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ve skautském stfiedisku R˘mafiov

Zastupitelé jednali na tfiináctém 
fiádném zasedání

Îáci dramatického oboru ZU·: 
Nev‰ední záÏitek ze hry Noci letmé lásky

Renovované kostely v KnûÏpoli 
a Vajglovû byly vysvûceny

DuKo R˘mafiov zve na XVIII. roãník 
edrovického triatlonu

ročník XIV.
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Údílení Cen lipového listu
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Středisko volného času udílelo Ceny lipového listu
S koncem ‰kolního roku vrcholila ta-
ké ãinnost v zájmov˘ch krouÏcích,
které v nûkolika oddûleních Stfie-
diska volného ãasu nav‰tûvují dûti
i dospûlí. V ãervnu probíhaly po-
slední sportovní a taneãní soutûÏe,
dokonãovaly se v˘tvarné projekty.
Jako odmûnu pro ty nej‰ikovnûj‰í,
nejtalentovanûj‰í a nejsnaÏivûj‰í
pfiipravili pracovníci SVâ na ãtvr-
tek 14. ãervna závûreãn˘ galave-
ãer spojen˘ s udílením Cen lipového
listu.
Lipový list jako symbolické vy-
znamenání zvolila hlavní orga-
nizátorka podvečera Eva Kudlá-
ková záměrně. „Lípa je nádher-
ný strom, který nás zaujme svou
košatou korunou, ve které může

být najednou až 60 tisíc květů.
Zajímavé přitom je, že tento
strom kvete až ve 20. roku živo-
ta a může se dožít věku až 1000
let. Lípa je také naším národním
stromem. Má léčivé vlastnosti
a už kdysi se používala k magic-
kým účelům. Lýko sloužilo ke
spoutání démonů, figurky z li-
pového dřeva se nosily pro štěs-
tí a listy se využívaly pro kou-
zelné obřady k získání nesmrtel-
nosti,“ popsala vlastnosti lípy
v úvodu galavečera Eva Kudlá-
ková.
Cenu lipového listu se vedoucí
jednotlivých oddělení SVČ
Rýmařov rozhodli udělit nejvý-
raznějším osobnostem navštěvu-

jícím zájmové kroužky a také
externím vedoucím, kteří prací
s dětmi tráví svůj volný čas.
Počet oceněných byl poměrně
velký - lipový list a sladkou od-
měnu za své celoroční snažení
dostalo 134 dětí, které pravidel-
ně docházejí do kroužků v oddě-
lení estetiky (výtvarný kroužek,
keramika, kreativní kroužek, di-
vadelní kroužek, kouzelné vaře-
ní), v oddělení techniky a příro-
dovědy (informatika, lukostřel-
ba), oddělení tělovýchovy (stolní
tenis, kulturistika, sebeobrana,
šachy), do hodin hry na africké
bubny nebo do tanečních skupin
Neila a Move2you. Bubeníci
i tanečníci z obou jmenovaných

skupin doprovodili galavečer 
ukázkami svých vystoupení.
Jako malý dodatek na závěr roku
připravilo oddělení estetiky
v budově SVČ na Bartákově uli-
ci výstavu prací všech výtvar-
ných kroužků s názvem Svět hlí-
ny a barev. Výstavu maleb, vos-
kované batiky, paličkování, ke-
ramiky, drátkování, šperkařství
nebo patchworku, kterým se ce-
lý rok věnovaly děti, ale i dospě-
lí v jednotlivých kroužcích, uza-
vřela ve čtvrtek 21. června slav-
nostní derniéra s pohoštěním,
které připravily děti z kroužku
kouzelného vaření pod vedením
Anny Kratochvílové. 

ZN

Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 21. června se konalo
v sále Střediska volného času na
Divadelní ulici třinácté řádné za-
sedání zastupitelstva města. Na
programu jednání byla zpráva
o stavu kultury ve městě, aktuál-
ní zpráva o hospodaření města
a rozpočtová opatření.
V úvodu jednání zastupitelstva
popřál starosta Petr Klouda k vý-
znamnému jubileu zastupite-
li MUDr. Bohumilu Servusovi
a předal mu kytici.
Zastupitelé přijali celkem dvaa-
padesát usnesení, z nichž převáž-
nou většinu tvořily majetkové zá-

ležitosti. Dále zastupitelstvo měs-
ta vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku (OZV) č. 02/2012, o sta-
novení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti pří-
stupných sportovních a kultur-
ních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték a jiných kultur-
ních podniků v rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného pořád-
ku, dále OZV č. 03/2012, o míst-
ních poplatcích, OZV č. 04/2012,
kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostran-
ství, a OZV č. 05/2012 k zabez-
pečení místních záležitostí veřej-

ného pořádku na veřejných pro-
stranstvích (ničení zeleně, nepo-
volený výlep plakátů). Tyto obec-

ně závazné vyhlášky budou uve-
řejněny v plném znění po nabytí
jejich platnosti.

Přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 
179 900 Kč z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí
a měst do 10 tisíc obyvatel z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu Vybudování divadelního sálu pro
Rýmařovsko a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.

Zpráva o stavu kultury za rok 2011
Odbor školství a kultury vypracoval
Zprávu o stavu kultury za rok 2011.
Zpráva reflektuje současný stav a dě-
ní v knihovně, muzeu a středisku vol-
ného času, popisuje stav a činnost
městského periodika Rýmařovský
horizont, stav městské kroniky, reka-

pituluje opravy památek na území
města a dotace získané v oblasti kul-
turní, společenské a zájmové činnosti.
Podrobnou zprávu o stavu kultury za
rok 2011 lze najít na webových
stránkách města.

Z podkladů MěÚ JiKo
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Pár slov... o detektoringu
Možná jste někdy zahlédli člově-
ka, který s nějakou podivnou vě-
cičkou pobíhá po poli. Vypadal
podivně a vy jste si jen klepali ru-
kou na čelo, co to provádí. Tento
„sport“ se nazývá detektoring,
dotyčný měl v ruce detektor kovů
a snažil se najít přinejmenším ně-
co zajímavého a při největším tře-
ba poklad.
Tito lidé si mezi sebou říkají vál-
kaři, kolečkáři neboli mincičkáři,
ale také vykradači. Nejde o názvy
postav z bojové počítačové hry,
ale o skupiny nadšenců, kterých
po republice každý týden běhá
několik stovek, možná i tisíc.
Detektoráři, hledači pokladů, li-
dé, kteří většinu volného času za-
světili čekání na správný zvuk de-
tektoru kovů, začali hromadně
brouzdat po českých luzích a há-
jích hned po pádu komunismu.
Správná doba pro ně přichází na
jaře. Jen co rozmrzne půda, tak si
vyšlápnou na hledací výlet za
štěstíčkem.
K tomu potřebují kvalitní detek-
tor kovů. Některé tzv. detíky umí
rozlišit druhy kovů, u některých
lze regulovat hloubku hledání.
Nezbytný je i rýček na „poklad“,
nesmí chybět svačina a jde se na
to.
Někteří z vášnivých hledačů si
detektor přibalí i na dovolenou
k moři a místo vylehávání na plá-
žích potom vyhledávají na plá-
žích. Aspoň mají večer na pivo.
Bez výjimky nejsou ani detekto-
ráři, kteří hledají na místě, kde se
konala akce s větším množstvím
lidí. Dnes ale mnozí zkušení hle-
dači tvrdí: „Zlaté časy jsou minu-
lostí. Většina hlavních lokalit by-
la prohledána už v divokých 
90. letech.“
Hledači pokladů dobře vědí, že
mají u společnosti podobně špat-
ný obraz jako třeba motorkáři.

A stejně jako oni to svádí na ne-
početnou skupinu, která jim kazí
renomé.
„Jde o zlomek lidí, kterým se říká
vykradači. Ti mají mnohdy pro
většinu z nás nedostupné vybave-
ní a cíleně vykrádají archeologic-
ké lokality, kde je hledání zakáza-
né. Na druhé straně mnoho detek-
torářů dnes spolupracuje s ar-
cheology a tato spolupráce přiná-
ší uspokojivé výsledky pro obě
strany.“
Hledače lze přirovnat také k rybá-
řům. Kolikrát ani nejde o to něco
najít, ale vyjet s přáteli do příro-
dy.
Válkaři, tedy ti, kteří se speciali-
zují na artefakty z druhé světové
války, mají ještě dnes žně přede-
vším v severních, západních a vý-
chodních Čechách, zkrátka všude
tam, kudy prchala německá ar-
máda. Mincičkáři pak takzvaně
hoblují pole kolem historických
měst nebo tam, kde bylo v minu-
losti nějaké osídlení. Přestože ná-
lezy podle detektorářů už dávno
nejsou, co bývaly, rozhodně se
nemusí bát nedostatku mladé kr-
ve. Především mladé totiž vidina
extra úlovku, který by změnil dě-
jiny, láká stále. Takové hledače
však čeká rychlé vystřízlivění.
Mnoho lidí si koupí detektor, pro-
tože si někde přečtou nebo vidí
v televizi, že se našlo něco vzác-
ného, a myslí si, že to najdou ta-
ky. Když ale nacházejí jen samé
plechovky nebo vršky od piva,
přestane je to brzy bavit. Život-
nost netrpělivého „hledače-rych-
lokvašky“ se často pohybuje jen
v řádu týdnů.
Jakmile uvidíte o prázdninách
človíčka pobíhajícího po poli, už
budete vědět, že jde o hledače po-
kladů. Můžete se jej směle zeptat,
do které skupiny detektorářů pat-
ří, třeba neuteče a odpoví. Boci

Foto na titulní straně: Ing. Miloslav Marek, chalupa čp. 149, rou-
bená část z konce 17. stol. nebo z 1. pol. 18. stol., Malá Morávka
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Odbory MěÚ informují

Slovo krajského zastupitele

Z dÛvodu zahájení provozu nového Centrálního re-
gistru vozidel bude 2. - 4. 7. 2012 uzavfiena pfie-
páÏka evidence vozidel na odboru dopravy a sil-
niãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov.
Nový Centrální registr vozidel (CRV), který
bude sloužit jako centralizovaný informační

systém veřejné správy, bude spuštěn k 9. 7.
2012. Ministerstvo dopravy plánuje omezit
dobu nutné odstávky systému na minimum,
a proto se přechod na novou aplikaci usku-
teční po spuštění základních registrů, na něž
je CRV úzce navázán, tj. v týdnu po 1. 7.

2012, v období státních svátků a volných
dnů. Služba registrace vozidel tak bude ve-
řejnosti nedostupná pouze ve třech pracov-
ních dnech prvního týdne července 2012. 

Bc. Renata Vyslyšelová, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství

odbor dopravy a silničního hospodářství
Dočasné uzavření přepážky evidence vozidel

Ve středu 6. června se konalo 24. zasedání
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na
programu mělo celkem 105 bodů. V úvodu za-
sedání vystoupil zástupce firmy Moody’s In-
vestors Service se zdůvodněním ratingu uděle-
ného Moravskoslezskému kraji a předal hejt-

manovi ocenění. Mo-
ravskoslezský kraj 
je jediným krajem
v ČR, který je hodno-
cen na úrovni mezi-
národního ratingu,
další tři kraje jsou
hodnoceny pouze na
úrovni národní. Oce-
nění A2 zohledňuje
řadu faktorů, např.

konzervativní rozpočtovou politiku, která se
projevuje ve vyrovnaném hospodaření. Rating
také zobrazuje nízkou zadluženost kraje.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního pro-
gramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2012“. Program je
rozdělen na dva dotační tituly. První titul má za
cíl podporovat realizaci rozvojových záměrů
obcí s počtem obyvatel do 2500. Z Rýmařov-
ska získala obec Velká Štáhle dotaci 480 tis. Kč
na rekonstrukci školky, Dolní Moravice 348
tis. Kč na rekonstrukci střechy základní školy

a 343 tis. Kč na vybudování zázemí pro turisty,
Tvrdkov získal na rekonstrukci místní komuni-
kace do Mirotínku částku 600 tis. Kč, Malá
Štáhle na první etapu urbanizace návsi celkem
598 tis. Kč, Václavov u Bruntálu na rekon-
strukci budovy obecního úřadu 492 tis. Kč
a Horní Město na autobusovou zastávku ve
Skalách částku 240,5 tis. Kč. Projekty obcí
Valšov, Stará Ves, Lomnice, Ryžoviště a Malá
Morávka skončily jako náhradní. Druhý dotač-
ní titul je určen pro svazky obcí, které mají síd-
lo na území Moravskoslezského kraje - zde 
uspělo Sdružení obcí Rýmařovska s projektem
„Podpora rozvoje a tradic mikroregionu
Rýmařovska“ a získalo částku 500 tis. Kč.
V rámci „Programu na zvýšení absorpční ka-
pacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ byla
vyhlášena 16. průběžná výzva. Doručeno bylo
celkem 22 žádostí s celkovým požadavkem
16,7 mil. Kč. V rámci upraveného rozpočtu re-
gionálního rozvoje na rok 2012 jsou na tento
program alokovány finanční prostředky ve vý-
ši 50 mil. Kč. Po schválení 16. výzvy tedy zů-
stává v tomto dotačním titulu 28,8 mil. Kč.
Mezi úspěšné žadatele se z našeho regionu za-
řadily obce Tvrdkov (projekt multifunkčního
hřiště za 381,9 tis. Kč), Jiříkov (sovinecké dět-
ské hřiště a sportoviště za 104,3 tis. Kč),
Václavov u Bruntálu (hřbitovní zeď za 
164,5 tis. Kč a čistírna odpadních vod za 

116,3 tis. Kč), Velká Štáhle (rekonstrukce hřbi-
tova - kolumbárium za 225 tis. Kč), Dolní
Moravice (přestavba multifunkčního domu za
1,79 mil. Kč a projekt Poznávejme svůj region
za 176,9 tis. Kč) a Rýmařov (vybudování diva-
delní techniky za 179,9 tis. Kč).
Zastupitelé rovněž schválili účelové dotace
v oblasti sociální politiky na rok 2012. Zájemci
podali celkem 127 žádostí o příspěvek. V pro-
gramu podpory financování běžných výdajů 
uspěla Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově,
která na provoz sociálně terapeutické dílny
Buřinka získala 200 tis. Kč, a Slezská diakonie
s azylovým domem Bethel v Rýmařově, která
získala 318 tis. Kč z programu v souladu se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních slu-
žeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 
- 2014.
Krajské zastupitelstvo schválilo finanční od-
měnu pro první tři obce, které se umístily v 18.
ročníku soutěže Vesnice Moravskoslezského
kraje 2012. Cílem soutěže je povzbudit obyva-
tele obcí a podporovat je, aby se aktivně podí-
leli na rozvoji vesnic, a též upozornit veřejnost
na významnou úlohu, kterou venkov hraje.
Přihlášených obcí bylo celkem dvanáct. Za náš
region byla přihlášena obec Ryžoviště, která se
umístila na pěkném třetím místě. Blahopře-
jeme. Ing. Jaroslav Kala,

krajský zastupitel, místostarosta

Dálkový výslech

Věk: 45 let
Povolání: ředitel ZUŠ
Záliby: hra na kytaru

V čem jste nejsilnější?
Asi ve svém zaměstnání. Mám to
neuvěřitelné štěstí, že mě moje

práce baví. Já prostě rád chodím
do práce. A doufám, že je to na ní
poznat.
Kdy jste netrpělivý?
Nevím, jestli se mi to daří, ale
snažím se nebýt netrpělivý nikdy.
Rychlé věci většinou za moc ne-
stojí, mám raději trvalé hodnoty
a ty se tvoří pomalu.
Jste „rýmařovská duše“?
Ano, jsem. Nejsem původem
Rýmařovák, ale za dobu, co tu ži-
ju, jsem se naučil mít město
a hlavně jeho okolí rád. Zvykl
jsem si na každodenní sport
a Rýmařov k tomu poskytuje ide-
ální podmínky. Navíc si moc vá-
žím, že v místě, které je takto 
geograficky odlehlé, které je tak

těžce zkoušené svou nedávnou
historií, vyrůstá ohromné množ-
ství tvůrčích lidí. Poznat je to mi-
mo jiné na nabídce kultury - po-
kud má někdo dojem, že nabídka
výstav, koncertů, divadla je v Rý-
mařově malá, asi opravdu není
soudný. Nadšený jsem z Jazz-
clubu.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené
místo?
Mám, ale neřeknu které.
Nejraději jsem na takových mís-
tech sám a vy byste mi tam cho-
dili.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Nespolehlivost. Neprofesiona-
lita. Nesolidnost.
Jakou knížku máte rozečtenou

na nočním stolku?
Romain Rolland - Jan Kryštof.
Čtu ji už poněkolikáté, ale vždy
mě dostane.
Kterou známou knihu jste nedo-
četl?
Šifru Mistra Leonarda Dana
Browna. Mám raději profesio-
nálnější přístup k fikci.
Koho byste pozval na večeři?
Kytaristu Al di Meolu spolu
s Jarkem Nohavicou. Ti dva hra-
jí už přes třicet let a pořád jsou
dobří - chtěl bych zjistit, jak to
asi dělají.
Které jídlo byste nikdy nepozřel?
Možná se budete divit, ale je to
čokoláda. Tu fakt nedám do pu-
sy.

Jiří Taufer
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Zdravotnictví

S pfiicházejícím tropick˘m poãasím
stoupá poãet Ïen, které vyhledávají
pomoc gynekologa v Podhorské ne-
mocnici, která je ãlenem skupiny
Agel. Nejãastûj‰ím dÛvodem náv‰tûvy
ordinace b˘vají zánûtlivá onemocnûní
spojená s v˘tokem, pocitem pálení
a svûdûním.
Ve většině případů stojí za těmito
potížemi narušení rovnováhy po-
ševní mikroflóry, tedy změna va-
ginálního pH, redukce laktobaci-
lů a následné pomnožení škodli-
vých a patogenních mikroorga-
nismů, při kterém vzniká one-
mocnění s názvem kandidóza,
vaginální mykóza nebo také kva-
sinková infekce. Vaginální mykó-
za je údajně nejčastější chorobou,
kvůli které ženy navštěvují ordi-

naci gynekologa. V průběhu ži-
vota ji alespoň jednou prodělají
tři ženy ze čtyř.

„Mezi nejčastější příčiny zánětli-
vých onemocnění pochvy patří
prochladnutí v mokrých plavkách,
nošení přiléhavých neprodyšných
materiálů, nechráněný pohlavní
styk a nevhodné sexuální praktiky.
Příčinou však může být rovněž
snížená imunita, užívání antibio-
tik, onemocnění cukrovkou, těho-
tenství i některé typy hormonální
antikoncepce,“ vysvětluje gyne-
kolog a ředitel Podhorské nemoc-

nice MUDr. Marián Olejník s tím,
že příčinou může být i nesprávná
hygiena, a to především nadměr-
né mytí intimních partií a použí-
vání parfémovaných mýdel a vlo-
žek. Vaginální mykóza se léčí an-
timykotiky a dezinfekčními látka-
mi ve formě čípků, mastí, krémů
nebo výplachů.
„Čím dříve po propuknutí prvních
příznaků ženy nasadí léčbu, tím
dříve se nemoci zbaví a zabrání
riziku přechodu do chronického
stádia nebo vzniku dalších zánět-
livých komplikací. Většina žen re-
aguje na léčbu rychle a obtíže vy-
mizí obvykle do několika dnů.
Problémem je ale fakt, že samotné
vyléčení mykózy nedokáže zabrá-
nit jejímu opakování,“ doplňuje

Marián Olejník. Pokud se nepří-
jemné pocity projeví také u part-
nera, je nutné, aby se přeléčil i on.
Ačkoliv se vaginální mykóza ne-
považuje za pohlavně přenosnou
chorobu, mohou jí trpět oba part-
neři a opakovaně ji na sebe přená-
šet. Proto se v době podezření ne-
bo léčby kvasinkových infekcí
pohlavní styk nedoporučuje.
Muži mohou být nosiči tohoto 
onemocnění, ale přitom se u nich
nemusí rozvinout a projevit.
Ženy by neměly podceňovat situ-
aci, kdy se kvasinkové infekce
vracejí. V takovém případě je
vhodné svěřit se do péče odborní-
ků, kteří provedou podrobnější
vyšetření. Ing. Hana Szotkowská,

mluvčí holdingu Agel

Jak prožít léto bez gynekologických potíží

Školství

Vrchol sportovního úsilí na naší škole před-
stavuje květen ve znamení dvou prestižních
atletických podniků - Poháru rozhlasu a Atle-
tického čtyřboje. Obě soutěže probíhají v úz-
kém časovém rozpětí, za každého počasí
a kladou značné požadavky na sportovce i je-
jich trenéry.
Po dlouhodobé a fyzicky náročné přípravě re-
prezentovala v Poháru rozhlasu ZŠ Rýmařov,
Jelínkova 1 družstva ve všech čtyřech závod-
ních kategoriích. Mladší žáci a žákyně před-
stavují výběr z šestých a sedmých tříd 
a v okresním finále Poháru rozhlasu pořáda-
ném v Krnově získali při své atletické premi-
éře svorně velmi pěknou stříbrnou pozici a ne-
málo individuálních ocenění. Výborně si letos
vedli naši starší a zkušenější v kategorii chlap-
ců a dívek z osmých a devátých ročníků, kte-
ří v okresní kvalifikaci zvítězili a probojovali
se mezi nejlepší atletickou sestavu Moravsko-
slezského kraje, starší žákyně historicky popr-
vé. Po loňském postupu starších chlapců na
mistrovství republiky se jedná o další velmi

cenný úspěch mladých rýmařovských spor-
tovců.
Čtyři nejlepší družstva starších žáků z Poháru
rozhlasu v každém okrese se znova utkávají
v Atletickém čtyřboji. Zatímco v Poháru roz-
hlasu nastupuje až dvanáctičlenná sestava
specialistů na jednotlivé disciplíny, Atletický
čtyřboj je určen družstvu šesti všestranných
atletů a atletek. I zde se letos závodníci a zá-
vodnice ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 dokázali
prosadit na medailových pozicích. Chlapci
vybojovali druhé místo a děvčata opět prvně
v historii školy v Atletickém čtyřboji zvítězila
a postoupila do krajského finále.
V krajských kolech obou soutěží se naši zá-
vodníci v konkurenci specializovaných spor-
tovních škol nedokázali medailově prosadit
na úrovni týmů, dokázali však nasbírat cenná
individuální umístění a za zmínku stojí vyni-
kající výkony a nové školní rekordy Marka
Ryšky, Martiny Macháčové, Terezy Krywdo-
vé a dalších.
Učitelé tělesné výchovy děkují všem svým

svěřencům,
z nichž mno-
zí nás celo-
ročně repre-
zentují i v ji-
ných soutě-
žích, za tré-
ninkové i zá-
vodní nasa-
zení a také
vedení školy
za podporu
sportu na ZŠ
R ý m a ř o v.
Těšíme se na
krásné spor-
tovní zápole-

ní v dalších ročnících a doufáme, že se
v Rýmařově podaří v budoucnu vybudovat 
opravdové atletické zázemí nejen pro školní
mládež, ale i pro všechny ostatní milovníky
královny sportu. Karel Toman, ZŠ Rýmařov

Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Fota: ZŠ Rýmařov
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V letošním školním roce se v rámci výuky informatiky několik
studentů pravidelně zapojovalo do různých fotosoutěží.
Mladých fotografů je na naší škole opravdu mnoho, takže bylo
z čeho vybírat. Největším úspěchem se staly fotografie Klá-
ry Jančíkové, studentky třetího ročníku, která v celorepubliko-
vé soutěži pořádané International Education Society (www.sko-
ly.cz) získala v konkurenci 210 fotografií od odborné poroty ne-
jen první, ale i druhou cenu za své snímky „Zármutek“ a „Žal“.
Klárce moc blahopřejeme a přejeme dobré světlo při její další
práci. Gymnázium Rýmařov

Fotografování na gymnáziu
Konec každého roku bývá dobou
účtování, dobou, kdy lidé hodnotí,
co jim přinesl, sčítají jeho klady
a zápory. Nejinak je tomu i v čer-
vnu v životě škol, kdy končí niko-
liv rok kalendářní, ale školní. Také
na Gymnáziu Rýmařov probíhá
v tento čas podobná „inventura“,
s jejímiž výsledky teď chceme se-
známit rýmařovskou veřejnost.
Naši studenti se zapojují do nauko-
vých a poznávacích soutěží v huma-
nitních i přírodovědných oborech,
stejně jako do soutěží uměleckých.
Ve školním roce 2011/2012 opět do-
kázali, že patří mezi nejlepší středo-
školáky v okrese, někteří z nich se 
uplatnili i na úrovni kraje a republi-
ky. Je to v první řadě zásluha jejich
talentu a píle, stejně tak ovšem nad-
standardní péče, kterou jim poskyto-
vali jejich učitelé - mnohdy ve svém
volném čase. Za jejich nevšední na-
sazení a předvedené výkony jim
touto cestou vyjadřujeme uznání
a poděkování.
Na úrovni okresu získal v Matema-
tické olympiádě kategorie Z7 
1. místo Lukáš Pavlásek, 2. místo
obsadila Michaela Bršťáková, která
se zároveň umístila na 3. - 4. místě
v Pythagoriádě, kategorie 7. tříd.
Dařilo se také studentům vyššího
gymnázia - v matematické soutěži
Klokan, kategorie student, získal 
1. místo František Jurča, 2. místo
připadlo Magdaleně Žváčkové.
V Zeměpisné olympiádě vybojoval
Matěj Rampula prvenství v katego-
rii A, v kategorii B zvítězil Lukáš
Pavlásek. Svou erudici studenti
předvedli i v jazykových soutěžích -
v Olympiádě v němčině, kategorie
IIB, patří Barboře Zifčákové 3. mís-
to, v kategorii III náleží Michaele
Bartoňové 1. místo. V jazyce ang-
lickém získal v kategorii IB Lukáš
Pavlásek 1. místo, Michaela Bršťá-
ková 2. místo, v kategorii IIB čeka-
lo 1. místo Kristýnu Wendy
Kohoutkovou.
I v krajských a regionálních soutě-
žích se našim studentům dařilo -
v soutěži finanční gramotnosti obsa-
dilo skvělé 2. místo družstvo ve slo-
žení Martina Ďásková, Zdeněk
Pečínka. V Zeměpisné olympiádě se
v kategorii A prosadil Matěj
Rampula a získal 4. - 5. místo, v ka-
tegorii B obsadil 5. místo Lukáš
Pavlásek. Titul úspěšné řešitelky si
z Olympiády v němčině odvezla
Michaela Bartoňová, v Olympiádě
z francouzštiny připadlo 11. místo
Agátě Gažarové.
Na celostátní úrovni lze za úspěch ji-
stě považovat 23. místo Davida

Horňáčka a 34. místo Alice Casciani
v korespondenční matematické sou-
těži Jáma lvová. Ve středu soutěžního
pole, na 73. pozici, matematické sou-
těže Náboj 2012, se umístilo družstvo
ve složení Tereza Štefková, Magda-
lena Žváčková, František Jurča,
Martin Kačmarčík, Kryštof Pleský.
Na nejvyšší příčky pak vystoupala
v 6. ročníku fotosoutěže na téma
„Lidské nálady - portréty“ Klára
Jančíková, která získala 1. místo za
snímek „Zármutek“ a 2. místo za sní-
mek „Žal“.
Vynikající vizitkou permanentně vy-
soké kvality výuky cizích jazyků na
naší škole je to, že Zuzana Kopková
úspěšně složila Cambridgeskou me-
zinárodní zkoušku CAE (Certificate
in Andvaced English - C1), což je
předposlední možný dosažitelný
stupeň dle evropského referenčního
rámce pro jazyky; tento výsledek
podle nového hodnocení znamená,
že Zuzana ovládá angličtinu praktic-
ky na úrovni rodilé mluvčí.
Kvalitu práce učitelů a studentů na-
ší školy stejně jako kvalitu výchov-
ně-vzdělávací koncepce a školské-
ho vzdělávacího programu potvrdi-
lo letošní měření prováděné v rám-
ci projektu Kvalita 2012, kterým
Moravskoslezský kraj ověřuje tzv.
přidanou hodnotu školy (řečeno ji-
nými slovy pokrok, jehož docílili
žáci mezi prvním a třetím ročníkem
studia). Třídy septima a třetí se
v českém a anglickém jazyce dosta-
ly mezi 10 % nejlepších středních
škol v kraji (souhrnný percentil 
94 %), v rámci gymnázií mezi 30 %
nejlepších (souhrnný percentil 
74 %).
Stranou úspěchu letos nezůstala ani
oblast sportu - v Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů získalo
družstvo ve složení Michaela
Bršťáková, Lenka Henychová,
Viktorie Vepřeková, Denisa Orlová,
Libor Onderka, Marek Sedláček,
Jan Seifert, Jakub Vosyka 10. místo
na úrovni kraje, když předtím obsa-
dilo 3. místo na úrovni okresu.
Samostatný článek bude věnován
úspěchům střeleckého kroužku, je-
hož členové letos získali 7 medailo-
vých míst v mezinárodních soutě-
žích a 14 medailových míst v sou-
těžích republikových.
Tyto výsledky jsou jednoznačným
důkazem, že i relativně malá škola
v malém městě může svým žákům
poskytovat špičkové vzdělání a zá-
zemí, a že tudíž Rýmařov má důvod
být na své gymnázium pyšný. 

Gymnázium Rýmařov

Gymnaziální účtování

Fota: Klára Jančíková
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V letošním školním roce probí-
haly na Střední škole Rýmařov
maturitní zkoušky u oboru
Hotelnictví a turismus z profilo-
vé části v rámci praktických
zkoušek v měsíci dubnu a od 
2. května konali žáci jednotlivé
dílčí části společné maturitní
zkoušky z jazyka českého, cizích
jazyků a matematiky a z předmě-
tů profilové části v rámci ústních
zkoušek. Premiéru prvních ma-
turit s velmi dobrými výsledky
absolvovali i studenti na nástav-
bovém studiu dálkové formy
vzdělávání.

Velmi mne těší, že žáci naší ško-
ly zvládli maturitu s velmi do-
brým výsledkem, přestože orga-
nizace, realizace a posléze i ce-
lorepublikové výsledky státních
maturit, jak zaznamenává spo-
lečnost Cermat, nedopadly tak,
jak se očekávalo. V médiích se
postupně objevovala kritika na
neúspěšnost žáků v didaktických
testech z matematiky a u píse-
mných prací v jazyce českém.
Na Střední škole v Rýmařově
maturovalo celkem 30 žáků
a z tohoto počtu pouze jeden žák
dálkového studia bude opakovat

dílčí písemnou část společné
maturitní zkoušky z jazyka čes-
kého a tři žáci denního studia bu-
dou v podzimním termínu opa-
kovat profilovou část zkoušky
z předmětu ekonomika a mana-
gement. Maturitní vysvědčení
obdrželo celkem 26 žáků, dvě
studentky v oboru Hotelnictví
a turismus prospěly s vyzname-
náním.
Závěrečných zkoušek se účastni-
lo celkem 20 žáků oboru vzdělá-
ní Kuchař-číšník, tři žáci prospě-
li s vyznamenáním a v oboru
Opravář zemědělských strojů

získalo výuční list celkem 17 žá-
ků. Jeden žák neprospěl u píse-
mných a ústních zkoušek a bude
je muset opakovat v podzimním
opravném termínu.
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat jak pedagogickým pracov-
níkům, kteří žáky na maturitní
a závěrečné zkoušky připravova-
li, tak i všem absolventům den-
ního a dálkového studia za zod-
povědný přístup, kterým zúročili
své studijní výsledky na Střední
škole v Rýmařově.

Ing. Soňa Kováříková,
ředitelka Střední školy Rýmařov

Maturitní a závěrečné zkoušky na Střední škole Rýmařov

Na hřišti Základní školy Rýma-
řov na ulici 1. máje se v úterý 
19. června uskutečnil v dopoled-
ních hodinách IV. ročník Memo-
riálu Jana Koňaříka. Sportovních
disciplín trojboje - běh na 60 met-
rů, skok do dálky a vrh koulí - se
zúčastnili studenti Střední sou-
kromé školy Prima, Gymnázia
Rýmařov, pořádající Střední ško-
ly Rýmařov a klienti Kouzelné
buřinky, denního centra pro men-
tálně postižené.
„Memoriál každoročně pořádají
studenti 3. ročníku oboru Hotel-
nictví a turismus, kteří musí pro-
kázat zvládnutí všech kompetencí
- organizační, komunikativní, ře-

šení problémů, spolupráce, soci-
ální. Letos se poprvé účastnily
všechny tři rýmařovské střední
školy. Buřinku jsme pozvali již po-
druhé, po výborné zkušenosti
z loňska. Pro studenty je to příle-
žitost seznámit se se specifiky ko-
munikace se zdravotně postižený-
mi a přispělo to i k navázání bliž-
ších kontaktů,“ popsala organiza-
ci turnaje Jitka Vaculová ze
Střední školy Rýmařov.
Nad výkony některých studentů
pokyvovali uznale hlavou i sami
tělocvikáři, vždyť uběhnout šede-
sátku pod osm vteřin, to je výkon
hodný některého z průměrných
atletů na olympiádě.

Jak sportovci skončili, napovídá tabulka výsledků:
Běh 60 metrů - dívky: Běh 60 metrů - chlapci:
1. Veronika Žourková - 8,85 s 1. Michal Turták  - 7,66 s

(SSOŠ Prima) (SŠ Rýmařov)
2. Irena Cepníková - 9.00 s 2. Jiří Pavlík  - 7,82 s

(SSOŠ Prima) (Gymnázium)
3. Klára Jančíková - 9,40 s 3. Radek Klein  - 7,87 s

(Gymnázium) (SSOŠ Prima)

Skok daleký - dívky: Skok daleký - chlapci:
1. Kristýna Ceperková - 3,96 m 1. Jiří Pavlík  - 5,34 m

(SSOŠ Prima) (Gymnázium)
2. Irena Cepníková - 3,95 m 2. Jan Fréhar  - 5,29 m

(SSOŠ Prima) (Gymnázium)
3. Veronika Žourková - 3,95 m 3. Viktor Tomeš - 5,26 m

(SSOŠ Prima) (SSOŠ Prima)

Vrh koulí - dívky: Vrh koulí - chlapci:
1. Pavlína Peterková - 10,30 m 1. Lukáš Matzke - 11,53 m

(SSOŠ Prima) (Gymnázium)
2. Radmila Dobošová - 9,27 m 2. Viktor Tomeš - 10,77 m

(SSOŠ Prima) (SSOŠ Prima)
3. Veronika Žourková - 9,08 m 3. Jan Fréhar - 10,45 m

(SSOŠ Prima) (Gymnázium)

Absolutní vítězkou IV. ročníku Memoriálu Jana Koňaříka se stala
Veronika Žourková z SSOŠ Prima. Ve třech disciplínách byl překo-
nán rekord memoriálu, a to v běhu na 60 metrů u dívek i chlapců a ve
vrhu koulí u dívek.

Výsledková tabulka Kouzelné buřinky:

Běh na 30 m: Skok do dálky z místa:
1. Jan Stolarik - 7,56 s 1. Martin Přikryl - 1,50 m
2. Darina Rotterová - 7,75 s 2. František Vašíček - 1,35 m
3. František Vašíček - 7,89 s 3. Jarmila Tesařová - 1,20 m

Darina Rotterová - 1,20 m
Hod vařečkou
1. Darina Rotterová - 6,50 m
2. František Vašíček - 6,40 m
3. Jan Stolarik - 5,90 m

Střední škola Rýmařov pořádala Memoriál Jana Koňaříka

Kdo byl Jan Koňařík?
Jan Koňařík (18. 10. 1916 - 6. 11. 2006)
pocházel z Přerova-Předmostí. Po absolvo-
vání Střední zahradnické školy pracoval
jako technik v elektrárně. Za svůj život se
dvakrát oženil a měl dva syny. V roce 1949
přišel do Rýmařova, v letech 1966-1976

působil jako učitel tělocviku a branné vý-
chovy na Zemědělském odborném učilišti.
V letech 1956-59 nastoupil jako trenér
místního fotbalového mužstva. Po odcho-
du do důchodu v roce 1976 se začal naplno
věnovat atletické kariéře. Začal reprezen-

tovat ČSSR, respektive TJ Jiskra Rýmařov,
například v Německu, Finsku, Itálii,
Japonsku, Řecku, Švédsku, Francii aj.
Zvítězil v anketě o nejlepšího sportovce
poválečného Rýmařova (1946-2001). 

JiKo
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Běh na Praděd
o Pohár starosty města Rýmařova

V úterý 12. června pořádala
Střední škola Rýmařov 7. ročník
běhu na Praděd o Pohár starosty
města Rýmařova. Za ideálního
počasí vyběhlo z Kurzovní chaty
na vrchol nejvyšší hory Jeseníků
22 hochů a 15 děvčat ze SŠ
Rýmařov a SSOŠ Prima.

Kategorii děvčat vyhrála časem
19 minut a 11 vteřin Monika
Lukáčová z SSOŠ Prima.
Nejlepším z hochů a celkovým
vítězem závodu se stal Petr
Sigmund ze SŠ Rýmařov s ča-
sem 13 minut a 13 vteřin.

Ondřej Brujevič

Oznámení školní jídelny

Upozorňujeme strávníky školní jídelny při Střední škole
Rýmařov, že od 13. srpna 2012 bude opět zahájen provoz ku-

chyně.
Vzhledem k tomu, že Střední škola Rýmařov je od 1. 8. 2012

plátcem DPH, mění se ceny stravného.

Cena obědu:
• výdej do obědníku  58 Kč

• výdej na talíř v jídelně  60 Kč

Jak se přihlásit?

Dostavit se k vedoucí jídelny p. Chlebcové 
a stravu si zakoupit osobně 

nebo zavolat na tel. 554 23 01 85, příp. 554 21 25 41.

Stravenky na srpen je možno zakoupit 
ve dnech 9. - 10. 8. 2010 v době od 10.00 - 12.00.

Těší se na vás kolektiv školní jídelnyFoto: SŠ Rýmařov
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Tanečníci zakončili sezónu společnou přehlídkou
Závěrečným vystoupením všech
ročníků tanečního oboru ZUŠ
Rýmařov skončil školní rok i pro
malé a mladé tanečníky, kteří se
věnují modernímu tanci pod ve-
dením Aleny Tomeškové. V so-
botu 23. června se v tělocvičně
na Národní ulici předvedli publi-
ku v deseti skladbách, mezi ni-
miž byly i choreografie, které si
přivezly nejvyšší ocenění z ta-
nečních soutěží.
Na přehlídce vystoupily všechny
věkové kategorie dětí navštěvují-
cích taneční obor, od nejmenších,
mnohdy ještě předškoláků, až po
nejstarší tanečnice, které repre-
zentují Rýmařov na republiko-
vých mistrovstvích mezi juniory
a dospělými. Děti z přípravného
ročníku si připravily skladbu
s názvem Kočičí mimina, 1. a 2.
ročník předvedl soutěžní choreo-

grafii Na paloučku, s níž získal
dvě medailová umístění na soutě-
žích v Litovli a Šumvaldě, a také
nesoutěžní show Kuřata, pěkně
vypečená. Starší děti ze 3. a 4.
ročníku taktéž přispěly do pře-
hlídky jednou soutěžní a jednou
nesoutěžní skladbou. Zatančily
Tiché myšlenky, které jim letos
vynesly několik medailí a staly se
doslova hitem šumvaldské soutě-
že O Popelčin střevíček, a kromě
toho show Ulice. Nejstarší taneč-
níci z 5. a 6. ročníku potěšili di-
váky jazzovou choreografií s jed-
noduchým názvem Jazz Dance.
Kromě skupinových skladeb byla
na programu také čtyři sólová vy-
stoupení. Ve skladbě Andělská se
představila Aneta Janíková, ve
vlastní choreografii Without You
Lenka Mrhalová, jako Ztracená
(Lost) Míša Blašková a ve skladbě

Chlapec a piáno talentovaný
Jakub Slovák. Všichni čtyři sólisté
nedávno soutěžili na tanečním
mistrovství republiky a dosáhli ve
svých kategoriích krásných umís-
tění, Jakub Slovák v dětské kate-
gorii dokonce nejvyššího.
Tanečníkům popřála na závěr je-
jich vedoucí Alena Tomešková

krásné prázdniny. Ty ale pro mi-
lovníky tance nikdy tak docela
nenastanou. V létě čeká děti ta-
neční soustředění a Jakuba
s Anetou intenzivní trénink, pro-
tože oba postoupili na mistrov-
ství světa do Frankfurtu nad
Mohanem, které je naplánováno
na začátek října. ZN

Finále ZUŠ: oheň, země, vzduch
Mezioborová pfiehlídka Základní 
umûlecké ‰koly R˘mafiov, která
zavr‰uje celoroãní celo‰kolní pro-
jekt na spoleãné téma, letos nesla
název Îivly. Tematicky navázala na

loÀsk˘ projekt Voda a prezentovala
tfii ostatní Ïivly - oheÀ, zemi a vzduch
- v hudbû, divadelním a v˘tvarném 
umûní.
Každoroční celoškolní projekt

vyvrcholil ve středu 13. června.
Dopoledne byly pro děti ze zá-
kladní školy připraveny výtvar-
né dílny, odpoledne se konalo di-
vadelní představení s koncertem
v sále na Divadelní ulici a verni-
sáž výstavy v Galerii Octopus.
„Zatímco pro výtvarníky bylo le-
tošní téma živlů malina, pro hu-
debníky to byl spíš oříšek,“ ko-
mentoval zadání ředitel ZUŠ Jiří
Taufer. Přesto dokázali učitelé
hudebního oboru se svými žáky
sestavit bohatý repertoár skladeb
různých žánrů, které živly něja-
kým způsobem inspirovaly.
V sólových klavírních a kláveso-
vých výstupech padal sníh 
(I. Koschat - Sněhový valčík), šu-
mělo jezero (P. I. Čajkovskij -
Labutí jezero) a plál oheň 
(I. Hurník - Vzplanutí), pěvecký
sbor v doprovodu afrických bub-

nů přinesl něco z horkého 
ovzduší černého kontinentu,
s hudeckou kapelou zase probu-
dil nelítostné živly v lidových
písních (Hořela lípa, Vyhorela
stará Turá, Hromy bijú). Skupina
Chaotics zvolila klidnější Vodu,
čo ma drží nad vodou a Řeku lás-
ky a s nejnovější rockovou kape-
lou se posluchači dotkli samotné-
ho nebe (B. Dylan - Knocking on
Heaven’s Door, Led Zeppelin -
Stairway to Heaven). Školní or-
chestr ZUŠkaband koncert za-
končil Vivaldiho Jarem.
Samotný úvod přehlídky patřil
literárně-dramatickému oboru,
který v režii Silvie Jablončíkové
nacvičil pohádku Tři dračí pera.
Příběh syžetově příbuzný se zná-
mější pohádkou Tři zlaté vlasy
děda Vševěda téma školního
projektu naplnil titulní postavou

Titul absolutního vítěze
pro sólisty tanečního oboru ZUŠ

V neděli 10. června proběhla ve sportovní hale Dukla Olomouc ta-
neční akce pod názvem Rytmus tančí dětem. Součástí pestrého pro-
gramu bylo také vyhlášení žebříčkové soutěže O Hanácký koláček.
Ve výrazovém tanci získala titul absolutního vítěze Aneta Janíková se
skladbou „Andělská“. V juniorské kategorii ji následovala Míša
Blašková a formace „Ztracená“. Obě děvčata získala kromě diplomů
krásné poháry, drobné ceny a šampaňské (samozřejmě dětské). Moc
a moc Anetce i Míši blahopřeji a přeji oběma krásné prázdniny. 

