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Podnikatelé diskutovali s vedením 
mûsta o dÛleÏit˘ch tématech

Dûti z Bfiidliãné soutûÏily v pfiírodovûdnû-
ekologické soutûÏi Zelen˘ lísteãek

Vedle v˘stavy a jarmarku pfiipravilo 
muzeum v˘tvarn˘ workshop pro dûti

Osadní v˘bor Stránské se pustil 
do ãi‰tûní rybníãkÛ

R˘mafiov‰tí lyÏafii sbírají medaile pfii 
beÏeck˘ch závodech

ročník XVII .
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Velký karneval pro děti (a klauny)
Středisko volného času Rýmařov uspořádalo v sobotu 7. března velký karneval pro děti. Na parketu se to hemžilo pohádkovými postavami,
zvířátky a superhrdiny, kteří při promenádě masek zaplnili celý sál. V soutěžích si děti změřily síly s partou klaunů i samy mezi sebou, za-
tančily si a zacvičily, a koho přemohla únava, mohl si zajít do kina na animované pohádky. Program zpestřila dvě taneční vystoupení – hip
hop předvedli nejmladší členové Move2you a orientální tance děvčata ze skupiny Neila. ZN

Karnevalem provázela parta poťouchlých klaunů

Masky se představují - zde zástupci fauny

Nejmenší hiphopeři z Move2you

Překážková dráha Balónkový taneček Fota: Jakub Vala, ZN

Neila zatančila novou soutěžní skladbu

Koláčková štafeta

Masky při promenádě
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Pár slov... o nesnesitelné lehkosti informací
Začnu konstatováním, kterým sotva někoho šokuji: Žijeme ve svě-
tě informací. Uznávám, že to není zrovna originální myšlenka, ale
bohužel je to pravda. Už nežijeme ve světě lidí. Natož ve světě pří-
rody. Ten jsme opustili dávno.
S tím, jak se náš svět mění v jiný, mění se i náš způsob vnímání,
poznávání, komunikace. Kdysi žil člověk v přírodě a učil se přímo
z ní, všechno si vyzkoušel na vlastní kůži. Pak začal zkušenosti
předávat – vyprávět, kreslit, zapisovat, tisknout, aby se mohly ší-
řit. Nejprve do ústní tradice a pak do textů knih vložil maximum
svého vědomí.
Dnes je zdrojem vědomostí a nástrojem poznání blikavá obrazov-
ka televize, počítače nebo mobilu. Změnilo se množství a dostup-
nost informací, ale i jejich hodnota. Nejsou už koncentrovány do
promyšlených konceptů, zasazeny do kontextu, uspořádány a fixo-
vány. Jsou rozptýleny ve virtuálním světě, jako hejno třepotavých
motýlů zachyceny ve světové síti, v povrchních souvislostech, ry-
chlé, měnlivé, aktuální a relativní. Kdo je potřebuje, dostane se
k nim okamžitě. Je to snadné.
Dostupnost informací je obrovská, zatímco jejich hodnota klesá.
Středověký písař do velkých iluminovaných knih pracně zapisoval
jen exkluzivní texty a tvořil tak drahocenné unikáty, které mohl
vlastnit a číst málokdo, dnes lze do éteru vypustit jakoukoliv myš-
lenku úplně jednoduše a hned. A tak se éter plní momentálními vý-
plody všeho druhu – snadnými informacemi. Má to své výhody –
třeba rychlost, s níž informace putuje do celého světa. Na zprávy
z válečné vřavy se už nečeká dlouhé týdny, ani hodiny. O tom, co
se kde děje, může podat zprávu světu kdokoliv, kdo u toho zrovna
je. Stejně snadno se ale mohou šířit dezinformace, mystifikace, 
omyly, lži nebo propaganda. Je to prostě snadné.
Je tak jednoduché získat informace, že si ani nezasloužíme, aby
byly hodnotné. Vlastně je to daň za lenost – hledání a poznávání
totiž vyžaduje námahu. Přitom se už bez snadných informací ne-
obejdeme. Stali jsme se na nich závislými. Chceme vědět, co se dě-
je, ne o tom přemýšlet. Princip snadných informací se nám vklínil
do života tak hluboce, že ani nepotřebujeme jiné lidi. K seznáme-
ní a spřátelení poslouží povrchní profil na sociální síti, k poučení
Wikipedie. Než se někoho složitě vyptávat nebo pátrat v knihách,
stačí zadat do vyhledávače klíčové slovo. Vševědoucí Google na-
jde všechno za nás – snadno a rychle.
Jan Burian před pár lety napsal půvabný fejeton o tom, jak hledal
pomocí vyhledávače odpověď na jednu ze základních otázek lid-
ského bytí. Inspiroval se hláškou jistého mladíka v tramvaji, že
když něco neví, tak si to prostě vygoogluje. Autor fejetonu to zku-
sil s heslem hluboký smysl a nestačil se divit. 
Totéž lze zkusit i s jinou bytostnou otázkou: Kdo jsem? Stačí za-
dat vlastní jméno a počkat, co na nás vyhledávač ze sítě vyhrabe.
Možná to zní absurdně, ale jako způsob získávání informací tuto
metodu běžně používají nejen studenti, ale i novináři, rozhlasoví
a televizní moderátoři, tedy šiřitelé informací. Před interview 
s osobností si na internetu zkrátka zjistí, s kým vlastně mají tu čest.
Je to nebezpečně snadné.
Hned na úvod musím vyhledávači zatleskat, když odkazů k mému
jménu najde za 0,42 sekundy rovnou 197 tisíc, nicméně mé nadše-
ní ochabne, jakmile zjistím, že relevantních, tedy identifikovatel-
ných s mou osobou, je pouze prvních sedm. Poté zkoumám, kolik
osob téhož jména žije v České republice, co dělají, případně jak
vypadají, a zdali by mohli být mými vzdálenými příbuznými, ač-
koli je vůbec neznám. Pak se samozřejmě souvislosti ztrácejí, 
okruh se rozšiřuje, hodnota informací se rozmělňuje, až mizí úplně.
Vlastně je dobře, že toho o mně internet moc neví. Čím méně in-
formací, tím méně příležitostí je překroutit nebo zneužít. Obsah
svého života a nitra na síť všanc dobrovolně nedávám, a tak si mo-
hu alespoň zatím uchránit soukromí. Těší mě, že až se mnou bude
chtít některý moderátor dělat interview, nedozví se z Google sko-
ro nic a bude se mě muset skutečně ptát (!). Zneklidňuje mě jedi-
né – proč se mezi obrázky vyhledanými k mému jménu hned na
třetím místě zobrazil pan Spock? ZN
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Aktuálně z města

Podnikatelé diskutovali s vedením města o důležitých tématech 
KaÏdoroãní setkání podnikatelské vefiejnosti se zá-
stupci mûsta se letos uskuteãnilo v úter˘ 3. bfiezna
v hotelu Slunce. Podnikatele za mûsto pfiivítal sta-
rosta Petr Klouda a místostarostka Marcela
StaÀková. 
„Setkání je z kapacitních a finančních důvodů
početně omezeno na přibližně 25 účastníků.
Stálé místo mají ve skupině pozvaných zástup-
ci větších firem ve městě, zastupitelé, kteří pod-
nikají, rozumí podnikatelskému prostředí
a v zastupitelstvu města je reprezentují, a dále
zástupci tří městských společností. Zbytek po-
zvaných podnikatelů je vždy částečně obměňo-
ván. Při počtu několika set podnikajících osob
ve městě je možné, že se na někoho nedostane,
ale v žádném případě nejde při výběru pozva-
ných o vyjadřování sympatií,“ sdělil starosta
Petr Klouda. Dodal, že cílem setkání je otevřít
diskusi mezi zastupiteli a podnikateli, sdělit
jim novinky z dění ve městě a záměry zastupi-
telů. Starosta zdůraznil, že podávané informa-
ce nepřekračují úroveň běžně zveřejňovaných
zpráv z Rýmařovského horizontu nebo webo-
vých stránek města. 
Starosta v úvodu setkání připomenul nové slo-
žení zastupitelstva po volbách a konstatoval,
že zastupitelé jsou v rámci svých možností při-
praveni pomoci v podnikatelských záměrech
a rozvoji firem na Rýmařovsku. Největším
problémem regionu podle jeho slov je neza-
městnanost a pokles počtu obyvatel, z hlediska
rozvoje firem pak nedostatek kvalifikovaných
či odborně způsobilých pracovníků. Přiblížil
také některé nové dotační programy, které mo-
hou zástupci firem využít.
„V plánu města je zorganizovat přednášky
a školení pro podnikatelské subjekty o získává-
ní dotací prostřednictvím vyhlášených dotač-
ních programů. Významnou roli v získávání
prostředků pro náš region má Místní akční
skupina Rýmařovsko, ta by měla získávat do-
tace zejména z Programu rozvoje venkova

a také prostřednictvím urbánní dimenze ven-
kova, do které je náš region zařazen. Další je
program Zaměstnanost, ten ještě není připra-
ven, ale půjde v něm o zřízení pracovních míst,
která budou financována z úřadu práce,“ shr-
nul starosta Petr Klouda. 
V Rýmařově aktuální nezaměstnanost dosahu-
je 11,2 %. Pokud by našlo práci šedesát lidí,
znamenalo by to snížení nezaměstnanosti 
o 1 %. Starosta dále uvedl, že město neustále
nabízí volné prostory v průmyslové zóně, kde
se dá jeden metr čtverečný včetně inženýr-
ských sítí pořídit za 30 Kč. Symbolická cena
má sloužit jako pobídka případným investo-
rům. Město aktuálně zaznamenalo zájem další
investiční firmy podnikat v rýmařovské prů-
myslové zóně a vytvořit až sto padesát pracov-
ních míst. Tím by nezaměstnanost mohla kles-
nout o 2,5 %. Bližší informace starosta odmítl
sdělit, protože sám zájemce o publicitu proza-
tím nestojí.
Podnikatelé se dověděli, které investice bude
město letos realizovat (z loňska bude pokračo-
vat zateplení SSOŠ Prima, kuželny, rekon-
strukce Radniční č. 1, 3, 5, 7 s novou pasáží
a výstavba překladiště odpadu na ulici 8. květ-
na). Mezi investice, o kterých zastupitelé dis-
kutují, patří rekonstrukce autobusového stano-
viště, jež by se mohla stihnout ještě letos.
Město se bude snažit získat zbývající finance
z Regionálního operačního programu
Moravskoslezského kraje a s dotací ze stejné-
ho programu by se mohlo revitalizovat
i Školní náměstí. Další investicí bude rekon-
strukce městského domu na Bartákově ulici 
č. 21, kde by měly v průběhu jednoho až dvou
let vzniknout byty s chráněným bydlením. 
„Na opravy městských komunikací je letos vy-
členěno 10 milionů korun, což je nadprůměrná
částka. Jako prioritní by se měla rekonstruovat
komunikace na Hornoměstské ulici. Opra-
vovat by se měly i menší úseky ulic, například
Bednářská a další. Město má ve svém progra-
mu předběžně schválen výkup asi devíti nemo-
vitostí, mezi kterými je i dlouho kritizovaný ro-
zestavěný objekt na Husově ulici. Předjednaná
výkupní cena je stanovena na 2,3 milionu ko-
run s tím, že tento krok musí schválit zastupi-
telstvo města,“ uvedl starosta Petr Klouda. 
Účastníci setkání se během neformální disku-
se zajímali o zastřešení zimního stadionu.
Starosta uvedl, že pokud se městu podaří uspět
v některém z odpovídajících dotačních titulů,
které náklady na zastřešení pokryjí alespoň
z 85 %, a záměr odsouhlasí zastupitelé města,
může se tento projekt realizovat. Vyprojek-
tovaná cena je 30 milionů korun, po výběro-
vém řízení se může investice až o deset milio-
nů snížit. 
Kritika zazněla na adresu řidičů parkujících
podélně u chodníku na náměstí Míru. Starosta
konstatoval, že podle pravidel silničního pro-
vozu by se tak dít nemělo, ovšem jeho osobní
názor je ten, že náměstí by mělo žít a šestatři-
cet parkovacích míst je v určitou dobu oprav-

du málo. Proto zastává kompromis, aby se
v případě zaplněného parkoviště krátkodobé
podélné parkování na náměstí tolerovalo.
Tento kompromis údajně hlídá také městská
policie. „Tuto myšlenku já osobně prosazuji,
ovšem druzí se mnou přirozeně souhlasit ne-
musí,“ řekl starosta. Ani podnikatelé nejsou
zajedno. Někteří navrhli řešení v podobě papí-
rových parkovacích hodin za předním sklem
vozidla, nastavených na maximální povolenou
dobu (např. 15 minut), jak je to běžné ve vel-
kých městech západní Evropy. Starosta připus-
til i takovou možnost, kterou město dokonce
zvažovalo, ale oficiálně nebyla přijata. 
Další kritika se týkala rozpadajícího se domu
na Divadelní ulici pod budovou starého kina,
který není oplocen a hrozí zřícením. Starosta
sdělil, že dům je v exekuci a figuruje na se-
znamu budov, jež se bude město snažit odkou-
pit.
Poměrně dlouhá debata se rozvinula nad bu-
dovou starého kina. Starosta řekl, že názory na
využití této budovy se značně liší, přitom vy-
zdvihl nově zrekonstruované středisko volné-
ho času s moderní divadelní technikou, jeviš-
těm, už méně vyhovujícím hledištěm (odpoví-
dající by stálo asi tři miliony korun) a nejno-
vější promítací technikou. „Je otázkou, jestli
vedle moderní zrekonstruované budovy SVČ
paralelně vystavět ještě městské divadlo.
Vezměte v úvahu, že Rýmařov bude mít za dva-
cet nebo pětadvacet let šest tisíc lidí. V posled-
ní době se nám namnožily divadelní soubory
a každý chce mít svou stálou scénu. Provoz ta-
kové budovy stojí ročně stovky tisíc korun 
a otázkou zůstává, jestli má město udržovat
dvě divadla nebo zrekonstruovat staré kino ja-
ko víceúčelovou budovu. Názory jsou různé:
od zbourání starého kina a vytvoření tří parcel
pro rodinné domy až po vybudování ,národní-
ho divadla‘,“ konstatoval starosta. 
Ani podnikatelé nebyli názorově jednotní,
někteří se přikláněli k rekonstrukci divadla
městem s tím, že se budova podmíněně předá
uživatelům do pronájmu. Starosta však priva-
tizaci nebytových prostor odmítá. Jako špatný
příklad uvedl chátrající bytový dům na
Opavské č. 17 naproti Penny marketu nebo bý-
valý bar U Medvěda. „Pokud budovu zacho-
vat, tak určitě jako víceúčelovou. Tak, aby tam
mohli hrát divadelníci, vzápětí nastoupili mu-
zikanti nebo si šli studenti třeba zapinkat. Ale
při představě 20 - 25 milionů korun za rekon-
strukci budovy starého kina při čtyřech před-
staveních za rok, zeptejme se sami sebe, kdo by
to financoval? V budově musí být něco, co ob-
stojí dvacet nebo třicet let,“ komentoval vyu-
žití budovy starosta. 
Jedna z posledních otázek, která uzavřela ne-
formální diskuzi, zněla, kdy bude otevřena ko-
munikace Rýmařov - Ondřejov - Dlouhá
Loučka. Starosta v krátkosti oznámil, že od
července by měla silnice začít v plném rozsa-
hu sloužit řidičům. 

JiKo
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Slovo krajského zastupitele

Zpravodajský servis ve zkratce

Využití zimního stadionu veřejností v sezóně 2014-2015
Provoz zimního stadionu byl zahájen 29. listopadu 2014 (ledová plo-
cha se začala připravovat 24. listopadu). Proti plánovanému začátku
byl provoz zpožděn o 28 dní (nejpozději za poslední roky) kvůli nad-
měrně teplému počasí, za kterého mrazící zařízení nebylo schopno
ledovou plochu umrazit. Od konce listopadu probíhal standardní pro-
voz a byl ukončen k poslednímu únorovému dni roku 2015.
Obsazenost zimního stadionu během veřejného bruslení v jednotli-
vých měsících je vidět v přiloženém grafu. V průběhu zimní sezóny
bylo celkem 93 volných bruslení, z toho 13 večerních. Ve srovnání
s minulou sezónou klesla návštěvnost zimního stadionu o 466 brus-
lařů (v loňském roce celkem 3 908), což je cca o 12 % méně. V prů-
měru bylo na jednom veřejném bruslení 37 návštěvníků. Z grafu je
patrné, že každoročně chodí více bruslit děti a mládež, v tomto roce
představovaly 58 % návštěvníků. 

Ing. Luděk Šimko, Městské služby Rýmařov

Tašky na tříděný odpad už vydává zdarma i podatelna MěÚ
V rámci podpory separace odpadÛ obãany R˘mafiova zajistily Mûstské sluÏby R˘mafiov, spol. s r. o., sady ta‰ek na papír, sklo a plast. Tyto ta‰ky si mohou
r˘mafiov‰tí obãané vyzvednout zdarma v pokladnû Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov na Palackého ulici 11 a od 2. bfiezna také na podatelnû Mûstského úfiadu
R˘mafiov na námûstí Míru 1.
Tašky budou vydávány do vyčerpání zásob občanům města Rýmařova a místních částí Jamartice, Janovice, Harrachov, Ondřejov a Stránské
po předložení občanského průkazu (jedna sada je určena pro jednu domácnost). Městské služby Rýmařov využily nabídky firmy EKOKOM,
a. s., která uhradila 2/3 ceny těchto setů. Městské služby Rýmařov

Tašky se vydávají zdarma v pracovních dnech:

Městské služby Rýmařov Městský úřad Rýmařov (podatelna)
Pondělí 7.00-10.30 12.00-15.00 Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 7.00-10.30 12.00-14.00 Úterý 8.00 – 11.30
Středa 7.00-10.30 12.00-15.00 Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00-10.30 12.00-14.30 Čtvrtek 8.00 – 11.30
Pátek 7.00-10.30 12.00-14.00 Pátek 8.00 – 11.30

Finanční úřad Bruntál oznamuje termíny pro odevzdávání daňových přiznání:
pondělí 30. 3. 2015 od 12 do 17 hodin

středa 1. 4. 2015 od 12 do 17 hodin
v klubovně Střediska volného času Rýmařov (mezipatro), Okružní ulice 10 (vedle autobusového stanoviště)

Ve čtvrtek 5. března proběhlo prv-
ní letošní jednání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.

