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Mûstské sluÏby vyhla‰ují termíny 
jarních mobilních svozÛ

Deník Herthy Zuppinger ze zbourané 
janovické ‰pulkárny zpátky v R˘mafiovû

MaheÀáci na správné adrese aneb 
Ochotníci v lechtivé komedii

Kam a kdy k lékafii: Aktualizovan˘ 
seznam r˘mafiovsk˘ch ambulancí

Ve Skiareálu Stará Ves se uskuteãnil 
lyÏafisk˘ karneval se závody ve slalomu

ročník XVII .
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První letošní vítání dětí

Zleva: Jan a Gabriela Vagnerovi, Emma Vasarábová, Anastázie Strnadelová, Anna Púčiková, Adéla Valová, Viktor Martinka a Klára Klimešová

Zleva: Kryštof Benčík, Tadeáš Matas, Viktor Kaluža, Adéla Klišíková, Dominik Baštrnák, Vanesa Bartková, Agáta Janošková
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Pár slov... o staromilství
Tak jsem asi staromilec, tedy alespoň v některých případech. V ob-
lasti estetického pohledu na ženu však nekompromisní. Nespočinu
lahodným pohledem na mistryni ve vzpírání a neocením křivky jejích
svalů. Mám prostě ženu spojenu s jistými atributy a do očí bijící od-
lišnosti od této mé představy mi vadí. 
Musel jsem však před pár dny konfrontovat svůj pohled s pohledem
skupiny mladých mužů a mé staromilství bylo podtrženo. Jsem uči-
tel a očekával jsem zrovna svou třídu na hodině tělocviku. Chystal
jsem v kabinetě pomůcky, děti pubertálního věku chodily kolem mě
a já zaslechl několik vulgárních slov pronesených dívčím hlasem.
Probudil se ve mně moralista a rozhodl jsem se dívky přesvědčit ke
změně pádnými důkazy. Vyzval jsem mužskou polovinu třídy, aby mi
odpověděla na několik otázek. Měli si představit neznámou, na la-
vičce sedící dívku, která se jim líbí a která si mimoděk odflustne.
Otázkou bylo, jestli jí tento její čin způsobí v očích kluků šmouhu na
kráse. Odpověď byla k mé spokojenosti jednoznačná – ANO. S nadějí
jsem pokračoval k další představě. Dívka si měla tentokrát zapálit ci-
garetu. Stoprocentní ANO se o dva hlasy změnilo a já objevil ve tří-
dě dva kuřáky. Třetí představa byla obdobná, jen dívka měla při řeči
pronést několik vulgarismů. 
A tady jsem narazil. Pravda, jeden hlas jsem získal, ale dalším čtr-
nácti mladým mužům peprná slova dívce na kráse neubrala. S neo-
chvějnou jistotou jsem byl přesvědčován, že je to normální. Další
moralizování jsem prozatím vzdal a spokojil se s málem (?). Že si ti
moji puboši alespoň přede mnou dávají pozor a za případný úlet se
dokonce omluví. 
Mohl bych se trápit úvahami, proč se vulgarismy dostaly do běžného
slovníku našich dětí. Ale pak si vzpomenu na našeho pana preziden-
ta, zaslechnu někde pár dialogů z odpoledních seriálů nebo kousek
textu populárního rapera a trápit se přestanu. Své staromilství ve své
představě ženy si však s dovolením ponechám. VB
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Aktuálně z města

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu nebezpečného a objemného odpadu

pro místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské
4. dubna od 8.00

pro město Rýmařov z kapacitních důvodů svozové firmy ve dvou etapách podle ulic
I. etapa – 11. dubna od 8.00
II. etapa – 18. dubna od 8.00

I. etapa:
nám. Míru, Školní nám., ulice Pivovarská,
Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční,
Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Komen-
ského, Husova, Příkopy, Rudé armády,

Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov,
Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, třída Hrdinů, Tomáše
Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na
Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na

Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které nále-
žejí do spádové oblasti vyjmenovaných ulic.
II. etapa:
nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní,
Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka,