Alena Tomešková

Foto: ZUŠ Rýmařov
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Na konci školního roku se
v Galerii U Stromu poznání ve
vestibulu knihovny představují
absolventské práce žáků výtvar-
ného oboru ZUŠ Rýmařov.
Letos vystavila trojice mladých
výtvarníků, kteří ukončili po-
slední ročník ve třídě Šárky
Lupečkové, především kresby.
Aneta Šmehlíková, Martin Nikl
i Kryštof Janoušek si jako hlavní
techniku absolventské práce
zvolili kresbu, která nejlíp odpo-
vídá jejich výtvarným zájmům.
Anetu vedle kresby zaujala mal-
ba špachtlí, takže kromě portrétů
vystavila i ukázku této techniky.
Výtvarnictví se chce věnovat
i nadále, a proto příští rok od-
chází studovat na umělecko-prů-
myslovou školu.
Martin Nikl vystihl důvody, proč
zvolil kresbu, velmi jednoduše:

„Na víc nebyl čas a kresba vypa-
dá taky dobře.“ V jeho pracích
je zřejmý zájem o náměty z ob-
lasti fantasy, a tak mohli kromě
studií portrétu návštěvníci gale-
rie vidět i několik jeho postav
bojovníků a kouzelníků.
Tíhnutí k žánru fantasy se asi
nejvýrazněji projevuje v absol-
ventské práci Kryštofa Janouška,
který mu věnoval celou kolekci
kreseb tužkou, pastelkami a fixy.
Vedle typických postav, např.
draků, se zaměřil na fantasy kra-
jinu, kterou tvárnil i plasticky
pomocí montážní pěny.
S tématem vystavených prací
souzněl hudební doprovod v in-
terpretaci tří kytaristů, Jiřího
Taufera a jeho žáků, kteří při
slavnostní vernisáži (14. 6.) za-
hráli mimo jiné skladbu Hobit.
O týden později (20. 6.) se verni-

sáží zahajovala další výstava žá-
ků výtvarného oboru, tentokrát
na rýmařovské radnici. Studenti
gymnázia a současně ZUŠ
Michaela Kratochvílová, Jan
Matula, Pavlína Sitařová, Jana
Šandová a Eliška Tauferová na-
plnili chodbu v 1. patře radnice
svými portrétními kresbami.
Výstava s jednoduchým názvem
Portréty navazuje na dvě před-
chozí prezentace - Stromy
a Kočky - a je pokračováním
snahy oživit prostor městského
úřadu výtvarnými díly a součas-
ně představovat práce mladých
výtvarníků i mimo tradiční vý-
stavní sály. O tom, že výstavy na
radnici mají dobrý ohlas i u sa-
motných úředníků, svědčí slova
starosty Petra Kloudy: „Jsem
rád, že tato budova neslouží jen
suchému úředničení, ale i jako

výstavní prostor.“
Pětice studentů ze třídy Šárky
Lupečkové se zaměřila na por-
trétní kresbu tužkou. Výstava tak
nabízí pět panelů, na nichž lze
spatřit obvykle dvě kresby: auto-
portrét a portrét společného mo-
delu, který nabízí zajímavé srov-
nání stylu jednotlivých výtvarní-
ků. Jana Šandová navíc doplnila
svůj panel o několik menších
portrétů přátel.
„Výstavu si studenti zařídili
prakticky úplně sami. Sami ji do-
mluvili, nainstalovali, sami si
připravili pohoštění a zajistili
hudební doprovod vernisáže. To
je jeden z cílů - aby se naučili
nejen kreslit, ale i organizovat
své výstavy,“ doplnila Šárka
Lupečková.
Portréty budou na radnici k vidě-
ní do listopadu. ZN
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draka, bytosti tří živlů - obývají-
cího podzemní sluje, létajícího
v povětří a chrlícího oheň.
Drak se často objevuje také
v pracích žáků výtvarného obo-
ru. Jako hlavní námět jej v růz-
ných variantách zpracovávali žá-

ci ze třídy Šárky Lupečkové,
kteří naplnili malý sál Galerie
Octopus dračími vejci, tlamami
nebo kusy dračí kůže. Jako další
inspirační zdroj si zvolili pohád-
ku O ptáku Ohniváku. Do po-
hádky O Měsíčníku, Slunečníku

a Větrníku, ale také mezi čerty
zavedla účastníky přehlídky tří-
da Martiny Kohoutkové. Trochu
opomíjený živel země zpracová-
vali vedle ohně a vzduchu žáci
břidličenské pobočky ZUŠ pod
vedením Kateřiny Císařové.

Kromě kreseb, maleb a trojroz-
měrných děl si malí výtvarníci
vyzkoušeli i animaci. Výstava
výtvarných prací z projektu
Živly byla k vidění v Galerii
Octopus do konce června.

ZN

Knihovnu a radnici zdobí kresby mladých výtvarníků

O vzácném okamžiku náhody a letmém setkání
Ukázkou herecké práce v právû konãícím ‰kolním
roce vygradovalo studium star‰ích ÏákÛ drama-
tického oboru základní umûlecké ‰koly, a to pfied-
stavením, které si pod vedením Silvie Jablon-
ãíkové pfiipravili na stfiedeãní podveãer 20. ãerv-
na.
Nevšední, dojemné, provokující a zároveň
inspirující představení, které se nevidí každý
den. Tak by se dala stručně charakterizovat
inscenace čtyř španělských příběhů o náhod-
ném milostném setkání v podání pětice žáků
dramatického oboru ZUŠ a tří hereckých
hostů. Podívaná, která byla zároveň nesmír-
ně náročným úkolem pro všechny protago-
nisty. Její název: Noci letmé lásky (Noches 

de amor efímero). Jen tak letmo na jednu noc
se ve čtyřech jednoaktovkách vzájemně do-
tkli lidé, kteří by se, nebýt náhody, pravdě-
podobně nikdy nepotkali. Jejich životy a svě-
ty se protnuly jen na okamžik. Nešťastná he-
rečka a podomní prodavač biblí, žena z lepší
společnosti a nezaměstnaný mladík, prosti-
tutka a člen bankovní ochranky, holka z uli-
ce a bezcitný muž.
Divadelní hra současné španělské autorky
Palomy Pedrero (původně herečky) žijící
v Madridu sestávala ze čtyř aktovek - V noci
odloučení, Na přelomu noci s ránem, Sami
dnešní noci a Dnes v noci v parku. Sama au-
torka je výstižně charakterizuje slovy:Paloma Pedrero 
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„Prožít chviličku lásky v tomhle nepřátel-
ském světě plném násilí a hrůz, i když je to
chvilka neuchopitelná a nezadržitelná, je ja-
ko když se člověk nadýchne čistého vzdu-
chu, aby mohl žít dál. Vytváříme společnos-
ti, kde málokdo někomu naslouchá, málokdo
se na někoho dívá, málokdo má čas se vžít
do kůže toho druhého. Postavy v mých
Nocích letmé lásky hledají takové okamžiky,
někdy i nevědomky a někdy se jim nečekaně
přihodí. A tak, ačkoli je ten zázrak potká jen
na pár chvil, jejich příběhy přinášejí naději.“

V první jednoaktovce V noci odloučení se
představili Dennis Huml (Adolfo) a Kateřina
Klíčníková (Sabina). Ona je krásná, mladá,
smutná, opilá. Čeká, až zazvoní telefon a na
druhém konci bude ten, kterého miluje. On
však její sny a přání ignoruje. Nevolá. Místo
toho se rozezní zvonek u dveří a objeví se
Adolfo, podomní prodavač biblí, překročí práh
jejích dveří a postupně mu narostou křídla.

Druhá jednoaktovka Na přelomu noci s rá-
nem dala hereckou příležitost hostujícímu
Robertu Kozmíkovi (Mauro) a Veronice
Struhárové (Vanesa), jejího hrubého a despo-
tického pasáka si v krátkém prostřihu zahrál

Dennis Huml (Ramon) a v malé, nicméně
důležité roli z hlediska pointy, se představil
druhý host Lukáš Adam (narkoman - bezdo-
movec). Prostitutka Vanesa se Maurovi zdála
jiná než ostatní. Pořád měl před sebou její
oči. Přišel jí říct všechno, co měl na srdci.
Stála tam unavená a naštvaná na celý svět.
Nechtěla slyšet nic. Pak se rozhodla jinak.

Ve třetím příběhu Sami dnešní noci se o he-
recké role podělili hostující Štěpán Stoklasa
(José) a Michaela Hebláková (Carmen).
Carmen už dávno zapomněla, jaké to je opřít
se o někoho, kdo je jako skála. Je vyděšená,
v nezvyklé situaci, ve stanici nočního metra,
které ne a ne přijet. On je naopak pohodář.
A nebojí se ničeho na světě.

V poslední, čtvrté jednoaktovce Dnes v noci
v parku herecky zazářila Dagmar Kopečková
(Yolanda), jíž sekundoval zkušený host
Lukáš Adam (Fernando). Půjčil jí sako. Byl
milý a pozorný. Ona chtěla na něho čekat
a doufala, že by ji mohl mít rád. Nevinná hra
s nožem nakonec skončila tragédií, zůstala
ležet bezvládně a nedýchala. On si jen vzal,
co mu dala, a myslel si, že nic nedluží. Oba
se spletli.

O této odvážné a náročné inscenaci, kterou
se svými žáky nazkoušela Silvie Jablončí-
ková, lze bez nadsázky říci, že se ji podařilo
dovést téměř k dokonalosti, a to nejen v rám-
ci technických možností, ale zejména díky
hereckému potenciálu. Studenti dramatické-
ho oboru a samozřejmě i jejich hosté se
svých rolí ujali s velkou odpovědností a ci-
tem, ryzí devizou bylo přesvědčivé vnímání
partnera na jevišti. Otázkou však zůstává,
proč byla zvolena tak náročná hra pro mladé
adepty herectví.

„Hru jsem viděla na ostravské konzervatoři,
kde ji hrál ročník Lukáše Adama a Roberta
Kozmíka, a byla jsem jí nadšena. Hned jsem
věděla, že ji chci zkusit nastudovat v našich
podmínkách, i když jsem věděla, že budu mít
k dispozici mnohem mladší lidi, než byli v této
hře na konzervatoři. Dala jsem scénář našim
žákům přečíst. Vzhledem k tomu, že všechny
čtyři holky chtějí zkusit štěstí a usilovat o studi-
um na Divadelní fakultě v Praze, byla tato hra
pro ně velkou výzvou. Na to, že jsme se všichni
dohromady sešli asi dvakrát, mám z představe-
ní velice dobrý pocit a jsem opravdu velmi rá-
da, že přišlo takové množství diváků,“ řekla po
představení vedoucí dramatického oboru a re-
žisérka v jedné osobě Silvie Jablončíková, kte-
rá dodala, že inscenaci chtějí reprízovat na pod-
zim a termín bude ještě upřesněn.
Podobné okamžiky, jaké se odehrály ve čty-
řech příbězích Palomy Pedrero, zažil asi kaž-
dý z nás. Přestože už jsou možná někde za-
sunuté v našich dávných vzpomínkách, něco
nám z nich zůstalo pod kůží a je to tam na-
pořád. I vztah na jednu noc může mít zásad-
ní význam. JiKo

Kdo byl kdo

V rubrice Kdo byl kdo představu-
jeme zajímavé osobnosti spojené
s naším regionem, často rodáky,
kteří svůj profesní život rozvíjeli
a úspěchů v oboru dosáhli již mi-
mo Rýmařovsko. MUDr. Bedřich
Kolenaty naopak spojil svůj osud
s naším krajem až v posledních le-
tech života a je zde také pohřben.
Ačkoliv je příjmení Kolenatý zře-
telně české, národnost Bedřicha
Kolenatého je uváděna jako česká
nebo německá a celé jeho jméno
nalézáme v různých variantách,
nejčastěji jako Bedřich Kolenatý,
Bedřich Anton Kolenaty nebo

Friedrich Anton Kolenati, někde
navíc se jménem Rudolph před
příjmením. Taková variabilita by-
la v 19. století na území rakouské
monarchie běžná, stejně jako pou-
žívání němčiny v českých vědec-
kých kruzích, zvláště mimopraž-
ských. Zdroje se rozcházejí rov-
něž při datování přírodovědcova
narození; uvádí se 12. září nebo
17. duben 1812 (letos si tedy při-
pomínáme 200 let od narození
Bedřicha Kolenatého), někdy
však také rok 1813.
Bedřich Kolenaty se narodil a do
dospělosti žil v Praze. Po gymná-

ziu studoval na Lékařské fakultě
Karlovy univerzity a kromě lékař-
ství se intenzivně zabýval botani-
kou a entomologií. Po absolutoriu
plnil lékařskou praxi na Malé
Straně, od roku 1841 působil jako
lékař dětského útulku u Panny
Marie Vítězné a zároveň získal
místo asistenta katedry botaniky
na univerzitě. Jeho přírodovědný
zájem byl ovšem širší, a tak v ro-
ce 1842 odjel do Ruska, aby se
stal asistentem zoologie na
Petrohradské akademii věd.
V Rusku podnikl svou první vě-
deckou horskou expedici. V le-

Bedřich Kolenaty
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tech 1842-1845 prozkoumal ob-
last východního a centrálního
Kavkazu, dolní tok Donu, okolí
Azovského moře, povodí Kury,
Malý Kavkaz a vystoupal i na vr-
chol Kazbeku.
O jeho putování podal v roce
1847 Karel Jaromír Erben na
stránkách časopisu Poutník zprá-
vu s patřičnou dávkou obrozene-
cké vzletnosti. To už byl Bedřich
Kolenaty opět v Praze a měl za se-
bou první objevitelské úspěchy.
Během zkoumání kavkazské pří-
rody se zaměřil na motýly, kterým
věnoval jeden z osmi svazků své-
ho entomologického díla Melete-

mata entomologica. Popsal v něm
78 druhů denních motýlů Kavka-
zu, z nich některé nesou v odbor-
né taxonomii jako připomínku
svého objevitele přívlastek Kole-
nati. Část jeho kavkazské sbírky
vlastní zoologický institut ruské
akademie věd.
Po návratu do Prahy se Bedřich
Kolenaty habilitoval na univerzitě
jako soukromý docent a věnoval
se přírodopisným přednáškám.
Revoluční rok 1848 jej pobídl
k větší společenské aktivitě; zú-
častnil se bojů v kohortě lékařské
fakulty pražské univerzity, za což
byl posléze potrestán vězením. Po

propuštění učil na
Pražském polytech-
nickém ústavu a na
M a l o s t r a n s k é m
gymnáziu a s další-
mi českými vědci
založil přírodově-
decký spolek Lotos.
V následujícím roce
Bedřich Kolenaty
přesídlil na Mora-
vu; byl jmenován
řádným profesorem
brněnského tech-
nického učiliště 
(k. k. technische
Lehranstalt, později
Vysoké školy tech-
nické v Brně, dneš-
ní VUT). Na Mo-
ravě se podobně ja-
ko na svých dřívěj-

ších působištích zabýval prů-
zkumnou a sbírkovou činností,
která umožnila lépe poznat zdejší
přírodu. Kromě fauny (především
hmyzu, ale např. i netopýrů) a fló-
ry se zaměřil i na mineralogické
podmínky Znojemska, Brněnska,
Mikulovska, Tišnovska a Morav-
ského krasu, zájem jej ovšem za-
vedl i na sever Moravy a do
Slezska, konkrétně do oblasti
Hrubého Jeseníku, která druho-
vou skladbou ve svých vrcholo-
vých partiích připomíná prostředí
velehor.
Bedřich Kolenaty dosáhl vysoké-
ho vědeckého renomé. Byl ve své
době uznáván jako největší od-
borník hned v několika oblastech,
stal se členem Královské české
společnosti nauk, přírodovědných
společností v Petrohradě, Mos-
kvě, Berlíně, Paříži, Norimberku,
Rize, Vídni nebo Vratislavi a pub-
likoval v jejich časopisech. Kole-
natého sbírka brouků se stala zá-
kladem entomologické sbírky
Národního muzea v Praze.
V posledních letech svého života
se Bedřich Kolenaty zaměřil na
oblast Jeseníků. Na sever Moravy
zajížděl z Brna především v době
volna a také na ozdravné pobyty.
V roce 1858 vyšlo jeho široce po-
jaté zoologické pojednání Natur-
historische Durchforschung des
Altvatergebirges, které později
doplnil podrobnějšími pracemi
(Einige neue Insecten vom Altva-

ter, 1860, Entomologische und
botanische Notizen vom Altvater-
gebirge, 1861).
Praděd se stal pro Bedřicha
Kolenatého osudným v roce 1864.
Během červencového (uvádí se
i červen) léčebného pobytu v Kar-
lově Studánce podnikl výzkumnou
cestu k Petrovým kamenům. Pře-
padla jej silná bouře a Kolenaty při
ní utrpěl smrtelný úraz (uvádí se ta-
ké, že zemřel na následky silného
podchlazení). Vysíleného jej na
horské salaši našel jeho přítel 
P. Josef Gröger, farář z Malé Mo-
rávky. Na hřbitově v Malé Moráv-
ce byl Bedřich Kolenaty poté po-
hřben. Jeho hrob je stále zachován
i s čitelným náhrobkem.
Památku jednoho z průkopníků
české přírodovědy připomínala
také deska umístěná na skále
Petrových kamenů, nesoucí ně-
mecký nápis, v českém překladu
znějící: „Památce vlasteneckého
badatele našeho, profesora dra 
F. R. Kolenatého, věnoval vědec-
ký spolek „Kosmos“ v Šumper-
ku.“ Vzhledem k tomu, že tato lo-
kalita je pro svou biologickou uni-
kátnost přísně chráněná, nebyla
pamětní deska běžným turistům
přístupná. Podle informací v časo-
pise Sanquis z roku 2010 už des-
ka ze skály zmizela. ZN
(Zdroje: Encyklopedie dějin měs-
ta Brna, Wikipedie, Bruntálský
kurýr, 31. 5. 2006, Sanquis
2010/83 ad.)

Z lesa zmizela
kovová závora

Rýmařovští policisté šetří případ
krádeže kovové závory a svodni-
ce. V době od 10. do 11. června
neznámý pachatel odcizil z míst-
ní komunikace lesního úseku
Horní les v katastrálním území
obce Lomnice kovovou závoru
bílo-modré barvy v délce 5,5 m,
skládající se ze dvou sloupů.
Odcizena byla i kovová svodni-
ce ve tvaru písmene U. Celková
škoda se vyšplhala na více než
15 tisíc Kč.

Zloděje lákají
peněženky v autech

V Dětřichově nad Bystřicí vykra-
dl v pondělí 11. června zloděj vo-
zidlo Subaru Forester, které bylo
zaparkované na parkovišti u míst-

ní pošty. Pachatele přilákala pe-
něženka odložená na přístrojové
desce. Vnikl do zamčeného auta

a peněženku s finanční hotovostí
přes 1 tisíc Kč, osobními doklady
a třemi platebními kartami vzal.

Policie varuje, že právě volně po-
ložené oblečení, nákupní tašky,
kabelky nebo peněženky jsou
hlavní příčinou podobných inci-
dentů, které jsou o to nepříjem-
nější, že často škoda způsobená
poškozením vozidla značně pře-
výší hodnotu odcizených věcí.
Základním pravidlem je nenechá-
vat v zaparkovaných vozidlech
viditelně odložené věci a nedávat
tak zlodějům příležitost.

Nehodové úterý
V úterý 12. června se v okrajo-
vých lokalitách Rýmařovska sta-
ly hned tři dopravní nehody.
Krátce před čtvrtou hodinou ran-
ní se srazilo nákladní auto projíž-
dějící mezi Malou Morávkou
a Karlovou Studánkou s daňkem,
který vyběhl z příkopu. Zvíře
střet s těžkým vozem nepřežilo.

16. ročník turnaje v kopané
„O Pohár OOP ČR Rýmařov“

Sobota 30. 6. 2012 od 13 hodin,
fotbalové hřiště sportovního areálu

v Horním Městě

Účastníci:
Legendy Horní Město    Staří páni Rýmařov

Policie Rýmařov
Vstupné ZDARMA Občerstvení zajištěno

Foto: M. Marek

-13-2012  27.6.2012 14:06  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2012

14

Další nehoda se stala kolem dru-
hé hodiny odpoledne na silnici
mezi Ondřejovem a Valšovským
Dolem. Havarovalo opět náklad-
ní vozidlo, které se snažilo vy-
hnout jinému autu, jedoucímu
zčásti v protisměru. Řidič najel
za pravý okraj silnice, narazil do
směrového patníku, pak sjel do
příkopu a narazil do stromu.
Škoda na vozidle se odhaduje na
přibližně 300 tisíc Kč.
Třetí nehoda si vyžádala lehká
zranění řidiče a spolujezdce, kteří
museli být převezeni do nemoc-

nice v Bruntále. K nehodě došlo
před pátou hodinou odpolední
na mokré vozovce mezi
Skřítkem a Starou Vsí. Při prů-
jezdu zatáčkou vyjel řidič fiatu
ze silnice a narazil do stromu.
Škoda na vozidle se odhaduje na
40 tisíc Kč.