Zastupitelé schválili návrh dotací
z rozpočtu kraje pro oblast krizo-
vého řízení, tj. pro Krajské sdruže-
ní hasičů Moravskoslezského kra-
je, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, statutár-
ní město Ostrava, Hasičský zá-
chranný sbor Moravskoslezského
kraje, Horskou službu a město
Frenštát pod Radhoštěm na vybu-
dování hasičské zbrojnice.
Celková výše dotace činí 39 mil.
Kč. Horská služba pro oblast
Jeseníky ze stanice Ovčárna
a Karlov pod Pradědem obdrží 100
tis. Kč na nákup zdravotnického
materiálu, svozných prostředků
a horolezeckého materiálu. 
Na zabezpečení akceschopnosti
jednotek dobrovolných hasičů vy-

braných obcí v kraji byla schvále-
na dotace v celkové výši 8,138 mil.
Kč. Na Rýmařovsku se to týká Rý-
mařova, Malé Morávky, Horního
Města, Lomnice, Dolní Moravice
a Břidličné, přičemž každá obec
obdrží dotaci 120 tis. Kč. Dále by-
la schválena neinvestiční dotace
určená na dofinancování výdajů na
zabezpečení akceschopnosti jed-
notek dobrovolných hasičů obcí
kategorie JPO II, které zajišťují vý-
jezd k místu zásahu do 5 minut.
Dotaci 50 tis. Kč získá Rýmařov,
Malá Morávka, Horní Město,
Lomnice, Dolní Moravice a Břid-
ličná.
Zastupitelstvo schválilo individu-
ální dotace vybraným obcím kraje
na zabezpečení válečných hrobů

v celkové výši 510 tis. Kč. Tvrd-
kov obdrží na úpravu pom-
níku padlých v 1. světové válce 
40 tis. Kč, Roudno na opravu piet-
ního místa 40 tis. Kč a Nová Pláň
na rekonstrukci válečného hrobu
28 tis. Kč.
V rámci dotačního titulu Podpora
sportu v Moravskoslezském kraji
pro rok 2015 bylo podáno celkem
268 žádostí. Alokovaná částka
v rozpočtu kraje pro tento rok činí
10 mil. Kč. Vybráno bylo 75 žádo-
stí. Zastupitelé projednali a odhla-
sovali návrh náměstkyně hejtmana
Věry Palkové, aby se neúspěšné
žádosti staly náhradními. Náměst-
kyně bude jednat s Českým olym-
pijským výborem o jejich finanč-
ním pokrytí. To se ovšem bude tý-
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kat pouze mládežnického sportu. 
Úsek regionálního rozvoje, evrop-
ských fondů a operačních progra-
mů na období 2014–2020 předlo-
žil zastupitelstvu materiály k pří-

pravě projektů v oblastech kultury,
sociální péče, zdravotnictví, škol-
ství, energetických úspor a nein-
vestičních projektů. Zastupitelstvo
tento materiál schválilo. Schválen

byl také dokument Strategie řízení
cestovního ruchu v Moravskoslez-
ském kraji na léta 2015–2020,
v němž kraj deklaruje připravenost
v oblasti cestovního ruchu.

Strategie řeší efektivní nastavení
řízení cestovního ruchu v rámci
kraje v letech 2015–2020. 

Ing. Jaroslav Kala, 
krajský zastupitel

Školství

Druhé kolo soutěže v pětiboji OVOV
Základní škola Rýmařov, Jelín-
kova 1, se v Zátoru u Krnova 
zúčastnila druhého kola soutěže
tří škol v pětiboji Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů.
Ve středu 18. února se dvanáct
čtyřčlenných družstev dívek a ho-
chů z Lichnova, Rýmařova a do-

mácího Zátoru utkalo v pěti dis-
ciplínách – v trojskoku, přeskoku
přes švihadlo, shybech, sedech-le-
zích a driblingu. 
Naše škola postavila tři družstva
dívek a jedno družstvo hochů, při-
čemž družstvo ve složení Jana
Hamplová, Šárka Pallová, Karo-

lína Ryšková a Kateřina Furiková
suverénně zvítězilo a družstvo
s Terezou Altmanovou, Adélou
Sržínkovou, Helenou Továrkovou
a Lucií Tomečkovou skončilo
druhé! Statečně bojovala i děvča-
ta Barbora Kyjáková, Sára
Šmaterová, Kristýna Petýrková
a Monika Ludvarová, které skon-
čily na 6. místě. Hoši Matyas
Schwarz, Lukáš Vyroubal, Michal
Hajzner a Lukáš Loužecký se také
nenechali zahanbit a umístili se na
výborném druhém místě. 
V jednotlivcích jsme byli rovněž
skvělí, o čemž hovoří velké
množství medailí. V kategorii dí-
vek ročníků 2000-2002 obsadila
naše děvčata všechny stupně vítě-
zů první Karolínou Ryškovou,
druhou Janou Hamplovou a třetí
Šárkou Pallovou. V kategorii dí-
vek 2003-2005 zvítězila naše
Helena Továrková a na třetím
místě ji doplnila Monika Ludva-

rová. Mezi hochy v kategorii
2000-2002 zvítězil Matyas
Schwarz.
Vzhledem k tomu, že pro mnohé
naše závodníky to byly první zá-
vody, jsou jejich výsledky velmi
nadějné. Ukázaly zároveň, že je
třeba ještě mnoho tréninku a úsilí
k dalšímu zlepšení. Všechny žáky
je třeba pochválit za slušné chová-
ní na závodech a výbornou repre-
zentaci naší školy. Zároveň je tře-
ba složit poklonu organizátorkám
tohoto závodu, učitelkám Roma-
ně Lantové a Martině Hojgrové,
a jejich týmu žáků 9. tříd za pěk-
nou soutěž s výbornou atmosfé-
rou, podpořenou tančením zumby
všech závodníků na začátku
a konci soutěže. Pro třetí kolo
soutěže, které bude na jaře na
krásném atletickém hřišti pořádat
naše škola, nasadily pořadatel-
skou laťku hodně vysoko. 
Foto a text: Mgr. Miloslav Slouka

17. ročník soutěže Rizikové chování
Rok se s rokem sešel a znovu se setkáváme.
V pondělí 2. března se uskutečnilo školní kolo
soutěže žáků Gymnázia a Střední odborné
školy Rýmařov o rizikovém chování. Studenti
soutěžili ve dvou kategoriích, literární a vý-
tvarné. Ve svých dílech se zaměřili na aktuální
témata života kolem nás, např. na domácí ná-
silí, sebepoškozování, šikanu, terorismus…

Výsledky výtvarné části: 
1. místo: Terorismus (autoři Š. Moninec, 
A. Komůrka, B. Rydzyková)
2. místo: Sebevražedné sklony (autorky 
K. Mackurová, M. Ohrádková, K. Kobolková)
3. místo Alkoholismus (autorky P. Horská, 
I. Zifčáková)

Výsledky literární části: 
1. místo: Záře a temnoty (P. Vopařilová)
2. místo: Sebepoškozování (P. Horská)
3. místo: Příběh maminky (P. Horňáčková)
V pondělí 30. března proběhne oblastní kolo
soutěže. Své dovednosti si s našimi žáky po-
rovnají studenti SSOŠ Prima Rýmařov a SOŠ
Bruntál. Foto a text: Miroslava Lounová

Vítězný tým výtvarné části Š. Moninec, A. Komůrka, B. RydzykováLiterární část – vítězka Petra Vopařilová
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Úspěchy studentů v konverzačních soutěžích v angličtině
Únor je na Gymnáziu a Střední
odborné škole Rýmařov tradičně
spojen se soutěží v anglickém ja-
zyce. Letošní rok nebyl výjimkou,
a tak se 23. února čtveřice studen-
tů nižšího gymnázia vypravila do
Krnova, aby porovnala své vědo-
mosti, slovní zásobu i pohotovost
se žáky a studenty ostatních zá-
kladních škol a víceletých gymná-

zií našeho okresu. Je potěšitelné,
že se jako každoročně naši studen-
ti mezi soutěžícími rozhodně ne-
ztratili a poctivá příprava přinesla
zasloužené ovoce. 
V mladší kategorii I. B (prima
a sekunda) obsadila Barbora
Laštůvková 2. místo a Natálie
Struhárová 4. místo. Ještě lépe se
vedlo studentům v kategorii II. B

(tercie a kvarta), v níž Ruben
Karpetyan obsadil 2. místo a Te-
reza Švehlová 3. místo. O několik
dní později, 26. února, pak úspěch
školy dovršily studentky vyššího
gymnázia soutěžící v kategorii 
III. A (střední školy). Tereza Lo-
botková získala cenné 2. místo
a její úspěch podpořila pěkným 
5. místem Marie Klívarová.

Hezká umístění našich studentů
jsou o to hodnotnější, že Ruben
soutěžil se studenty o rok staršími
a Tereza se prosadila v konkurenci
studentů starších dokonce o dva
roky. Všem upřímně blahopřeje-
me k dobré reprezentaci školy
i města a děkujeme také vyučují-
cím za péči, kterou věnovali jejich
přípravě. Milan Galandr

Do hotelu šel pro peníze
Rýmařovští policisté intenzivně
pátrají po pachateli, který v pon-
dělí 23. února ráno vnikl násilím
přes okno do jednoho z hotelů
v Malé Morávce. Dostal se do
kanceláře a odcizil pokladny
s hotovostí 60 tisíc korun.

Odnesl kola 
za bezmála 70 tisíc

Policisté na Bruntálsku šetřili
během několika dní hned pět pří-
padů vloupání do sklepů. Jeden
se odehrál 25. února v Rýmařo-
vě. Pachatel vnikl do sklepa pa-
nelového domu na Větrné ulici
a odcizil dvě horská kola v cel-
kové hodnotě 69 tisíc korun.

Na manželku útočil
i před dětmi

Policisté byli 5. března odpoled-
ne přivoláni k manželskému in-
cidentu do Harrachova.
Nevyjížděli na tuto adresu za po-
sledních několik měsíců poprvé.
Muži, který měl opětovně na-
padnout svoji manželku, a to bez
ohledu na přítomnost dětí, poli-
cisté dechovou zkouškou namě-
řili necelé dvě promile alkoholu.
Převezli ho k vystřízlivění na zá-
chytnou stanici do Opavy. Je po-
dezřelý z přestupku proti občan-
skému soužití.

por. Bc. Pavla Jiroušková, 
skupina tisku a prevence 

Rozloučili jsme se
Arnošt Kühnert - Harrachov .............................................. 1930
Josef Gerhard - Rýmařov ................................................... 1925
Jiří Lašák - Rýmařov ......................................................... 1930
František Černý - Horní Město ......................................... 1951
Zdeněk Trličík - Stará Ves ................................................. 1947

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Vojtěch Pospíšil - Rýmařov ................................................. 80 let
Naděžda Chroustová - Rýmařov ......................................... 80 let
Terezie Řehulková - Rýmařov ............................................ 82 let
Margita Dorotková - Rýmařov ........................................... 83 let
Bohumila Teislerová - Rýmařov ......................................... 83 let
Marie Konečná - Rýmařov ................................................. 84 let
Kateřina Bakiová - Rýmařov .............................................. 86 let
Marie Mílková - Rýmařov .................................................. 86 let
Růžena Ondrová - Rýmařov ............................................... 89 let
Pavel Bednár - Janovice ...................................................... 89 let
Anatolij Kroutil - Ondřejov ................................................ 90 let
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Kino Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidské-
ho bytí.    Erich Fromm

Známá i neznámá výročíCitát:
13. 3. 1880 nar. Josef Gočár, architekt, urbanista, návrhář nábytku

(zemř. 10. 9. 1945) – 135. výročí narození
15. 3. Mezinárodní den práv spotřebitelů
15. 3. 1925 nar. Jaroslava Adamová, herečka (zemř. 16. 6. 2012) –

90. výročí narození
16. 3. 1860 nar. Josef Šváb-Malostranský, první český filmový

herec, spisovatel a nakladatel (zemř. 30. 10. 1932) –
155. výročí narození

16. 3. 1940 zemř. Selma Lagerlöfová, švédská prozaička, nositelka
Nobelovy ceny (nar. 20. 11. 1858) – 75. výročí úmrtí

18. 3. 1980 zemř. Erich Fromm, americký psycholog a sociolog ně-
meckého původu (nar. 23. 3. 1900) – 35. výročí úmrtí

21. 3. Světový den poezie – vyhlásilo UNESCO v roce 1999
21. 3. Světový den Downova syndromu – přijat OSN v ro-

ce 2011
21. 3. Světový den lesů – vyhlásila Konfederace evropské-

ho zemědělství roku 1971
21. 3. Světový den vody – vyhlásilo OSN v roce 1992
21. 3. Světový den meteorologie – výročí založení Světové

meteorologické organizace, slaví se od roku 1961
21. 3. 1685 nar. Johann Sebastian Bach, německý skladatel a var-

haník (zemř. 28. 7. 1750) – 330. výročí narození
22. 3. 1910 nar. Eduard Haken, operní pěvec (zemř. 12. 1. 1996) –

105. výročí narození
22. 3. 1920 nar. Ludvík Kundera, spisovatel a překladatel (zemř.

17. 8. 2010) – 95. výročí narození
23. 3. 1900 nar. Erich Fromm, americký psycholog a sociolog ně-

meckého původu (zemř. 18. 3. 1980) – 115. výr. narození
23. 3. 1910 nar. Akira Kurosawa, japonský filmový scenárista

a režisér (zemř. 6. 9. 1998) – 105. výročí narození
24. 3. 1905 zemř. Jules Verne, francouzský spisovatel, autor dobro-

družných románů (nar. 8. 2. 1828) – 110. výr. úmrtí
26. 3. 1905 nar. Václav Černý, literární historik, překladatel, spiso-

vatel (zemř. 2. 7. 1987) – 110. výročí narození
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Výšivka a geometrie Olgy Vybíralové
Olga Vybíralová, výtvarnice samouk z Uničova, nazvala sice svou vý-
stavu v galerii U Stromu poznání Abstraktní akvarely, na první pohled
zaujme spíše jinou technikou – vyšívanými obrazy. Výšivka je ryze
ženskou dekorativní technikou odnepaměti, Olga Vybíralová ji ovšem
nepoužívá k jemnému a řemeslně dokonalému zpracování tradičních
motivů, ale v hrubší a výraznější verzi k modernímu designu a ab-
strakci.
K designu má ostatně blízko i v kresbách pastelem a akvarelech. V nich
se ráda pouští do her s pravidelnými i nepravidelnými geometrickými
tvary a jejich barevnými kombinacemi, které by za hranicí výkresu
mohly klidně pokračovat do nekonečna a tvořit tak návrh, řekněme, de-
korativních tkanin nebo jiných interiérových doplňků.
Trochu jinou tvář autorka nastavuje realistickou, byť zjednodušenou
krajinomalbou, přírodní i městskou, která zvolna přechází do barevně
odlišených, ostře ohraničených ploch, jež ve svém střídání nabírají po-
dobně jako geometrické obrazce designový ráz.
Olga Vybíralová v galerii knihovny prezentuje neškolenou, hravou po-
dobu výtvarné práce, čerpající z estetiky dekorace a designu, která je
spíše koníčkem a potěšením. Výstavu mohou návštěvníci knihovny vi-
dět do konce března. ZN

Březen
Výstava Olga Vybíralová – akvarel, abstrakce
Přednáška Antonín Baudyš – astrologie 24. 3.
VU3V Umění rané renesance v Itálii 18. 3.

pondělí 9.00 – 18.00
úterý 9.00 – 18.00
středa   zavřeno

čtvrtek 9.00 – 17.00
pátek 9.00 – 17.00
sobota zavřeno

Provozní doba
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Rýmařovsko je krajinou křížů
„KfiíÏe jsou bytostnou souãástí na‰í
krajiny,“ fiíká fotograf Miloslav
Marek, autor bfieznové v˘stavy v r˘-
mafiovském muzeu. KfiíÏe nejrÛznûj‰í-
ho stáfií, stylu a provedení zaãal foto-
grafovat pro soutûÏ na‰eho ãtrnácti-
deníku asi pfied rokem. Podle vlast-
ních slov pfiedpokládal, Ïe jich v b˘va-
lém okrese R˘mafiov najde kolem tfii-
ceti. Dnes má jeho seznam více neÏ
sto poloÏek. 
Všechny podoby křížů Rýma-
řovska – kamenných, dřevěných
i litinových, chátrajících i restau-
rovaných či nahrazujících kříže
zaniklé – na velkoformátových
barevných fotografiích mohou vi-
dět návštěvníci muzea od 3. břez-
na díky výstavě s jednoduchým
názvem Kříže Rýmařovska. Ko-
lekce Miloslava Marka na první
pohled zaujme početností a tvaro-
vou rozmanitostí zachycených
křížů, kterou ještě podtrhuje stří-
dání ročních období od kvetoucí-
ho jara přes slunečné léto a barev-
ně hýřivý podzim ozářený níz-
kým sluncem až po jiskřivou zi-
mu. Každá z těchto proměn do-
tváří jedinečnou atmosféru sním-
ků a zdůrazňuje hlubokou propo-
jenost křížů coby výtvorů lidské

ruky s okolní krajinou. 
„Kříže spolu s dalšími drobnými
stavbami spoluvytvářely prostoro-
vou duchovní i fyzickou síť člově-
ka v krajině a sloužily nejen jako
místa modlitby a rozjímání, ale ta-
ké zastavení a odpočinku poutní-
ků a procesí, jako orientační body
pro obchodní cesty a pro vojska,“
připomíná autor fotografií.
Jeho snímky mají kříže našeho re-
gionu nejen dokumentovat, ale
vystihnout i jejich osobitost.
Každý kříž je neopakovatelným
originálem – svým stářím, materi-
álem, sochařským provedením, 
umístěním v krajině i stavem. Jen
podoby Kristova umučeného těla
na předválečných sochařských
křížích a ve zjednodušené podobě
(např. v malbě na plechu) u někte-
rých křížů novodobých by si za-
sloužily podrobnějšího srovnání.
Proporce figury Ukřižovaného,
sklon jeho hlavy i výraz tváře je
pokaždé zcela jedinečný, stejně
jako reliéfní ozdoby či nápisy na
podstavcích křížů, jež obsahují
mnohé cenné informace o vzniku,
případně donátorech.
Rozsáhlý soubor fotografií dopro-
vázejí komentáře s určením místa

a stručnou charakteristikou. Mu-
zeum spolu s Miloslavem Mar-
kem plánuje vytvořit úplný se-
znam křížů včetně základních in-
formací, který může zájemcům
posloužit i jako inspirace pro vý-
lety do důvěrně známé krajiny pl-
né utajených zákoutí.
Muzeum spojilo vernisáž výstavy
s tematikou křížů s předjarním
jarmarkem na náměstí Míru.
„Výstava byla úmyslně napláno-
vána na předvelikonoční období,
aby návštěvníky na Velikonoce
naladila a zejména aby poukázala
na původní charakter těchto svát-
ků, které jsou dnes vnímány hlav-
ně jako marketingová oslava jara.
Velikonoce však lidé vždycky vní-
mali jako magické období připo-
mínající ukřižování a následné
zmrtvýchvstání Ježíše Krista,“
vysvětluje kurátor Michal
Vyhlídal z rýmařovského muzea. 
Na jarmarku se kromě prodejců
rukodělných výrobků a pochutin
představilo i několik hostů –
s pásmem lidových písní na pódiu

vystoupil polský pěvecký soubor,
s ukázkami velikonočních zvyků
amatérské divadlo Pec ze
Stránského a venkovní kulturní
program jarmarku uzavřela cim-
bálová kapela Tolar z Ostravy.
Vedle výstavy Miloslava Marka
a jarmarku s hudebním a divadel-
ním programem byl v rámci pro-
jektu Velikonoce a jaro na
Rýmařovsku z Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Praděd
a Sdružením obcí Rýmařovska fi-
nančně podpořen i výtvarný
workshop pro děti. Týden před
vernisáží (24. 2.) se jej zúčastnili
žáci výtvarného oboru ZUŠ
Rýmařov a děti z polského
Ozimku. Společně nejprve v mu-
zeu technikou akvarelu či trhané
koláže vytvářeli jednotlivá zasta-
vení křížové cesty a poté navštívi-
li Nedělní školu ve Stránském
s výukou tradičních řemesel.
Výtvarné práce z workshopu jsou
vystaveny v galerii Pranýř v pří-
zemí muzea. 

