes příliš o smyslu
a symbolice tohoto díla nevědí, žádná vysvět-
lující informace zde není, a jeho celkový stav

těžko může vyvolávat nějaké
pozitivní emoce. Ocelové pi-
líře symbolizující postavy
strážců brány směřující od
východu k západu se příliš
nezměnily, výrazně se však
změnila podoba příčných
dřevěných trámců na jejich
vrcholu, jež měly svými bar-
vami symbolizovat společné
cesty našich národů k těsněj-
ší spolupráci. Symbolika dí-
la, jehož smyslem má podle
interpretací z doby jeho
vzniku být to, že „domov je
branou, která stále přitahuje
duši“, významná pro „bě-
žence, emigranty a vyhnan-
ce“ a patrně řídící způsob
tvůrčího myšlení autora díla,
je pro dnešního rýmařovské-
ho občana vzdálenou a těžko
rozpoznatelnou dimenzí celé
situace. Možná by stálo za 
úvahu se s autorem spojit
(pokud ještě žije) a zeptat se
na jeho představu o další po-
době existence tohoto díla.
V každém případě bych po-
važoval za účelné k Bráně 

umístit základní informace o jejím vzniku
a smyslu.
Město a okolí bohužel nemá a ještě zřejmě
dlouho nebude mít na to, aby se zkrášlovalo
hodnotnými uměleckými díly. Ovšem teď ta-
dy máme díla, která tento deficit „výtvarna“
v našem městě i jinde mohou zhojit - barevné
postavy s výrazným nápisem PRADĚD.
Zcela respektuji umístění dřevěné plastiky ku-
chaře u restaurace a jsem schopen pochopit 
umístění Pradědů u horských chat a na turis-
ticky významných místech. Děti a rodinky se
s nimi vyfotí na důkaz, že náš krásný kraj nav-
štívili a aby bylo jasno, že nebyli v Krkono-
ších anebo v Beskydech, ale v Pradědových
Jeseníkách.
Výrazně mi ale např. vadí umístění sytě oran-
žového Praděda v parku před hlavním lázeň-
ským pavilonem v Karlově Studánce, v sou-
sedství architektonicky jednotných staveb
v klasicistním stylu, vedle decentní bysty Petra
Bezruče. Při pohledu z parku na hlavní budovu
lázní vidíte placaté oranžové pozadí sochy
s kovovou stříbrně lesklou výztuhou do půlky
zad, něco, co rozhodně s prostředím neharmo-
nizuje. Kdyby byla postava umístěna někde při
vjezdu do obce, na parkovišti nebo u umělého
vodopádu, budiž, ale takto... Vadí mi také umís-
tění kolotočově vybarvené postavy s poodhrnu-
tým pláštěm a frivolně odhalenou nohou až tak-
řka do pasu v parčíku u křižovatky silnice 
č. 11 a Revoluční ulice v Rýmařově na pozem-
ku, který není ve vlastnictví města. Obdobné
postavy jsou i jinde, např. na Skřítku, v místě,
kterému pro jeho propagaci úplně postačí plas-
tika Skřítka.
K umístění Pradědů měl autor jistě souhlas
soukromých nebo obecních majitelů pozemků,
a tudíž je z právního hlediska asi všechno v po-
řádku. Generální souhlas s umisťováním po-
dobných výtvorů zřejmě není nutný, nicméně
by vždy měla platit zásada uměřenosti a cit pro
urbanistickou estetiku. Důvodem k tomu, že se
autor soch rozhodl vyřezat místo původně uva-
žovaných čtyř celkem čtrnáct plastik je podle
jeho vyjádření velký ohlas, zájem a ochota lidí
pomoci při instalaci. Možná by ale v tomto pří-
padě stálo za úvahu zeptat se v nějaké anketě,
jaký je názor občanů na umisťování podobných
artefaktů. Domnívám se, že nejsem sám, kdo si
myslí, že takovéto výtvory patří jenom tam,
kde zapadají do komerčního prostředí turistic-
kého průmyslu, pokud k jeho rozvoji mohou
přispět. Jako propagace Pradědovy galerie
v Jiříkově ale umisťované plastiky pravděpo-
dobně slouží, takže plní svůj účel? Snad ano
a „o tom to asi je“. M. Marek

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Soni
Kováříkové a všem zaměstnancům Střední
školy Rýmařov, zejména pak kuchařkám,
které vaří moc dobré obědy. Při jejich vydá-

vání jsou milé, usměvavé a ochotné.
Pomůžou seniorům s kompletací jídlonosičů.
Je nás hodně, co k nim chodíme.
Děkujeme a přejeme si, aby se nám vrátily

po prázdninách takové, jaké jsou. Ať si odpo-
činou, zaslouží si to. 