Ilustrační foto
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Opravy komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
V současné době jsou po zimním období ve
velmi špatném technickém stavu neopravené
úseky silnice III/4456 u Křížova (1,120 km)
a Sovince (490 m) a silnice II/370 prakticky
v celém úseku od okraje Rýmařova přes míst-
ní část Jamartice až po křižovatku před obcí
Velká Štáhle. Na dotaz a výzvu města k jejich

opravě nám Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje sdělila, že silnice III/4456 bude
po zimě udržována ve sjízdném stavu až do
zahájení souvislých oprav plánovaných na
červenec a srpen letošního roku, kdy by měla
být otevřena silnice II/449 Rýmařov – Valšův
Důl – Dlouhá Loučka, aby se dále nekompli-

kovalo napojení města v jižním směru.
Opravy této silnice budou komplexní, budou
se týkat povrchu i podloží. 
Silnice II/370 Rýmařov – Jamartice bude 
opravena jen v rámci letních vysprávek. Její
komplexní oprava letos v plánu Správy silnic
MSK není. Ing. Petr Klouda

Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,
Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova,
Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela, Ne-
rudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná 
a ostatní ulice, které náležejí do spádové ob-
lasti vyjmenovaných ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré lé-
ky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel,
barev, lepidel a rozpouštědel, motorové ole-
je, absorbční činidla a jiné filtrační materiá-
ly, olejové filtry, zářivky, teploměry a jiné
předměty s obsahem rtuti, chladicí zařízení
obsahující freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpeč-
ných odpadů, je předají osobně pracovní-

kům Městských služeb Rýmařov, s. r. o.,
kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté ne-
bezpečné odpady nebudou odebírány, tyto
lze uložit pouze v recyklačním dvoře nebo
v odpadovém centru.
Objemným odpadem se rozumí komunální
odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit
do sběrných nádob na zbytkový komunální
odpad. Jde především o vysloužilý nábytek
a jeho části, staré koberce, linolea, televize,
pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod. 
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejne-
rových hnízd nebo na recyklačním dvoře
a v odpadovém centru, směsný komunální
odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu
určených.

Zároveň upozorňujeme, že součástí separač-
ního systému města Rýmařova je:
1. recyklační dvůr na Palackého ulici, 
otevřen v po-pá od 9.00 do 16.30, v so od
8.00 do 13.00
2. odpadové centrum na ulici 8. května, 
otevřeno v po-pá od 6.00 do 16.30, v so od
8.00 do 13.00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů je za nepovo-
lené ukládání odpadů před recyklačním
dvorem i na jiných místech možno dle 
ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uložit po-
kutu do výše 50 000 Kč.

Server ProLiant ML350
Server prošel několika upgrady i opravami.
V současném stavu server není osazen disky.
Musely by se dokoupit SCSI disky + rámečky.
Server je nabízen k odprodeji bez operačního
systému. Cena 5 000 Kč - na náhradní díly.

Server ProLiant DL385
Server prošel několika upgrady i opra-

vami. V současném stavu server není osa-
zen disky. Musely by se dokoupit SCSI dis-
ky + rámečky. Server je nabízen k odprodeji
bez operačního systému. Cena 2 000 Kč - na
náhradní díly.

Wi-Max
Jde o velmi spolehlivé zařízení, téměř srovna-
telné s kabelem, díky tomu, že je v licenčním

pásmu. To je však spojeno s povinností vyří-
dit si povolení od Českého telekomunikačního
úřadu a hradit roční platbu za dané pásmo.
V současné konfiguraci je možný provoz pou-
ze o rychlosti 8 Mbit/s. Cena 3 000 Kč.

Bližší informace podá Jiří Františák na tel.
554 254 170.