ZN
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Exponát měsíce
Březen: Náhrobní kříž ze Staré Vsi

V Městském muzeu Rýmařov je během března k vidění velká výsta-
va fotografií křížů celého Rýmařovska. S tímto fenoménem bezespo-
ru souvisejí také kříže náhrobní. Jeden z nich je vystaven ve stálé ex-
pozici rýmařovského muzea. 
Litinový kříž pochází ze hřbitova ve Staré Vsi, kde se tyto neogotic-
ké artefakty dochovaly v celku a dosud ještě zasazené v zemi.
Zatímco hlavní části zrestaurovaného muzejního exponátu (tělo ukři-
žovaného Krista, svatozář, rostlinné orámování tabulky a spodní po-
stava pravděpodobně vzkříšeného Krista) zdobí celoplošné pozlace-
ní, staroveské hřbitovní kříže jsou už značně zkorodované. Týká se to
také podobných křížů z 19. století, jež se dochovaly na okolních hřbi-
tovech, zejména v Rešově, Malé Štáhli či Bedřichově. 
Výroba litinových náhrobních křížů probíhala sériově. Z dochované-
ho množství lze proto vysledovat asi pět typů, lišících se od sebe ne-
jen tvarem a dekorem kříže, nýbrž i detaily, např. postavou vzkříše-
ného Krista, bolestné Panny Marie či andílků, jež se objevují ve
spodní partii. Nejbližší výroba se situuje do Mariánského Údolí.
Tyto památky, ať dochovány v jednotlivých kusech či celcích, před-
stavují dědictví po původním obyvatelstvu našeho kraje, měla by jim
proto být věnována pozornost a dostatečná péče. 

Foto a text: Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

Plavání pro veřejnost v březnu
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 20.00
Středa 14.00 - 17.00, 18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik: Plavecký oddíl:
Pondělí 18.45 – 19.45 Pondělí 17.00 – 18.30
Čtvrtek 18.45 – 19.45 Středa 17.00 – 18.30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po - Pá 16.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

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

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

do výše 500 Kč za osobu.
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin 

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

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 Hruška 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 prvním pololetí 2015
(každý lichý týden v úterý):

24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. 2015.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Středisko volného času Rýmařov
pořádá

Taneční kurz pro pokročilé
od 3. dubna 2015 v 17.30 – 19.30

4 dvouhodinové lekce
Cena: 200 Kč

Taneční mistři: Libor Sobek a Veronika Říhová
Přihlášky: Eva Kudláková, SVČ Rýmařov, 554 254 372
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Soutěž Marie Kodovské
Rýmařovský horizont a Středisko volného času vyhlašují 

Literární a výtvarnou soutěž Marie Kodovské 2015
v kategoriích: poezie, próza, ilustrace

V roce 2015 probíhá nový ročník literární a výtvarné soutěže, kterou na paměť naivistické malířky a básnířky Marie Kodovské pořádá čtr-
náctideník Rýmařovský horizont společně se SVČ Rýmařov už pošesté. 
Jako v předchozích ročnících mohou amatérští básníci, prozaici a výtvarníci zasílat na e-mailovou adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo
na poštovní adresu Rýmařovský horizont, Středisko volného času, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, své dosud nepublikované příspěvky – bás-
ně, povídky a fejetony, kresby a fotografie, z nichž budeme během roku vybírat ty nejzajímavější k otištění na stránkách našeho periodika.
Zasláním příspěvku do soutěže autoři vyjadřují souhlas s jeho případnou gramatickou úpravou a zveřejněním. Nutnou podmínkou je opatře-
ní každého příspěvku jménem autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme básně a básnické cykly v rozsahu max. 10 stran, v prozaické kategorii texty v rozsahu max. 2 stran, v katego-
rii ilustrace přijímáme černobílé kresby, koláže a fotografie (barevné pouze s vědomím autorů, že se jejich charakter černobílou reprodukcí
změní). Věková ani další omezení se nekladou. Nečitelné rukopisné texty a jinde publikované práce budou ze soutěže vyřazeny.
Soutěž bude otevřena do konce září tohoto roku, během října budou zaslané práce vyhodnoceny. Vítězové všech tří kategorií budou vyhláše-
ni při literárním večeru na konci letošního roku. ZN

Kamila Nováková: Zpověď
Otevírám oči. Za oknem vychází slunce. Měl
bych si ten pohled zapamatovat. 
Možná, že ve vězení nejsou okna.
Jak dlouho jsem spal? Dvě, možná tři hodin-
ky. Natahuji ruku na tvoji postel. Je prázdná.
Vždycky už prázdná bude. 
Dal bych život, který mi zbývá, za to, kdybys
tu na chvíli byla.
Měl jsem tě rád. 
Život nestojí za nic. 
Zítra mě odsoudí. 
Dnes mám poslední schůzku s advokátem. Je
to takový úlisný, neosobní chlapík.
Bojím se, že mě dosud nepochopil. 
Hledal jsem advokáta mezi svými klienty.
Marně.
Je to zvláštní. Za bezmála 25 let veterinární
praxe jsem neošetřil žádného koně a snad ani
psa právníkovi či advokátovi.
Že by advokáti a právníci neměli rádi zvířata?
Kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi a chy-
bí mu cit.
Všichni advokáti a právníci jsou určitě stude-
ní čumáci.
To dá rozum, právník nesmí míchat do své
práce emoce. Dobrý právník je bezcitný. Ten
můj je prý velmi dobrý, proto mě nechápe.
Je mi to jedno. Nezáleží na tom.
Prý se bude snažit překvalifikovat můj čin na
zabití v afektu. Nevěřím, že to dokáže. 
Napaří mi promyšlenou, chladnokrevnou
vraždu. 
Dostanu 20 let natvrdo. Z kriminálu už nevy-
lezu. Rovnou mi můžou dát doživotí. 
Přesto nelituji, že jsem tě zabil.
Smrt mě neděsí.
Zlé je pouze umírání. 
Kolikrát já už zabíjel ze soucitu, abych zkrá-
til utrpení. Není správné nechat zvíře trpět
a čekat na zázrak. Na tomto světě je málo
zázraků. Věřit na zázrak znamená věřit na
budoucnost, na lepší budoucnost. Já už ne-
věřím. Proto ničeho nelituji. Jednal jsem
správně.
Jsem veterinář, ne humánní lékař. Já nepřísa-
hal Hippokratovi.
Já se učil, jak ukončit nesmyslné trápení. „Až

se bude blížit můj konec, buď tak hodný, můj
milovaný pane, a připrav mi rychlou a milo-
srdnou smrt.“ Modlitba koně, to je můj zákon.
Zvíře nemá zbytečně trpět. A co člověk?
Člověk trpět může?
Čím se vlastně lišíme od zvířat? Možná jen ví-
rou v zázraky a lepší budoucnost.
Zvíře žije přítomností. Člověk přítomný čas
protrpí, těší se na budoucnost a trápí se tím, co
bylo v minulosti.

Neměl jsem tě zanedbávat. Vymlouval jsem
se na práci. Nechával jsem tě doma samotnou.
Možná jsi onemocněla proto, abych si všim-
nul, že tu jsi.
Dobrá. Snad jsem opravdu moc pracoval, pár-
krát jsem ti zahnul. Nebylo v tom nic citové-
ho. Jo a občas jsem si dopřál několikadenní
výlet na koni. Tak dvakrát, třikrát do roka.
Měl jsem hodně kamarádů, koňáků, co byli
rádi, když s nimi jel veterinář. Vlastně to byly
služební cesty.
Ale posledního půl roku jsem žil opravdu jen
pro tebe. To nemůžeš popřít! 
Když jsi pochopila, že ti lékaři nemohou

pomoci, chtělas domů. Staral jsem se o te-
be, jak nejlépe jsem uměl. Konec konců
jsem přece doktor. Když jsme v nemocnici
podepisovali revers, netušili jsme, že to bu-
de trvat tak dlouho. Držela ses života zuby
nehty.
Musel jsem omezit a nakonec úplně zrušit ná-
vštěvy u svých zvířecích pacientů.
Naštěstí mám ve sklepě malou, skromnou or-
dinaci. 
Chybou bylo, že jsem se nikdy příliš nezají-
mal o léčení malých zvířat. Tahat z lidí peníze
za ostříhání drápků miniaturním čoklíkům
s předlouhým rodokmenem se mi příčí.
Mě baví práce venku. Rád ošetřuji hospodář-
ská zvířata a nejraději léčím koně.
Koňská noha, to je věda sama o sobě. 
Už jsem stejně se vším praštil.
Léčení malých zvířat mi nešlo. Snad jsem se
nedokázal soustředit. Věčné pendlování mezi
ordinací a naší ložnici v prvním patře mě vy-
čerpávalo.
Začaly chybět peníze. Neměl jsem ani na za-
placení zdravotního pojištění. Ale to pořád
ještě nebyl důvod tě zabít. 
Pak jsi přestala mluvit. Domlouvali jsme se
jen očima. Čas se nekonečně vlekl.
Potom tvá popelavá tvář pozbyla výrazu.
Z očí jsem dokázal vyčíst už jen bolest. Bolest
a beznaděj. A otázku: „Jak dlouho ještě?“
Nedokázal jsem to dál snášet. Nedokázal jsem
tě odvézt do nemocnice. Nedokázal jsem ti
pomoci.
Dokázal jsem tě jen zabít. Bylo to tak jedno-
duché.
Stačilo sejít do ordinace, otevřít skříňku s lé-
ky. Nabrat do injekční stříkačky uspávací pro-
středek, ten co uspává navěky - T61. Došel
jsem k tvému lůžku, tak jako už tolikrát, jako
by se nic zvláštního nedělo. 
Prostě jsem ukončil tvé trápení. Naše trápení.
Nebo jen mé trápení?
Ta úleva, když jsi přestala dýchat!
Otevřel jsem okno a odešel do hospody. 
Potřeboval jsem na vzduch. Potřeboval jsem
mezi lidi. Potřeboval jsem se opít. Potřeboval
jsem se vypovídat.

Ilustrace: Tereza Víznerová
Soutěž Marie Kodovské 2013
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Organizace a spolky

Dětský domov děkuje sponzorům
Rádi bychom znovu poděkovali
všem sponzorům, firmám i sou-
kromým osobám, kteří jakýmko-
liv způsobem pomohli našim dě-
tem a zpříjemnili jim pobyt v do-
mově. Díky finančním i nefi-
nančním darům nebyl problém
hradit dopravu na rekreace, děti
měly bohatou nadílku o Veliko-
nocích, Mikuláši a množství
krásných dárků pod stromeč-
kem. Vánoce byly obzvlášť pěk-
né díky sbírce Českého rozhlasu
Daruj hračku s Českým rozhla-
sem a Tangem Havlíčkův Brod

a díky vánočnímu stromu splně-
ných přání, který opakovaně or-
ganizovalo Muzeum Rýmařov.
Na podpoře sbírky Daruj hračku
s Českým rozhlasem se podílel
v roce 2014 i Jiří Halouzka da-
rem dřevořezby - ovečky, která
bude umístěna v galerii sbírky.
Jménem všech dětí ještě jednou
upřímně děkujeme a přejeme
všem našim příznivcům mnoho
zdraví, spokojenosti a lásky v ro-
ce 2015. 

Foto a text: 
Mgr. Alena Horká

70 let Divadla Mahen Rýmařov – 2. část
Jak již bylo psáno v první části
vyprávění o ochotnickém spolku
Mahen, v roce 1977 ve věku 
60 let nečekaně zemřel jeho za-
kladatel a režisér Ing. Zdeněk
Dršťák. Divadelní spolek Mahen,
který jeho náhlým odchodem
značně utrpěl, se po více než roč-
ní odmlce představil komedií
Alejandra Casony Stromy umírají
ve stoje. Režijní práce se ujal nej-
starší syn dosavadního režiséra
Ing. Jiří Dršťák, který sám hrál
v šesti hrách svého otce a toho ča-
su režíroval ochotnický soubor
v Břidličné. Scénu vytvořili noví
kulisáci Tomáš Matera a Pavel
Rychlý, osvětloval Jan Polčák
a napovídala Stanislava Pollne-
rová. Hlavní roli Marty si zahrála
Hana Vystrčilová spolu s Ivo
Dršťákem, jenž ztvárnil Mauricia.
O rok později to byla detektivka
Vítězslavy Šrámkové Křeslo pro
vraha. 
Ke 35. výročí roku 1980 sehrál
spolek výbornou Werichovu ko-
medii Teta z Bruselu. Světla obs-

luhoval Jiří Polčák, syn osvětlo-
vače Jana, a tentokrát napovídala
Anna Dvorská. Ke zdaru předsta-
vení přispěla i hudba J. Ježka
v podání rýmařovské hudební
skupiny Gradace. Hlavní roli si po
delší odmlce zahrála Jana Stan-
zelová. V dalších rolích diváci
zhlédli Vratislava Konečného,
Evžena Dvorského, Hanu Vystr-
čilovou, Stanislava Vitáska, Fran-
tiška Stanzela, Marii Bartošovou,
Ivanu Charvátovou, Irenu Havla-
novou, Horymíra Dostála mladší-
ho i staršího, Janu Dostálovou,
Karla Pazderu z Břidličné,
Zdeňka Rychlého, Karla Božka
aj. Hostovalo se ve Světlé Hoře,
Břidličné a na divadelní přehlídce
v Horním Benešově. 
V červnu 1981 zemřel náš dlou-
holetý, věrný a spolehlivý osvět-
lovač Jan Polčák. Působil v Ma-
henu od roku 1955 až do roku
1980, tedy plných 25 let. Jeho zá-
sluhou byla výprava scén ještě
vkusnější a dokonalejší. Zastou-
pila jej jeho manželka Gertruda

Polčáková, která osvětlovala hry
pro děti a mládež. Občas ji vystří-
dal syn Jiří nebo František Ka-
rásek. 
Pro rok 1982 vybral režisér
Dršťák tragédii Clause Hubalka
Hodina Antigony. Hru podmalo-
val hudební doprovod Romana
Ichy a skupiny Pedagog. V titulní
roli se představila Vlasta Ondrá-
ková – Vykrutíková, která se po
delší době do Rýmařova vrátila
a ukázala, že její herecký projev je
stále na vynikající úrovni. 
V roce 1983 sehrál Mahen insce-
naci Georgese Feydeaua Dáma od
Maxima. Hlavní roli Číči vytvoři-
la opět Vlasta Vykrutíková. Ve hře
hostovali i herci z Břidličné. Hrou
na piáno doprovázel Roman Icha,
který přesvědčivě ztvárnil opilého
pianistu. 
O rok později nacvičil spolek tra-
gédii Vítězslava Nezvala Dnes
ještě zapadá slunce nad Atlanti-
dou, v níž hrálo 32 osob. Kom-
pars a menší role vytvořili hudeb-
níci z dechové kapely Zdeňka
Kalába. Výborný výkon v hlavní

roli Vladaře podal František Stan-
zel, který prokázal, že umí sehrát
role komediální i tragické. Velmi
dobře mu sekundovala Hana
Vystrčilová v roli Kleito. Dále
hráli: Pavel Hejsek, Irena Havla-
nová, Jana Stehlíková, Karel Paz-
dera, Horymír Dostál ml., Franti-
šek Karásek, Vlaďka Štemberko-
vá, František Filip, Jan Mičuda,
Irma Stanzelová aj. Scénu vytvo-
řil Tomáš Matera a Pavel Rychlý,
světla Gertruda Polčáková, nároč-
né kostýmy ušily a ozdobily
Marie Bartošová, Jana Stehlíková
a Irena Havlanová. Text sledovala
Stanislava Pollnerová, scénickou
hudbu a zvukové efekty vytvořil
Jiří Vystrčil. Derniéra hry se kona-
la na okresní přehlídce v Krnově.
V roce 1985 a 1986 se hrály dvě
hry pod režijním vedením Stani-
slava Vitáska: detektivní komedie
Toulavý kufr Petra Markova a ke
40. výročí založení spolku Mahen
náročná hra Oldřicha Daňka Vál-
ka vypukne po přestávce, v níž
hlavní postavu a několik dalších
rolí ztvárnil František Stanzel,

Vlastimila Vykrutíková, Pavel Hejsek ve hře Dva muži v šachu, 1989
Fota: archiv Mahenu