Nezvaní hosté
Ve středu 20. června oznámila
majitelka bytu na Národní ulici
v Rýmařově, že se k ní někdo
vloupal. Z bytu odešla ve 3 ho-
diny odpoledne, a když se večer

vrátila, zjistila, že má poškoze-
né vchodové dveře a z bytu
zmizely některé věci - sportovní
obuv, tranzistorové rádio, z ku-
chyně sáček granulí pro psy. Na
odcizených věcech vznikla po-
měrně nízká škoda, oprava dve-
ří však bude majitelku stát oko-
lo 3 tisíc Kč.
Další případ se stal na Okružní
ulici v Rýmařově. Do rekonstru-
ované budovy SVČ vnikl přes
lešení zloděj a odcizil elektric-
kou rozbrušovací pilu a dvě pří-
klepové vrtačky. Celkem si od-

nesl věci za 10 tisíc Kč.
Téhož dne oznámila majitelka
vozidla Škoda Fabia, že jí někdo
rozbil okno zadních dveří a ze
sedadla vzal kabelku. Automobil
stál pouhou půlhodinu zaparko-
vaný na Opavské ulici. Pachatel
si s kabelkou odnesl osobní do-
klady majitelky, peněženku
s větší finanční hotovostí, diop-
trické brýle a platební karty.
Celkem se škoda pohybuje oko-
lo 19 tisíc Kč.

komisař
por. Ing. Ivana Křištofová

Městská knihovna

Čtení je velmi namáhavá činnost,
při které je potřeba zapojit různé
části mozku. Dítě musí jednotli-
vá písmena zrakem analyzovat,
zapamatovat si je a následně vy-
bavit v paměti, převést do zvuko-
vé podoby při čtení nahlas a na-
víc si ještě musí uvědomit, co
vlastně přečetlo. Zvládnutí čtení
je jednou z nejdůležitějších, ne-li
úplně nejdůležitější dovedností,
kterou se děti v první třídě naučí.
Od toho, jak rychle se naučí číst
s porozuměním, se často odvíjí
jejich další život, i ten profesní.
Bez dovednosti plynulého čtení
nejsou nikomu nic platné doko-
nalé moderní technologie.
V prvním červnovém týdnu rý-
mařovští prvňáci dokázali, že tu-
to základní dovednost zvládli

všichni dobře. Každý z nich pře-
četl krátký úryvek z knížky a po-
tom, někteří sebevědomě, jiní ro-
zechvěle a s respektem, poklekli
a byli opravdovým mečem paso-
váni na čtenáře. A stali se i čtená-
ři rýmařovské knihovny, dostali
svůj vlastní čtenářský průkaz.
Rýmařovská knihovna se zapoji-
la do projektu Knížka pro prv-
ňáčka, sponzorovaného Stanisla-
vem Juhaňákem, majitelem na-
kladatelství Triton. Díky tomu
mohl každý prvňák dostat zdar-
ma knihu Miloše Kratochvíla
a Renáty Fučíkové Školníci. Přeji
všem novým malým čtenářům,
aby měli ze čtení radost, aby za-
žili zaujetí knížkou a okouzlení
příběhem. 

Petra Klimentová, knihovnice

Pasování na čtenáře Městská knihovna Rýmařov
a Česká zemědělská univerzita v Praze

zahajují od nového školního roku
Virtuální univerzitu třetího věku - VU3V

VU3V je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové vý-
uce. Je založena na nových komunikačních technologiích a je určena
pro vzdělávání seniorů, kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů zú-
častňovat přednášek v sídlech vysokých škol.
Studium probíhá ve tříletém studijním programu Svět okolo nás.
Účastníci si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kur-
zů a vytvářejí si svůj studijní profil.
Všechny kurzy zahrnují společně sledované přednášky, samostatnou
nebo skupinovou práci na cvičných a zkušebních testech.
V říjnu letošního roku proběhne v městské knihovně první semest-
rální kurz VU3V - Astronomie. Pro druhý, letní semestr, který obsa-
huje šest přednášek, si zvolí téma účastníci sami dle nabídky.
Výuka: je zajištěna v rámci videopřednášek v knihovně a samostu-
diem
Zahájení: 1. semestr bude odstartován 23. 10. 2012
Téma: 1. semestr je zaměřen na astronomii a má čtyři přednášky
Kurzovné na semestr: 150 Kč (v ceně jsou materiály pro výuku, re-
gistrace do knihovny, občerstvení)
Podmínky k přihlášení: status důchodce

Zájemci se mohou hlásit do 15. 9. 2012.

Kontakt pro přihlášení a bližší informace: www.mekrymarov.info,
Bc. Radka Střešinková, tel. 554 212 566, r.stresinkova@seznam.cz.

M ě s t s k á k n i h o v n a  R ý m a ř o v
p o ř á d á

od 16. 7. do 31. 8. 2012

V¯MùNNOU BURZU KNIH
Přečtené nebo nepotřebné kni-
hy můžete odložit v knihovně

Bližší informace na půjčovně

Od 2. 7. do 31. 8. 2012 upravujeme provozní dobu

Hlavní změna spočívá v uzavření
knihovny v době od 2. do 13. čer-
vence 2012, včetně všech prázdnino-
vých sobot a ve zkrácení půjčovních
hodin ve všední dny do 16 hodin.

Prázdninový provoz
Pondělí 9:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 16:00
Sobota zavřeno

Přejeme všem krásné slunečné léto a nezapomenutelné zážitky
z dovolených, ke kterým patří i četba knih z naší knihovny. 

Městská knihovna Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší,

tím více drží. Alexandre Dumas st.
Známá i neznámá výročí

29. 6. 1917 nar. Josef Kainar, spisovatel (zemř. 16. 11. 1971) 
- 95. výročí narození

1. 7. 1952 zemř. Fráňa Šrámek, spisovatel (nar. 19. 1. 1877) 
- 60. výročí úmrtí

2. 7. 1877 nar. Hermann Hesse, německý spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 9. 8. 1962) - 135. výročí narození

2. 7. 1977 zemř. Vladimir Nabokov, americký prozaik ruského
původu (nar. 23. 4. 1899) - 35. výročí úmrtí

4. 7. 1967 zemř. Ondřej Sekora, prozaik, novinář a ilustrátor, au-
tor knih pro děti (nar. 25. 9. 1899) - 45. výročí úmrtí

5. 7. Státní svátek ČR - Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje

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

6. 7. Světový den Tibetu, od roku 1997
6. 7. 1907 nar. Jaroslav Foglar, prozaik, autor knih pro mládež

(zemř. 23. 1. 1999) - 105. výročí narození
7. 7. 1887 nar. Marc Chagall, francouzský malíř a grafik ruského

původu (zemř. 28. 3. 1985) - 125. výročí narození
14. 7. 1862 nar. Gustav Klimt, rakouský malíř (zemř. 6. 2. 1918) -

150. výročí narození
24. 7. 1802 nar. Alexandre Dumas st., francouzský spisovatel

(zemř. 5. 12. 1870) - 210. výročí narození

âERVENEC 2012

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Barbora Kučerová ......................................................... Rýmařov
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Josef Echinger - Janovice .................................................. 80 let
Miloslav Nehera - Rýmařov .............................................. 81 let
Eva Muráriková - Rýmařov .............................................. 82 let
Ludmila Novotná - Rýmařov ............................................ 82 let
Vlasta Prouzová - Rýmařov .............................................. 83 let
Evžen Kroutil - Rýmařov .................................................. 83 let
František Šoman - Rýmařov ............................................. 84 let
Anna Janeková - Edrovice ................................................ 84 let
Šarlota Zifčáková - Rýmařov ............................................ 84 let
Jiřina Musilová - Rýmařov ................................................ 85 let
Ludmila Orságová - Rýmařov ........................................... 88 let
Růžena Furiková - Janovice .............................................. 90 let
Elfrida Grossová - Rýmařov .............................................. 91 let
Anna Mojáková - Rýmařov ............................................... 91 let
Marie Cenková - Rýmařov ................................................ 91 let

Rozloučili jsme se
František Veselý - Rýmařov .............................................. 1923
Jana Janků - Rýmařov ...................................................... 1941
Emilie Kuderová - Tvrdkov .............................................. 1922
Miroslava Tylová - Rýmařov ............................................ 1924

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

28. června 2012 oslavila

paní Helena Dokoupilová
80. narozeniny.

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
dobré nálady a radosti 
z vnoučat i pravnučky
přeje manžel František

a dcery Helena, Naďa a Jana s rodinami
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Rýmařov je bohatší o 61 mistrů České republiky
Orientální tanec zaznamenal v posledním roce v rámci celé republiky ob-
rovský rozmach. Zatímco v minulých letech se řadil spíše k okrajovým
směrům v tanečním odvětví, v letošním roce se na něj „vrhla“ většina ta-
nečních škol a klubů. Obrovskou předností tohoto stylu je, že nemá sta-
novenu věkovou hranici (naše tanečnice se pohybují v rozmezí 8-60 let).
O velké popularitě a obrovském zájmu svědčí následující čísla:
Mistrovství ČR Světlo orientu 2012 - 42 choreografií (350 tanečnic),
Mistrovství ČR Belly Dance Profi - 53 skupinových choreografií + 166
duí a sól (660 tanečnic). Rýmařov byl zastoupen skupinami SVČ
Rýmařov a SK Torpédo Rýmařov v kategoriích děti, junioři, dorostenky
a ženy. Těchto mistrovských soutěží se zúčastnilo 54 tanečnic
z Rýmařova, dalších 20 tanečnic vystupuje na regionálních akcích a tan-
čí pro radost.
Má už Rýmařov více orientálních tanečnic než fotbalistů?
Rýmařovské tanečnice vybojovaly na těchto mistrovstvích 61 titulů
mistra ČR, 30 titulů vicemistra ČR a 17 titulů 2. vicemistra ČR. Všechny

získaly nominaci na mistrovství Evropy a světový pohár, které proběh-
nou v listopadu. To je náš nejbližší cíl a motivace.
Ve své činnosti budeme pokračovat a chtěly bychom přilákat i další zá-
jemkyně o tento druh tance. Na začátku září proběhnou nábory do kate-
gorií mini (5-8 let) a děti (8-11 let). Nábor pro ženy proběhne až po 
otevření rekonstruovaného Střediska volného času. Pokud by měl ovšem
zájem někdo z jiné věkové kategorie, než byly uvedeny, klidně přijďte
mezi nás. Rády vás uvítáme.
V příštím školním roce se na vás těší:
A. Černá, M. Štefelová - mini a děti II. (5-8 a 8-11 let) - nový nábor,
D. Gajdošová - děti I. (8-11 let) - nový nábor,
L. Laštůvková - juniorky I. (12-14 let)
R. Jánská - juniorky II. (12-14 let)
A. Černá a M. Štefelová - dorostenky
L. Laštůvková - ženy TS Sheilla (15-25 let)
Š. Kastnerová - ženy (nad 26 let) Lucie Laštůvková

Letošní úspěchy orientálních tanečnic
Během 10 let orientálního tance
v Rýmařově se úroveň našich ta-
nečnic neustále zvyšuje. Už ně-
kolik let sbírají členky taneční
skupiny Neila (arabsky štěstí) při
SVČ Rýmařov přední umístění
na soutěžích. Vrcholu dosáhly le-
tos na Národní přehlídce skupin
orientálních tanců v Uherském
Ostrohu a především na Mistrov-
ství České republiky Belly Dance
v Táboře.
V Uherském Ostrohu soutěžilo 
9. června přes 40 choreografií.
Rýmařovské juniorky v kategorii
12-15 let s choreografií Dream
zvítězily, choreografie Seňority
z Ria a Barso re Megha se ve
svých kategoriích umístily mezi
prvními pěti.
Vyvrcholením taneční sezóny by-
la hodně náročná a hodně úspěš-
ná účast našich děvčat 16. června

na MČR v Táboře. Odjížděly
jsme v noci krátce po 2. hodině,
vracely se druhý den za časných
ranních hodin. Naše první vy-
stoupení přišlo na řadu už v 8 ho-
din. V našich kategoriích se před-
stavilo téměř 120 choreografií,
z toho 18 z Rýmařova.
Zlaté medaile a titul mistra repub-
liky získaly:
V malých skupinách, kategorie
děti: choreografie Růžový vánek
(M. Drápalová, S. Drápalová, 
T. Jandelová, T. Koryťáková, 
B. Laštůvková, R. Szukalská, 
S. Tušková), kategorie juniorky -
malé skupiny: choreografie
Oriental Breeze (A. Cimbotová,
A. Dehnerová, M. Foltýnová, 
K. Koláriková, A. Macková, 
N. Sofková, B. Šopíková) a ve
formacích choreografie Dream
(A. Cimbotová, A. Dehnerová,

M. Foltýnová, N. Ištoková, 
K. Koláriková, A. Macková, 
A. Sedláčková, N. Sofková, 
B. Šopíková, L. Veislíková).
Velká produkce Vítejte v mém snu
(35 tanečnic), děti, juniorky a že-
ny již jmenované v jiných discip-
línách + L. Fábryová, K. Mácko-
vá a T. Doleželová.
Stříbro získaly: duo classic děti -
P. Holnová a H. Schreiberová, ju-
niorky - A. Cimbotová a L.Veis-
líková, duo show děti - T. Jande-
lová, S. Tušková, formace - kat.
děti, choreografie Seňority z Ria
(M. Drápalová, S. Drápalová, 
T. Jandelová, T. Koryťáková, 
B. Laštůvková, D. Reiskubová,
R. Szukalská, Š. Ščuková, 
S. Tušková, D. Vašíková).
Bronzové medaile získaly: solo
classic - kat. děti, B. Laštůvková,
malé skupiny dospělí II, choreo-

grafie Salame Ishq (D. Gajdošo-
vá, X. Kamerová, Š. Kastnerová,
Vl. Šafářová, L. Tihelková), for-
mace děti, choreografie Krásné
oči (Denisa Dřevová, Daniela
Dřevová, P. Holnová, S. Koneč-
ná, K. Krajčová, H. Schreiberová,
B. Večeřová, N. Zieglerová).
Na 4. místě skočily juniorky
v malých skupinách, choreogra-
fie Červená a bílá (A. Bittnerová,
P. Čamková, P. Fábryová, N. Gru-
lichová, I. Chudá, T. Lobotková,
P. Síbrová), solo show M. Drá-
palová a duo show T. Medková
a M. Ptáčková.
„Máte přívěs na všechny poháry
a medaile?“ ptal se při vyhlašová-
ní výsledků moderátor vedoucí
TS Neila.
Ve všech postupových disciplí-
nách se naše tanečnice nomino-
valy na Mistrovství Evropy

a Světový pohár Belly
Dance, které proběh-
nou začátkem listopadu
v Liberci.
Autorkami našich ús-
pěšných choreografií
byly Lucie Laštůvková,
Kateřina Gregovská,
Regina Jánská, Dagmar
Gajdošová, Míša Šte-
felová a Andrea Černá.
Jim všem patří mé veli-
ké a upřímné poděko-
vání. Díky patří i všem
tanečnicím a jejich ro-
dičům.
Věřím, že se naše děv-
čata v Liberci prosadí
a že i celá příští sezóna
přinese rýmařovskému
orientálnímu tanci další
tituly a medaile. 

Helena TesařováZlaté medaile za disciplínu velká produkce Foto: Helena Tesařová
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Městské muzeum a Galerie Octopus

S letním počasím láká nádherná příroda
Rýmařovska k vycházkám. Bohužel ale i v na-
šem regionu při toulkách po okolí člověk čím dál
častěji potkává tzv. detektoráře, které do luk a le-
sů spíše než požitek z přírodní scenérie táhne
honba za pokladem. Na základě zkušenosti vlast-
ní i jiných jsem se rozhodla napsat pár řádků
o problému, který se stává rozšířeným „koníč-
kem“. Ráda bych se zde zmínila o ochraně ar-
cheologického dědictví, které je dědictvím nás
všech, jednak z pohledu současné odborné 
archeologie, etiky a také z hlediska zákonů.
O naší minulosti a životě dávných lidí často ne-
vypovídají pouze písemné prameny, ale přede-
vším o jejich každodenních starostech a rado-
stech hovoří prameny archeologické. Tímto
pramenem, jak si mnozí myslí, ovšem není
pouze kousek keramiky, železný hřebík či jiné
hmotné předměty, které můžeme vidět v muze-
ích. Jsou to především okolnosti, ve kterých se
dané artefakty nacházejí. Podle jejich polohy,
vztahu k ostatním předmětům apod. můžeme
určit, jak je nález starý, k jakému účelu sloužil,
kdo ho používal, a další velmi důležité infor-
mace, ze kterých lze poskládat obraz života na-
šich předků jako mozaiku. V muzejní expozici
můžeme výsledky této činnosti archeologie vi-
dět v podobě popisků, mapek, textů, rekon-
strukcí. Bez odborného přístupu a dokumentace
nálezových situací jsou ale tyto důležité infor-
mace nenávratně ztraceny a to je také případ tý-
kající se často detektorářů, kteří při honbě za
pokladem ničí právě tyto okolnosti. Řada z nich
si ani neuvědomuje, jakou škodu mohou napá-
chat a kolik důležitých informací navždy zničí.
Osvícenější nálezci donesou předmět ukázat do
muzea, což všichni muzejní pracovníci, kteří
jsou za jakoukoliv informaci rádi, vítají, nicmé-
ně to nemění nic na tom, že s vyjmutím před-
mětu ze země byla řada informací, mnohdy dů-

ležitějších než samotný předmět, ztracena.
Detektoráři namítají, že kdyby je oni nenašli, zů-
staly by archeologické nálezy navždy pohřbeny
pod zemí. Nicméně to je jedním z hlavních úko-
lů archeologie - ochrana archeologického dědic-
tví a jeho uchování příštím generacím; snaha
„zničit“ co nejméně a vždy odborně. Cílem je
získat co nejvíce informací při co nejmenších zá-
sazích do země a nutnosti zachraňovat/ničit ar-
cheologické lokality. A to se s rozvojem nových
technologií odborným archeologům daří čím dál
více. Častěji se v archeologii uplatňují nové me-
tody, tzv. nedestruktivní, kdy není potřeba do ze-
mě zasahovat vůbec, případně jen minimálně;
namátkou zmiňme leteckou prospekci, geofyzi-
kální metody a další. Destruktivními výzkumy
(ovšem v odborném slova smyslu) bývají ponej-
více ty, které souvisejí s výstavbou. Zde se ar-
cheologové snaží zachránit co nejvíce informací
v místech, která budou nenávratně zničena budo-
vami, silnicemi apod.
A co na problém detektorů a archeologii obec-
ně říká legislativa? V roce 1998 podepsala
Česká republika tzv. Maltskou konvenci (v roce
2000 vstoupila v platnost), která se týká ochra-
ny archeologického dědictví v rámci celé
Evropy. Stejně tak je ochrana archeologického
dědictví zakotvena v naší legislativě, konkrétně
v zákoně o státní památkové péči. Častým ar-
gumentem detektorářů bývá, že nekopou na ar-
cheologických lokalitách. Dle zákona je ale 
územím s archeologickými nálezy celé území
státu, kromě míst s odtěženými čtvrtohorními
sedimenty, což jsou v podstatě pouze povrcho-
vé doly, a celé toto území podléhá ohlašovací
povinnosti v případě plánu zásahu do země. Za
nelegální výkopy, do kterých spadají i akce hle-
dačů s detektorem, může obec s rozšířenou pů-
sobností uložit pokutu až 2 000 000 Kč. Dalším
problémem, vznikajícím druhotně, je ponechá-

vání si archeologických nálezů (neodevzdání
muzeu). To je v podstatě trestný čin zadržení ci-
zí věci, protože archeologické nálezy jsou ma-
jetkem státu, kraje či obce, tzn. nás všech. Jen
pro upřesnění: „Archeologickým nálezem je
věc (soubor věcí), která je dokladem nebo po-
zůstatkem života člověka a jeho činnosti od po-
čátku jeho vývoje do novověku a zachovala se
zpravidla pod zemí“ (§ 23 odst. 1 zákona
20/1987, o státní památkové péči).
Cílem těchto poznámek nemá být osočování či
odsuzování lidí, kteří se honbě za poklady s de-
tektorem věnují. Má být spíše osvětlením sku-
tečností, které se tohoto problému týkají, upozor-
něním na jeho nelegálnost a apelací na svědomí
těch, kteří dosud netušili, že daleko více ničí než
zachraňují. Nicméně bych chtěla požádat ty, kte-
ří se tomuto „koníčku“ věnují, a nehodlají se té-
to činnosti i přes výše uvedené skutečnosti vzdát,
aby udělali aspoň to nejmenší a své nálezy při-
nesli ukázat do nejbližšího muzea, kde budou za
každou informaci vděčni.
Chtěla bych také vyzvat občany, kteří na detek-
toráře v lese narazí, aby je upozornili na nelegál-
nost jejich konání, a v případě jejich arogance či
agresivity (bohužel i takoví existují) neváhali vo-
lat Policii ČR a upozornit ji na nelegální činnost
podle památkového zákona.

Mgr. Petra Malá,
Městské muzeum Rýmařov

(Literatura: Úmluva o ochraně archeologického
dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence),
Valletta 1992; zákon č. 20/1987 Sb., o státní pa-
mátkové péči; Bláhová-Sklenářová, Z. 2008:
Když najít znamená ztratit. „Hledání pokladů“
není dobrodružná zábava, ale ničení kulturního
dědictví (http://www.npu.cz/pro-odborniky/na-
rodni-pamatkovy-ustav/edicni-cinnost-npu/od-
borne-clanky/odborne-clanky-2008/zneuzivani
-detektoru-kovu/; 18.6.2012).

Archeologie, dědictví minulosti a detektoráři

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 červenci
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
Bazén od 30. 6. do 15. 7. mimo provoz, vodní aerobik se nekoná.

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):

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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Autorské čtení na zámku v Janovicích
Městské muzeum Rýmařov a Městská knihovna
Rýmařov vás všechny srdečně zvou na autorské

čtení na zámku v Janovicích. Čtení proběhne ve
dvou termínech s různými autorkami. Tou první

bude autorka knih pro děti i dospělé Petra
Braunová, která spolu s herečkou Jitkou
Smutnou připravila literárně-hudebně-drama-
tický pořad s názvem Společná kalvárie. Číst se
začíná ve čtvrtek 12. července 2012 ve 20 ho-
din na zámku v Janovicích.
Druhou autorkou je Irena Šindlářová, básníř-
ka a prozaička, která se ve svých knihách vě-
nuje pohádkám, mytologii, regionální historii
a esoterice. Do jejího Světa tajemných příběhů
(pověsti, eseje a povídání) můžete vstoupit ve
středu 2. srpna 2012 ve 20 hodin.
Máte jedinečnou možnost užít si příjemnou
podvečerní atmosféru zámku s dobrými kniha-
mi a ve společnosti talentovaných žen. 