Renata Škurková, Městský úřad Rýmařov

Město Rýmařov nabízí k prodeji nepotřebný majetek

Školství

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)

Zuškaband a Vox montana zahájily Festival souborů
Prvním ze tfií koncertÛ ÏákÛ a uãitelÛ
hudebního oboru byl ve stfiedu 
11. bfiezna zahájen Festival souborÛ
ZU· R˘mafiov. 
Akce, kterou každoročně na jaře
připravují učitelé a žáci pro veřej-
nost jako prezentaci dovedností dě-
tí navštěvujících hudební obor
ZUŠ, se letos koná potřetí. Festi-
valu souborů předcházely Kon-
certy souborů v letech 2011
a 2012. 
Na škole pracuje několik an-
sámblů a jeden koncert k prezen-
taci všech žáků nestačí. Proto se
vedení školy a učitelé rozhodli
pokračovat v započaté tradici

a prostřednictvím tří koncertů
(11., 18. a 25. března) realizovat
festival, v jehož průběhu by se
všechny soubory představily. 
První z koncertů, jejž slavnostně
zahájil starosta Rýmařova Petr
Klouda, se konal ve středu 11. břez-
na a posluchači, kteří přišli do vel-
kého sálu Střediska volného času,
vyslechli v podání Zuškabandu
a pěveckého sboru Vox montana
třináct skladeb nejrůznějších žánrů,
od latinských kánonů a děl starých
mistrů přes hudbu lidovou až k po-
pulárním a filmovým melodiím.
Výkon účinkujících byl odměněn
bouřlivým potleskem.
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Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, přijme od září 2015 
tři kvalifikované učitele pro výuku na 2. stupni základní školy 

s perspektivou trvalého zaměstnání. Možnost získání městského bytu.
Výběrové řízení:

1. kolo – na základě písemné žádosti a profesního životopisu,  2. kolo – na základě osobního pohovoru a předvedené ukázkové hodiny
Nabídky zasílejte do konce dubna 2015 na adresu: jan.jabloncik@zsrymarov.cz

O týden později, 18. března, do-
stali příležitost talentovaní muzi-
kanti z rockové kapely Cvrk-
band, svěřenci učitele Karla
Cvrka, kteří zahráli třináct skla-

deb převážně rockového, popo-
vého či soulového žánru. Mladí
muzikanti bravurně interpreto-
vali skladby White Stripes,
Davida Bowieho, Nirvany, Pink

Floyd, The Black Keys a dalších. 
Závěrečný, třetí koncert se usku-
tečnil ve středu 25. března v sále
ZUŠ na Divadelní ulici a poslu-
chačům se představily rytmický

orchestr, folková skupina, rocko-
vá skupina Silent Shadows a dal-
ší, které prezentovaly pestrou
přehlídku různých hudebních
stylů a žánrů. JiKo

ZUŠ bude v dubnu hostit děti a učitele ze čtyř zemí

Čtenáři Rýmařovského horizon-
tu si jistě všimli, že děti a učitelé
ZUŠ jezdili v tomto a minulém
roce často do zahraničí – navští-
vili jsme Turecko, Řecko, Ně-
mecko a Portugalsko. Naše ško-
la totiž získala peníze z evrop-
ských fondů právě na to, aby
mohla v těchto zemích navázat
kontakty s jinými školami, aby
tyto školy mohla navštívit a vi-
dět, jak funguje školství v zahra-
ničí. Jde o projekt s názvem
Networks (česky přeneseně „za-
síťování“), jehož myšlenka je
velmi jednoduchá – utvořili jsme
skupinu pěti škol (každá je v jiné
zemi) a vzájemně se navštěvuje-
me. Hostitelská škola vždy při-
praví pro své hosty program –

většinou přednášky pro dospělé,
workshopy pro děti a výlety do
zajímavých míst dané země.
Na konci dubna tohoto roku při-
jde řada na nás. Budeme se
v Rýmařově jako hostitelé týden
starat o své vzácné hosty z Tu-
recka, Řecka, Portugalska a Ně-
mecka. Protože jsme škola umě-
lecká, je jasné, že náš program
bude orientován na hudbu, tanec,
výtvarné a dramatické umění. Pro
děti jsou připraveny workshopy,
jejichž výsledky budeme prezen-
tovat i rýmařovské veřejnosti, pro
učitele chystáme ukázkové hodi-
ny, přednášku o systému umělec-
kého vzdělávání v České republi-
ce, návštěvu rýmařovského gym-
názia. Připravujeme velký kon-