Za všechny seniory paní Kopečná,
Čamková, Filipčíková a Tomková

Poděkování

Fota: M. Marek
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Poprvé před devíti lety proběhla
v Rýmařovském horizontu třídíl-
ná soutěž, která nesla název Jste
všímaví k památkám a pozoru-
hodnostem v našem městě?
a vzbudila mezi čtenáři velkou
pozornost. V roce 2009 na tuto
soutěž navázal dvacetidílný se-
riál Historické detaily, jejž by-
chom nyní chtěli oživit. Naši
čtenáři se mohou opět zapojit do
soutěže pod názvem Historické
detaily 2012.
Od vydání 9-2012 do
posledního řádného
čísla 23-2012 mohou
čtenáři objevovat
historické pozoru-
hodnosti se soutěžní-
mi kupony. Úkolem
soutěžících je určit
místo, lokalitu, ob-
jekt, ulici nebo číslo
popisné domu, na
kterém se fotografo-
vaná pozoruhodnost
či detail nachází.
Čím přesněji bude
fotografie popsána,
tím lépe. Půjde tedy
o celkem patnáct fo-
tografií s nejrůzněj-
šími historicky zají-
mavými objekty, kte-
ré se nacházejí v na-

šem městě nebo v okolních ob-
cích.
Soutěžní kupony vystřihněte
a zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Bartáko-
va 21, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do naší redakční
schránky u vchodu Střediska
volného času na Bartákově ulici
21, případně zanechat na poda-
telně Městského úřadu v Rýma-
řově. Do soutěže se můžete za-

pojit kdykoliv.
Pozor! Přijímají se pouze vystři-
žené soutěžní kupony z novin,
nikoliv jejich kopie nebo odpo-
vědi na volném listu papíru.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií historického detailu
vyjde v Rýmařovském horizontu
č. 23/2012. Kupony můžete zasí-
lat jednotlivě nebo všechny na-
jednou do 10. ledna 2013. Jména
výherců budou uveřejněna
v prvním vydání Rýmařovského
horizontu (01/2013) 18. ledna
2013. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH!

Denně procházíme kolem nejrůz-
nějších architektonických pozoru-
hodností a kulturních památek,
historických detailů, fascinujících
fasádních či dveřních ornamentů,
unikátních a originálních korouh-
viček, jež zde zanechali mistři sta-
vitelé, řezbáři, tesaři, sochaři ne-
bo umělečtí kováři. V dnešní uspě-
chané době jen stěží zastavíme
svůj krok, pozvedneme hlavu
vzhůru a zamyslíme se například
nad tím, který umělec obdarovaný
fantazií dílo pro další pokolení
zanechal.

Soutěž připravil JiKo

Historické detaily 2012

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 4

Jméno a příjmení ....................................................................

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

Tel. kontakt ..............................................................................

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

....................................................................................................... ✃

Jazzclub
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Sport

Fotbalisté Jiskry vyhráli vysoko v Bruntále
V sobotu 2. června sehrála TJ
Jiskra Rýmařov další zápas kraj-
ské fotbalové soutěže. Tentokrát
se vydala na hřiště FC Slavoj
Bruntál. Zápas to pro naše barvy
neměl být těžký a také nebyl.
Na začátku vypadala hra všeli-
jak, ovšem dokud nepadl první
gól hostující Jiskry Rýmařov.
Skóre otevřel náš kapitán Kamil
Pauler a chvíli nato vsítil druhou
branku. Zanedlouho docílil hat-
tricku, když zvyšoval na 3:0.
K závěru prvního poločasu se
připojil gólem i Jakub Holuša,
a první půle tak skončila 4:0 pro
Jiskru Rýmařov.