Městské muzeum Rýmařov

Jazzclub
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Připomínáme si

Člověk od počátků své existen-
ce sbíral plody rostlin a jedl je.
Postupem času začal užitečné
rostliny sázet a pěstovat. Brzy
odhalil některé docela prosté
zákony, které platí dodnes.
Poznal, že kdykoliv zasel dobré
zrno, sklidil dobrou úrodu a na-

opak; vybíral tedy to dobré, če-
kal na náhodu a využíval jí.
V životě je takových náhod
s neočekávaně příznivým vý-
sledkem bezpočet.
Počátek zemědělství byl prv-
ním zásahem člověka do přiro-
zeného života rostlin. Postupně
lidé pěstovali i jiné rostliny než
ty, které se nacházely v jejich
okolí. Dnes už rostou skoro
všechny rostliny téměř všude
tam, kde je pro ně snesitelné
podnebí nebo pokud je člověk
dokázal daným podmínkám při-
způsobit. Pšenice u nás byla již
v době kamenné a bronzové, ži-
to tu roste teprve dva tisíce let,
oves je nejmladší kulturní obil-
ninou. Do Evropy se dostal ja-
ko plevelná rostlina v tehdy již
kulturní pšenici a ječmeni.
Relativně nová je kukuřice, do
Evropy ji dovezli z Ameriky
Španělé až v 16. století již jako
„geneticky upravenou rostli-
nu“, jejíž původ dodnes není
znám. Cukrová řepa byla vypě-
stována až v 19. století. Ale stá-

le šlo o proces využívání ná-
hodných změn vlastností rost-
lin, o jejichž podstatě neměl
člověk ani ponětí. A právě
Johann Gregor Mendel byl tím,
kdo položil základy genetiky -
vědního oboru, který zkoumá
přenos dědičných informací

z generace na
generaci a vzá-
jemné vztahy me-
zi dědičnými jed-
notkami a znaky.
Johann Mendel
se narodil 20.
července 1822
v rodině němec-
ky mluvících
drobných země-
dělců v Hynči-
cích ve Slezsku.
Jeho mateřským
jazykem byla
němčina, nicmé-
ně žil v dvojja-
zyčném prostře-
dí a naučil se
plynně česky.
Z finančních dů-
vodů a na přání
matky vstoupil
do semináře.
V roce 1843 při-
šel do augustini-
ánského kláštera
sv. Tomáše na Sta-

rém Brně a přijal řeholní jméno
Gregor. Ve svých 28 letech se
přihlásil k učitelským zkouš-
kám z přírodopisu a fyziky
na univerzitě ve Vídni. U zkou-
šek celkově neuspěl. V letech
1851-1853 studoval matemati-
ku, fyziku, chemii, botaniku, 
zoologii a paleontologii.
Jeho objev zákonů dědičnosti
začal docela jednoduše. V malé
klášterní zahradě pozoroval ně-
kolik druhů hrachu, které se li-
šily barvou květů, barvou a tva-
rem semen a délkou lodyh.
Křížil je mezi sebou a sledoval,
které vlastnosti minulých gene-
rací se vždy objevují. Podobné
pokusy dělali i jiní přírodověd-
ci, ale Mendel měl ten dobrý
nápad, že sledoval proměňová-
ní jen jednoho znaku - buď bar-
vy květu nebo tvaru plodu. Jiní
badatelé křížili rostliny, z nichž
se jedna od druhé lišila několi-
ka znaky. Proměny v dalších
generacích pak byly tak složité,
že nebylo možné z nich vyčíst
nějaké jednoduché pravidlo.

Mendel však sledoval vždy jen
jeden znak, a proto pravidlo
o jeho proměně objevil a napsal
do formule podobající se rovni-
ci. Výsledky svých pokusů na
rostlinách přednesl v roce 1865
na setkání Brněnského přírodo-
vědeckého spolku a následně
publikoval v práci „Pokusy
s rostlinnými hybridy“. Mendel
tak dal vzniknout klasické ge-
netice, „Men-delovy zákony“
patří k jejím základům a dodnes
mají své využití.
Johann Mendel však příliš
předběhl dobu. Ke znovuobje-
vení Mendelovy práce a ke
vzniku genetiky jako plnohod-
notného vědního oboru došlo
až na počátku 20. století, kdy
byla potvrzena pravdivost Men-
delových zjištění. V následují-
cích letech byly uvedeny do vě-
deckého světa pojmy genetika,
gen, genotyp a další. Ameri-
čan Thomas Hunt Morgan při-
nesl řadu nových poznatků
o genech a genové vazbě a v ro-
ce 1933 se stal prvním geneti-
kem, který získal Nobelovu ce-
nu. Klíčovými okamžiky pak
byly objev kyseliny deoxyribo-
nukleové (DNA) jako nositelky
genetické informace v roce
1944 a poznání strukturního
modelu dvoušroubovice DNA
v roce 1953.
Problematika genetiky jako
vědního oboru je v současné
době natolik složitá, že ji nelze
ani ve zjednodušené formě laic-
ky prezentovat - sahá od syste-
matické botaniky založené ne-
jen na morfologických znacích
rostlin, ale také na analýze
chromozomů, až po lidskou
medicínu, kde genetika umož-
ňuje hledat a nacházet příčiny
různých nemocí a poruch, včet-
ně chování jednotlivce, a cesty
k jejich řešení. Praktickým vr-
cholem genetiky je genetické
inženýrství, které představuje
přímý zásah člověka do geno-
mu organismu pomocí zavádění
cizích genů. Prvním geneticky
modifikovaným organismem se
v roce 1973 stala bakterie
a v roce 1974 myš. V bakteriích
jsou dnes „vyráběny“ např. in-
zulín nebo lidský růstový hor-
mon. Pěstování geneticky mo-
difikovaných rostlin mělo pre-
miéru roku 1983 na polích
v USA a Kanadě. Geneticky

modifikovanými rostlinami, do
kterých byl cíleně přenesen gen
z jiného druhu, jsou například
sója, kukuřice, bavlník, řepka
olejná, rajčata, cukrovka, me-
loun, len, tabák, salát, jablko,
rýže, brambory a další. Pěsto-
vání geneticky modifikovaných
potravin je považováno za kon-
troverzní aplikaci genetického
inženýrství. Jde o plodiny odol-
né proti hmyzu a herbicidům
(ve vývoji jsou i plodiny odolné
proti virům a plísním), proti
slanosti, suchu nebo chladu,
plodiny se zvýšenou nutriční
hodnotou nebo i plodiny obsa-
hující léčiva.
Nejnověji genové inženýrství
vyvinulo metody, jak přenášet
geny i mezi geneticky zcela
rozdílnými jedinci, např. flórou
a faunou. Tak experti vyšlechti-
li odrůdu rajského jablíčka 
odolnou proti mrazu, když na
rajče přenesli gen z jednoho
druhu arktické ryby. Při poku-
sech o zvýšení mrazuvzdornos-
ti jahod pomocí genu jiné ark-
tické ryby byly výsledkem
modré jahody. Jeden druh jabl-
ka získal odolnost vůči bakteri-
ální spále tím, že obsahuje gen
z můry. Podobně se spojením
různých genů zrodila i tzv. zla-
tá rýže s obsahem betakarote-
nu; ten se v lidském těle přemě-
ňuje na vitamin A, jehož nedo-
statek vede zvláště v rozvojo-
vých zemích a především u ma-
lých dětí ke ztrátě zraku.
U mnoha laiků i odborníků
vzbuzují genové manipulace 
obavy ze zneužití či nevratného
zásahu do genofondu potravin
a z možného vlivu na zdraví
lidské populace. Obavy se týka-
jí i vlivu na životní prostředí
a na biodiverzitu. V současné
době je v Evropské unii jako
krmivo a potravina povoleno
přibližně 40 geneticky uprave-
ných rostlin.
Na samotném počátku cesty
k poznání a využívání celé této
nesmírně složité a významné
problematiky byl „Moravan ně-
mecké řeči“, jak se sám Johann
Gregor Mendel označoval.
Dnes by zcela jistě na nepřed-
stavitelně rozkošatělou podobu
svého oblíbeného oboru zkou-
mání nevěřícně zíral. 

M. Marek

Johann Gregor Mendel - otec genetiky
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V roce 1988 se mi do rukou do-
stal samizdatový Manifest čes-
kých dětí. Vzpomínám, že jsme
s přáteli bezprostředně po pře-
čtení textu hloupě a mylně ozna-
čili autora manifestu za šílence,

jenž si říkal, dle tehdejších měří-
tek, o doživotní žalář někde na
Kamčatce. Autor manifestu se
totiž otevřeně dožadoval přecho-
du socialistické republiky ke
konstituční monarchii a princi-
pům svobodné společnosti po
vzoru západních konstitučních
monarchií, které, jak již dnes
dobře víme, nejsou zkostnatělým
přežitkem. Naopak. Text tak jed-
noznačný a radikální (na rozdíl
od Charty 77) vyrazil dech
všem, kteří měli možnost jej číst.
Úvodní slova manifestu: „My,
české děti, vyhlašujeme, že Sva-
továclavská koruna, České krá-
lovství, trvá, připravujeme se na
příchod nového krále, což je náš
nejvyšší cíl,“ musela mnoha li-

dem připadat úsměvná, jiným
i po letech působí „husí kůži“
velikosti rumových pralinek.
Ovšem v době krachujícího ko-
munistického snu o světovládě
se každý projev svobodného 
uvažování trestal kriminálem,
vyhazovem ze zaměstnání, všu-
dypřítomným fízlováním, často
mlácením na úřadovnách StB
nebo někde za městem (jako
v případě autora manifestu)
a člověk musel být obdařen ne-
smírnou dávkou odvahy a drzos-
ti stejně jako občané podepsaní
pod peticí. Např. Ivan M. Ji-
rous, Jáchym Topol, Vít Krem-
lička, Josef Janíček, Jan Brabec,
Luděk Marks, Andrej Stankovič,
Juliana Jirousová...
Otevřený text (zaslaný médiím)
nenechal bolševický aparát ani
chvíli na pochybách, že jde
o skutečný projev rebelie,
a spustil nebývale agresivní hon
na všechny signatáře nebo drži-
tele „pamfletu“ a veřejně žádal
ve všech dostupných médiích
(Rudé Právo, Vpřed, Mladá
Fronta, rádio a odpudivá dvou-
programová TV s ještě odpudi-
vějšími redaktory) všechen pra-
cující lid (nepracující lid neexi-
stoval, jen stovky tisíc pracují-
cích „nefachčenků“) o pomoc
při udávání spoluobčanů, kteří
by snad něco slyšeli o té odpor-
né provokaci, jistě řízené a dob-
ře zaplacené sionistickými impe-
rialisty z Wallstreetu. Soudru-
hům se však situace vymkla z ru-

kou natolik, že celý text
nakonec zveřejnili v Ru-
dém Právu, pěsti a kladi-
va rozhněvaného lidu, za
účelem diskreditace. By-
lo už ale pozdě, psal se
rok 1989.
Autorem Manifestu čes-
kých dětí byl u „esťáků“
dobře zapsaný Petr Pla-
cák, důležitá postava li-
terárního undergroundu,
organizátor protikomu-
nistických demonstrací
„Palachův týden“, vyda-
vatel samizdatů. Působil
krátce ve skupině Plas-
tic People of the Uni-
verse, se kterou nahrál
výborná alba Hovězí
Porážka a Půlnoční Myš.
Autor mnoha peticí spo-
luzakládal royalistické

hnutí Koruna česká, je šéfredak-
torem studentských listů Baby-
lon a držitelem Ceny Magnesia
Litera za knihu Fízl a Ceny
Jiřího Ortena za knihu Medorek.
Signovaného Medorka (prvního
oficiálního vydání z roku 1990
v České expedici) jsem obdržel
od svého strýce Bedřicha,
Placákova přítele. Od první chví-
le mi bylo jasné, že text není jen
čirou fantazií, že se mnohé udá-
losti, byť zabaleny do roztříště-
ných a místy groteskních krat-
ších útvarů, musely odehrát a ob-
časné fantaskní výpravy mimo
realitu, sny, úvahy a myšlenky
jsou součástí jeho autentické vý-
povědi a též do té doby krátké ži-
votní zkušenosti (napsal ji v pou-
hých 22 letech). Že jde většinou
o autobiografickou látku, jsem
pochopil až časem, při čtení
mnoha jeho textů ve „Student-
ských listech - Babylonu“ a také
ve Fízlovi, i když v tomto přípa-
dě jde spíše o dokument. Nejsem
literární kritik, a proto nemohu
mluvit o uměleckém jazyce a mí-
ře stylizace. Obsah rozebírat ne-
budu, kupte si knihu. Co mne 
upoutalo na knize, je naprosto re-
álný a autentický obraz doby, při-
tom text působí místy nejedno-
značně a chaoticky. Pocity, téměř
plastické a hmatatelné - takové
má člověk tehdy, když prožije
něco výjimečného, neopakova-
telného, třeba tragického. Mám
podobné zkušenosti stejně jako
valná část mé generace (P. Placák
je o 2 měsíce starší). Prakticky za
každou osobu v knize mohu do-
sadit tu mou, na chlup stejnou
a opravdovou, za každého debil-
ního funkcionáře toho mého,
stejně ubohého funkcionáře, za
každého fízla a slídiče toho mého
fízla, za každého bezpáteřního
kariéristu toho mého, za každého
jeho přítele mého skutečného...,
a tak mohu pokračovat. Navíc ta
podoba fyzická, detailně vykres-

lená se všemi tukovými záhyby,
fyzickými nedostatky a odérem
laciné kolínské. Jednoduše, konec
sedmdesátých, počátek osmdesá-
tých let minulého století, stojaté
vody normalizace, kdy nade vše-
mi krásnými vůněmi panoval 
smrad kolomazi a Solviny, stáda
jednobarevných ovcí s transpa-
renty na všech náměstích za všu-
dypřítomné, neuvěřitelně odporné
pahudby Michala Davida a jemu
podobných, skandovala cosi o mí-
ru a loajalitě tvorům s kamennými
tvářemi, podobajícím se bečkám
plným exkrementů, kteří nehybně
sledovali z tribun pokorné a odda-
né davy pod sebou a rozhodovali
nemilosrdně o jejich osudech.
Knihu Medorek doporučuji
všem, kdo mají odvahu a chuť
podívat se na vlastní minulost
trochu odlišnýma očima, a taky
těm, kteří tu hnusnou dobu spo-
luvytvářeli a budovali a napomá-
hali udržovat zločinný režim
u moci. A věřte mi, každý se
v knize najde. V 80. letech již
nešlo o žádný idealismus či nai-
vitu, ale o čirou kolaboraci s tota-
litou. Nejsem sám, kdo vidí, že
tento druh lidí zmutoval a vyge-
neroval ze svých řad mnohem 
odolnější a sofistikovanější typ
novodobého kariéristy. Funkce
a bezedné koryto výměnou za
stranickou knížku, zisk ruku
v ruce s pocitem neomezené mo-
ci. Samá lež, zlodějna, arogance,
nabubřelost a naprostá absence
pokory. Opět rychlokvaškoví
a nekompetentní kašpaři honosí-
cí se tituly z prapodivných ústa-
vů, které za peníze chrlí tyto po-
lotovary. Zmanipulovanými kon-
kurzy dosazení šéfové institucí
rozdělující nejrůznější dotace jen
a pouze dle stranické příslušnosti
a její hierarchie, kamaráčofty.
Proto ta všeobecná podprůměr-
nost, ubohost a polovičatost,
proto ta bída ducha. 

Roman Karel
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Osadní výbory informují

Pouť ke sv. Anně v Ondřejově
Termín pouti k sv. Anně v ondřejovské kapličce se překládá na so-
botu 14. července 2012 od 10.30. Důvodem je uskutečnění setká-
ní rodáků z Německa, jejichž přáním bylo, aby se mše konala ve
výše uvedeném termínu. Srdečně všechny zveme a těšíme se na
shledání. Za Osadní výbor Ondřejov Anežka Továrková

Můj šálek čaje

Petr Placák: Medorek

Placák, Petr Medorek. 1. vyd. Praha:
Lidové noviny, 1990, 150 s.
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Úsměvně

Víte, že listy a plody některých
rostlin se k dochucování jídel
používaly patrně už před padesá-
ti tisíci lety? Archeologové tvrdí,
že naši předci běžně používali
kmín a mák. Když Gótové roku
408 oblehli Řím, požadovali vý-
kupné tři tisíce liber zlata, stříb-
ra a pepře. Ano, pepře. Koření
bylo nejdražší přísadou do jídla.
Používalo se jako lék, cenila se
jeho vůně, Egypťané za pomoci
koření dokonce balzamovali
mrtvé.
Možná si řekneme, že koření
bezprostředně nepotřebujeme
k životu. Hodně, hodně by nám
to zkomplikovalo život. Tajem-
ství je na jazyku a v nose. Tedy
v rostlinách, které jsou aromatic-
ké, to jsou přítomné silice.
Za pomocí pytlíčku kmínu, hře-
bíčku, muškátového oříšku a sko-

řice byli odháněni moli a jiná ne-
příjemná verbež z domácnosti.
Hospodyňky dávaly koření do
skříní, aby směs provoněla prá-
dlo. A taky bylo koření lékem.
Odvar z hřebíčku tišil bolest zu-
bů, u miminek prý tlumil bolesti
při prořezávání prvních zubů.
Chilli papričky se daly do sádla,
kterým mastičkáři tlumili bolesti
kloubů a svalů. Anýz, fenykl
a kmín svařovali, aby se po hos-
tině ulevilo žaludku. Dodávám:
hlavně těm bohatým.
Koření existují po celém světě
stovky druhů, nejvíce vyprodu-
kuje samozřejmě Indie. Nejčas-
těji používané koření u nás? Pepř
a kmín. Pepř pochází z monzuno-
vých lesů a je v podstatě nezra-
lým plodem popínavé liány.
Černý, zelený nebo bílý jsou
vlastně stejné plody, jen sbírané

v různých stupních zralosti.
Pepřovník plodí asi po osmi le-
tech růstu. Má hrozny bílých kvě-
tů, které uzrávají do zelených trsů
malých kuliček. Ty se pak usuší
na slunci, bílý pepř se napřed má-
čí a loupe a teprve pak jde na
slunce, dokud nemá ten správný
odstín. Pepř, který máte doma, se
možná pnul po kávovníku. Mají
se rádi. U nás se vypěstuje kmín,
dáme ho do polévky, do hub, je
v chlebu a působí mimo jiné pro-
ti plynatosti, neboli nadýmání.
Nejdražší koření světa? Šafrán
setý. Sbírají se jeho květy a ruč-
ně se vytrhávají blizny. Právě ty
se používají jako koření. Na sběr
je pouze několik dnů na konci
září. Sušené blizny jsou velmi
lehké, čtyřicet tisíc kusů váží
čtvrt kila. Šafránem se dochuco-
valy pokrmy, barvily polévky

(dokonce i látky). U nás stojí je-
den gram zhruba čtyři sta korun.
Určitě jste slyšeli, že je něčeho
málo jako šafránu.
O voňavé poklady koření se do-
konce vedly války.
Já jsem nedávno v návalu pořád-
kumilovnosti dělala generálku ve
svých kořenkách. Jedna prázdná,
druhá vysypaná. Přibližně stejně
vonící a chutnající přísady přišly
do jedné nádobky. Však se nepo-
perou.
Přátelé, to se mi zadařilo!
Všichni chválili. Další neděli se
dožadovali reprízy. Problém je
ovšem ve mně - nevím, co jsem
tehdy namixovala. Byla to směs
„Páté přes deváté“. Pohlreich by
ztratil řeč.
PS: Sebevražda vidličkou a no-
žem je téměř nejčastější příčinou
úmrtí. Si

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře

Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí letošního roku otevírá redakce
Rýmařovského horizontu novou nepravidel-
nou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozi-
ty ve fotografii. Rubrika, do které svými vtip-
nými i kritickými fotografiemi mohou přispí-
vat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit

místo, ve kterém žijeme. Fotografie mohou za-
chytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti, absurd-
ní předměty nainstalované ve městě nebo 
absurdní či komickou činnost. Podmínkou je 
uvedení fotografované lokality. Autor může zů-
stat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce

však musí být znám, na konci kalendářního ro-
ku budeme vybírat nejlepší snímky a jejich 
autory odměníme. První fotografickou „vlaš-
tovku“ přináší naše redakce. (Redakční fota
jsou mimo soutěž.) Přejeme hodně úspěchů při
pořizování vtipných snímků. Vaše redakce

Přechod pro chodce vedoucí odnikud nikam
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Organizace a spolky

R˘mafiovské skautské stfiedisko Na
Stráni zpfiístupnilo v sobotu 16. ãer-
vna odpoledne junáckou chatu vefiej-
nosti. Tato malá exkurze mûla za cíl
v rámci 100. v˘roãí ãeského skau-
tingu pfiiblíÏit práci r˘mafiovsk˘ch
junákÛ.
V sobotu 16. června od 14 hodin
měli zájemci možnost navštívit
junáckou chatu Na Stráni a sezná-
mit se s činností skautů, jejich zá-
sadami, nahlédnout do starých
kronik, zhlédnout projekce z je-
jich pobytů na táborech či výpra-
vách, vyzkoušet si skautské do-
vednosti - hod tomahavkem na
cíl, zastřílet si s lukem či šipkami
na terč, prohlédnout si stany
s podsadami a indiánské tee-pee
nebo správně připravené ohniště.
V klubovnách bylo pro návštěvní-
ky připraveno občerstvení.
Den otevřených kluboven nav-
štívili i někteří bývalí členové
skautské základny, mezi kterými
byli například Zdeněk Němeček
ml. nebo starosta Rýmařova Petr
Klouda, který objevil ve starých

zápiscích ze schůzek skautů z let
1969-1970 dokonce své jméno.
Zdeněk Němeček na své počátky
ve skautu vzpomíná: „Já mám na
své skautské začátky jen ty nejlep-
ší vzpomínky. Od roku 1968 vznik-
la v rýmařovském skautském stře-
disku družina Kamzíků, byli to
starší hoši, jejichž úkolem bylo
naučit se skautským dovednostem,
které měli již ve svých družinách
předávat novým členům. S přípra-
vou jim tenkrát pomáhal můj táta
Zdeněk Němeček st., a díky tomu
jsem se dostal i na první skautský
tábor, který se uskutečnil v srpnu
1968 ve Žďárském Potoce. Týden
nato vstoupila do naší republiky
vojska Varšavské smlouvy a tábor
bylo nutné evakuovat. Předtím
však stačili noví členové složit
skautský slib. Činnost skautské-
ho střediska pokračovala i přes
nestabilní dobu dál. Dětí bylo
čím dál víc, skauting se rozvíjel
správným směrem, a i když nee-
xistovali sponzoři, oporu jsme
nacházeli nejen v rodičích, ale

i v nejrůznějších dobrovolnících.
Ti všichni se zasloužili o to, že se
nám podařilo získat a přivézt so-
učasnou skautskou chatu od vo-
jáků. Skautské tábory, jako vyvr-
cholení každého roku, se začaly
pořádat pravidelně.“ Zdeněk
Němeček ml. nešetřil chválou na

všechny holky a kluky a zvláště
na družinové vedoucí a náčelní-
ky, kteří skautingu zasvětili do-
slova celý život a zasloužili se
o to, že rýmařovský skauting má
tak dlouhou tradici, přestože jej
nacisté a pak komunisté několi-
krát zrušili.