cert orchestru Zuškaband a sboru
Vox montana v kapli V Lipkách
spojený s komentovanou prohlíd-
kou tohoto barokního skvostu
(zajistí ji rýmařovské muzeum)
a neobvyklou výstavu výtvarných
prací na bazéně v Břidličné.
V programu je též setkání účast-
níků projektu se starostou a mí-
stostarostkou Rýmařova a se sta-
rostou Břidličné.
Navázání kontaktů s dětmi a uči-
teli jiných národů má mimo jiné
nesmírný význam právě v této
době. Učí dospělé i mladé lidi
multikulturní toleranci, respektu
jednoho člověka k druhému, ať
je jakého chce vyznání či barvy
kůže, učí komunikaci mezi lid-
mi, ať je jejich rodný jazyk jaký-
koli. Mohu-li to z průběhu pro-
jektu posoudit, tento cíl se nám
daří vrchovatě naplnit.

Projekt není v žádném případě ak-
tivitou uzavřenou do naší školy.
Celou dobu nás budou doprovázet
české děti (o něž nám jde přede-
vším) a rýmařovská veřejnost se
může rovněž zapojit a podpořit
projekt návštěvou některých akcí,
zejména zmíněného koncertu
v kapli V Lipkách v pondělí 
27. dubna v 18 hodin, vernisáže
výstavy na bazéně v Břidličné
v úterý 28. dubna ve 14 hodin ne-
bo prezentace výsledků meziná-
rodních workshopů ve středu
29. dubna dopoledne v koncert-
ním sále na Divadelní ulici.
Základní umělecká škola všechny
srdečně zve – čím více nás bude,
tím více budou naši hosté ze za-
hraničí spokojeni a tím větší záži-
tek poskytneme dětem našim i ci-
zím. Dr. Jiří Taufer, 

ředitel ZUŠ Rýmařov

Vynikající úspěch studentky gymnázia u mezinárodní jazykové zkoušky
Michaela Nárožná rozšířila řady rýmařov-
ských gymnaziálních studentů, kteří úspěšně
zvládli mezinárodní jazykovou zkoušku.
V únoru letošního roku tato studentka oktávy
absolvovala v Olomouci velmi náročnou
zkoušku z jazyka anglického. Cambridgeský
Certificate in Advanced English (CAE) je
prestižní mezinárodní zkouškou odpovídající
úrovni C1 ve Společném evropském refe-
renčním rámci pro jazyky.
Je nanejvýš potěšitelné, že se Míše podařilo

měrou vskutku vrchovatou zúročit jak nebý-
valý jazykový talent, tak i dlouhodobou od-
povědnou přípravu. Dosáhla totiž 208 bodů
z 210 maximálně možných, čímž nejenže na-
plnila požadavky pro nejvyšší hodnocení na
úrovni C1, ale současně tím prokázala vědo-
mosti na úrovni C2 – tedy nejvyšší možné 
úrovni dle výše zmíněného referenčního
rámce. 
Úspěch vynikne tím víc, zvážíme-li, že jde
o dívku s výrazným vrozeným sluchovým

handicapem. I pro naši školu, která studenty
k těmto zkouškám dlouhodobě připravuje, se
jedná o naprosto výjimečnou událost.
Míše k tomuto opravdu nebývalému úspěchu
ze srdce blahopřejeme a věříme, že jí získa-
ný certifikát pomůže nejen během vysoko-
školského studia, ale rovněž v adekvátním 
uplatnění v pozdější praxi. Prokázanou jazy-
kovou výbavou si dveře k naplnění svých
snů otevřela dokořán. Mgr. Milan Galandr, 

Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Chataři sčítají škody po zlodějích
Po zimní pauze se vracejí majitelé do chat a často jsou nemile pře-
kvapeni návštěvou zloděje. Rýmařovští policisté přijali 12. března
oznámení o vloupání do kůlny u rekreační chaty v Harrachově.
Pachatel odcizil kovovou míchačku a z kůlny vzal benzínovou se-
kačku, křovinořez a sekeru. Způsobená škoda přesáhla 24 tisíc korun.