Zleva: Zdeněk Vodička, Karel Pazdera, Sluha dvou pánů, 1993
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který z jeviště prakticky neodešel.
Choreografii vytvořila Vlasta
Obhlídalová, hudbu Jiří Vystrčil,
tančili D. Prokešová, J. Čontová
a M. Macků. 
V roce 1987 opět režíroval Ing.
Jiří Dršťák. Nastudoval s herci ko-
medii Nejkrásnější válka Vladi-
míra Renčína, v níž excelovali
Pavel Hejsek a Vlasta Vykrutíko-
vá. Hra byla napsána jako opereta,
ale Mahen neměl tolik dobrých
zpěváků, a tak sehrál představení
jako činohru. Druhá repríza se hrá-
la na přehlídce Divadelního máje
v Krnově. Tato inscenace byla po-
slední hrou dlouholetého herce
Františka Vychodila a také posled-
ní režií Ing. Jiřího Dršťáka. Oba
práci v našem divadle ukončili.
V roce 1988 spolek stagnoval, ne-
byl režisér a herců stále ubývalo.
I přes politické změny ve státě
v roce 1989 Mahen svoji činnost
na rozdíl od mnoha jiných ama-
térských divadel neukončil. Zů-
stal nepolitický a patřil dál pod
správu Domu kultury v Rýmařo-
vě. Byl jediným amatérským di-
vadlem v okrese Bruntál a snad
i v kraji, které stále působilo.
V roce 1989 se ujímá režie a ve-
dení spolku Hana Vystrčilová,
která v Mahenu působila jako he-
rečka od roku 1969 a vede jej do-
dnes. Nacvičuje se souborem ko-
medii Miroslava Horníčka Dva
muži v šachu. Režisérka obsadila
ty nejlepší, kdo v Mahenu zůstali
– Pavla Hejska, jenž hrál Marcel-
la, Františka Stanzela, který ztvár-
nil Giacoma, Vlastu Vykrutíko-
vou jako Biancu, Irenu Havlano-
vou v roli Giulietty a malou roli
poutníka svěřila Vratislavu Ko-
nečnému. Byl to divácký koncert.
Všichni se ohromně bavili. 
O rok později sehrál spolek hru
Georgese Feydeaua Úplně zbyteč-
né parohy, kde si poprvé zahrála
Radka Koláriková. Inscenace by-
la zároveň poslední hrou našeho

přítele, kamaráda a výborného
herce Františka Stanzela. Franti-
šek v listopadu 1990 zemřel.
Spolek přišel o vyspělého herce,
který dokázal zahrát jak role ko-
mediální, tak charakterní. Působil
v divadle i jako předseda spolku.
V Mahenu účinkoval v 31 hrách.
V roce 1994, před 50. výročím,
nacvičil spolek hru Johna Piel-
meiera Agnus Dei. Tento vynika-
jící kus byl ukázkou vyspělosti
hereček Boženy Poláchové, která
ztvárnila roli matky představené,
Vlasty Vykrutíkové, jež hrála dr.
Livingstoneovou, a Ireny Havla-
nové v roli Agnes. Umocnění po-
citu ze hry přinesla i jednoduchá,
ale sugestivní scéna odpovídající
klášternímu prostředí, kterou po-
mohla vytvořit J. Orlová. Předsta-
vení se hrálo pouze jednou, přesto

se řadí k nejkvalitnějším hrám
v historii Mahena.
Je tu rok 1995 a s ním i 50. výro-
čí založení spolku Mahen. Reži-
sérka na svá bedra naložila oprav-
du velký kus práce. Mahen nacvi-
čil hru Jiřího Voskovce a Jana
Wericha Kat a blázen. Do hlav-
ních rolí Melichara Mahulena
a Gaspara Radůza obsadila Pavla
Hejska a Radima Keclíka, kteří
velmi dobře zpívali za doprovodu
klavíru Jiřího Vystrčila. Dále hráli
Zdeněk Vodička, Stanislav Vitá-

sek, Luděk Pongo, Miluše Hejs-
ková, Radka Koláriková, Petr
Vágner, Jana Stehlíková a Vrati-
slav Konečný, zpívali sourozenci
Vymazalovi, tančila skupina IMI
a fanfáry hráli sourozenci Ko-
houtkovi. Ve hře účinkovalo 
28 herců. Kostýmy byly půjčeny
z olomouckého divadla, scénu vy-
tvořila Dáša Doláková s režisér-
kou a kulisákem Miroslavem
Havelkou, o světla se starala
Gertruda Polčáková, napovídala
Valérie Slavíčková. Diváci dva-
krát zaplnili hlediště do poslední-
ho místa.
V témže roce došlo i k velmi
smutné události. 21. ledna 1995
ve věku 72 let zemřela Jiřina
Dršťáková, výborná herečka, man-
želka bývalého režiséra a zaklada-
tele divadla Zdeňka Dršťáka. Pod

vedením svého manžela sehrála
v našem divadle 59 her. Jejím he-
reckým královstvím zůstaly dra-
matické charaktery, v nichž doby-
la největších úspěchů. O rok po-
zději, 14. ledna 1996, ve věku ne-
dožitých 85 let zemřel i vynikají-
cí herec František Vychodil, do-
brý, příkladný a zásadový člověk,
který sehrál v našem spolku 68 di-
vadelních rolí. Na divadelních
přehlídkách obdržel několik uzná-
ní za nejlepší herecký výkon. Oba
herci byli protagonisty divadla,

stáli u jeho zrodu a tvořili neroz-
lučnou hereckou dvojici.
Mahen však pokračuje ve své prá-
ci dál. V roce 1996 to byla kome-
die F. R. Čecha Dívčí válka, u kte-
ré se bavili nejen diváci, ale i sa-
motní herci. O rok později po
dlouhé době spolek nastudoval
pohádku pro děti Kožich od hastr-
mana. Pohádky měly vždy velký
úspěch, hrály se a hrají pro děti
z mateřských a základních škol
a odpoledne pro veřejnost. Nav-
štěvují je i děti z Horního Města,
Velké Štáhle, Janovic a Staré Vsi.
A tak se začaly hrát každý rok
v rámci programu Dospělí hrají
dětem. 
V březnu 2000 k 55. výročí diva-
dla sehrál spolek italskou veselo-
hru G. Scarniciho a R. Tarabusiho
Kaviár nebo čočka. Ve hře mi-
micky exceloval Evžen Dvorský
v roli mlčícího vysloužilého vojá-
ka. Evžen Dvorský ztvárnil v Ma-
henu celkem 41 rolí. V roce 2003
nacvičil Mahen hru Raye Coo-
neyho Peklo v hotelu Westmin-
ster, kterou režíroval a v níž i hrál
Zdeněk Vodička z Malé Morávky.
S divadlem se hostovalo v Břid-
ličné. 
Rok 2005 byl ve znamení 60. vý-
ročí založení divadla Mahen.
K tomuto velkému jubileu sehrál
spolek v režii Hany Vystrčilové
hru Johna Patricka Podivná paní

Irena Havlanová v roli Agnes ve
hře Agnus Dei, 1994

Zleva: Radim Keclík, Jiří Vystrčil, Pavel Hejsek ve hře Kat a blá-
zen, 1995

Jana Stehlíková, Petr Božek v pohádce Jak čert vyletěl z kůže, 2008
Vratislav Konečný, Vlastimila Vykrutíková, Podivná paní Savageová,
2005
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Savageová. Titulní roli perfektně
zahrála Vlasta Vykrutíková, Tita
hrál Pavel Hejsek, Lily ztvárnila
Irena Havlanová, která dojížděla
na zkoušky až z Prostějova, kam
se přestěhovala. Pacienta Samue-
la hrál Petr Božek, pacientku Pad-
dyovou Ivana Charvátová, která
obětavě jezdila na zkoušky
z Opavy. Dále hrál Vratislav Ko-
nečný doktora Emmetta, Helena
Papajová pacientku Florence,
Radka Koláriková pacientku
Fairy May, Pavel Konštacký paci-
enta Jeffreyho, Pavla Zieglerová
zdravotní sestru a Jiří Konečný
pacienta Hannibala. Hra měla vý-
borný spád, herci podali vynikají-
cí výkony a diváci se dobře bavi-
li. Představení se hrálo ještě
v Břidličné a v Bruntále. 
Oslavy pokračovaly v březnu vý-
stavou fotografií Mahen
1945–2005 v Městském muzeu
Rýmařov, kde se společně setkali
známí, přátelé a herci současní,
ale i ti, kteří hráli divadlo v Rý-
mařově před lety. V září sehrál
spolek pro děti ještě pohádku
Jaroslava Koloděje Jak Kašpárek
vysvobodil krále Honzu. Milého
Kašpárka si s chutí zahrála Radka
Koláriková. 
O rok později sehrál spolek 
úspěšnou hru Neila Simona pod
názvem Řeči. Herci Mahena opět
ukázali, že jejich výkony jsou
srovnatelné s výkony profesioná-
lů. V červnu uvedl spolek pohád-
ku pro děti pod názvem Rarášci,
kterou hrál i v muzeu při příleži-
tosti prvního Muzejního dne.

V roce 2007 nastudoval Mahen
detektivní komedii Normana
Robbinse pod názvem Do hrobky
tanečním krokem, pokračování
úspěšné Robbinsovy detektivky
Hrobka s vyhlídkou, kterou spolek
hrál v roce 2002. Pro rok 2008
připravil Mahen komedii fran-
couzského autora Francise Joffa
Prázdniny snů. Tentokrát se hrálo
i dopoledne pro studenty střed-
ních škol. Tuto bláznivou komedii
zhlédlo celkem 718 diváků. Byla
to jedna z nejúspěšnějších her,
které Mahen hrál. V hlavních ro-
lích se objevili Vlasta Vykrutíko-
vá a Pavel Hejsek. Scénu vyrobil
Miroslav Havelka, o světla se 
opět starala Gertruda Polčáková,
napovídala Simona Láhnerová,
hudební inspice vytvořil David
Vystrčil, hudbu a zvukové efekty
Jiří Vystrčil, v pokladně byla
Marie Ihnátová, biletářky Dáša
Doláková a Anna Vágnerová,
v šatně jako vždy paní Havelková. 
Pro rok 2009 byla vybrána hra
Johna Patricka Paní Savageová
v rozpacích, volné pokračování
hry Podivná paní Savageová.
Titulní roli si opět zahrála Vlasta
Vykrutíková, sestru Kristýnu ten-
tokrát hrála Jana Stehlíková,
Janny Nela Zothová, jejího kom-
plice Ala ztvárnil již ostřílený
Pavel Konštacký, role pacienta
Hannibala se velmi dobře zhostil
Petr Božek a policistu hrál nový
herec Josef Konečný.
A je tu rok 2010 a s ním 65. výro-
čí založení spolku Mahen. Pro to-
to výročí vybrala režisérka

Vystrčilová těžkou komedii s tra-
gickým koncem. Byla to hra
Edwarda Albeeho pod názvem
Všechno na zahradě. Začátky
provázely potíže s autorskými
právy, která zastupuje Dilia, o. s.,
Praha. Původně bylo slíbeno, že
hru můžeme hrát, ale o měsíc po-
zději, kdy se již začalo zkoušet,
nám bylo oznámeno, že autor si
nepřeje, aby amatéři hru hráli.
Protože hra byla již rozpracována,
obrátila se režisérka na zástupce
autora a žádala o výjimku pro na-
še divadlo v tom smyslu, že jsme
jako amatéři diskriminováni (slo-
vo, které se dnes často používá).
Bylo nám vyhověno a dokonce
jsme dostali slevu. Ve hře hrálo 
11 herců. V hlavních rolích man-
želů diváci viděli Radku Kolári-
kovou a Pavla Konštackého.
Jejich dceru hrála Nela Zothová,

Jacka Pavel Hejsek, paní Toothe-
ovou Vlasta Vykrutíková. Dále
hráli Vratislav Konečný, Jana
Stehlíková, Helena Papajová, Jo-
sef Konečný, Petr Božek a Pavla
Zieglerová. Divadlo zhlédli i stu-
denti středních škol.
Oslavy výročí pokračovaly
v březnu v sále ZUŠ na Divadelní
ulici, kde se setkali herci současní
i minulí, představitelé města
a sponzoři, kteří přispěli do „diva-
delní káry“. Byli zde oceněni
Národní umělci města Rýmařova
Vlastimila Vykrutíková a Vrati-
slav Konečný, kteří měli oba
v Mahenu odehráno 44 divadel-
ních her, a Zasloužilí umělci měs-
ta Rýmařova Ivana Charvátová,
Radka Koláriková, Jana Stehlí-
ková a Helena Papajová, jež ve
spolku odehrály více jak 20 her.
V neposlední řadě bylo uznání 
uděleno i Gertrudě Polčákové,
která v divadle působila již 26 let
jako osvětlovačka, a Miroslavu
Havelkovi za 17 let práce kulisá-
ka. Starosta Ing. Petr Klouda
a místostarosta Ing. Jaroslav Kala
poděkovali Haně Vystrčilové za
její dlouholetou práci na poli kul-
turním a udělili jí Rýmařovskou
Thálii za hereckou i režijní práci.
Herci a přátelé divadla Mahen 
udělili režisérce Oskara za režii
pro rok 2010 (ale spíše za trpěli-
vost a pevné nervy, které s nimi
musela mít). Výborné občerstvení
přichystala jídelna a cukrárna Ja-
roslava Podlase a žáci Střední
školy Rýmařov. K poslechu a tan-
ci hrála skupina Trio Dynamic. Po
celý duben 2010 byla v Městském
muzeu Rýmařov otevřena výstava
fotografií Posledních 20 let úspěš-
né práce Divadla Mahen Rýma-
řov. Ještě v témže roce sehrál spo-
lek krásnou pohádku pro děti
Ježibaby a kouzelná polévka.
Pro rok 2011 se ujal režie Ing.

Zleva: Pavel Konštacký, Jan Steiner, Pod praporem něžných dam,
2012 Foto: Libor Vašík

Jan Steiner, Pavla Zieglerová, Radka Koláriková,
Dokonalá svatba, 2014 Foto: Libor Vašík

Pavel Hejsek, Helena Papajová, Radka Koláriková
ve hře Veselé paničky windsorské, 2011
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Pavel Hejsek a nastudoval s Ma-
heňáky Veselé paničky windsor-
ské Williama Shakespeara, kde si
sám zahrál hlavní roli Falstaffa.
V inscenaci hrálo 20 dospělých
herců a 6 dětí ze ZUŠ. V dalších
rolích mohli diváci vidět veselé
paničky Radku Kolárikovou
a Helenu Papajovou, jejich man-
žele Zdeňka Vodičku a Zdeňka
Rychlého, Vlastu Vykrutíkovou,
Janu Stehlíkovou, Vratislava
Konečného, Pavla Konštackého,
Petra Božka, Josefa Konečného,
Pavla Buchtu, Štěpána Stoklasu,
Daniela Šoltesa, Jana Steinera,
Martina Holouše aj. Bylo to ná-
ročné představení, které trvalo tři
hodiny, přesto ho vidělo přes 600
diváků. V září téhož roku sehrál
Mahen opět v režii Hany Vystrči-
lové pohádku Jaroslava Koloděje
V pekle došly zlaťáčky. Hudbu
k písničkám napsal Jiří Vystrčil
a nahrála hudební skupina Dy-
namic. 
Pro divadelní sezónu 2012 připra-
vila režisérka bláznivou komedii
Kena Ludwiga Pod praporem
něžných dam. Něžné dámy v tom-
to případě hráli muži, a to zkuše-
ný herec Pavel Konštacký a talen-
tovaný Jan Steiner. Oba se v pří-
běhu vydávají za neteře bohaté
milionářky, kterou si s chutí a vel-
mi dobře zahrála Jana Stehlíková.
Dále hráli Vratislav Konečný,
Radka Koláriková, Helena Papa-
jová, Josef Konečný, Martin Ho-
louš a Milan Kříž. Hra měla spád,
byla plná vtipných gagů a komic-
kých situací. Pro děti režisérka na
červen připravila veselou pohád-
ku, jak jinak než s písničkami Ji-
řího Vystrčila. Pohádka Jaroslava

Koloděje se jmenovala Kašpárek
a Kopřivka. Milého Kašpárka si
zahrála Radka Koláriková. Po-
hádku vidělo skoro 700 diváků,
jak dospělých, tak dětí. Děti se
ohromně bavily a při písničkách
potleskem skandovaly. 
A přišel tolik obávaný rok 2013.
Město dokončilo rekonstrukci
SVČ na Okružní ulici a spolek
Mahen ve starém dobrém divadle
na Divadelní ulici zahrál poslední
představení pro dospělé a pro dě-
ti. Nastudoval divácky vděčnou
britskou komedii Michaela Coo-
neyho Habaďůra. Ve hře hrálo 
12 herců: Vlasta Vykrutíková,
Ivana Charvátová, která opět do-
jížděla z Opavy, Jana Stehlíková,
Pavel Konštacký, Helena Papa-
jová, Pavla Zieglerová, Jan Stei-
ner, Zdeněk Rychlý, Josef Ko-
nečný, Dan Šoltes a Dennis
Huml. V této hře hrál svoji vůbec
poslední roli Vratislav Konečný,
který ve hře ztvárnil úředníka
Jenkinse a touto postavičkou 
ukončil kariéru v divadle Mahen.
Ve spolku působil od roku 1965
a hrál ve 49 divadelních hrách.
Práci v Mahenu ukončila i Ger-
truda Polčáková, která působila
v našem divadle 29 let jako osvět-
lovačka. Nasvítila 41 premiér
a nespočetné množství repríz
a pořadů pro děti.
Vůbec posledním představením
Mahenu v budově divadla na Di-
vadelní ulici byla pohádka pro dě-
ti Vladimíra Čorta pod názvem
Čert Makrela. Scénu vytvořil
Miroslav Havelka, světla Gertru-
da Polčáková, napovídala Miro-
slava Orlíková, hudbu složil Jiří
Vystrčil a nahrála skupina Dyna-

mic. Se starou budovou divadla se
přišlo rozloučit skoro 700 obyva-
tel našeho městečka.
Budova divadla se uzavřela. Tady
Mahen předvedl první česky hra-
né divadlo, odehrál 293 předsta-
vení a 68 let zde měl své zázemí.
Spolek se stěhuje do prostor SVČ.
V budově na Okružní ulici dostal
k dispozici větší zkušebnu, kam si
přestěhoval několik kulis, část
garderoby, nábytku a rekvizit.
V březnu 2014 zazněly z pódia
SVČ repliky světoznámé britské
komedie Robina Hawdona Do-
konalá svatba. Diváci k našemu
překvapení dvakrát zaplnili hle-
diště a velice se bavili. Předsta-
vení vidělo i 200 studentů střed-
ních škol. 
Od roku 1945 do roku 2015 spo-
lek sehrál 301 představení, z toho
133 premiér a 168 repríz. V diva-
dle doposud hrálo přes 300 herců
a nespočetné množství kompar-

sistů nejen z Rýmařova, ale
i Edrovic, Staré Vsi, Janovic,
Velké Štáhle, Jamartic, Břidličné
a Malé Morávky.
Rok 2015 je ve znamení 70. výro-
čí založení ochotnického diva-
dla Mahen v Rýmařově. V břez-
nu se diváci mohou těšit na diva-
delní hru pro dospělé, děti na hez-
kou pohádku a po celý listopad
2015 bude v muzeu otevřena vý-
stava fotografií a dokumentů 
70 let divadla Mahen v Rýma-
řově.
Toto je krátký průřez působením
ochotnického divadla Mahen v na-
šem městě. Nejsou zde samozřej-
mě uvedeny všechny hry, které
spolek za 70 let své existence se-
hrál. Všichni ti, kdož v divadle
Mahen pracovali a dodnes pra-
cují, si zaslouží obrovské uznání
a poděkování. Hana Vystrčilová, 

čerpáno z kronik 
divadla Mahen Rýmařov

Zleva: Ivana Charvátová, Vlastimila Vykrutíková, Josef Konečný,
vzadu zleva: Zdeněk Rychlý, Dan Šoltes ve hře Habaďůra, 2013

Foto: Libor Vašík

Mahen zve do divadla
Vážení diváci, pro letošní významný rok, kdy divadelní
spolek Mahen slaví 70. výročí svého založení, připravili
jsme pro vás Camolettiho světoznámou komedii pod ná-
zvem Na správné adrese. Ztřeštěná, lehce lechtivá komedie
vypráví o tom, že někdy nestačí jen podat si inzerát a přijít
na správnou adresu. Ve Francii velmi úspěšná inscenace na-
bízí řadu vtipných situací, dialogů a jistou pikantnost přitom
zvládá s pověstným francouzským šarmem. 
Dramatik, scenárista a režisér Marc Camoletti patřil mezi
nejúspěšnější autory 20. století ve Francii. Psal brilantní
komedie, ve kterých dokázal vytvořit zajímavé zápletky,
najít vtipné rozuzlení a především kultivovaně pobavit.
U nás jsou známy další jeho hry, např. Modré z nebe, Anna
v ringu, A do pyžam!, Dva na kanapi, Když ty, tak já taky,
Semiramis, Manželský poker a Láska, sex a žárlivost, které
hrají naše přední divadla.
Premiéra představení se uskuteční v pondělí 16. března
a repríza v pondělí 23. března v 19 hodin v sále SVČ.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v informačním centru
na nám. Míru. 

Srdečně zvou herci spolku Mahen Rýmařov
Foto: Martin Wnenk
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Rybáři na výroční schůzi volili předsedu
V sobotu 7. března se v prosto-
rách školní jídelny na ulici 1. má-
je konala výroční členská schůze
místní organizace Českého rybář-
ského svazu. Schůzi zahájil před-
seda Vojtěch Zábranský, přivítal
přítomné členy a předal řízení
schůze Ing. Jaroslavu Kalovi.

V úvodu vystoupil předseda do-
zorčí komise Antonín Vlček, kte-
rý podrobně zdůvodnil kooptaci
Vojtěcha Zábranského na funkci
předsedy a následně nechal hla-
sovat. Vojtěch Zábranský byl jed-
nomyslně schválen do funkce
předsedy MO ČRS Rýmařov.