Klubovny skautského střediska se otevřely veřejnosti

z historie skautingu
Skauting vznikl v roce 1907
v Anglii na základě myšlenek za-
kladatele Roberta Baden-Powel-
la, významného britského gene-
rála, hrdiny druhé búrské války.
Hnutí se postupně šířilo do dal-
ších států a bylo také ovlivňová-

no dalšími osobnostmi (např.
Ernest Thompson Seton ve
Spojených státech). Dnes skau-
ting existuje prakticky ve všech
státech světa (214 států), je pouze
několik výjimek - vesměs totalit-
ních států (Afghánistán, Andorra,
Čína, Kuba, Severní Korea, Laos
a Barma). Celkem má skauting
téměř 40 milionů vyznavačů.
Zakladatelem českého skautingu,
který v českém prostředí dostal

jméno Junák, byl profesor
Antonín Benjamin Svojsík
(1876-1938). Původním jménem
Antonín František se narodil jako
druhý ze čtyř synů. Jeho starší
bratr, Alois Svojsík (1875-1917),
se proslavil rozsáhlou publikací
Japonsko a jeho lid (1913), která
byla zdaleka nejobsáhlejší kni-
hou o Japonsku v češtině z dob
Rakouska-Uherska.
A. B. Svojsík, učitel žižkovské
reálky, se se skautingem poprvé
setkal v roce 1909 a o dva roky
později se vydal do Anglie, aby
navštívil skautský tábor a sezná-
mil se s novými metodami vý-
chovy mládeže. Vrátil se nadše-
ný a začal překládat knihu
Scouting for boys od R. B. Po-
wella. Ale uvědomoval si, že ne-
ní možné přesně přenést anglic-
ký skauting do českých poměrů.
Knihu nakonec nevydal.
Po prázdninách 1911 sestavil po-
kusnou skautskou družinu z žáků
žižkovské reálky. Radil se s vý-
znamnými odborníky a získal pro
spolupráci další známé osobnosti,
např. profesory Čádu, Drtinu,
Masaryka, Kramáře apod. V roce
1912 vydal knihu „Základy ju-
náctví“, do které přispěla řada
dalších spisovatelů a profesorů -

M. Aleš (nakreslil obálku), A. Ji-
rásek, K. V. Rais, dr. J. Guth-
Jarkovský a další. Reakce veřej-
nosti byla rozporuplná. Např.
Humoristické listy označily skau-
ty za moderní cikány, jiní zacho-
vávali zdrženlivý postoj.
V roce 1912 o prázdninách vedl
Svojsík první skautský tábor ne-
daleko hradu Lipnice. Tábor měl
třináct účastníků a jeho průběh
Svojsík vylíčil v brožurce Den
v táboře Junáků. Známý je také
Skautský deník Jiřího Wolkera,
kde básník popisuje své zážitky
z tábora na stejném místě z roku
1916.
Svojsík se nejprve pokusil začle-
nit vznikající skautské družiny
do Sokola, ale neuspěl. Založil
tedy 15. června 1914 samostatný
skautský spolek Junák - český
skaut, jehož prvním starostou se
stal městský fyzik dr. Čeněk
Klika. V roce 1915 začal vydá-
vat časopis Junák, který udržel
i v těžké válečné době. Skauti
pracovali ve prospěch Červené-
ho kříže, ale nebyli využíváni
pro válečné účely. V roce 1918
bylo v Praze asi 300 skautů a ti
se zapojili plně do služby
Národního výboru. Byla vytvo-
řena skautská pošta, která se

spolehlivě starala o doručování
zásilek v revoluční době. Po vál-
ce, 7. června 1919, založil
Svojsík Svaz junáků - skautů
RČS a stal se jeho náčelníkem.
V době první republiky pracoval
v ústředí skautské organizace
a skauting stále získával jak no-
vé členy, tak i na dobré pověsti.
Vznikaly další skautské organi-
zace s mírně odlišnými názory.
Také největší organizace Sokol
spatřovala v Junáku určitou kon-
kurenci. Pod vlivem hrozby fa-
šismu se nakonec podařilo český
skauting sjednotit a 22. ledna
1939 (již po smrti Svojsíka)
vznikl „Junák - svaz skautů
a skautek RČS“.
O prázdninách 1938 odjel
Svojsík do Ruska, aby se sezná-
mil s výchovou ruské mládeže.
Také chtěl z vlastního pohledu
poznat nové směry v ruské tělo-
výchově. Únavu, již přinášelo
nepohodlí cesty, nezvyklou stra-
vu a úmorná vedra snášel dost
těžce a s velkým sebezapřením
se vrátil domů 2. srpna 1938. Za
týden ulehl s horečkami způso-
benými streptokokovou nákazou
a 17. září zemřel. Tři tisíce juná-
ků doprovodily svého náčelníka
na Vyšehradský hřbitov.
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rozhovor
O práci se skauty, skautsk˘ch za-
ãátcích v R˘mafiovû, letních tábo-
rech a získávání nov˘ch ãlenÛ
jsme si vyprávûli s vedoucím
skautského stfiediska Na Stráni
v R˘mafiovû Aloisem ·imkem
(Loyem).

Co bylo cílem Dne otevřených
kluboven ve Skautském středis-
ku Rýmařov?
Celý letošní školní, ale i skaut-
ský rok se nese ve znamení stého
výročí českého skautingu. Již
vloni jsme toto výročí předzna-
menali tematicky zaměřeným
letním táborem, kde se naši
skauti vžili do rolí tehdejších
průkopníků skautingu a v rámci
etapové hry a za pomocí histo-
rických pramenů vedli skautský
život podle tehdejších poměrů.
Den otevřených kluboven měl za
cíl přiblížit veřejnosti život rýma-
řovských skautů a to, čím se za-
bývají. Mnozí ani nevědí, že

skautské středisko Na Stráni a je-
ho členové pracují celoročně.
Potkávám kamarády a známé,
kteří se ptají: Tak co, už je jaro,
budete zase chodit do skautu, že?
Proti některým skautským základ-
nám máme výhodu, že je v Rý-

mařově velmi dobré zázemí v po-
době kvalitního areálu, ve kterém
jsme mohli vytvořit, právě pro 
účely Dne otevřených kluboven,
malý provizorní tábor, kde se ve-
řejnost mohla seznámit například
se stany s podsadami, které jsou
světovým unikátem. Nikde jinde
ve světě se stany s podsadami již
nestaví, funguje to takto pouze
v Česku a čeští skauti se k tomu
hrdě hlásí. K vidění bylo také
mnoho starých kronik, knih a nej-
různějších příruček.
V ruce držíš jednu ze starších
vydání A. B. Svojsíka pod ná-
zvem V přírodě. Odkud získává-
te tyto cenné poklady a jak je ta-

to kniha stará?
K této knize se váže jeden zají-
mavý příběh. Pro mě neznámý
člověk, přistěhovavší se do
Rýmařova, bohužel se nám ne-
podařilo zjistit jeho jméno, si
přečetl na naší vývěsce ve městě,
že budeme sadit - vloni na pod-
zim - památnou lípu. Přišel za
námi na Stráň a nabídl nám staré
knihy, jestli bychom měli o ně
zájem. Pokud ne, tak je odveze
do sběru. Vytáhl jednu z nich a já
jsem úžasem málem oněměl.
Přede mnou ležela tato kniha
Antonína Benjamina Svojsíka -
zakladatele skautingu, která byla
vydána v roce 1912, tedy právě
před sto lety, v době, kdy byl
u nás založen český Junák.
U příležitosti zasazení památné
lípy jsme si nemohli přát lepší
dárek než ten, kterým byla tato
kniha od neznámého dárce.
Tímto bych mu chtěl vyjádřit za
nás všechny velké poděkování.
Vyvrcholením vaší činnosti je
skautský tábor, na který jezdíte
v posledních letech do Hanu-
šovic-Chrastic. Každý tábor je
tematicky zaměřen. Jaké bude
letošní téma?
Letos budeme hrát celotáboro-
vou hru pod názvem Pro čest
a slávu, ve které bude na princi-
pech rytířského kodexu odehrán
příběh dvou mladých lidí. Jako
tematický podklad nám při vý-
běru témat slouží románové či
filmové předlohy, často uprave-
né tak, aby byly použitelné pro

dané prostředí, věk dětí a mož-
nost začlenění se do děje pro-
střednictvím zadaných úkolů,
které jsou plněny v táborových
družinách. Etapy obsahují prvky
her, soutěží, zručnosti, sportu,
tábornického života a vždy i ně-
jaké překvapení, se kterým je
potřeba se poprat.
Jak se vám daří získávat nové
členy do skautských oddílů?
Nemám moc rád, když se řekne
slovo nábor. Nováčky přivedou
buď naši stávající členové - je-
jich kamarádi, nebo přijdou sami
ze zvědavosti, případně je poš-
lou rodiče nebo prarodiče. Ne
vždy a ne všichni však zůstanou.
Většinou je na těchto dětech pa-
trná takzvaná „výchova ulice“,
lépe řečeno nevýchova. Vypa-
dávají z nich mnohdy vulgární
slova a v kolektivu se neumí
slušně chovat. Někdy se mezi
našimi členy takříkajíc napraví
a ti, co jsou hrubšího zrna, mezi
nás ani nepřijdou. Ale co nás tě-
ší nejvíce, sami naši členové ta-
kového jedince napomenou
a řeknou: Poslyš, my tady tak
nemluvíme, tohle neděláme...
Rozhodnutí o tom, zda mezi ná-
mi zůstane a nasaje tu správnou
skautskou atmosféru, zůstává jen
na něm. Obecně platí, že v dneš-
ní době je opravdu problém zís-
kat větší množství potenciálních
zájemců o skauting z řad těch
nejmladších. Nemůžeme ale říct,
že se nám to nedaří.
Děkuji za rozhovor. JiKo

Spirituály a balady v barokní kapli V Lipkách
Poslední červnovou neděli měli
návštěvníci kaple V Lipkách
možnost poslechnout si koncert
rýmařovské hudební skupiny
Variace, poslední před nadcháze-
jícími prázdninami. Pro poslucha-
če, kteří zaplnili kostelní lavice té-

měř do posledního místa, zahrály
Variace v hodinovém koncertu té-
měř dvě desítky známých i méně
známých skladeb - lidových písní,
spirituálů či balad. Pro velký ús-
pěch musely Variace koncert dva-
krát prodloužit. V samotném zá-

věru koncertu popřál kapelník Jan
Kučera posluchačům pěkné
prázdniny a dovolenou.
Z historie Variací
Variace vznikly v roce 1997 jako
studentský soubor při dřívější
Soukromé škole cestovního ruchu
v Rýmařově. Z původního složení
do dnešních dnů zůstali Eva
Holubová, Pavel Raška a Jan
Kučera. Většina dnešních členů
přišla v roce 2000. Název Variace
vznikl s ohledem na neustálé
drobné změny v sestavě zapříči-
něné zejména mateřskými povin-
nostmi členek tělesa. V součas-
nosti působí Variace při Základní
umělecké škole Rýmařov. Během
roku připravují vánoční a letní
koncert, se kterými vystupují
v Rýmařově a okolí. Variace mo-
hou posluchači slyšet i na vernisá-
žích v rýmařovském muzeu, na

nepravidelných akcích města
a v okolních obcích.
Současné složení Variací: Eva
Holubová - zpěv, flétna; Eva
Mácková - zpěv, altová flétna;
Martina Matulová - zpěv, flétna;
Jana Pupíková - zpěv, dřívka;
Monika Struhárová - zpěv, tam-
burína; Jana Kopečková - zpěv,
triangl; Martina Komrsková -
zpěv; Dagmar Kučerová - zpěv,
flétna; Pavel Raška - zpěv, kytara;
Jaroslav Raška - zpěv, basa; Jan
Biras - zpěv; Jan Kučera - zpěv,
kytara, housle, vedoucí (protože
to prý nikdo jiný nechtěl dělat).
Variace hrají lidové písně, spiritu-
ály, koledy, balady, vícehlasé
skladby, latinské skladby i sou-
časnou hudbu včetně vlastních
skladeb (texty Zdeněk Vogel). 

JiKo,
čerpáno z podkladů Variací
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3. letní tábor na Orientce 2012
Milé děti,
srdečně vás zveme 
na osmidenní letní tábor do Staré Vsi!

Pořadatel: Občanské sdružení Děti a rodiče, Potočná 38, Stará Ves
Termín: 25. 8. - 1. 9. 2012 (8 dní)
Místo: rekreační středisko Orientka, dvou- až šestilůžkové kom-
fortní pokoje, strava 5x denně
Cena za pobyt: 2950 Kč
Platba musí být provedena nejpozději do 15. 7. 2012 bezhotovostně na
č. ú. ČSOB, a. s., 236663900/0300 nebo v hotovosti po tel. domluvě.
Kapacita: 40 dětí (věk 7-15 let)
Hlavní vedoucí: Lucie Camfrlová
Program:
1. Sport - vysokolanové centrum, nízká lana, lezecké stěny, lezení na

skále, bungee trampolína, vnitřní vyhřívaný bazén, plážový volej-
bal, vojenský den, fotbal, tanec, společenské hry.

2. Výtvarné umění, zpěv - tvoření maškarního převleku, malování, ka-
raoke.

3. Pobyt v přírodě - výlet do tajemných skal, hry v lese.
4. Alternativní léčba - odblokování pomocí kineziologie (např. stra-

chu, stresu, zlozvyku, dyslexie, dysgrafie, poruch učení, poruch se-
bevědomí.)

5. Další program - překvapení!
To vše se svobodou projevu dětí a dokonalou harmonií celého ko-
lektivu!
Přihlášky: po tel. domluvě, písemně na adrese: Gabriela Kappelová,
Brantice 240, 793 93 nebo e-mailem do 15. července. Přihlášky
odevzdejte co nejdříve, kapacita je omezená!
Kontakt: Gabriela Kappelová, občanské sdružení Děti a rodiče,
Potočná 38, Stará Ves, tel: 608 977 432, 775 977 421, e-mail: os-
dar@seznam.cz

Užitečná informace

Digitální televize
bez poplatků? Omyl!

Sdružení Spotřebitel.net je nespokojeno se
situací na trhu distribuce digitální televize,
kde došlo ke spojení dvou konkurenčních
subjektů, a díky tomu se služby Skylink
a CS link spojily pod jedním operátorem. Ve
výsledku přestala fungovat konkurence me-
zi poskytovateli služby. Přitom alespoň jed-
nu z těchto služeb si již formou zakoupení
karty pořídilo více jak 1,6 milionu občanů.
Mnozí tak učinili na základě reklamy, která
používala slogan „Digitální televize bez
poplatků“ a příjem základní nabídky kaná-
lů slibovala zdarma.
Nyní ti, kdo si již tyto karty zakoupili, budou
muset hradit povinný servisní poplatek ve
výši 29 Kč měsíčně nebo 348 Kč ročně.
Přitom slogan slibující příjem zdarma je stá-
le používán. Možná se jedná o malou částku,
ale v souhrnu jde o několik stovek milionů
korun ročně. Přitom si řada klientů, kteří si
u nás začínají na toto jednání stěžovat, službu
pořídila na svoje rekreační objekty, kde po-
bývají jen pár týdnů do roka. Z tohoto důvo-
du v nejbližších dnech podá sdružení
Spotřebitel.net na Českou obchodní inspekci
podnět na zahájení šetření této nepravosti. 

Právní oddělení Spotřebitel.net,
Lucie Petránková, tisková mluvčí
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TS Sheilla mezi mistry republiky
V tomto roce se taneční skupina
Sheilla zúčastnila Mistrovství
České republiky tanečních sku-
pin Světlo Orientu 2012 v Uher-
ském Ostrohu a nominační sou-
těže na Mistrovství České repub-
liky Belly Dance Profi 2012
v rámci soutěže vyhlášené CDO
(Czech Dance Organization)
v Táboře.
Konkurence byla obrovská, jak
v Uherském Ostrohu, kde soutě-
žilo více jak 40 choreografií, tak
v Táboře, kde bylo zastoupeno
53 choreografií. Na obou repub-
likových soutěžích jsme však

byly velmi úspěšné, o čemž
svědčí i to, že nám byla nám na-
bídnuta spolupráce s tanečnicí
Lolitou de los Dolorez z Kypru
a možnost vystoupení na bene-
fičním koncertu pořádaném
Bárou Basikovou.
V rámci soutěže Světlo Orientu
2012 jsme obhájily první místo
v V. kategorii tanečních formací
(ženy nad 21 let) a na Mistrov-
ství České republiky Belly
Dance Profi jsme se umístily na
krásném druhém místě v katego-
rii miniprodukcí a na druhém
místě v kategorii malých forma-

cí - adults. Největším úspěchem
je zisk titulů mistryň České re-
publiky v kategorii Duo Classic
Belly Dance, které vybojovaly
Lucie Laštůvková a Adriana
Koritárová. V téže kategorii byly
za skvělý výkon oceněny titulem
2. vicemistryň Andrea Černá
a Michaela Štefelová. Těmito
úspěchy se naše tanečnice nomi-
novaly na Mistrovství Evropy
a Světový pohár Belly Dance,
které se uskuteční 1.-4. listopadu
2012 v Liberci.
Chtěla bych poděkovat všem
svým tanečnicím: Andrei,

Adrianě, Míše, Markétě, Nele
a Regině, za výbornou reprezen-
taci, skvělé tancování a výdrž.
Za podporu děkujeme všem
sponzorům: RD Rýmařov, Jan
Bršťák - REELZA, Prádelna
U Vlaštovek, Město Rýmařov,
Kosmetický salon Zdeňky
Pavlovcové - Pretty Lady. Věří-
me, že nás budete podporovat
i nadále a budete nám držet pal-
ce na mezinárodních soutěžích.
Děkujeme!

Lucie Laštůvková,
TS Sheilla

(www.sktorpedo.cz)

Z okolních obcí a měst

Před několika lety publikoval
náš čtrnáctideník seriál Historic-
ké pozoruhodnosti Rýmařovska,
v němž jsme mapovali historii
a současný stav sakrálních pa-
mátek v obcích našeho regionu.
Ve dvou dílech tohoto seriálu
s názvem Domy Páně bez pána,
které se zaměřily na kostely
a kaple opuštěné, zdevastované
či zcela zaniklé, se objevil také
kostelík sv. Jana Křtitele v Kněž-
poli (RH 01/2007). Patřil k do-
sud zachovalým, ovšem dlouho-
době nevyužívaným chrámům,
které by mohl čekat podobně
smutný osud jako svatostánky
v nedalekých Albrechticích, Ar-
nolticích, Veveří či Těchanově.
Během pěti let od uveřejnění
článku se však mnohé změnilo,
a tak mohl být v sobotu 16. červ-
na opravený kněžpolský kostelík
znovu vysvěcen.
„Přeji tomuto kostelíku sv. Jana
Křtitele v Kněžpoli, aby byl ma-
jákem lidem na jejich životní ces-
tě,“ pronesl bruntálský děkan 
P. František Zehnal, ThD., který
společně s P. Piotrem Oskwar-
kem, správcem břidličenské far-

nosti, celebroval mši svatou
u příležitosti svěcení kostela
a současně pouti ke sv. Janu
Křtiteli. Kněžpolský kostel tako-
vým majákem skutečně může být
- nejen pro věřící, ale i pro všech-
ny, kterým záleží na architekto-
nických památkách tohoto kraje.
Filiální kostelík zasvěcený sv.
Janu Křtiteli nechal v Kněžpoli
(Herzogsdorfu) postavit v letech
1908-1909 zdejší rodák Johann
Riedel, který je také pochován
na přilehlém hřbitově. Chudá
horská obec přifařená do Jiříko-
va měla svatostánek i dříve, pra-
meny uvádějí dřevěný kostel
z roku 1350 a zvonici z roku
1660. Současný kostel vystavě-
ný v historizujícím slohu na po-
čátku 20. století se ovšem stal
dokladem skutečné svébytnosti
obce, v roce 1920 zde dokonce
vznikl chrámový sbor.
Kostel byl jednoduše, ale účelně
a zdobně vybaven. V kněžišti
stál bohatě vyřezávaný oltář se
sochami svatých, další sochy
stály po bocích, ke mši svoláva-
la dvojice zvonů. Podle slov pa-
mětníků byl kostelík plně vyba-

vený a využívaný až do roku
1987, po převratu se však mobi-
liář začal „ztrácet“. V roce 2007,
kdy jej navštívila naše redakce,
byl již prakticky prázdný; zbyla
v něm pouze řada lavic, rohové
police, zábradlí kruchty a bez-
hlavá socha sv. Markéty, která
podpírala petlici bočních dveří.
Přibližně ve stejné době se však
začala psát nová kapitola osudu
kostela. Do Kněžpole se natrva-
lo přistěhovali manželé Halina
a Rostislav Dobešovi z Havířo-
va, kteří sem už dříve přijížděli
na chalupu. Stav kostela je nene-
chal lhostejnými: „Věděli jsme,
že je kostel ve špatném stavu, ne-
chtěli jsme, aby se úplně zničil,
a tak jsme se rozhodli, že ho
spravíme,“ vzpomíná Halina
Dobešová. S postupnou renovací
interiéru začali v roce 2010, kdy
chrámovou loď vyklidili a ne-
chali vyrobit repliku původních
dveří. Následovala oprava oken,
lavic a výmalba. „S tou nám moc
pomohl Jiří Heinz. Výborná je
také spolupráce s otcem Piotrem
Oskwarkem z Břidličné. Ten po-

mohl vypátrat části původního
vybavení,“ popisuje Halina Do-
bešová. Do kostela sv. Jana
Křtitele se tak vrátila socha pa-
trona kostela z původního oltáře,
uschovaná na faře v Ryžovišti
(část poničeného oltáře je údajně
v depozitu v Olomouci). Kromě
ní zdobí kostel socha sv. Josefa,
pocházející z rozbořené hutov-
ské kaple a uschovaná na faře
v Huzové. Obě sochy nechali
manželé Dobešovi restaurovat
u Petra Olivy ve Šternberku.
Třetí socha, sv. Markéta na dra-
kovi, která původně stála v neda-
leké kapličce a poté fungovala
v kostele jako podpěra dveří, na
opravu ještě čeká. Na faře
v Huzové byla nalezena chybějí-
cí hlava a kus dračího ocasu.
Kostelu se rovněž vrátily oba
zvony, starší z 18. století a mlad-
ší z 20. století. Manželé Dobe-
šovi interiér doplnili novými
lustry z Nového Boru. V renova-
ci chtějí pokračovat a kromě in-
teriéru se zaměřit i na hřbitov.
Všechny opravy přitom financu-
jí z vlastních prostředků.