Muž rok vyhrožoval svému sokovi
Rýmařovští policisté v pondělí 9. března sdělili 45letému muži
z Břidličné podezření z přečinu nebezpečného pronásledování. Měl
dlouhodobě vyhrožovat 52letému muži kvůli osobním sporům. Při kaž-

dém setkání svému sokovi vulgárně nadával a několikrát mu dokonce
zaslal výhružky e-mailem. Rok trvající nepřátelství vyvrcholilo letos 
10. ledna rvačkou, když mladší muž staršího napadl před barem vBřidličné.

Nájemníci přišli o měřič tepla
V Břidličné se stal další případ vloupání do sklepa bytového domu,
tentokrát si ale zloděj neodnesl kolo ani zásoby. Poškodil dveře míst-
nosti, v níž je instalováno měřicí zařízení rozvodu tepla domu, a od-
cizil vyhodnocovací elektronickou jednotku, která slouží k měření
tepla pro fakturační účely. Způsobená škoda činí 10 tisíc korun.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková
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Téma vydání

KK aa mm aa kk dd yy kk ll éé kk aa řř ii ??
Přinášíme aktualizovaný seznam specializovaných zdravotnických pracovišť na Poliklinice na Pivovarské ulici 11, v Podhorské nemocnici, 
a. s., na Hornoměstské ulici 16, praktických lékařů a soukromých ambulancí včetně ordinační doby, kontaktů a adres.

Alergologická ambulance
MUDr. Pavol Puci

Poliklinika
Ordinační a provozní doba:

Út 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Neordinuje první úterý v měsíci 

Tel.: 554 219 389

Ambulance pro děti a dorost
MUDr. Richard Rýznar

Podhorská nemocnice
Po 8.00 – 10.30 (nemocní)

10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00 
(prev., pozv.)

Út 8.00 – 10.00 (nemocní)
10.00 – 12.00 (prev., pozv.)

St 8.00 – 10.00 
10.00 – 12.00 (pouze sestra)

Čt 12.00 – 14.30 (nemocní)
14.30 – 18.00 (prev., pozv.)

Pá 8.00 – 10.00 (nemocní)
10.00 – 12.00 (prev., pozv.)
Akutní stavy přednostně

Tel.: 554 253 625 (ord. doba)
739 807 747 

(Po – Pá 7.00 – 19.00)

Pediatrie Rýmařov, s. r. o.
MUDr. Vlasta Rychlá

Poliklinika
(boční vchod)

Po 7.30 – 10.00, 10.30 – 13.30
(obj.)
13.30 – 15.00 
(administ., návštěvy)

Út 7.30 – 10.00
12.00 – 13.30 (pozv., obj.)
13.30 – 15.00
(administ., návštěvy)

St 7.30 – 10.00, 10.30 – 13.30
(obj.)
13.30 – 15.00 
(administ., návštěvy)

Čt 7.30 – 10.00, 10.30 – 13.30
(obj.)
13.30 – 15.00 (administ., ná-
vštěvy)

Pá 7.30 – 10.00, 10.30 – 13.30
(obj.)
13.30 – 15.00 (administ., ná-
vštěvy)
www.zdravotniregistr.cz

Gastroenterologická ambulance
MUDr. Petr Ondráček
Podhorská nemocnice

Pá 6.00 – 12.30, 13.00 – 14.00
Jen na objednání

na tel.: 554 700 423
Tel.: 554 253 465 (ordinace)

Gynekologická ambulance
MUDr. Romana Hance

Poliklinika
Po 7.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Út 7.00 – 12.00
St 8.00 – 13.00
Čt 13.00 – 17.00
Pá 8.00 – 13.30
Tel.: 554 211 966; 776 678 408