Následovala minuta ticha k uctě-
ní památky zesnulých členů.
Letos bylo na návrh výboru od-
měněno za práci pro rozvoj ry-
bářství pět rybářů a jedna rybářka
(Jaš, Urbánek, Samek, Zvoneček,
Čech, Hladišová).
Předseda Zábranský ve zprávě za
minulé období zhodnotil činnost
místní organizace a výboru. Dále
informoval o doporučení VÚC
Ostrava. Zpráva hospodáře
Františka Čermáka informovala
o způsobu a stavu zarybnění za
minulé období a rovněž o plánech
zarybnění na letošní sezónu.
Pokladník J. Rožňák informoval
o hospodaření místní organizace,
které skončilo s přebytkem.
Vedoucí výchovy mládeže sezná-
mil přítomné s činností mladých

rybářů v Rýmařově a Břidličné,
kde fungují rybářské kroužky.
Dále referoval o úspěších mla-
dých rybářů na různých soutě-
žích. Předseda dozorčí komise A.
Vlček podal zprávu o kontrole 
účetnictví organizace a jejího
hospodaření. Zmínil se i o řešení
závažného přestupku jednoho
člena MO Rýmařov, který byl za
svůj prohřešek vyloučen z ČRS.
V diskuzi se projednávala různá
témata a problémy, které na schů-
zi přednesli rybáři. S těmito ná-
měty vystoupí delegát Božek na
konferenci ČRS v Ostravě. Na
závěr předseda poděkoval pří-
tomným za účast a popřál hodně
zdaru a hezkých chvil u vody. 

Jaroslav Kala, 
MO ČRS Rýmařov

Foto: archiv MO ČRS

Osadní výbory informují

Osadní výbor Stránské se pustil do čištění rybníčků
Osadní v˘bor Stránské si v pfiedjafií
stanovil za cíl vyãistûní a údrÏbu stá-
vajících vodních ploch v obci formou
brigád obyvatel místní ãásti
Stránské. 
V sobotu 21. února bylo provede-
no vyčistění rybníku ve spodní
části obce a 28. února se občané
se členy osadního výboru pustili
do čištění dalších dvou menších
rybníčků, tentokrát již s pomocí
techniky. Obnovu a údržbu vod-
ních ploch v obci považují organi-
zátoři akce za důležité nejen pro-
to, že plochy přispívají k udržení
hladiny povrchových vod, ale pů-
sobí také esteticky a v neposlední

řadě mohou významně napomoci
v boji s případnými požáry. Jistě
již mnoho lidí zaznamenalo, že se
léty dosti snížil průtok potoků
a říček a povrchové vody celkově
ubývá. Proto věříme, že každý ob-
novený rybníček má svůj vý-
znam, nemluvě o živočiších, kteří
v něm najdou domov. Rád bych
za osadní výbor poděkoval všem
občanům, kteří se podíleli na čis-
tění rybníků, a panu J. Beránkovi
za poskytnutí techniky, která nám
v naší snaze významně pomohla. 

Foto a text: Radek Kristin, 
předseda Osadního výboru

Stránské

Z okolních obcí a měst

Školní projekt primární prevence
Projekt primární prevence Putování
s Maxem a Rozárkou, který vznikl za finanč-
ní spoluúčasti Moravskoslezského kraje, po-
kračuje. Po úspěšně zvládnutých tématech
rodiny a odlišností jsme se vrhli do oblasti
kolektivu a spolupráce. A protože nejlepší
spolupráce vzniká vždy při společném díle,
vymysleli jsme si pro tuto sezónu divadlo. 

Při hraní divadla musejí děti spolupracovat,
přestat se stydět, vycházet si vstříc, učí se na-
slouchat jeden druhému, hodnotit, pomáhat
si. A přesně to chceme. Každá třída si tedy
připravuje dle vlastního výběru pohádkový
příběh, který předvede koncem školního ro-
ku na slavnostní divadelní akademii ve Staré
Vsi. Jsou pozváni i někteří hosté. Program

bude propleten veselými písničkami a muzi-
círováním našeho hudebního kroužku. A pro-
tože pro ochotnické divadlo ve Staré Vsi pří-
liš mnoho zázemí vytvořeno není, chystáme
si svépomocně vše sami: kulisy, scénu,
kostýmy i oponu. Dobrovolníci z řad rodičů
jsou vítáni.
Eva Staňková, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Břidličná druhá v zeměpisné olympiádě
Ráno 17. února se před budovou SVČ Méďa Krnov
scházejí poněkud pobledlé postavy. Nervozita je pa-
trná z každé tváře. Jak by ne, vždyť za několik hodin
se tu v zeměpisné olympiádě rozhodne, kdo je pro
letošní rok v okrese tím nejlepším z nejlepších.
Nechybí samozřejmě ani Karolína Hricová z 9. A ZŠ
Břidličná, tedy naše želízko v ohni.
Měření sil bylo opravdu napínavé, a to ve všech

třech disciplínách – vědomostním testu, práci s atla-
sem a v praktické části. 
Nebudeme déle napínat a prozradíme, že Karolína
vybojovala druhé místo a postup do krajského kola
zeměpisné olympiády, které se uskuteční 17. března
v Ostravě. 

Květa Děrdová, ZŠ Břidličná

Další čistění rybníků proběhlo 28. února s pomocí techniky
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Zelený lísteček
V úterý 17. února se v prostorách
ZŠ Břidličná uskutečnil druhý
ročník přírodovědně-ekologické
soutěže Zelený lísteček. Letos se
zde sešlo šest soutěžních druž-
stev z MŠ Břidličná, ZŠ a MŠ
Ryžoviště, MŠ Velká Štáhle
a přípravné třídy ZŠ Břidličná.
Zelený lísteček je soutěž, v níž
malé děti porovnávají své dosa-
vadní znalosti o zvířatech i rost-

linách, a nacházejí tak snazší ce-
stu k přírodě a její ochraně.
Takových soutěží přibývá, což je
dobře, ta naše je však jedinečná
tím, že jejími organizátory jsou
samotní žáci. Konkrétně žáci 
9. ročníku, kteří převzali štafetu
od loňských žáků 9. A, kteří celou
soutěž vymysleli a poprvé reali-
zovali v rámci projektu Deváťáci
a jejich EVVO prográmky.

Celá soutěž byla koncipována
jako jedna velká hra. Děti mohly
vyzkoušet svou šikovnost při
skládání kostek s přírodní tema-
tikou, správně umístit přírodniny
ke stromům a plnit mnoho dal-
ších úkolů. Navíc měly příleži-
tost pohladit si nejen malého
králíka či morče, ale sáhnout si
i na žábu, ještěrku nebo želvič-
ku.

A protože všichni dobře víme, že
při práci brzy vytráví, připravila
si děvčata pro malé kamarády
i občerstvení. Nechyběly ani di-
plomy, medaile a drobné dárky
za odměnu.
Závěrem je třeba se zmínit, že
soutěž zaštítil a finančně zajistil
Studentský klub Břidličná.

Fota a text: Květa Děrdová, 
vedoucí SK Břidličná

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014-2018

Obec Ryžoviště

Občané měst a obcí regionu Rýmařovska si v loňských komunálních volbách zvolili nová zastupitelstva a vedení radnic či obecních úřadů.
Starostové se svými spolupracovníky se snaží vytvářet podmínky k získávání dotací na realizaci plánovaných projektů. O jaké projekty jde,
jaké investice bude chtít vedení měst a obcí v tomto volebním období realizovat, na to jsme se zeptali samotných starostů a starostek v nové
pravidelné rubrice Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018. 

Starostkou Ryžoviště je od roku 2004 Eva
Lašáková (42). Pochází z Janovic
u Rýmařova a má středoškolské vzdělání
s maturitou. Občankou Ryžoviště je od roku
1996.

Jaké priority budete v novém volebním ob-
dobí ve své obci uplatňovat?
V uplynulém volebním období se podařilo
obci Ryžoviště ve velkém rozsahu opravit 
obecní majetek. Proběhla například komplet-
ní rekonstrukce základní a mateřské školy,
budovy obecního úřadu, v nevyužitém objek-
tu bývalého kina jsme vybudovali multi-
funkční dům, v současnosti pracujeme na
kompletní rekonstrukci místní tělocvičny,
zrekonstruovali a zmodernizovali jsme dět-
ská hřiště i sportoviště, kompletně obnovili
retenční nádrž rybníka, opravili chodník na
Rýmařovské ulici a veřejné osvětlení a k to-
mu proběhlo mnoho dalších drobných inves-
tičních akcí. Přitom se obec nezadlužovala
a snažila se téměř na všechny akce získat do-
tace, což se nám z velké části povedlo. 
Přesto je pořád dost co zlepšovat. Pro toto vo-
lební období připravujeme další investiční
akce: energetické úspory v obytném domě na
náměstí Míru, rozšíření vodovodního řadu,
revitalizaci veřejného prostranství, opravy
místních komunikací, renovaci kulturních pa-

mátek, dokončení projektu rekonstrukce ve-
řejného osvětlení, ale nejvíce nás tíží problém
čištění odpadních vod v obci.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdů-
ležitější a proč?
Nejdůležitější jsou pro nás projekty, které ře-
ší úspory rozpočtu obce, například energetic-
ké úspory budov. Právě dokončujeme zatep-

lení místní tělocvičny a začínáme pracovat na
zajištění energetických úspor u obytného do-
mu na náměstí Míru č. p. 44. Dále pracujeme
na projektu čištění odpadních vod v obci, ale
stále hledáme řešení, jak co nejméně zatížit
kapsy našich spoluobčanů stočným. Dalším
podstatným projektem, který máme v plánu
na toto období, je oprava místních komunika-
cí.
Z jakých zdrojů budete projekty financovat?
I nadále se budeme snažit na uvedené projek-
ty získat finance z dotačních titulů. Na pro-
jekt energetických úspor obytného domu bu-
deme žádat o dotaci z Operačního programu
Životního prostředí ČR. Na vybavení místní
tělocvičny jsme žádali o dotaci z ministerstva
pro místní rozvoj. Na ostatní projekty bude-
me vypisovat žádosti až po vyhlášení dotač-
ních titulů.
Budete při realizaci projektů spolupracovat
i s některými starosty okolních obcí
Rýmařovska? O které projekty se bude jed-
nat?
V rámci realizace společných projektů aktiv-
ně spolupracujeme se Sdružením obcí
Rýmařovska a Místní akční skupinou
Rýmařovsko. Projekty se týkají oblastí roz-
voje venkova a obnovy vesnice (sběrné dvo-
ry na Rýmařovsku, separace odpadů, kulturní
a sportovní akce, rozvoj cestovního ruchu,

Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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cyklostezky, vzdělávací aktivity,
mezinárodní spolupráce s pol-
skými a slovenskými partnery).
V budoucnu se plánují společné
projekty na podporu zaměstna-
nosti v regionu. 
Které odvětví je pro vaši obec
nejdůležitější a proč?

Nedá se říci, že bychom se v na-
ší obci zaměřili pouze na jedno
určité odvětví. Kultura a sport se
pro nás a naše spoluobčany staly
téměř samozřejmostí. Do pořá-
dání různých společenských
a kulturních akcí v průběhu celé-
ho roku se aktivně zapojují dob-

rovolné spolky obce, základní
a mateřská škola a občané všech
věkových kategorií. Rozšíření
naší spolupráce s příznivci snow-
kitingu a tím i rozvoji cestovního
ruchu brání pouze špatné sněho-
vé podmínky v posledních le-
tech. Dlouhodobě se nám ale ne-

daří zajistit pro obec, hlavně pro
naše starší spoluobčany, aby
v naší obci ordinoval alespoň dva
dny v týdnu praktický lékař. To
asi tedy zůstane pro nejbližší ob-
dobí naším nejdůležitějším pro-
blémem.

Z historie

Nejstarší období rýmařovského Hrádku
Místo rýmařovského Hrádku
(Burgstadtel = městský hrádek)
nebylo Rýmařovanům nikdy, ani
500 let po jeho zániku, utajeno.
Představy některých badatelů o je-
ho vzhledu upevnila místní tradi-
ce, jež říká, že šlo o Turmhübel,
hrazenou kamennou věžovitou
pevnost na vyvýšeném místě

(Hübel). Neznali však jeho stáří,
vývoj ani dobu či způsob zániku.
Prostor tradičně patříval bohatším
usedlíkům, kteří jej užívali nejpo-
zději v období biedermeieru jako

zahradu s altánem. Ke konci 
18. a v 19. století odtěžili víc než
pětinu pahorku pro stavbu dvou
domů a tím nenávratně zničili část
hradu. Na druhé straně však vyda-
lo východní úbočí Hrádku depot
neznámého počtu měděných min-
cí (patrně asů) a stříbrných dená-
rů římského císaře Domitiana

(81–96) a s nimi i další nespecifi-
kované římské starožitnosti. Pok-
lad místní děkan, jak bývalo zvy-
kem, předal k velké škodě někte-
rému z vídeňských muzeí, aniž

nález podrobněji popsal. Nález
naštěstí neunikl pozornosti pečli-
vých moravských numismatiků,
kteří jej zaznamenali. K souvis-
lostem s objevy římských mincí
se vrátíme později. 
Výzkum Hrádku nechtě vyvolal
zájemce o opuštěnou křovinatou
plochu, na níž se mísily odpadky
s místními alkoholiky, když si zde
chtěl postavit domek. Tím by
ovšem zničil větší zbývající díl,
jak se brzy ukázalo, velmi vý-

znamné historické památky. Výz-
kum lokality byl nutný, byla těžce
ohrožena, a tak jak praví na pr-
vém listě výkopový deník, „auto-
ři s učitelem Romanem Ichou při-
kročili k zjišťovacímu výzkumu
vyvýšeniny ‚Burgstadtl‘ dne 
18. května 1969“. Na dlouhé roz-
hodování nebyl čas a nezbylo než
pokračovat za pochodu s oficiál-
ním jednáním o povolení prací.
V průběhu roku dalo souhlas
Okresní vlastivědné muzeum
(OVM) v Bruntále, muzea mohla
organizovat archeologický vý-
zkum, a přijalo nás jako neplace-
né externí pracovníky. Teoretic-
kou pomoc i metodické vedení
výzkumu, bez něhož by šlo o ne-
povolenou činnost, zajistilo OVM
v Šumperku v osobě mladého 
archeologa. Na nejstarší osídlení
místa jsme si ovšem museli po-
čkat ještě 18 let. 
Někdy před rokem 1250, než za-
čaly přicházet první skupiny čes-
ky mluvících rolníků, zakládají-
cích první středověké vesnice, ob-
klopil ostrožnu neznámý staveb-
ník příkopem, který se ostře za-
hloubil 4–5 m v šířce nejméně 
11 m. Západní část příkopu běže-
la pod dnešní Pivovarskou ulicí,
jihovýchodní část tvořila přiroze-
ná strž a severní díl se podařilo
způle prozkoumat v délce 14,5 m.
Vznikl tak nepravidelný ovál
o rozměrech 40 x 25 m. Materiál

Situace Hrádku před r. 1250 (1, 4 příkop, 2 val, 3 vchod, 5 srub, 
6 dvojitá a 7 jednoduchá palisáda) Fota: archiv J. Karla

Roh srubu a dvojitá palisáda 

Ústřední obytná stavba pevnůstky (srub)

Dvojitá palisáda
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Moravskoslezský kraj informuje

Kraj letos opraví silnice II. a III. tříd za 294 milionů korun
Moravskoslezsk˘ kraj by mûl letos získat finance
na opravu silnic II. a III. tfiíd ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury (SFDI). Z ãástky 4,4 miliardy
korun, kterou ministerstvo dopravy rozdûlí mezi

kraje podle délky komunikací, obdrÏí Moravsko-
slezsk˘ kraj pfies 247 milionÛ korun. Z rozpoãtu
kraje pak bude na souvislé opravy krajsk˘ch ko-
munikací pouÏito dal‰ích 47 milionÛ korun. 

Přípravu všech staveb, přijetí státní dotace
včetně zajištění maximální efektivnosti čerpá-
ní prostředků ze SFDI provede Správa silnic
Moravskoslezského kraje, která spravuje sil-

vykopaný při hloubení příkopu
použili na nasypání kamenohlini-
tého valu, který se vypínal nad
ním. Svislou vnitřní stěnu valu 
držela dřevěná konstrukce z vo-
dorovných kmenů, na několika
místech podpořená ještě kamen-
nými zídkami stojícími kolmo ke
zdi v nevelkém zahloubení. Val se
zachoval jen v západní části
Hrádku v délce 29 m (uvnitř výš-
ka 1,4–1,8 m) a používal se ještě
v několika dalších sídelních fá-
zích s částečnými úpravami. Při
nasypávání valu do něj vložili
dlouhou stehenní kravskou kost,
probitou nezvykle velikým hře-
bem, měla asi sídlo chránit před
čarodějnicemi či čarami, třebaže
se pověra s křesťanstvím snesla
stěží. Konstrukce valu je zjedno-
dušenou variantou opevnění po-
zdně hradištních přemyslovských
sídel. Do prostoru hrazeného are-
álu se vstupovalo po úzké šíji, po-
nechané napříč příkopem na seve-
rozápadě. Podle mohutných kůlo-
vých jamek (poloměr až 1 m)
chránil vstup, lomící se pravoúhle
dovnitř plochy, systém pěti mo-
hutných svislých kůlů nebo jejich
svazků nejasné konstrukce. Vněj-
ší část vstupu hradila palisáda
z drobnějších kmenů. 
V jižní části plochy Hrádku slou-
žil k obývání zčásti zničený mo-
hutný asi čtvercový srub (dochov.
5,4 x 4,6 m), po němž zbyly otis-
ky základových trámců z kulatiny
(prům. 0,2 m) a systém kůlových
jamek. Masivní kůly štítových zdí
držely sedlovou střechu. Vnitřní

prostor stavby pokryla vrstva sho-
řelých dřev konstrukce a zařízení.
Od dolní části dělila prostor pev-
nůstky neobvyklá dvojitá palisá-
da, jež se dochovala v délce 
4,5 m. Rozteč mezi řadami nepře-
sahuje 0,7 m. Prostor mezi oběma
(přední vyšší a zadní nižší) byl
podle paralel zasypán hlínou a ka-
mením a sloužil jako ochoz k po-
hybu obránců, chráněných přední
hrotitou stěnou. Podobné zařízení
lze zatím najít jen u podstatně
starších velkomoravských pev-
ností.
Primitivní stavba je typická pro
období zakládání opevněných sí-
del ve střední Evropě ve 13. stole-
tí a její analogií je jihomoravská
tvrz u Koválova. Problémem je
malé množství hmotných dokla-
dů. Kromě terénních tvarů to jsou
úlomky železných klinců (hřebíků
bez hlavičky) a střípky nezdobe-
ných výdutí nádob z dobového
materiálu. Přesto ji klademe před
polovinu 13. století, neboť kolem
roku 1250 se na Hrádku objevily
další, tentokrát zcela zásadní
a jednoznačně datované změny. 
Hrádek je zřejmě nejstarší opev-
něnou lokalitou Rýmařovska.
Opevněné sídlo pokládáme za
správní centrum olomouckých
Přemyslovců na nově získané pů-
dě Terra golensizi (Země holasic-
ké), k níž patřila krajina po jižní
svahy Nízkého Jeseníku. Morav-
ští Přemyslovci získali území do-
hodou se slezskými Piastovci ko-
lem roku 1180. Pověřený knížecí
man řídil z pevnůstky markraběcí