Druhá půle se nesla ve stejném
duchu a znova to byl náš kapi-
tán, kdo otevřel poločas gólem.
Nejlepší střelec Rýmařova Jakub
Holuša se nenechal zahanbit,
přidal další dva góly Rýmařova
a taktéž si připsal hattrick. Stav
byl 7:0. Domácí se rovněž prosa-
dili a vstřelili aspoň čestný gól
na stav 7:1. Poté Kamila Paulera
vystřídal Dominik Kameník,
který nebyl na hřišti ani 20 vteřin
a zvyšoval na 8:1. Necelé tři mi-
nuty poté skóroval podruhé 
a uzavřel na konečných 9:1 pro
Rýmařov. 

Tomáš Durna

Dorostenci měli střelecký den
V sobotu 9. června sehráli dorostenci Jiskry Rýmařov předposlední
zápas krajské soutěže letošní sezóny. Tentokrát přivítali doma Sokol
Dolní Lhota. Ve 13. minutě zápasu otevřel skóre kapitán Jiskry
Kamil Pauler a ve 21. minutě zvyšoval na 2:0 pro Rýmařov. 
Ve 29. minutě zápasu vstřelil třetí gól Jiskry Jakub Holuša, o tři mi-
nuty později na 4:0 zvyšoval Jiří Bendík, ve 36. minutě se přidal do
listiny střelců Radek Zatloukal a po něm Michal Niessner. První po-
ločas tak skončil 6:0 pro Jiskru Rýmařov.
Druhou půli otevřel gólem kapitán Kamil Pauler a zkompletoval tak
hattrick, další dva góly po něm přidal Jiří Bendík a rovněž završil
hattrick. Třetím držitelem hattricku se stal Jakub Holuša, když 
v 60. minutě zvýšil na 10:0 a v 81. minutě na 11:0. Mezi střelce se
zapsal i Jakub Mitov a nakonec gólman Radek Holuša, který se 
v 86. minutě postavil k odpískané penaltě a bez zaváhání ji promě-
nil. Skóre utkání skončilo na neuvěřitelných 13:0. Tomáš Durna

Turnaj je pořádán fotbalovým oddílem
TJ Jiskra Rýmařov

a garantem turnaje je město Rýmařov
Podrobné informace o turnaji na oficiálních webových stránkách

turnaje: www.lordcup.com
SPORTOVNÍ DEN RD Rýmařov

29. června 2012
Místo konání: hřiště TJ Jiskra Rýmařov

12.00 Zahájení tenisového turnaje dvojic - čtyřhra
13.00 Zahájení fotbalového a nohejbalového turnaje

FOTBAL

hřiště A hřiště B

13.00 THP : MONTÁŽE VÝROBA : KATR, KASARD
14.00 THP : KATR, KASARD VÝROBA : MONTÁŽE
15.00 THP : VÝROBA MONTÁŽE : KATR, KASARD
16:00 Vyhlášení výsledků fotbalu a nohejbalu, předání cen

16.15 Exhibiční fotbalové utkání žen 
Olympia Bruntál - FC Baník Ostrava

17.45 Vyhlášení výsledků tenisového turnaje
18.00 - 20.00 Hudební produkce - George and Beatovens 

(K. Kahovec, V. Sodoma)
20.00 - 24.00 Hudební večer, k tanci a poslechu 

zahraje skupina MASH Krnov

Foto: archiv TJ Jiskra
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Prodám stavební pozemek v Janovicích, část Janušov 639/3, cca 600
m2. Inženýrské sítě v dosahu pozemku. 
Cena dohodou. Tel.: 606 135 457.

I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Pavlína Krestýnová

Paseka 18, 783 97
Paseka u Šternberka

oznamuje změnu telefonního čísla
do ordinace na

606 711 733

ELEKTROMONTÁÎNÍ
PRÁCE

- bytová jádra, byty
- rodinné domky
- průmyslové objekty

Kontakt: Pokorný Pavel
Opavská 18, 795 01 Rýmařov

mob.: 608 830 881
e-mail: pokornypavel2@seznam.cz

P¤ÍPOJKY 
INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ

- vodovodní  - kanalizační
- elektro

včetně výkopových prací,
montáže, připojení,
vyřízení na úřadech

Soukromá řádková inzerce

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00

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
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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 ve 13.30 od prodejny H+H na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2012 (každý lichý týden v úterý):
19. 6., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

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