Kostely v Kněžpoli a Vajglově byly nově vysvěceny

Kostel ve Vajglově Foto: MěÚ Břidličná

Svěcení kostela v Kněžpoli
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Jejich obdivuhodné úsilí už při-
neslo odezvu. V listopadu 2010
se v kněžpolském kostele konala
první bohoslužba po více než
dvaceti letech, na kterou se sešli
stálí i rekreační obyvatelé obce.
Znovu se obec sešla na půlnoč-
ním setkání o Vánocích 2011 ke
společnému zpěvu s flétnou
a kytarou. Mše se zde nyní bu-
dou konat pravidelně jednou za
měsíc. Slavnostní svěcení koste-
la, které zpěvem duchovních pís-
ní doprovodila sopranistka
Monika Kaštanová z Litovle, by-

lo jen oficiálním potvrzením to-
ho, že se do kostela vrátil život.
A život i zájem se vrací také do
dalších chrámů na Rýmařovsku.
Jen o týden dříve (9. června) se
slavnostně otevíral rekonstruova-
ný novogotický kostelík sv.
Antonína ve Vajglově (RH
09/2007). Kostel z roku 1908 byl
dosud velmi dobře zachován ve
své stylové celistvosti, vykazoval
však známky poškození vzlínající
vlhkostí a dešťovou vodou zatéka-
jící poničenou střechou, dřevěný
mobiliář byl napaden červotočem.

Město Břidličná jako vlastník se
proto rozhodlo v roce 2010 po-
žádat o dotaci na celkovou opra-
vu kostela. Státní zemědělský in-
tervenční fond poskytl na reno-
vaci památky 2 mil. Kč, a tak
mohla na jaře roku 2011 rekon-
strukce začít. Moravskoslezský
kraj přispěl dalšími 360 tisíci Kč
na opravu věže, renovaci mobili-
áře financovalo samo město
Břidličná. Interiér i exteriér kos-
tela prošel celkovou opravou,
byla obnovena fasáda, střešní
krytina, natřena okna, mříže i zá-

bradlí kůru, položena nová dlaž-
ba, vyměněna elektroinstalace
a opraveny omítky.
Přibližně po roce mohl být při
příležitosti pouti ke sv. Antoní-
novi také vajglovský kostelík
znovu vysvěcen. Kostel se věří-
cím otevírá při každoroční pouti,
zájemci si však budou moci do-
mluvit samostatnou návštěvu
a prohlédnout si nejen renovova-
nou památku, ale i expozici
o historii kostela a průběhu re-
konstrukce. 

ZN

Ryžoviště třetí v soutěži Vesnice roku 2012
Obec RyÏovi‰tû skonãila v soutûÏi
Vesnice roku 2012 v Moravskoslez-
ském kraji na krásném tfietím místû.
Obec Ryžoviště se v letošním roce
opět přihlásila do soutěže Vesnice
roku. Ve středu 6. června nás nav-
štívila desetičlenná hodnotící ko-
mise, které měli Ryžovišťáci uká-
zat, co společnými silami v loň-
ském roce stihli zorganizovat.
Připravili proto velkou výstavu
sbírek našich spoluobčanů, krásný
program, prezentaci desítek spole-
čenských, sportovních a investič-
ních akcí, brigád a činnost spolků,
ZŠ a MŠ. Mládež prezentovala
projekt Prázdniny s úsměvem na
tváři, na kterém aktivně pracovala

a který podpořila Nadace OKD.
Celý program doprovázeli naši se-
nioři zpěvem a hrou na harmoniku.
V roce 2006 jsme v soutěži
Vesnice roku získali bílou stuhu za
činnost mládeže, v roce 2010 jsme
skončili na 3. místě a v letošním
roce naše obec toto krásné umístě-
ní obhájila. Získala třetí příčku
z 12 přihlášených kandidátů
v rámci kraje. Ryžoviště navíc zís-
kalo diplom za podporu pamět-
ních míst. Poděkování patří všem
občanům, kteří se jakýmkoli způ-
sobem účastní života obce. Toto 
umístění je odměnou za naši spo-
lečnou práci. Eva Lašáková,

starostka Ryžoviště

Pěstounské rodiny se opět setkaly v Karlově
Setkání pěstounů z Moravsko-
slezského kraje v hotelu Kamzík
v Karlově se pomalu stává tradi-
cí. Letos v červnu se sem sjelo
devět rodin s 25 dětmi ve věku
od 2 do 18 let. Akci připravila
Rodinná a manželská poradna
Bruntál ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem Moravskoslezské-

ho kraje, který ji také financoval.
Víkendová setkání umožňují
pěstounským rodinám, aby se
vzájemně seznámily a spřátelily,
podělily se o své radosti i problé-
my, odpočinuly si a načerpaly
novou energii. Tomu napomáhá
i bohatý program - sportovní
a zábavné aktivity pro děti i celé rodiny a odborný program pro

pěstouny pod vedením psycho-
ložky. Navzdory proměnlivému
počasí si všichni účastníci užili
spoustu zábavy a legrace, odnesli
si nové zážitky i pocit sounáleži-
tosti. Za přípravu sportovních ak-
tivit a soutěží je třeba poděkovat
pracovníkům Střediska volného
času Bruntál.
Centrum psychologické pomoci
organizuje každý rok čtyři po-
dobná setkání. Cílem je pěstouny
podpořit a pomoci jim v jejich
nelehkém poslání. Přijaté děti
mívají za sebou většinou řadu
traumat z biologických rodin
i dětských domovů a jejich vý-
chova bývá náročnější. Ovšem
právě díky pěstounům mají šanci
se z těchto negativních zážitků
vyléčit, prožít šťastné dětství

a najít si ve společnosti své mís-
to. Opakovaně se přesvědčuje-
me, že děti v pěstounských rodi-
nách rozkvetou, získají ztracené
sebevědomí i chuť do života.
Vhodných pěstounů je však v na-
šem kraji stále nedostatek a řada
dětí v dětských domovech zůstá-
vá. V roce 2012 proto pokračuje
pod záštitou MSK kampaň
Dejme dětem rodinu. Klade si za
cíl informovat širokou veřejnost,
přiblížit jí náležitosti pěstounské
péče a také získat zájemce o tuto
formu pomoci dětem. Více
o kampani i náhradní rodinné pé-
či se můžete dozvědět v Rodinné
a manželské poradně Bruntál ne-
bo na webových stránkách
www.cepp.cz. Foto a text:

Mgr. Nina Drápalová,
Šárka Františová

Foto: Karel Hrabčík
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Zahradní slavnost ve Staré Vsi věnována hlavně dětem
Za úãasti zástupcÛ firem, nadací
a sponzorÛ se v pátek 22. ãervna ko-
nala v areálu Základní a matefiské
‰koly Stará Ves Zahradní slavnost,
zábavn˘ soutûÏní den pro dûti na novû
vybudovaném ‰kolním hfii‰ti.
V pátečních dopoledních hodi-
nách se to na zahradě Základní
školy ve Staré Vsi dětmi jen he-
mžilo. Na Zahradní slavnost se
jich sešlo na sedm desítek. Mezi
prvními přišly děti z mateřské
školy v Janovicích, aby si zasou-
těžily na dětské olympiádě v hodu
pingpongovým míčkem, prolézá-
ní tunelem nebo v závodech na
odrážedlech a koloběžkách.
Do her a soutěží se zapojily také
děti z Dětského domova Janovice
a domácí žáci ze Základní a ma-
teřské školy ve Staré Vsi. Pro
děti byla připravena rovněž 
ukázka policejní techniky, kdo
se nebál, mohl si vyzkoušet po-
licejní pouta a potěžkat si obu-
šek. O chutné občerstvení a pití,
které připravily ochotné ruce

místních žen, nebyla nouze.
„Na naší Zahradní slavnosti jsme
chtěli ukázat všem, co jsme za ten
rok v takové malé vesničce, jakou
je Stará Ves, dokázali. Tady se té-
měř každý s každým zná, lidé ma-
jí k sobě blízko a komunitní práce
se zde dělají velmi dobře. Lidé
chtěli přijít a přišli. Neustále se
nás ptali, co je potřeba udělat ne-
bo zařídit. Naše seniorky neváha-
jí a roznesou plakáty nebo připra-
ví občerstvení, ostatně dnešní
Zahradní slavnost je toho důka-
zem,“ řekla k obětavosti starove-
ských občanů ředitelka školy Eva
Staňková. Postupně by chtěla zís-
kat prostředky na dokončení celé
školní zahrady, a to zejména v zá-
padní části, kde by měly být vy-
budovány altánky, ruské kuželky,
případně menší fitness areál.
V odpoledních hodinách měli
možnost si zasoutěžit i starší děti
a dospělí v netradičních disciplí-
nách, při kterých nechyběla legra-
ce. Závodilo se třeba na lyžích pro

tři osoby nebo na překážkové drá-
ze - netradiční staroveské steeple-
chase, kdy koně nesl na zádech
jezdec. Za účast v soutěžích obdr-
želi aktéři ceny, které věnovalo
Sdružení rodičů a přátel školy,
Lesy České republiky, Penzion
Albert, KATR Stará Ves, autodo-
prava Filipa Horáčka, tesařství
Jiřího Krupy a další.
Poslední akcí Zahradní slavnosti
byl noční pobyt ve škole. Pro děti
byla připravena stezka odvahy,
tajná výprava a další utajované
hry, o kterých prý neměla vědět
ani paní ředitelka. Zahradní slav-
nosti předcházely výtvarné a ke-
ramické dílny i výlety, například
do ostravské zoo. Výtvarné práce
je možné vidět na chodbách školy.
Hlavními sponzory nově vybudo-
vaného školního hřiště jsou
Nadace Partnerství, Lesy České
republiky a Vodafone, aktivity dě-
tí a dospělých podporuje Nadace
OKD.
„Přicházeli i drobní sponzoři

a nabízeli své řemeslné dovednos-
ti. Ze starého bazénku vytvořili
pískoviště, jiný podnikatel na něj
zhotovil zastřešení, staré dřevěné
ploty musely ustoupit novým - li-
kvidaci provedli hasiči. Tatínek
jednoho našeho dítka má zase těž-
kou techniku a pomocí ní nám po-
mohl při terénních úpravách.
Hodně nám také pomohly mamin-
ky, které přicházely v odpoledních
hodinách na brigádu. Velkou zá-
sluhu na celé akci má firma paní
Mikyskové, která je i autorkou
projektu školní zahrady, navíc
prostřednictvím svých kolegů ze
zahradní firmy zajistila výsadbu,“
říká s úsměvem paní ředitelka Eva
Staňková a dodává, že se děti ve
škole učí o zeleň pečlivě starat.
Dobrá práce se podařila, škola má
podány další žádosti o dotace, ale
největší devizou pro ředitelku
Evu Staňkovou je nesmírná ocho-
ta, solidarita a upřímná pomoc,
kterou zažívá ze strany občanů
Staré Vsi. JiKo

Euroregion Praděd pokračuje v přeshraniční spolupráci s Polskem
V pátek 8. června se v Jeseníku
konala valná hromada Euroregi-
onu Praděd. Jednání zahájil a řídil
předseda Euroregionu Praděd
Mgr. Petr Procházka, který sezná-
mil členy valné hromady s aktuál-
ní situací ve Fondu mikroprojektů
a informoval, že na 9. zasedání
euroregionálního řídícího výboru
na konci května 2012 bylo schvá-
leno celkem 37 českých a 59 pol-
ských projektů. Mezi českými
projekty uspěl projekt Městského
muzea Rýmařov „Vivat Historia“.
Příjem projektů do 10. kola bude
probíhat do 16. ledna 2013.
Ředitel Euroregionu Praděd Ing.
Zdeněk Jarmar přednesl zprávu
o činnosti euroregionu v roce
2011 a připomněl, že právě před
15 lety byl v Jeseníku Euroregion

Praděd založen. Informoval členy
valné hromady o jednání na
Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR v Praze a o stavu příprav no-
vého programovacího období 
přeshraniční spolupráce, které by
se mělo spustit na počátku roku
2015.
O činnosti Destinačního manage-
mentu turistické oblasti Jeseníky -
východ informoval Ing. Michal
Blaško. Činnost Destinačního
managementu se pomalu dostává
do povědomí zdejších subjektů
a některé subjekty již v rámci ce-
stovního ruchu spolupracují.
Valná hromada schválila změny
Statutu Euroregionu Praděd, které
upravují stávající ustanovení a no-
vé začlenění podnikatelských
subjektů do struktury euroregio-

nu. Valná hromada rovněž schvá-
lila zprávu o činnosti euroregionu
za rok 2011, výsledek hospodaře-
ní za rok 2011 a návrh rozpočtu
na rok 2013. Schválila rovněž 

ukončení členství obce Krasov
(Krnovsko) v Euroregionu Praděd
k 30. červnu 2012. 

Ing. Jaroslav Kala,
člen Rady Euroregionu Praděd
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Národní soutěž mysliveckých trubačů
O víkendu 8. a 9. června se pod
záštitou Vojenských lesů a statků
divize Horní Planá uskutečnil již
17. ročník národní soutěže mys-
liveckých trubačů. Své umění ve
vytrubování loveckých fanfár
přijelo do rekreačního zařízení
Olšina ležícího na okraji vojen-
ského prostoru Boletice poměřit
přes 300 účastníků ze všech kou-
tů naší republiky.
Mezi účastníky nesměli chybět
ani zástupci Rýmařova a okolí,
soubor Trubači Rabštejn ve slo-
žení Pavel Gajdoš, Jiří Horský,
Jiří Jaroš, Rostislav Polách,
Karel Švéda a Jana Pitorová. Ja-
ko jediná zástupkyně něžného
pohlaví vybojovala Jana Pitoro-
vá v kategorii Sólisté borlice in
B krásné 2. místo.
Přestože panovalo o soutěžním
víkendu nevlídné počasí, mezi 

účastníky vládla pohoda a skvě-
lá nálada. Ing. Jana Pitorová

V celorepublikovém recyklač-
ním programu Recyklohraní, do
kterého je zapojeno přes 2500
ZŠ a SŠ z celé republiky, jsme
i letos bodovali! Již loni byla ZŠ
Břidličná mezi stovkou nejús-
pěšnějších škol. A letos jsme do-
konce získali diplom přidělený
pouze 63 nejlepším školám.
A co je potřeba pro takové oce-

nění splnit? Především po celý
rok pilně sbírat vybité baterie
i vysloužilé elektrospotřebiče
a plnit řadu dalších úkolů zamě-
řených na téma recyklace. Letos
jsme kromě krásného diplomu
získali i 1000 bonusových bodů,
za které si během roku žáci vy-
berou odměny. Díky recyklační-
mu programu již mají stolní fot-

bal a letos si vybrali sady na ping
pong a stolní hry. Nezapomněli
ani na děti z Dětského domova
Janovice, kterým vybrali mega
puzzle. Ale lákavých cen je v na-
bídce ještě mnoho, a tak naše žá-
ky prémiové body moc potěšily.
Dárky přijdou během září. O je-
den důvod navíc, proč se těšit na
nový školní rok.

Program pokračuje i v příštím
roce. Prosíme proto všechny
spoluobčany, aby vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospo-
třebiče nosili od září do školy,
kde jsou umístěny sběrné nádo-
by.

Mgr. Květa Děrdová,
EVVO koordinátorka

Mimořádné ocenění

I letos si nejlepší sběrači druhot-
ných surovin ze ZŠ Břidličná za-
jeli na výlet. V sobotu 23. června
se vydali do Zoo Olomouc, kde
probíhal program Dobrodružství
v Lanáčku. Děti tak během šesti-
hodinového pobytu v zoo zhléd-
ly mláďata lvů, opiček kotulů, vl-
čat, ale také měsíčního opičího
kluka siamanga.
Když si všichni dostatečně pro-
hlédli expozici a nakrmili lamy,

vrhli se do víru soutěžení
v Lanáčku. Kromě šplhání, pro-
lézání a skákání si odvážlivci ne-
chali pomalovat obličej. Tak se
stalo, že zpět do Břidličné přijeli
tygři, šmoulové, upíři, kočky
a jiné zvířecí i pohádkové bytos-
ti. Mezi zajímavé atrakce patřila
i jízda na čtyřkolkách, a tak si
všichni našli to, co je nejvíce po-
bavilo. Mgr. Květa Děrdová,

EVVO koordinátorka

Sběrači mají zelenou

Začíná gastronomický festival Chuť Jeseníků
V létû provoní jesenické hory gastronomick˘ festi-
val ChuÈ JeseníkÛ. AÏ do konce záfií mohou obyva-
telé a náv‰tûvníci jesenick˘ch hor ochutnávat tra-
diãní jídla, pfiipravená podle historick˘ch kuchafiek
místních obyvatel.

Druhý ročník originálního gastronomického
festivalu byl oficiálně zahájen 14. června
slavnostním rautem v šumperské kavárně
Předměstí, avšak již o několik dnů dříve se do
festivalu zapojila školní jídelna ZŠ

Vrchlického v Šumperku, která
po celý týden podávala malým
strávníkům tradiční jesenická jíd-
la. Žáci tak poznali chuť Vozkovy
houskové polévky nebo Lesnic-
kou bramborádu s rejvízským
křenem.
Originální recepty z Jeseníků vaří
pro své hosty dvacítka restaurací
na Šumpersku, Jesenicku, Rýma-
řovsku a Bruntálsku. Návštěvníci
je poznají podle speciálního 
označení u vchodu. Stejně jako
loni mohou turisté ochutnat ně-
který z tradičních pokrmů také
přímo na Pradědu.
V nabídce jídel nechybějí polév-
ky, hlavní jídla nebo dezerty.
Gurmáni se mohou těšit třeba na
Masové kuličky v nudlovém těstě
nebo Frýdeberský salát. Každá
restaurace navíc podává nejméně
jedno kompletní menu.

Druhý ročník festivalu Chuť Jeseníků s sebou
přináší několik atraktivních programových
novinek. Jde například o kurzy vaření pro ku-
chaře jesenických restaurací nebo gurmán-
skou akci „Sněz, co můžeš“. Během prázdni-
nových měsíců bude probíhat také dlouhodo-
bá soutěž ve vaření pro amatérské kuchaře, je-
jíž vítěz získá hotovost a ceny v celkové hod-
notě 25 tisíc korun! A samozřejmostí je soutěž
zaměřená na hosty restaurací, kteří mohou
servírovaná menu a jejich kuchaře hodnotit.
Festival Chuť Jeseníků potrvá do konce září,
slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
hlasování strávníků o nejlepší restauraci pro-
běhne začátkem října. Mezitím festival Chuť
Jeseníků ještě zavítá na folklorní festival
v polské Nyse (18. 8.) nebo se představí
v hlavním městě na tiskové konferenci pro
pražské novináře (3. 7.).
První ročník gastronomického festivalu se ko-
nal v roce 2011 a zaznamenal nečekaný zájem
veřejnosti, provozovatelů restaurací i celostát-
ních médií, včetně České televize. Více najde-
te na http://www.chutjeseniku.cz/restaurace,
www.facebook.com/chutjeseniku;

Ing. Tereza Schreiberová,
hlavní pořadatelka

Sólisté borlice in B: 1. Jaroslav
Petruželka, 2. Ing. Jana Pitoro-
vá, 3. Josef Johan
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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. 5