území lesního újezdu (circuitu),
jaké se přidělovaly do správy šle-
chticům, klášterům nebo jiným
církevním institucím. Správce 
újezdu řídil osídlování a žďáření
dosud pusté lesní půdy nejdříve
lidmi z vnitrozemí a později za-
hraničními kolonisty. Podporoval
a reguloval stavbu nových sídlišť,
využíval svou soudní pravomoc
a zajišťoval průchod zemského
i místního práva, poskytoval no-
vým příchozím ochranu. Hrazené
správní centrum mohlo ve vál-
kách poskytnout také asyl omeze-
nému množství uprchlíků. Circui-
tus ukrytý zatím v prostoru převa-
žujících lesů zabezpečoval sta-
vební a palivové dříví pro vnitro-
zemí, řídil sběr plodů, povoloval
brtnictví, tj. hledání a získávání
medu a drahého vosku divokých
včel, ale též chov skotu či vepřů
ještě běžnou lesní pastvou. Méně
příjemnou tváří asi bylo řízení
zemských robot a vybírání poplat-
ků včetně královské či zeměpan-
ské berně po uplynutí vymezené
lhůty (4–20 let). 
Obvod circuitu přesně vymezova-
ly řeky, potoky, rozvodí a cesty,
ale i nápadné stromy, neobvyklá
skaliska a jiné výrazné terénními
útvary. Hranice újezdů si podrže-
ly svůj význam i po svém zániku
a postupně se zpřesňovaly užitím
měřických pomůcek, třeba prova-
zů, neboť ne zcela jasné linie vy-
volávaly zavilé spory mezi souse-
dy. Později přibyly kamenné mez-
níky se značkami i erby, umístěné
po dohodě sousedních majitelů
panství, záseky či jiné značky na
kmenech stromů, ale též příkopy
(okolí Ryžoviště), kopce (cop-
czy), mohylovité hromady hlíny
či kamene (Domašovsko) vysklá-
dané v místech, kde se hranice lo-
mila (Strálecké údolí). Mnohé
z copczů se staly svědkem boles-
tivého rituálu. Po vložení hrnce

a dalších „obětin“ do hromady ka-
menů musel náhodně vybraný,
třebas i nevinný výrostek z neda-
leké vsi podstoupit bolestivý vý-
prask, aby si on, jeho rodina
a sousedé i po generacích dobře
pamatovali místo exekuce a hlav-
ně mezníku. Mgr. Jiří Karel
(Válka, J.: Středověká Morava,
Dějiny Moravy díl 1, Vlastivěda
moravská, Brno 1991, Berger, K.:
Geschichte der Stadt Römerstadt,
Brno 1909, Kramplová, J.: Struč-
né dějiny bruntálského okresu,
Bruntál 1965, Klápště, J.: Pro-
měna českých zemí ve středověku,
Praha 2005; Goš V., Novák J.,
Karel J.: Počátky osídlení Rýma-
řova, Památky archeologické,
LXXVI, Praha 1985; Karel, J.:
Archeologie středověkého Rýma-
řova, Rýmařov 2001; Goš, V.,
Karel J.: Hrad Strálek na Rýma-
řovsku, StM 8/99, Olomouc 1999;
Tíž: Městský hrad v Rýmařově ve
13.-15. stol., StM Olomouc 2002;
Unger, J.: Koválov, šlechtické síd-
lo z 13. století na jižní Moravě,
Brno 1994; Dokumentace archeo-
logického výzkumu 1969–71,
1975–88, Městské muzeum Rý-
mařov ad.)

Denár olomouckého knížete
(Svatopluk)

Denár olomouckého knížete
(Ota I.)Severní příkop

Rekonstrukce dvojité palisády
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nice II. a III. tříd v majetku kraje. Ten všech-
ny podmínky pro získání maximální přidělené
částky pro letošní rok splní tím, že na souvis-
lé opravy vyčlení pro rok 2015 dalších 47 mi-
lionů korun, což odpovídá průměru vlastních
zdrojů vynaložených na opravy cest v letech
2012 až 2014.
„Navýšení státní dotace je skvělá zpráva.
Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť II.
a III. třídy s celkovou délkou 2 735 kilometrů.
Hrubým odhadem potřebuje opravu zhruba
celá čtvrtina komunikací. Celkových dvě stě
devadesát čtyři milionů korun nám letos 
umožní spravit více úseků, než jsme původně

plánovali,“ říká Daniel Havlík, náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k přidělení státní dotace kraj mohl
Plán souvislých oprav rozšířit o další úseky.
„Hlavními kritérii při sestavování seznamu
navržených komunikací k opravě byl jejich ha-
varijní stav, význam a zatížení komunikace,
hluk a vibrace nebo podněty obcí,“ vysvětluje
Tomáš Böhm, ředitel SSMSK. „Způsob oprav
bude vycházet mimo jiné z diagnostik provede-
ných nezávislými odbornými laboratořemi,
které posoudí navrhované úseky a stanoví
optimální způsob opravy,“ dodává Böhm.
Oprava úseků silnic II. a III. tříd, nejčastěji

výměna povrchu, odstartuje po ukončení vý-
běrových řízeních na zhotovitele. Práce musí
být hotovy ještě letos. V Plánu souvislých 
oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hraze-
ných z rozpočtu MSK a státní dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury je rovněž úsek
v délce 0,85 km mezi Horním Městem
a Dobřečovem, dva úseky silnice u Sovince
v celkové délce 1,7 km, komunikace mezi
Skalami a Rešovem v délce 2,8 km, kilomet-
rový úsek silnice v Břidličné a 1,5 km komu-
nikace mezi Dolní Moravicí a Václavovem. 

Bc. Petra Špornová, 
tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje

Připojuji se k postoji občanského sdružení za
záchranu budovy divadla na Divadelní ulici!
Když jsem četla časopis Horizont č. 23, který
vyšel 19. prosince 2014, ztratila jsem při čet-
bě článku Co bude s budovou rýmařovského
kina? naději. Nyní ale vidím, že naděje umí-
rá naposled! Co by mělo být s naším diva-
dlem? Hloupá otázka! Přece divadlo, a ne ně-
jaký secondhand nebo domov důchodců. 
Vyrůstali jsme v něm my i naše děti, které se
školkou či se školou navštěvovaly krásná vy-
stoupení, hrál zde Mahen i divadla ze
Šumperka, Ostravy či Prahy. Než se upravilo

zvýšené hlediště, byly v této budově i plesy.
Bohužel vnější i vnitřní vizáž budovy se při
úpravě zničila. Ale bylo to stále naše kino
a divadlo! Divadlo do této budovy patří!
Rekonstrukce bude náročná, ale já věřím, že
by jistě každý, kdo může, s radostí nějakou
korunu přispěl! Když se nezačne okamžitě,
nebude už nutno tuto krásnou stavbu opravo-
vat a dopadne jako krásná sousední vilka bez
střechy a totálně vykradená!
Připojte se k nám, milí občané Rýmařova,
pro pamětníky, kteří se mohou dožít záchrany
divadla, a také pro ty, kteří přijdou po nás.

Malé město pod Pradědem s krásným diva-
dlem budou obdivovat rodáci i turisté.
Nové zastupitele, které jsme dobře zvolili,
proto prosím, aby jim Pán Bůh dal rozumné
rozhodování a požehnání a aby nás vyslyšeli!
Náměstí máme krásné, proč nemít i krásné
divadlo?
Požehnané a radostné velikonoční svátky ce-
lému zastupitelstvu a všem spoluobčanům
přeje Olga Schreiberová
(K tématu se redakce vrátí po projednání ná-
vrhů na využití budovy bývalého divadla a ki-
na.)

Podporuji obnovu budovy divadla

Ráda bych upozornila na nebezpečí, které
hrozí malým dětem z 1. stupně ZŠ na
Národní ulici – pod kostelem. Přes zákaz
vjezdu všech vozidel kolem ZŠ jsem denno-
denně svědkem porušování tohoto zákazu!
Nechápu, proč rodiče (nebo i prarodiče) vozí
své děti až před vchod školy a tím ohrožují
ostatní děti, které ke škole přicházejí samy.
Cožpak jim nedochází, že stejně tak může
být i jejich dítě ohroženo neukázněným řidi-

čem? Je výchovné dítěti takto zjednodušovat
život? Cožpak těch pár metrů ke škole ne-
může dojít pěšky?
Bohužel na upozornění reagují řidiči podráž-
děně se slovy, že je to jejich problém.
Nemyslím si to.
Je škoda, že tento prostor občas nemonitoru-
jí například příslušníci naší městské policie.
Na začátku pracovní směny by si bez náma-
hy vydělali...

Je velmi smutné, že zákaz vjezdu porušují
dokonce i profesionální řidiči s nákladními
vozy, taxislužba apod. A je podle mě jedno,
jestli před školu nacouváte nebo najedete
předem, přestupek je to tak jako tak.
Apeluji znovu na neukázněné řidiče – jednou
i vaše dítě půjde do školy samo a může mu
ublížit stejně nezodpovědný řidič, jako jste
vy. 

VS

Městská policie Rýmařov o tomto problé-
mu, stejně jako o spoustě dalších, ví a pro-
vádí v místě namátkové kontroly, při kte-
rých byla již řada řidičů potrestána v bloko-
vém řízení. Prioritou ale nadále zůstává ran-
ní dozor nad přecházením dětí (žáků) přes

náměstí Svobody, protože jde o nejfrekven-
tovanější křižovatku ve městě, zvláště
v ranních hodinách. Přesto se městská poli-
cie pokusí v rámci svých možností zvýšit
frekvenci kontrol v uvedené lokalitě, jak to
jen bude možné, a děkujeme tímto za pod-

nět od přispěvatelky. 
Zároveň bychom chtěli upozornit řidiče na
skutečnost, že porušení zákazu vyplývající-
ho z místní úpravy silničního provozu se
trestá v blokovém řízení pokutou až do vý-
še 2 000 Kč.

Děti v ohrožení

Žádám majitele psů, aby se chovali kulturně
a dle nařízení Městského úřadu Rýmařov.
Když se chlubí láskou ke svým psům, tak by
měli podle toho upravit své chování, uklízet
po psech exkrementy a nenechat je občurá-

vat nevhodná místa. Je nepochopitelné, že
naše nové náměstí a okolí domů, trávníky,
kde si hrají děti, před obchody a u nemocni-
ce jsou plné exkrementů psů nezodpověd-
ných majitelů. To není láska ke zvířeti. To je

bezohlednost k ostatním občanům a pošlapa-
ná demokracie. Starosta již nemá v legislati-
vě žádnou páku proti těmto lidem. Je to jen
na vás, abyste sami u sebe zjednali nápravu. 

Rostislav Kubis

Výzva pro majitele psů!

stanovisko Městské policie Rýmařov

Na tuto situaci pamatuje Obecně závazná vy-
hláška města Rýmařova č. 3/2013, k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku,
ochraně před hlukem v době nočního klidu
a regulaci hlučných činností, kterou zastupi-
telé vydali 20. června 2013. V Článku 2 -

Vymezení činností, které by mohly narušit ve-
řejný pořádek v obci nebo být v rozporu s do-
brými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku se mimo jiné praví: „Činností, kte-
rá by mohla narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochran-

nou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: znečiš-
tění ulic a jiných veřejných prostranství (...).“
V Článku 3 - Čistota ulic a jiných veřejných
prostranství a ochrana veřejné zeleně se mi-
mo jiné praví: „Každý je povinen počínat si
tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných

poznámka redakce
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veřejných prostranství. Kdo způsobí znečiště-
ní ulice či jiného veřejného prostranství, je
povinen znečištění neprodleně odstranit.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpů-
sobil znečištění nebo poškození veřejné zele-
ně.“ Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ve-
šla v platnost 15. července 2013. 
Na pohyb psů na veřejném prostranství pa-
matuje Obecně závazná vyhláška města
Rýmařova č. 4/2012, kterou se stanovují pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství. Zastupitelé tuto vyhlášku vydali 
21. června 2012 a v platnost vstoupila 

15. července 2012. Článek 1 této vyhlášky
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství. Na webových stránkách
města Rýmařova je jako součást této vyhláš-
ky uveden seznam parcel, které tvoří veřejné
prostranství, a také podrobné mapy centra
města, okolí i místních částí města Rýma-
řova, které znázorňují, kde je možný pohyb
psů pouze na vodítku a s náhubkem a kde
musí mít pes nasazen náhubek, nebo být na
vodítku. Přitom tato vyhláška jasně stanovu-
je, že na veřejně přístupná dětská hřiště či pís-
koviště a veřejná sportoviště na území města,

jež jsou v majetku města Rýmařova, je psům
vstup zakázán!
Porušení povinností stanovených touto obec-
ně závaznou vyhláškou lze podle Článku 2 –
Sankce postihnout jako přestupek (zákon 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění po-
zdějších předpisů), nejde-li o jiný správní de-
likt postižitelný dle zvláštních předpisů (zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích) nebo o trestný čin. 
Všechny obecně závazné vyhlášky města
Rýmařova lze najít na webových stránkách
města v sekci Město Rýmařov – samospráva
– obecně závazné vyhlášky.

Zajímavosti z přírody

Jesenická nej...
1. Nejstarší rezervace je tzv.
Lichtenštejnský prales, který je
součástí Národní přírodní rezer-
vace Šerák-Keprník. Rezervace
byla zřízena již v roce 1903 ma-
jitelem panství Janem II. z Lich-
tenštejna na ploše 172 ha v pro-
storu Vozky a Keprníku.

2. Nejchladnější částí hor jsou
hřbety nad 1 200 m s průměrnou
roční teplotou 1°C. Možnost
mrazů zde trvá po celý rok.
Teploty pod 0 °C byly na Pradě-
du naměřeny i v červenci a srp-
nu. Vrchol Pradědu také patří
k největrnějším místům v ČR.
3. Velká kotlina je řazena mezi
nejvýznamnější lokality ve
střední Evropě, zejména botanic-
ky. Byla modelována malým le-
dovcem (resp. firnovým polem)
v době čtvrtohor. Za přírodní re-
zervaci byla vyhlášena již v roce
1955 na ploše 225 ha k ochraně
jedinečných rostlinných spole-
čenstev. Velká kotlina hostí asi
450-500 druhů cévnatých rostlin.

4. Nejvzácnějšími rostlinami
jsou jesenické endemity: jitrocel
černavý sudetský, hvozdík kar-
touzek sudetský (Velká kotlina),
lipnice jesenická, zvonek český

jesenický (Petrovy kameny). Ži-
vočišným endemitem Hrubého
Jeseníku je nenápadný motýl 
okáč menší sudetský. V literatuře
bývá někdy omylem uváděn za
endemit zvonek vousatý. Ten ale
kromě Hrubého Jeseníku roste
i v Alpách a v Norsku. Byl však
zvolen za symbol CHKO Jese-
níky a jeho stylizovaná podoba je
v jejím znaku.

5. Mezi největší zimoviště neto-
pýrů v ČR patří štola pod Jelení
cestou (dnes součást Národní pří-
rodní památky Javorový vrch).
Zjištěno zde bylo 12 druhů a ne-
ní vyloučeno, že se tento počet
zvýší. Odborný výzkum tu probí-
há pravidelně od roku 1971.

6. Nejvyšším bodem Jeseníků je
Praděd (1 491 m), nejnižším
místem hladina říčky Bělé v Mi-
kulovicích (320 m).
7. Nejobjemnějším památným
stromem je lípa zvaná Hadí krá-
lovna v Horní Moravici. Její prim
platí pro celý Moravskoslezský
kraj. Obvod kmene měří 967 cen-
timetrů, lípa na výšku dosahuje 29
metrů a její stáří je odhadováno na
400-500 let. Za památný strom
byla tato lípa velkolistá vyhlášena
v roce 1998. Nejvyšším památ-
ným stromem je jedle bělokorá
zvaná Vévodkyně. Měří 44 metry
a nachází se u silnice asi 1 km pod
Karlovou Studánkou.

8. Nejvyšším vodopádem je
Vysoký vodopád na Studeném po-
toce (přítoku Bělé) nedaleko chaty
Švýcárny. Údajně to byl kdysi
souvislý 45 metrů vysoký stupeň,
než jej povodeň v roce 1880 roz-
rušila na soustavu kaskád.

9. Jedním z nejzajímavějších
útvarů zbylých po kontinentál-
ním zalednění jsou tzv. oblíky.
Jsou to víceméně pravidelně vy-
klenuté nízké kopce na jinak plo-
chém terénu. Na jejich vrcholu je
obvykle skalka nebo balvanité
pole, často s hájkem boru, dubu
či břízy. Oblíky byly vymodelo-
vány ledovcovou erozí z tvrdších
hornin skalního podkladu a na-
jdete je v Žulovské pahorkatině.
V kotlině mezi vrchem Smolný
a obcí Kobylá je nejtypičtější
oblíková krajina v ČR.
10. V Žulovské pahorkatině na-
jdeme i nejpozoruhodnější
útvary zvětrávání žuly. Jde o tzv.
Venušiny misky, oblé prohlubně
o průměru i hloubce až jeden me-
tr (největší skalní mísa má prů-
měr 1,5 metru). Nachází se na 
vrchu Smolný (národní přírodní
památka), v Přírodním parku
Píšťala a pod vrchem Sedmi skal
východně od hradu Kaltenštejna.
Podobné útvary se najdou i jinde
v ČR, ale nejvyvinutější jsou
právě zde.
11. Nejmohutnějším skalním 
útvarem v Jeseníkách jsou Čer-
tovy kameny (690 m), které na-
jdete 3 km severovýchodně od
Jeseníku. Jde o několik žulových
hradeb, přičemž hlavní skála má
výšku až 40 m, šířku 30 m a dél-
ku přes 100 m. Je zpřístupněna
a skýtá rozhled do údolí Bělé, na
východní část Rychlebských hor
a západní část Zlatohorské vr-
choviny.

-05-2015  11.3.2015 15:27  Stránka 23



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2015

24

12. Největší rašeliniště nejen
v Jeseníkách, ale v celém Slez-
sku je Rejvíz (2,5 milionu m3).
Jako přírodní rezervace je chrá-
něno již od roku 1955 na ploše
325 ha. Maximální mocnost raše-
liny dosahuje 6,5 m. Rejvízské
rašeliniště vzniklo před 6-7 tisíci
lety.

13. Největší krupníkové těleso
v ČR je Smrčina poblíž Sobotína.
(Krupník je přeměněná hornina
složená z mastku s příměsí chlori-
tu, dolomitu, magnesitu, popř. kře-
mene. Používal se k výrobě žáro-
vzdorných nádob a cihel, kame-
nických výrobků a plastik; z krup-
níku je mj. zhotoven podstavec
kříže z roku 1800 v poli vsv. od
hřbitova v Rýmařově – pozn. red.)
Na Sobotínsku se nachází více po-
dobných lokalit, upozorňuje na ně
mineralogická naučná stezka.
14. Nejstarší písemně doložená
jeskyně ve střední Evropě je jesky-
ně Na Špičáku. První zmínka po-
chází od Antonia Walle z roku

1430. Amatérsky byla zpřístupněna
v letech 1884-1885, současné zpří-
stupnění je z roku 1955. Jeskyně se
nachází poblíž obce Písečná seve-
rovýchodně od Jeseníku.