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

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

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

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

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

✃

Akce hradu Sovince

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 je-

jich vojenské techniky

28. 7. - 29. 7. 2012 Střevíc kněžny Hortenzie
- bílá paní na Sovinci aneb pověsti mo-

ravské, tajuplný pohádkový příběh s bohatým
celodenním programem

Program kulturních akcí
na hradě Sovinci
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Keltské slavnosti letního slunovratu: Návrat do přírody
Ve dnech 22. - 24. června se
v Karlově pod Pradědem konaly
čtvrté Keltské slavnosti letního
slunovratu, hlavním pořadate-
lem byla agentura Petr Schäfer
ve spolupráci s obcemi Malá
Morávka, Rudná pod Pradědem
a Dolní Moravice. Cílem organi-
zátorů bylo přiblížit návštěvní-
kům prostřednictvím ukázek ře-
mesel a adrenalinových sportů
kouzelné prostředí Jeseníků.
Údolí Karlova je využíváno ze-
jména v zimním období a Kelt-
ské slavnosti letního slunovratu
jsou podle slov Petra Schäfera
prostředkem, jak region zatrak-
tivnit i v letní sezóně.
„Dalším důvodem bylo zachová-
ní tradičních řemesel tak, aby se
na této akci mohli jednotliví ře-
meslníci představit, ukázat své
dovednosti, případně prodat své
produkty. Jsem nesmírně vděčný
a velice za to děkuji, že nám
obec Malá Morávka vychází
vstříc, pomůže připravit pozem-
ky, poseče trávu, aby se mohly
připravit dobové tábory či stán-
ky pro řemeslníky,“ přiblížil pří-
pravu Keltských slavností hlavní
pořadatel Petr Schäfer. S pomocí
podobných projektů se lidé mo-
hou přiblížit přírodě, a proto by-
li organizátoři přísní při výběru
účinkujících a pokrmů. Na Kelt-
ských slavnostech byste totiž
marně hledali hamburgery, cuk-
rovou vatu nebo skákací hrady.
Hlavní motto pořadatelů zní:
Stále intenzivněji a hlouběji
k přírodě.
To potvrdily i letošní Keltské
slavnosti letního slunovratu, kde
mohli návštěvníci najít kupříkla-
du Zelenou lékárnu, kde „babka
kořenářka“ dávala cenné rady
z oblasti přírodní medicíny, lidé
měli možnost získat recepty na
nejrůznější léčiva, které zdarma
poskytuje matka příroda. Orga-

nizátorům se letos rovněž poda-
řilo zajistit setkání chovatelů ir-
ských vkodavů (vlkodavové při-
šli do Irska patrně s Kelty), kteří
se na Keltské slavnosti sjeli vů-
bec poprvé. Slavnosti již tradič-
ně podpořili sokolníci s dravci.
Z dobových řemesel byla k vidě-
ní práce uměleckého kováře, ko-
šíkáře, hrnčíře, sedláře, řezbáře,
dráteníka, tkadleny nebo zpraco-
vání ovčího sýra. Pro milovníky
pohybu byla připravena luko-
střelba, jízda na koni, soutěž
v řezání klády pilou břichatkou,
hod balvanem do dálky nebo hra

pro nejmenší na Lovecké stezce.
Pro dobrou pohodu hrály kapely
Kentaur z Břidličné, Šviháci
z Ostravy a Keltgrass Band ze
Stránského. A jak u Keltů býva-
lo zvykem, při podobných osla-
vách nebyla nouze o dobré jídlo
a pití, podávala se např. medovi-
na od slovenských přátel
z Těrchové. K tomu nutno dodat,
že kapela Keltgrass Band se o ví-
kendu 16. - 17. června zúčastni-
la na pozvání slovenských přátel
z Těrchové prvního mezinárod-
ního setkání zbojníků, kde zastu-
povali Kelty. Na setkání přijeli
zbojníci a loupežníci z Ruska,
Maďarska, Polska a v rámci to-
hoto setkání byla uspořádána
soutěž ve vaření guláše. A světe
div se! Guláš kapely Keltgrass
Band zhotovený podle starého
keltského receptu zaujal meziná-
rodní porotu natolik, že zvítězil.
„V letošním roce se nám díky
osobním kontaktům a organizač-
ním schopnostem našeho přítele
Mika Probyna podařilo sjednat
návštěvu Irska. Původně pozná-
vací zájezd měl vyvrcholit ná-
vštěvou hudebního festivalu ve
městě Killorglin. Poté, co se
hlavní pořadatel festivalu dozvě-
děl o naší návštěvě a na interne-
tu si o naší skupině vyhledal po-

drobnosti, oslovil nás
a nabídl nám 5 kon-
certů ve 3 festivalo-
vých dnech. Je pro
nás velkou ctí navští-
vit nejstarší festival
v Ir-sku, který v příš-
tím roce oslaví 400.
výročí, a vystoupit
zde 8. - 12. srpna
spolu se slavnými ir-
skými skupinami,“
doplnil výčet aktivit
kapely Keltgrass
Band její vedoucí
Petr Schäfer. JiKo
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Z historie okolních obcí

Tragédie v domě dobrodincově
Možná to zní jako titulek z bul-
várních novin, třeba si někdo
pohoršeně řekne, že o podob-
ných ojedinělých tragédiích se
nemá žertovat. Žel, jde o příběh
pravdivý.
Všechno vlastně začalo na hřbi-
tově u kostela sv. Jiří v Lomnici,
když umřel zasloužilý „ochrán-
ce duchovního prostoru“, tedy
kostelník, a nastaly problémy,
kam umístit jeho hrob. Hřbitov
slynul dlouholetým chaotickým
uspořádáním hrobů bez eviden-
ce (!), na což bylo marně po-
ukazováno příslušným fyzikem
(dnes něco jako hygienik).
Konečně se našlo místo v kout-
ku u márnice. Už tehdy platilo,
že když se chce, tak se řešení
najde!
Byla zima, zmrzlá půda, z „ko-
pidolů“ se jen kouřilo a navíc
narazili na nějakou železnou
desku či co. Kopali dál, ona to
nebyla ani tak deska, jako něja-
ká rezavá železná almara.
Poklad! Poklad, že by? Kdo by
tu železnou truhlu vlekl na ko-
pec, zakopával do kamenité jí-
lovité půdy a navíc ve spěchu
a určitě v noci, že?
Než se kopáči dohodli na dal-
ším postupu, dostavil se k výko-
pu obecní představený, tedy sta-
rosta, s farářem a celá řada zvě-
davců. Úvahy o nenápadném
„odklonění“ (snad) pokladu tím
vzaly za své. Nařízeno úřední 
otevření, ale klika byla zcela
zrezavělá, musel přijít zámeč-
ník Bahr s pořádným majzlí-
kem. Pak dvířka povolila,
všichni se nahrnuli blíž, a co 
uviděli, to je pořádně zklamalo:
hromádka šedočervené hlíny
s kostmi a lebkou. Víc nic.
Záhada nad záhadu.
„Zavolejte starou Froschovou,
ta má devadesát let a dobře jí to,
žábě, myslí,“ zvolal kdosi.
(Pozn.: Frosch = žába) Ale ne-
museli pro ni posílat, byla pří-
tomná a měla jednoduché vy-
světlení nálezu. „Musí jít přece
o toho kluka Illnerového, co ho
učitel upekl, když hořelo půl
obce a on ho zavřel do trouby
v kamnech ještě v Čuribundově
škole, tam, kde je teď chudobi-
nec.“
Sdělení bylo po chvíli potvrze-
no farářem Zohnerem, v matrice
je psáno, že Filip Illner zemřel

15. 7. 1810 ve věku 12 let bez
duchovního zaopatření v dů-
sledku požáru školy. Pohřben
zde, ale už žádná poznámka, že
je pohřben v plechové skříni
z kachlových kamen. Tedy přes-
ně v železné troubě na pečení,
která byla v té době snad v kaž-
dé chalupě vestavěná do bytel-
ných kachlových kamen.
Prostě se tak stalo, „rakev“ měl
plechovou a bylo lákavým sou-
stem pro záhadologa - amatéra,
čeho se mu podaří dopátrat.
Oproti všem předpokladům se
záhy „zadařilo“, a to díky řek-
něme „prabulváru“. Senzační 
události se před staletími šířily
pomocí kramářských nebo též
jarmarečních písní. Nejinak to-
mu muselo být i u tak kuriózní
tragédie, jakou je upečení ško-
láka zaživa. Stačila k tomu ná-
hoda jakoby dávno předplacená
v podobě paní Benadové
z Lanžhota. Mám od ní pár zmí-
něných hrůzostrašných písní
vytištěných u Škarnicla ve
Strážnici po r. 1800 a v jedné
z nich je téměř do detailu po-
psán podobný příběh jako ten
lomnický. Jsou i jiné prame-
ny, třeba překlad pořízený 
A. Roubicem s podobným pří-
během.
Léto neklidného a ekonomický-
mi problémy sužovaného roku
1810 bylo parné a navzdory pro
nás už prázdninovému datu 
12. července ještě neskončil
školní rok. Lidově řečeno, lezly
v zadlužené obci (už tehdy dlou-
hé „jako babské řeči“) obecní fi-
nance „tlusté do tenkých“. Dva-
cet let stará, díky úřednímu naří-
zení postavená škola byla spla-
cena sotva z polovičky, a tak
musela být pronajata jako hos-
poda a vyučování probíhalo
v jediné velké světnici domu
„čuribundy“ Josefa Bílka.
Krátké vysvětlení: Bílek pochá-
zel ze Svatého Kopečku
u Olomouce z rodiny dědičně
vlastnící na tzv. „svatých scho-
dech“ u chrámu krámek s devo-
cionáliemi (náboženskými su-
venýry), což byl při statisíco-
vých návštěvách poutníků ročně
obchodnicky řečeno „kauf“.
Zde se též Bílek seznámil s dce-
rou lomnického kupce Atzlera.
Té brzy zemřeli rodiče, nastě-
hovala se na Kopeček k manže-

lovi a dům č. 18 v Lomnici
Bílek „dočasně a bezplatně (!)“
poskytl obci jako náhradní sídlo
školy. Na návrh vrchnostenské-
ho úřadu obec jmenovala rodinu
Bílků „dobrodincem šlechet-
ným na všechny časy“. Bílkové
se tomu titulu nikdy nezprone-
věřili a poslední z nich věnoval
svůj majetek obci na zřízení sta-
robince.
My budeme sledovat dění po li-
nii školy, kterou tehdy vedl
83letý (!) učitel Frieben s mla-
dičkým pomocníkem. Zapsáno
bylo 193 žáků, vyučovalo se na
dvě směny. Pomocník měl na
starosti asi 30 nejmladších dětí
a ten hodně větší „zbytek“ jen
s obrovskými potížemi zvládal
stařičký učitel. Naštěstí se jich
všech cca 160 sešlo jen výjimeč-
ně. Do jediné třídy se nemohli
vejít, i kdyby všichni stáli.
Učitelova nemohoucnost byla
podtržena snad i několika
„vzpourami“ dětí, kdy museli
při vyučování vypomáhat po-
nocný s hrobníkem. Frieben tak
končil svůj poslední rok učitelo-
vání, když se to stalo.
V domě za potokem naproti
škole bydlel vysloužilý felčar
Wildrich s o hodně mladší man-
želkou. Byl to opilec se špatnou
pověstí. Kritického dne 9. 7.
1810 se rozhodl usmažit si va-
jíčka, přičemž „v příčině kořa-
lečnictví“ vylil tuk do ohniště,
„blaflo to nějak“ a od nepořád-
ku brzy hořel domek se slamě-
nou střechou. Žár ohně zapříči-
nil vánek, který unášel hořící
došky na další stavení včetně
školy. Škola záhy vzplála a uči-
tel v té chvíli „zrovna na peci
cosi činil, byv žáků křikem po-
vzbuzen nařídil ihned závěreč-
nou modlitbu vyučovací a pak
dítka ven vyhnal“. Sám se za-
chránil, když předtím vyvedl
své kozy z chlívku. Pak proho-
řel dřevěný strop a propadl se.
Nikdo nic nehasil, nebylo ani
čím.
Asi za týden, když požářiště vy-
chladlo, pokoušeli se dělníci
vyklidit trosky domu a jen tak
náhodou otevřeli dvířka od ple-
chové trouby, která byla v mo-
hutných kachlových kamnech.
Otevřeli - a naskytl se jim otřes-
ný pohled. Nechejme promluvit
autentickou zprávu.

„Právě před polednem, když li-
dé sena sušili, vznikl oheň od
Jos. Wildricha, když v kvartýře
svým ožralý byl a vejce sobě
smažil, od čehož oheň přes ne-
pořádek jeho vznikl, a pak lítal
oheň jako vzteklý vánkem taže-
ný na domy ostatním a též na
školu Čuribundovu zašel. Učitel
po rychlém modlení je ven vy-
pustil... Strop se propadl, již
když ledva peřinu zachránil ho-
řící a džbán, předtím však kozy
své z chlévce vypustil... Nepo-
znal však, že při útěku dítek je-
den chlapec zde zůstal, a sice
Filip Illner, syn nádeníka v do-
mě blízkém bydlícího. Žák ten
byl neposlušný, až rozumu
mdlého, neposedný a mnohé na-
schvále vždy činil a jiné ponou-
kal. Bylo-li nařízeno ven jíti, tak
on se schválně do trouby pece
školní uschoval, na tu pak spadl
trám a již vylézti nemoha úplně
se zaživa upekl žárem tím.
Na chybění jeho se přišlo až za
šest dnů, když trouba otevřena
a on tam byl upečený, smrděl
jak zdechlina, hnis z něj tekl
a voda krvavá. Nikdo ho nechtěl
vybírati z trouby, rodiče na ra-
kev peníze neměli, a tak po-
hřben byl dne 15. 7. 1810.“
Vynechal jsem zvlášť otřesné
detaily ze soudobého zápisu.
Tážete-li se, zda nebyl nebožák
postrádán rodiči téměř celý tý-
den, pak i na to odpovídá zápis
tím, že rodina měla sice jen dvě
děti, že bydleli jako podruzi
u zahradníka vzdáleného sotva
300 m od školy, ale chlapce ni-
jak zvlášť nepostrádali. Rád se
toulal, přespával v cizích stodo-
lách a jídlo si žebral u cizích li-
dí. Rodiče se údajně domnívali,
že je na svých častých toulkách.
Teprve když byli zavoláni, zda
znetvořenou mrtvolu poznávají,
projevili sice lítost, ale hned
prohlásili, že na rakev nemají,
ať jsou pozůstatky pohřbeny jen
v rubáši.
Tím končí příběh. Snad ještě
k názvu „čuribunda“. Nebylo to
hanlivé, je to snad z italštiny
a značí to krámkař na svatých
schodech u chrámu. Jen na 
okraj: Bílkové byli příbuzní
s předky malíře Svolinského,
taktéž čuribundy ze Sv. Kopeč-
ku. 

Jaroslav Chytil
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Sport

Pořadatel: Triatlonový klub DuKo Rýmařov
Datum konání: sobota 28. července 2012
Místo startu: Rýmařov, edrovický rybník
Prezence: 9.00 - 10.00 v místě startu

Tratě, kategorie: plavání kolo běh
kategorie ostatní 600 m 36 km 8 km
kategorie I3, I4 200 m 10 km 3 km
kategorie K, I1, I2 100 m 2,5 km 1,5 km

Start: 10.30 - kategorie K, I1, I2
11.00 - kategorie I3, I4
12.00 - kategorie ostatní

Startovné: žactvo 50 Kč, štafety 300 Kč, ostatní 150 Kč 
(do 24. 7. 2012, na místě 200 Kč)

Přihlášky: při prezenci dle časového rozvrhu, elektronicky 
do 24. 7. 2012 na www.durmankola.cz

Občerstvení: po doběhu obdrží každý účastník občerstvení, 
na trase běhu bude zřízena občerstvovací stanice. 
Vítězové kategorií obdrží pohár, medaili, 
diplom a hodnotné ceny.

Upozornění!
-  pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla 

TRIATLONU ČSTT
-  drafting je povolen ve všech kategoriích
-  nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného 

zástupce
-  každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

Kategorie:
K: do 6 let roč. 06 a více
I1 žáci: 7 - 8 let roč. 05-04
I2 žáci: 9 - 11 let roč. 03-01
I3 žactvo mladší: 12 - 13 let roč. 00-99
I4 žactvo starší: 14 - 15 let roč. 98-97
M18 - muži: 18 - 29 let roč. 94-83
M30 - muži: 30 - 39 let roč. 82-73
M40 - muži: 40 - 49 let roč. 72-63
M50 - muži: 50 - 59 let roč. 62-53
M60 a více muži: 60 a více roč. 52 a méně 
J 16 - junioři: 16 - 17 let roč. 96-95
Z18 - ženy: 18 - 34 let roč. 94-78
Z35 - ženy: 35 a více roč. 77 a méně
S - štafety: nad 14 let
Platba předem na č. účtu: 19-7334200207/0100 DuKo triatlon

XVIII. ročník Triatlonu Rýmařov
sobota 28. 7. 2012

Okresní finále v minivolejbalu
Soutěž nazvaná Modrý volejbal
nebo též Minivolejbal 3+3 je akce
určená nadšeným začínajícím vo-
lejbalistům ze šestých a sedmých
tříd. Naše škola se tohoto turnaje
již několik let pravidelně účastní
a sama jej i pořádá. Letos jsme
ovšem vyrazili do Vrbna pod
Pradědem, kde se v naší tzv. otev-
řené nebo též smíšené kategorii
chystalo utkat sedm týmů okresu
Bruntál.
Svou volejbalovou premiéru zde po
intenzivním tréninku absolvovali
Nikola Kratochvílová, Radek
Sacký, Zdenek Adámek, Jakub

Šalmík a Josef Kavka. A nevedli si
vůbec špatně. V základní skupině je
porazil pouze pozdější a (nutno říct
že zasloužený) vítěz turnaje ZŠ
Bruntál. Z druhého místa ve skupině
přešli do souboje o postup do finále.
Zde jim cestu zkřížilo domácí
Vrbno a zápas skončil nerozhodně
1:1 na sety. Protože se nehrál rozho-
dující třetí set, bylo nutno spočítat 
uhrané body a Rýmařovští měli o je-
diný bod méně... Útěchou mohlo
být uznání ostatních trenérů za přeci
jen podstatně volejbalovější projev.
Morálka týmu však byla stále vy-
soká a v dramatickém utkání se

ZŠ Žižkova Krnov dokázali naši
nadějní volejbalisté porazit tohoto
tradičně velmi silného soupeře
2:0. Celkové třetí místo je v našem
případě výborný výsledek, času na
přípravu nebylo mnoho a řada hrá-
čů se účastní dalších soutěží.
Turnaj navíc splnil svou hlavní ro-
li v tom, že naši volejbalisté získa-
li povědomí o kráse tohoto sportu

a ohromnou motivaci do dalších
tréninků a turnajů. Doufejme, že
své nadšení přenesou i na spolužá-
ky. Zásluhou učitele Miloslava
Slouky a s přispěním vedení školy
se mohou volejbaloví nadšenci tě-
šit na výuku volejbalu se sadou
nádherných nových poloprofi
a profi míčů od české firmy Gala.
Děkujeme. Karel Toman

Foto: ZŠ Rýmařov
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Stříbro a bronz z Mistrovství ČR v Soutěžním Aerobic Master Class
V sobotu 26. května se v Praze ko-
nalo MČR v Soutěžním Aerobic
Master Class. Nominaci na tuto
mistrovskou soutěž si závodnice
musí vybojovat v krajských postu-

pových kolech. Na letošním mist-
rovství ČR soutěžilo v každé vě-
kové kategorii 75 finalistek z po-
stupových kol, celkem 300 nejlep-
ších závodnic z celé ČR.

Ze sportovního klubu Studio
Sport a zdraví Rýmařov se na
MČR SAMC 2012 nominovalo
devět závodnic: v 1. kategorii 
(8-10 let) Tereza Šulíková,
Adéla Stržínková, Aneta Čer-
níčková a Tereza Človečková, ve
2. kategorii (11-13 let) Jana
Hamplová, Klára Zifčáková
a Lenka Hamplová, ve 3. katego-
rii (14-17 let) Šárka Zapletalová.
V soutěži profesionálních lekto-
rů reprezentovala Rýmařov tre-
nérka Lydie Mihálová.
Rýmařovské závodnice patří již
několik let v soutěžním aerobiku
mezi republikovou špičku a ve
své sbírce medailí z MČR
SAMC mají medaile všech barev.
Také na letošním mistrovství mě-
ly naše závodnice dobrou formu
a předvedly opravdu mistrovské
výkony. Šest závodnic se probo-

jovalo na přední místa - Jana
Hamplová a Klára Zifčáková do
semifinále, Aneta Černíčková
a Šárka Zapletalová do finále
a dvě rýmařovské závodnice vy-
stoupily na stupně nejvyšší.
Pro bronzovou medaili si
v nejmladší kategorii šla
Tereza Človečková a stříbrnou
medaili a titul vicemistryně
ČR 2012 vybojovala v soutěži
profesionálních lektorů Lydie
Mihálová. Gratulujeme.
Děkujeme všem závodnicím, ro-
dičům a trenérkám Lydii Švédí-
kové, Lydii Mihálové a Olze
Človečkové za výbornou repre-
zentaci sportovního klubu
a města Rýmařova. Více infor-
mací najdete na www.studio-
sportazdravi.cz. 

Lydie Švédíková,
předsedkyně SK SSaZ

Rýmařovští bojovali v závodu na vodních skútrech
Ve dnech 15.-16. června se
v Davli u Prahy konalo meziná-

rodní mistrovství vodních skú-
trů. Závodilo se v osmi kategori-

ích, od „neupravených“ skútrů
až po vrcholné GP (speciálně vy-
robené a upravené skútry - F1 na
vodě).
V pátek 15. června probíhaly tré-
ninkové jízdy všech kategorií
a v sobotu 16. června pak samot-
né závody, které se skládaly ze
dvou rozjížděk v každé katego-
rii. Podle součtu získaných bodů
v jednotlivých rozjížďkách se
poté určovalo celkové pořadí.
Naše město mělo na těchto závo-
dech své zastoupení ve dvou ka-
tegoriích. Do Davle se od nás
vypravili Jan Hudáček ml.,
Jakub Köller a Kamil Sekáč. Jan
Hudáček se v kategorii neupra-
vených sedáků na svém skútru
Seadoo Wake (speciál pro tahání
lyžařů) dal do boje s jezdci na

závodních strojích o 40 PS sil-
nějších a po velikém souboji zís-
kal v celkovém hodnocení 
6. místo. Jakub Köller v katego-
rii neupravených stojek se svým
strojem Yamaha Jetpilot 600
(nejstarší skútr na celém mist-
rovství) vybojoval ve své kate-
gorii celkové 7. místo. Kamil
Sekáč, který měl bojovat v kate-
gorii neupravených stojek se
skútrem zn. Yamaha Jetpilot
700, bohužel díky obnovenému
zranění kolene do závodu nako-
nec nemohl nastoupit. Tímto
bych chtěl s přáním dalších ús-
pěchů poděkovat závodníkům
a dále všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci jejich účasti
na tomto mistrovství. 

Foto a text: Kamil Sekáč

• Prodám garáž v Rýmařově na Okružní ulici u kotelny s pozem-
kem v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny. Bez vlhkosti, udržo-
vaná, izolovaná, drenážní trubky. Prohlídka možná kdykoliv. 
Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.

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

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 211 411, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 21. 6. 2012. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
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JAK VYJDE

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

V ãervenci a srpnu vyjde
R˘mafiovsk˘ horizont jako mûsíãník.

Uzávûrky na jednotlivá vydání jsou 19. 7. a 16. 8.

Soukromá řádková inzerce

O PRÁZDNINÁCH
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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

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

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 27. 7. 2012
Uzávěrka pro vydání 

je ve čtvrtek 19. 7. 2012 do 12 hodin

Tû ‰ í m e  s e  n a  v a ‰ e  p fi í s p û v k y !

14/2012
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