15. Nejstaršími lázněmi v Jese-
níkách jsou Velké Losiny. Známy

byly již v 16. století. První lázeň-
ská budova byla postavena roku
1562. Lázně v Karlově Studánce
byly založeny roku 1785, lázně
v Lipové fungují od roku 1840, lá-
zeňské prameny v Jeseníku byly
zachyceny a upraveny v 19. stole-
tí při rozvoji Priessnitzova vodolé-
čebného ústavu a lázně v Bludově
byly otevřeny až v roce 1929,
i když zdejší teplé prameny byly
známy mnohem dříve.

Miloš Zatloukal,
KČT Rýmařov,

Fota zdroj: 
turistika.cz, botany.cz, 

archiv MSK, atlas-cz.logis.cz

Z historie okolních obcí

O statkářce s „prasečí kůží“ a léčivé lípě  
aneb O válce a usmíření statku a chaloupky

Na statku a v chaloupce se nazývá
jedno české klasické dílko zobra-
zující odvěký rozdíl mezi těmi, co
mají své jisté, a těmi, co zápasí
o každý krejcar na živobytí. Na
našich „dědinách“ je to zřejmé na
první pohled. Tak třeba velký
a výstavný statek č. 61 v Lomnici
je něco jiného než chaloupka č. 59
o tři sta kroků dál, byť mají stejně
starou a společnou historii.
Statek je původní vrchnostenský
dvůr pánů ze Sovince a ta chalupa
byla sídlem poklasného na statku,
k čemuž se po dobu dvou století
jaksi bokem přibíralo čarodějnic-
tví, léčitelství a zapovězené babic-
tví, čili pomoc při porodech. S tím
byly po staletí spojovány rodiny
Müllerů a Scholzů. Ti na statku se
jmenovali Tostové a pak též
Pummové.
Statkáři tvrdili, že ze strany cha-
loupky byla proti nim vedena sou-
stavná válka vyvolaná závistí,
temnými silami a silnou záští.
Projevovalo se to nemocemi do-
bytka, malou užitkovostí, špatným
klíčením a pak zase předčasným

zavadáním vzrostlého obilí. Nej-
horší ze všeho byly údajné čaro-
dějnické útoky na zdraví statkářů:
kašlali, měli průjmy a někteří 
údajně již od mládí špatně viděli
a slyšeli. Tedy prý.
Vše završilo tragické neštěstí při
zabíjačce na statku. Bylo to trochu
nakvap: sádelnatý krmník začal
(díky čárám, jak jinak) nějak
chřadnout, a tak musel pod nůž
bez ohledu na jarní počasí.
Zabíjačka, to je kvalt a shon a by-
lo tomu tak i u Pummů. Mezi roz-
jařenými pomocníky v kuchyni se
motaly děti, vyjevené z toho
mumraje, marně je někdo stále na-
pomínal. A právě zde se to stalo.
Kdosi přenášel hrnec plný horké-
ho rozpuštěného sádla, když se
mu pod nohy připletla dcerka
Marie a nešťastný nosič vylil snad
celý hrnec na malou dívčí posta-
vičku. Od hlavy k patě měla
v mžiku celou zadní část těla jed-
nu ránu, bolestí pronikající snad
až do kostí...
Nastala panika, nelidské vytí trpí-
cí dívky a zároveň otázka, jak jí

pomoci. Po chvilce zmatku z ní
strhli oblečení i s opařenou kůží
a mistr řeznický ležící krvavé tě-
líčko zasypával plnými hrstmi so-
li.... Pohoršujete se? Jenže jedině
on byl schopen nějakého činu, 
ostatní kvíleli, nadávali si a vzá-
jemně se obviňovali.
Čtenář se bude asi divit, ale díven-
ka to přežila. Za cenu strašlivých
bolestí po dlouhou dobu. Že by ta
hrubá sůl nějak dezinfikovala?
Přibyl ještě další faktor. Nešťastní
rodiče se překonali a jako k po-
slední možné pomoci se obrátili
na odvěké nepřátele, „čarodějní-
ky“ Müllery. Když už selhali nej-
různější věhlasní léčitelé z blízka
i z dáli, ba i opravdový lékař
z Rýmařova.
Müllerová souhlasila a šla k lípě
rostoucí od roku 1749 poblíž stat-
ku rodiny Bernthových (za býva-
lou poštou), jejíž sazenice byla do
Lomnice dovezena ze Slezska
a zasazena na důkaz přijetí kato-
lictví – to byla podmínka pro ná-
vrat z emigrace. Ve Slezsku to ne-
byla lípa kdejaká, její semena prý

procházela z biblické Golgoty, jak
tradoval tamější klášter. Z toho se
také odvozovaly léčivé vlastnosti.
Léčitelka nalámala větvičky z lí-
py, oloupala je a mokrým lýkem
obkládala zkornatělou a zčernalou
spálenou kůži na dívčiných zá-
dech. A ono to pomohlo! Pravda,
zčernalé kůže se do konce života
nezbavila. Neprovdala se nikdy,
každý o jejím handicapu věděl (ří-
kali jí „prasečí kůže“), přesto se
podle matriky dožila na svou dobu
vysokého věku 67 let!
Jak to bylo dál? Podezřelým léči-
telům Müllerům se rozrostla kli-
entela, když jejich služeb využíva-
li „lepší lidé“. A hlavně byla smí-
rem zakončena více jak dvousetle-
tá válka statku č. 61 a chaloupky 
č. 59.
Léčivá lípa dodnes stojí na svém
místě, má letos 266 let a je to ve
kmenu už „pěkný cvalík“. Koruna
by chtěla prořezat a ke stromu dát
informační tabulku. Hlavně aby
strom nenapadli třeba mravenci
a nemusel se pokácet... 

Fota a text: Jaroslav Chytil

Statek č. 61, původně sídlo hospodářského panského dvora již roku
1559. Roku 1776 rozprodán. Zbytek vlastnila rodina Tostů a Pummů.

Chaloupka č. 59, stavení panského poklasného ze dvora bývalo po-
dezíráno z provozování léčitelských a čarodějnických praktik, zejmé-
na v době, kdy zde bydlela rodina Müllerů a Scholzů (od roku 1698),
které byly přísně sledovány.
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Sport

Výsledkový servis běžeckého lyžování - únor 2015

13. února Koláčkový závod – „Flemda aréna“
15. února I. kolo MSP - Nová Ves (krajský závod)

20. - 22. února Jesenická magistrála - Rýmařovská 20
21. února MČR dorostu - Horní Mísečky
21. února III. kolo MSP - Dolní Lomná

27. února - 1. března MČR staršího žactva – Vrchlabí

Koláčkový závod: Sladká odměna pro všechny účastníky
13. února
V pátek připravil oddíl běžeckého lyžování přede-
vším pro mladší nadšence bílé stopy veřejný závod
klasickou technikou, obohacený o dovednostní
prvky (slalom, podjezd, otočku, vlny), které nejen
prověří závodníky v jejich obratnosti na lyžích, ale

dodají i na divácké atraktivnosti.
Věříme, že se závod všem závodníkům líbil a do
dalšího ročníku přibudou další nadšenci, kteří při-
jdou zabojovat o sladké odměny v podobě koláčů
a frgálů z Rýmařovské pekárny, jež byla jedním ze
sponzorů.

Cenné body z krajského závodu do Moravskoslezského poháru
15. února a 21. února
Pro nedostatek sněhové pokrývky na tratích ski klubu v Břidličné
musel být 44. ročník závodu Hutnická vločka a přebor
Moravskoslezského kraje přeložen do běžeckého areálu SKP
Olomouc v Nové Vsi u Rýmařova.
Účastníci se sešli v neděli 15. února v hojném počtu a získávali cen-
né kovy již od nejmladších kategorií: Týna Baslarová (1. místo),
Marek Sázel (2. místo), František Sázel (2. místo), Natálie
Struhárová (2. místo), Petr Andrýsek (3. místo), Marek Sedláček
(1. místo), Adam Továrek (3. místo), Lada Přecechtělová (1. mís-
to). V početné kategorii mužů ovládli všechna tři první místa členo-
vé našeho Ski klubu RD Rýmařov - Václav Sedláček (1. místo),
Štěpán Sedláček (2. místo ) a Luděk Macháček (3. místo). 
Získávaly se však i cenné body do Moravskoslezského poháru, který
měl své pokračování o týden později v Dolní Lomné, kde se jel po-
slední, třetí závod MSK. Zlaté pozice ve svých kategoriích vybojova-

li František Sázel, Petr Andrýsek a Tereza Krejčí, stříbrné Renáta
Andrýsková, Ondřej Baslar, Karolína Ryšková a Adam Továrek
a bronzové Tomáš Sedlář, Natálie Struhárová a Alice Casciani.

V celkovém hodnocení Moravskoslezského poháru z 24 pohárů
získal 11 Ski klub RD Rýmařov:
žačky mladší: Renáta Andrýsková - 2. místo
žáci mladší: Ondřej Baslar - 2. místo, 

Tomáš Sedlář - 3. místo
žačky starší: Karolína Ryšková - 2. místo, 

Natálie Struhárová - 2. místo
žáci starší: Petr Andrýsek - 2. místo
dorostenky ml.: Tereza Krejčí - 1. místo, Alice Casciani - 3. místo
dorostenci ml.: Marek Sedláček - 1. místo, 

Adam Továrek - 3. místo
dorostenky st.: Lada Přecechtělová - 1. místo

Jesenická magistrála – Rýmařovská 20
21. února
V areálu Flemmichovy zahrady byl 21. února hromadným startem
zahájen druhý ročník Rýmařovské 20 po Jesenické magistrále, pořá-
daný Ski klubem RD Rýmařov v rámci projektu Jesenická magistrá-
la, který je realizován Moravskoslezským krajem a jeho partnery
a spolufinancován Evropskou unií. Jesenická magistrála je zaměřena
na podporu běžeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení

volného času v Jeseníkách. Hlavní myšlenkou je propojit upravova-
né lyžařské běžecké trasy v celých Jeseníkách, včetně jejich využití
mimo zimní sezónu. 
Na trase dlouhé dvacet kilometrů s jednou občerstvovací stanicí změ-
řilo své síly sedm desítek závodníků různých věkových kategorií.
Prvenství vybojoval Milan Matoušek ze šumperského klubu s časem
1:02:49 a druhým v pořadí byl Luděk Macháček z rýmařovského
klubu se ztrátou pouhých 8 sekund. V kategorii žen obsadila Eva
Holubová (Sovišová) krásné třetí místo.
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Závodu se účastnili i mladší závodníci, pro které byly připraveny tra-
tě v areálu „Flemda arény“. Běžecké stopy na osvětleném okruhu,
které udržuje a využívá ke svým tréninkům oddíl Ski klubu RD
Rýmařov (RDRY), může po celou zimní sezónu zdarma využívat i ši-
roká veřejnost.

Na trati dlouhé 500 m získala 2. místo Petra Zahradníková, 3. mís-
to Veronika Rožňáková, 1. místo Matěj Fryblík a 3. místo Marek
Sázel, na kilometrové trati pak 2. místo Klára Slováková a 3. místo
Eduard Casciani. Na dvoukilometrové trati vybojovala 2. místo
Kristýna Gromusová a 1. místo Vojtěch Gerhard.

20. - 22. února, 27. února - 1. března
Na Horních Mísečkách (20. - 22. 2.) a ve Vrchlabí (27. 2. - 1. 3.) se ko-
naly závody Mistrovství ČR v běhu na lyžích, v nichž byli vidět i do-
rostenci, dorostenky, starší žáci a žákyně ze Ski klubu RD Rýmařov. 
Mladší dorostenec Marek Sedláček ve ski crossu vybojoval cenné
13. místo, na které navázal 19. místem v klasickém sprinterském zá-
vodě. Do čtvrtfinále sprintu postoupila z 25. pozice i Lada
Přecechtělová, dvacátá z kvalifikace ski crossu.
O týden později vybojovali postup do čtvrtfinálových jízd také starší
žáci Petr Andrýsek (celkově 19. místo), Karolína Ryšková

(18. místo), Lucie Ondráková (22. místo) a Natálie Struhárová
(28. místo). Na zmrzlé vrchlabské trati se v sobotu 28. února závodi-
lo klasickou technikou na tří- a čtyřkilometrových okruzích. Karolína
Ryšková dojela do cíle na 11. pozici, 26. finišovala Lucka
Ondráková. V kategorii starších děvčat obsadila Natálie Struhárová
25. příčku a Petr Andrýsek v závodě kluků předvedl dravý, bojovný
výkon a obsadil vynikající 7. místo. Chuť závodit ukázal i o den po-
zději na prvním úseku krajské štafety, v níž s kolegy z Dolní Lomné
dojeli na 9. příčce.
Fota a text: Ladislav Baslar, Štěpán Sedláček - Ski klub RD Rýmařov

MČR dorostu a žactva: Dorostenci i žáci bodovali ve sprinterských závodech

www.skiklubrymarov.cz
Václav Sedláček ovládl SkiTour i Jesenickou 70

Titul nejlepšího tuzemského dálkového běž-
ce na lyžích zůstane i nadále v Rýmařově,
protože Václavu Sedláčkovi se podařilo ob-

hájit celkové vítězství v seriálu SkiTour.
Potvrdila se přitom známá sportovní poučka,
že obhajoba titulu je vždy těžší než samotné

vítězství. V předloňské sezóně, kdy
Vašek seriál vyhrál poprvé (v minu-
lém roce se kvůli nedostatku sněhu
ani jedna z etap SkiTour neuskutečni-
la), bylo jeho první místo suverénní
a bodový náskok drtivý. O to drama-
tičtější bylo aktuální přetahování
dvou Rýmařováků o celkové prven-
ství. Doslova jako klíště se totiž při
Karlovické 50 i JeLyManovi Václava
Sedláčka držel Pavel Ondrášek.
Václav sice ve Velkých Karlovicích
vybojoval 2. místo, a Pavla tak o čtyři
příčky předběhl, v celkovém bodová-
ní SkiTour ovšem před finálovým
Jesenickým lyžařským maratonem,
tedy čtyřicetikilometrovým JeLyMa-
nem, který se jezdí na Paprsku a čás-
tečně i za hranicemi s Polskem, vedl
Pavel Ondrášek o 25 bodů.
Dramatičtější vyvrcholení si tedy or-
ganizátoři seriálu nemohli přát, proto-
že o celkovém vítězi se rozhodovalo
až v závěrečném stoupání a prudkém
sjezdu do finiše. S hromovým výkři-
kem protnul cílovou čáru jako první
Václav Sedláček, Pavel Ondrášek byl
o pouhé tři vteřiny pomalejší. Tento
nepatrný časový rozdíl znamenal zisk

4 000 bodů pro Sedláčka a 3 900 pro
Ondráška. V konečném součtu pak Vašek
zvítězil se ziskem 15 905 bodů před druhým
Pavlem (15 825 bodů). Jistě stojí za zmínku,
že Pavel Ondrášek jen dva dny po dokonče-
ní SkiTour odcestoval do Švédska, aby 
8. března vybojoval obdivuhodné 134. místo
v legendárním Vasově běhu.
V cíli vítěz prohlásil: „S klukama jsme si na-
mazali stejně, takže jsme si to v závěrečném
kopci a sjezdu rozdali se vším všudy. Bylo to
extrémně těžké, takže jsem se snažil v závě-
rečném stoupání vystupňovat tempo, a vyšlo
to.“
Vítězstvím ve SkiTour se ale Václav
Sedláček s úspěšnou sezónou ještě nerozlou-
čil. Už o týden později (8. března) se posta-
vil na start Jesenické 70, která při extrémním
převýšení vede závodníky ze Skřítku na
Červenohorské sedlo a zpátky. Při sluneč-
ném počasí, ale za velmi složitých podmínek
zaviněných čerstvě napadaným vlhkým a po-
malým sněhem dokázal Vašek zvítězit o té-
měř 7 minut před druhým Viktorem
Novotným. Rýmařovský běžec v cíli s úsmě-
vem sděloval, že se při závodě kochal krása-
mi Jeseníků a v podstatě většinu trati jen tak
obešel, což mu ovšem věřil málokdo, proto-
že uběhnout dlouhou a náročnou trať za 
4 a půl hodiny je přinejmenším velmi svižná
procházka. 

Foto a text: Štěpán Sedláček
„Cílem jsem proletěl jako zvíře,“ prohlásil vítěz
JeLyMana a celé SkiTour
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V Rýmařově se sešli nejlepší střelci republiky v otočných disciplínách
Ve dnech 21. a 22. února se ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ
Rýmařov sešla střelecká špička České republiky v otočných pistolo-
vých disciplínách na Mistrovství republiky ve standardní vzduchové
pistoli 40 ran (viz minulé číslo Horizontu). Poté následovala Velká ce-
na Moravy v disciplínách rychlopalná vzduchová pistole (RVzPi)
2x30 ran a sportovní vzduchová pistole (SpVzPi) 30+30 ran. Závod se
střílel současně jako finále tříkolového Poháru Gymnázia Rýmařov.
V disciplíně RVzPi zastřílel vynikajícím způsobem střelec SSK
Policie ČR Ostrava Lukáš Skoumal, který vyhrál výkonem 585 bodů
a přestřílel tím nejen dorostenecký rekord chomutovského Jakuba
Klečky z roku 2013 (579 bodů), ale i juniorský rekord ČR z roku

2004, který drží opavský Ivo
Bittner (583 bodů). Na dalších
místech skončili Jakub Petřek
(579 bodů) a Martin Chovančík
(574 bodů) z Rožnova.
Ještě k překvapivějšímu výkonu
došlo v disciplíně SpVzPi v kate-
gorii dorostenců. Ve svém vůbec
prvním závodě v této disciplíně
s převahou tří bodů zvítězil nej-
mladší Jan Vildomec z Opavy
(561 bodů) před Vojtěchem
Hejnou a Lukášem Skoumalem
z Ostravy. Nutno však pozname-
nat, že i přes svůj nízký věk je
Honza zkušeným závodníkem

v disciplíně vzduchová
pistole. Výkon všech tří
byl lepší než stávající re-
kord ČR (550 bodů)
v držení Šimona Brázdy
z SSK TOS Kuřim. 
V ženách v téže disciplí-
ně suverénně zvítězila
naše Jitka Ježková výko-
nem 552 bodů před pol-
skou závodnicí Wiolet-
tou Mazur a rožnov-
skou Valerií Krkoško-
vou. V mužích se (výji-
mečně) dařilo mé ma-
ličkosti (564 bodů) před
Janem Hlásníkem (SSK
Policie ČR Ostrava) a Ja-
kubem Petřekem z Rož-

nova (oba 561 bodů).
Závody Poháru Gymnázia Rýmařov v letošním roce „povýšily“ na
mezinárodní, když se podařilo navázat spolupráci s polským
Slezským svazem sportovní střelby v Katovicích, především z KBS
Pszczyna. Škoda jen že s blížícím se mistrovstvím Evropy se kvůli
přípravě nemohli finále zúčastnit ti nejlepší. Přesto výkon polské re-
prezentantky, bronzové medailistky ME v Moskvě a účastnice OH
v Londýně Beaty Bartkow-Kwiatkowské v prvním kole poháru v dis-
ciplíně SpVzPi (583 bodů), kterým bohatě překonala český rekord,
zůstává ozdobou závodu.
Hlavními sponzory akce byli:
- firma Sprint Rýmařov Ing. Michala Rampuly
- firma Lenia, spol. s r. o.
- firma Indus, spol. s r. o.
- firma Schulz Bohumín
- firma Hanák fórum
- firma Michal Ihnát - prodej a servis výpočetní 

a telekomunikační techniky
- zvukovou aparaturu zapůjčilo SVČ Rýmařov
Všem děkujeme.

Stručné výsledky jsou v následujících tabulkách:

Beata Bartkow-Kwiatkowska

Vítězové SpVzPi v kategorii dorostu.
Zleva Vojtěch Hejna, Jan Vildomec a Lu-
káš Skoumal

Fota a text: Štefan Janošťák
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Železník je nejlepším koněm historie
Alespoň podle ankety časopisu
Jezdectví, jejíž výsledky byly vy-
hlášeny 28. února v pražském pa-
láci na Žofíně. XII. ročník galave-
čera parkurového a dostihového
sportu Koně na Žofíně se konal
pod záštitou ministra zemědělství
Ing. Mariana Jurečky.
Železník, anglický plnokrevník
narozený 29. dubna 1978 ve slo-
venském Šamoríně, s naprostou
převahou zvítězil nad druhým
Korokem a třetím v pořadí
Darsalamem. Cenu v žofínském
paláci přebíral žokej Josef Váňa
a majitel koně František Novák.
Veleúspěšná dostihová kariéra
čtyřnásobného vítěze Velké par-
dubické (v letech 1987, 1988,
1989 a 1991) pod vedením trené-
ra MVDr. Čestmíra Olehly tak ne-
ztratila lesk ani po více než deseti
letech, jež uplynuly od Železní-
kova úhynu (22. prosince 2004
v Malé Morávce).
Čtvrtého vítězství ve Velké pardu-
bické dosáhl v roce 1991, po dvou
prvních místech v přípravných
dostizích. Toto prvenství navíc
vybojoval v dech beroucím a pa-

mátném dostihu po pádu na
Poplerově skoku a dramatickém
finiši v závěru. Železník s Jose-
fem Váňou překonali i největšího
konkurenta Draka s Václavem
Chaloupkou. Tímto heroickým
výkonem se ve svých třinácti le-
tech dostal Železník na vrchol
možných úspěchů dostihového
koně.
Poslední vítězství se datuje k čer-
vnu roku 1992, kdy ve čtrnácti le-
tech zcela ovládl kvalifikační do-
stih na 92. ročník Velké pardubic-
ké. Laická i odborná veřejnost je
dodnes přesvědčena, že nebýt 
anarchistů, kteří vběhli během do-
stihu na dráhu a ovlivnili jeho
průběh, zejména pak náběh na
nejobávanější překážku, velký
Taxis, Železník mohl svůj osmý
start ve Velké pardubické promě-
nit v páté vítězství. 
Železník za svou dostihovou kari-
éru, započatou v roce 1981, star-
toval celkem v osmapadesáti do-
stizích a ve třiceti z nich zvítězil.
K tomuto úctyhodnému číslu tře-
ba připočíst třináct dalších umís-
tění. Již za svého aktivního dosti-

hového života
byl dekorován
koněm roku, a to
v letech 1987,
1989 a 1991.
V roce 1992 byl
vyhlášen koněm
století. I po tolika
letech, startech
a úspěších mno-
ha jiných koní
v novodobé his-
torii Velké pardu-
bické, jako byli
Peruán, Registá-
na, Sixteen či
v posledních letech Orphee des
Blins, je z výsledku ankety patrné,
že lidé na tohoto výjimečného ko-
ně nezapomněli. 
Železník si po ukončení závodní
kariéry kvůli zranění nohy dva
týdny po smolné Velké pardubic-
ké v roce 1992 užíval zasloužené-
ho odpočinku ve Světlé Hoře.
Poslední roky života prožil
v Malé Morávce u Rýmařova, kde
byl po svém úhynu ve věku šesta-
dvaceti let, což je u dostihového
koně, zejména u steeplera, oprav-

du vysoký věk, pochován v areálu
zdejší dostihové stáje. Díky bra-
trům Novákovým se mohou ná-
vštěvníci zastavit a zavzpomínat
na nejlepšího koně v historii
u malého kamenného pomníčku. 
Na XII. ročníku slavnostního ve-
čera Koně na Žofíně byli krom ji-
ného vyhlášeni nejúspěšnější par-
kuroví, rovinoví a překážkoví ko-
ně, jezdci a trenéři v jednotlivých
dostihových disciplínách za uply-
nulý rok. 

Miroslav Škoda

Fotbaloví dorostenci v přípravných zápasech zatím bez porážky
FK Šternberk – TJ Jiskra Rýmařov 4:5 (3:1)
V neděli 7. února si naši dorostenci opět oblékli dresy a vyběhli na 
umělý trávník ve Šternberku, kde se utkali s domácím mužstvem.
Sestava: Kubját - Raušer, Lesák, Cabák, Kováč, Seifert, Vajdík,
Urbánek, Král, Kopeček D. a Tomeček. Branky: 2x Lesák, 2x Kopeček
D., Vajdík.

FK Krnov – TJ Jiskra Rýmařov 0:3 (0:0)
V sobotu 14. února sehráli dorostenci Rýmařova přípravný zápas na
půdě divizního Krnova. Kvůli zdravotní indispozici nemohl s muž-
stvem jet trenér Tomáš Durna, a jeho roli tak převzal trenér našeho
A týmu mužů Milan Furik.
Zápas se od začátku vyvíjel lépe pro favority z Krnova, kteří hrají mo-
ravskoslezskou divizi. Tlačili a dávali našim hráčům lekci z kombina-
ce. Hostující Jiskra čelila mnoha útokům, ale nedá se říct, že by jen brá-
nila. Hosté se snažili vytvářet si šance, ale přes krnovskou obranu to
nebylo jednoduché. Jedinou větší šancí Rýmařova v první polovině byl
protiútok, který zakončil střelou z voleje Adam Vajdík, bohužel bránu

domácích minul.
Ve druhém poločase se naši hráči osmělili a začali si vytvářet více šan-
cí. Jednu z nich v 75. minutě zužitkoval Kováč po přihrávce Cabáka.
Zhruba o deset minut později opět Jiskra předvedla protiútok, který gó-
lem zakončil Jiří Lesák. V závěru utkání už domácí nebyli tak aktivní,
až na jednu šanci, kterou ovšem Jakub Hrubý nedotáhl do konce. Jiskra
v 83. minutě skórovala potřetí, když se po akci ve vápně nejlépe zori-
entoval Adam Vajdík, jehož střelu brankář dokázal vytěsnit, ale doráž-
ku Pavla Zifčáka už nikoliv. Zápas se hrál v rychlém tempu a hosté si
z něj odvezli hodně zkušeností.
Sestava: Kubját - Raušer, Skrutek, Zifčák, Sudek, Seifert, Vajdík,
Cabák, Kováč, Lesák, Tomeček, Dan Kopeček.

FK Mohelnice – TJ Jiskra Rýmařov 2:5 (2:0)
V sobotu 28. února sehráli rýmařovští dorostenci další přípravný zápas,
tentokrát na půdě Mohelnice, která hraje krajský přebor. V první půli
si hosté vytvářeli šance a dávali obraně pořádně zabrat. Rýmařovští
hrozili převážně z „brejkových“ situací, ale žádná neskončila gólem.

Fota: archiv M. Škody
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Pak zaúřadovali domácí, když se před koncem poločasu dvakrát trefili
do sítě hostů.
Ve druhém poločase už diktovali tempo rýmařovští hráči. Vytvářeli si
daleko více šancí a jednu z nich proměnil ve 48. minutě po nahrávce
Lesáka David Furik. O minutu později se radovali hosté znovu, když
Urbánek nalezl svou přihrávkou Lesáka a ten se nemýlil. Domácí už
neměli takovou převahu jako v prvním poločase, ale přesto se dokáza-
li po kombinaci dostat do vápna, kde přišel faul a následně pokutový
kop. Naštěstí brankář Kubját penaltu chytil. O obrat zápasu se postaral
v 67. minutě Tomeček, který využil nahrávku od Jirky Lesáka. 
V 76. minutě se skóre navýšilo na 4:2, když velice aktivně hrající
Lesák opět našel přihrávkou Němce a ten šanci proměnil. Hosté se tla-
čili do mnoha šancí a bylo na nich znát, že chtějí svého soupeře pora-
zit. Dostali také výhodu pokutového kopu, kterého se zhostil Jiří
Lesák, ale penaltu neproměnil. Své zaváhání napravil v 85. minutě,
když zužitkoval přihrávku Němce a stanovil konečný stav 5:2. 
Sestava: Kubját - Cabák, Zifčák, Kováč, Furik, Král, Urbánek, Lesák,
Vajdík, Raušer, Němec, Tomeček.

FK Jeseník – TJ Jiskra Rýmařov 2:5 (1:2)
V sobotu 7. března se naši dorostenci předvedli na hřišti Jeseníku a zápas

to byl velice zajímavý. Už v úvodu utkání se Jiskra dostala do vedení gó-
lem Lesáka, který využil hlavičkového sklepnutí od Němce. Domácí hrá-
či, hrající moravskoslezskou divizi, se snažili o kombinační fotbal a sna-
ha držet míč byla z jejich strany více než patrná. Rýmařovským tak ne-
zbývala jiná možnost než hrát z pozorné obrany a čekat na zaváhání sou-
peře. To přišlo ve 21. minutě, kdy Lesák poslal míč mezi obránce hostu-
jících na Tomáše Němce, který si už tváří v tvář brankáři věděl rady.
Netrvalo však dlouho a naši mladíci o dvougólový náskok přišli, když si
Vajdík ve 35. minutě dal nešťastnou tečí vlastní branku.
Jeseník byl i ve druhé půli lepším celkem, ale hra byla chaotická a neu-
rovnaná z obou stran. Vzhledem k množství šancí se čekalo na to, kdo
dá branku jako první. Šťastnější byl nakonec náš výběr, když se deset
minut po zahájení druhého poločasu po chybě domácího brankáře po-
druhé dokázal prosadit Němec. Útoky se přelévaly z jedné strany na
druhou a domácí se dostali zpět do zápasu v 66. minutě, když domácí
útočník zakončil pěknou kombinační akci a upravil skóre na 2:3.
Patnáct minut před koncem utkání Vajdík ve vápně doklepl po stan-
dardní situaci míč do brány a vzápětí se hráči dočkali ještě jedné trefy,
a to z kopaček našeho Dominika Raušera.
Sestava: Kubját – Němec, Cabák, Skrutek, Zifčák, Urbánek (Raušer),
Lesák, Vajdík, Kováč, Tomeček, Němec. Tomáš Durna

Nejmenší fotbalisté zabojovali na turnaji v Bruntále
V sobotu 7. března se v Bruntále uskutečnil první ročník turnaje fot-
balových školiček pod názvem Bruntál cup 2015 pro fotbalisty roč-
níku 2009 a mladší. Tohoto turnaje se zúčastnilo šest družstev: tři tý-
my Slavoje Olympia Bruntál, FK Šternberk, SK Zátor a nejmladší
fotbalisté Jiskry Rýmařov. Ačkoliv to byl pro naše fotbalisty první
turnaj, nezklamali a po bojovných výkonech obsadili s jednou pro-
hrou 4. místo. 
Sestava: Radim Přecechtěl, Martin Vavřička, Robert Casciani, Jakub
Krhovský, Michal Bittner, Štěpán Hrnčíř a Miroslav Papcun.

Výsledky:
Jiskra Rýmařov - SK Zátor 0:0
Jiskra Rýmařov - Bruntál A 2:1
Jiskra Rýmařov - Bruntál B 2:2
Jiskra Rýmařov - Bruntál C 0:0
Jiskra Rýmařov - FK Šternberk 0:1

Konečné pořadí:
1. FK Šternberk 
2. FC Slavoj Olympia Bruntál A
3. SK Zátor 
4. Jiskra Rýmařov 
5. FC Slavoj Olympia Bruntál B
6. FC Slavoj Olympia Bruntál C

Turnaj fotbalových školiček měl velmi dobrou úroveň a účel splnil
nad očekávání. Díky patří i rodičům, kteří pomohli s dopravou a ta-
ké s povzbuzováním svých ratolestí při utkáních.

Trenér Radim Přecechtěl a vedoucí družstva Petra Húšťavová

Foto: archiv R. Přecechtěla 

Vítězem okresního přeboru v hokeji je Rýmařov
Okresní přebor se hrál turnajovým způsobem. První kolo proběhlo
29. listopadu na zimním stadionu v Horním Benešově, druhé 13. pro-
since v Rýmařově a třetí turnaj 3. ledna v Bruntále.

Konečná tabulka okresního přeboru 2014–2015:
1. SK Slovan Rýmařov 6 3 2 1 26:14 8
2. TJ Horní Benešov B 6 2 3 1 19:6 7
3. HC Hazardéři Bruntál 6 3 1 2 20:16 7
4. HC Staré Město u Br. 6 1 0 5 23:31 2

Vítězem okresního přeboru se překvapivě stalo družstvo SK Slovan
Rýmařov, složené z výběru Rýmařovské hokejové ligy, z mladých
a perspektivních hráčů, které vedli trenér Miroslav Merva a vedoucí
družstva Bohumil Mořkovský. 
Složení družstva: brankáři Martin Ilnický a Michal Kaláb, hráči
Dominik Šašinka, Radek Šašinka, Tomáš Žakovčík, Jakub Čada,
David Čada, Pavel Merva, Jan Vlásek, Václav Vlásek, Miroslav
Mušálek, Martin Lašák, Tomáš Procházka, Marek Ryška, David Klíč,
Ondřej Krupa a Jan Šuba.
S tímto kádrem, doplněným o další talentované hráče, by chtěli rý-

mařovští hokejisté pokračovat v dalších soutěžích okresního přeboru.
Za výkon současného mužstva vedení hráčům děkuje a přeje jim hod-
ně sportovních úspěchů. 
V úterý 10. března převzal SK Slovan Rýmařov v Bruntále putovní
pohár Přeborníka okresu z rukou prezidenta OSLH Bruntál Josefa
Živčáka. Martin Ftáček
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Okresní turnaj ve futsale
V pondělí 23. února se Gymnázium a SOŠ Rýmařov zúčastnilo 
okresního kola ve futsale v Bruntále. Do turnaje se kvalifikovaly čty-
ři nejlepší celky z okrskových turnajů. Naši žáci postoupili do okres-
ního finále společně s Gymnáziem Bruntál. Naše družstvo, přestože
bylo kvůli nemoci několika hráčů citelně oslabeno, si vedlo výborně.
V prvním zápase přeboru podalo bojovný výkon a remizovalo 5:5 se
SPŠ a SZTŠ Krnov. Dále porazilo zaslouženě Gymnázium Bruntál
i Gymnázium Krnov. Celkově jsme skončili na druhém místě a od
postupu do krajského přeboru nás dělilo jen skóre z odehraných zá-
pasů celého turnaje. Foto a text: P. Staněk
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Přípravky fotbalové Jiskry halovými přeborníky okresu
Poslední dva únorové víkendy patřily
v bruntálské sportovní hale turnaji v kopané
starší a mladší přípravky O přeborníka OFS
Bruntál. 

Nejdříve se do bojů zapojila starší přípravka
složená z kluků a holek ročníku narození
2004, doplněná hráči ročníku 2005. Dvanáct
družstev z celého okresu zápolilo po celou
sobotu o titul nejlepšího halového týmu 
okresu Bruntál. Pořadatelé rozdělili družstva
do dvou šestičlenných skupin, v nichž bojo-
valo systémem každý s každým o dvě postu-
pová místa do semifinále a nasazení do utká-
ní o konečné pořadí. Ve skupině A si vedli

výborně mladí fotbalisté FC Slavoj Olympia
Bruntál, kteří nepoznali hořkost porážky.
Vyrovnaný boj byl o druhé postupové místo
do semifinále, kam se nakonec protlačili za-
slouženě naši hráči pod vedením Pavla
Žváčka a Mgr. Petra Pally ve složení Jiří
Palla, Matěj Papaj, Sebastian Schwarz,
Eliška Bubelová, Ondřej Hrabina, Filip
Köhler, Tomáš Palys, Roman Drábek a Jakub
Černý. Skupinu B ovládl krnovský tým před
hráči z Vrbna pod Pradědem. V semifinálo-
vém utkání jsme si připsali vítězství nad
Krnovem 2:0 a zajistili si postup do finále,
v němž jsme narazili na Vrbno, které překva-
pivě vyřadilo v penaltovém rozstřelu

Bruntál. Opatrné finále skončilo bezbranko-
vou remízou. V následujícím penaltového
rozstřelu jsme však byli úspěšnější a získali
titul přeborníka OFS Bruntál 2015 v halové
kopané. 

Konečné pořadí: 1. Jiskra Rýmařov, 2. So-
kol Vrbno pod Pradědem, 3. FC Slavoj
Olympia Bruntál A, 4. FK Krnov, 5. Juventus
Bruntál, 6. Avízo Město Albrechtice, 7. TJ
Břidličná A, 8. FC Slavoj Olympia Bruntál
B, 9. Sokol Stará Ves, 10. SK Zátor, 11. TJ
Břidličná B, 12. Sokol Třemešná.

Následující víkend patřila hala mladší pří-
pravce a hráčům ročníku narození 2006
a mladším. Celkem devět mužstev zápolilo
v bruntálské sportovní hale náročným systé-
mem každý s každým. Zaplněná bruntálská
hala viděla od prvního turnajového duelu
nádherná utkání. Výtečně si na turnaji vedli
malí fotbalisté Rýmařova pod vedením
Kamila a Romany Furikových v sestavě Jana
Batoušková, Tomáš Furik, Roland Wenzel,
Marcel Mihál, Sebastian Oliš, Tomáš Polach,
Vít Novosad, Eathan Mark Pospíšil a Vojtěch
Strouhal, kteří od začátku turnaje kráčeli za
ziskem zlatých medailí a zaváhali pouze re-
mízou v úvodním utkání s Vrbnem. Velmi
dobře si vedl také úzký kádr krnovské mlad-
ší přípravky, který nakonec dosáhl na druhé
místo. Finálové utkání bylo ozdobou tohoto
turnaje a naši hráči v něm vyhráli 1:0. Titul
halového přeborníka tak i v této kategorii pu-
toval do Rýmařova. V závěru vydařeného
turnaje byly vyhlášeny individuální ceny.
Pohár pro nejlepšího střelce si vystřílel náš
hráč Roland Wenzel. 

Konečné pořadí: 1. Jiskra Rýmařov, 2. FK
Krnov, 3. Juventus Bruntál, 4. Sokol Vrbno
p. P., 5. TJ Břidličná, 6. FC Slavoj Olympia
Bruntál, 7. Avízo M. Albrechtice, 8. TJ Horní
Benešov, 9. SK Zátor.

Foto a text: výbor FO Jiskra RýmařovMladší přípravka
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