Gynekologická ambulance
MUDr. Marián Olejník (po, út)
MUDr. Michaela Soušková (st)
MUDr. Michal Procházka (čt)
MUDr. Věra Růžičková (pá)

Podhorská nemocnice
Po 7.30 – 11.00
Út 7.30 – 11.00
St 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.00
Čt 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30
Pá 8.00 – 11.00

Akutní případy přednostně, 
recepty bez objednání

Tel.: 554 253 380

Chirurgická ambulance
MUDr. Oldřich Pitor (po, st, čt)

MUDr. Jana Němcová (út)
MUDr. Vladimír Romanov (pá)

Podhorská nemocnice
Po 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.00
Út 7.00 – 12.00, 12.30 – 14.00
St 7.00 – 12.30, 13.00 – 15.00

(St - mamologická poradna
MUDr. Pitor)

Čt 7.00 – 16.00
Pá 7.00 – 14.00

(Čt - mamologická poradna
MUDr. Pitor)

Vyšetření, kontroly a převazy
denně 

8.00 – 12.00
Tel.: 554 253 344

Interní ambulance
MUDr. Dagmar Linhartová

Podhorská nemocnice
Po 6.00 – 12.30, 13.00 – 14.00
Út 6.00 – 12.30, 13.00 – 14.00
St 6.00 – 10.00 diabetologie 

10.00 – 12.30, 13.00 – 14.00
Čt 6.00 – 12.30, 13.00 – 14.00
Pá 6.00 – 12.30, 13.00 – 14.00

Nutno se objednat!
Tel.: 554 253 462-3

Klinická psychologie
Mgr. Ilona Servusová

Poliklinika
Út 8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00
Pá 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00

Tel.: 728 448 060

Kožní ambulance
MUDr. Lenka Slezáková

MUDr. Veronika Paťavová
Podhorská nemocnice

St 13.00 – 18.00
Tel.: 554 253 465

Ambulance již má smlouvu
s VZP.

Logopedická ambulance
PaedDr. Olga Havelková

Havlíčkova ulice 335/9, Rýmařov
Nutno se objednat. 

Není stanovena 
pevná ordinační doba.

Tel.: 554 211 964 (8 – 12 hod.)

Neurologická ambulance
MUDr. Ivo Krčmář

Havlíčkova ulice 335/9,
Rýmařov

St 7.30 – 13.30
Nutno se objednat.

Tel.: 554 211 964 (8 – 12 hod.)

Oční ambulance
Prim. MUDr. Ivan Schlemmer

MUDr. Alexandra Křížová
Podhorská nemocnice

Po   8.00 – 12.30, 13.00 – 14.00
(kontroly)

Pá 8.00 – 14.00 (objednaní)
Informace: 606 668 244

Akutní stavy:
oční odd. 

Slezské nemocnice Opava 
Tel.: 553 766 111

oční odd. šumperské nemocnice
Tel.: 583 332 721

Oční ambulance
MUDr. Kateřina Smolková

Poliklinika
Po (nepravidelně, po

předchozím objednání)
St 8.30 – 12.00, 12.30 – 15.00

Nutno se objednat!
Tel.: 725 610 233

Info: www.ocni-unicov.cz

Onkologická ambulance
MUDr. Jiří Šupík

Poliklinika. První úterý v měsíci
14.00 - 17.00

Tel.: 554 219 389

ORL ambulance
MUDr. Helena Kirbiová

Poliklinika
Út 9.00 – 13.00
Čt 15.00 – 18.00
Tel.: 585 051 248; 604 804 241

Ortopedická ambulance
MUDr. Mojmír Svoboda

Poliklinika
Po 7.00 – 13.00

13.30 dětské kyčle
14.00 pozvaní pacienti
Nutno objednat na tel.:

554 219 389

Ortopedická ambulance
Podhorská nemocnice

MUDr. Jan Štefanský (út)
MUDr. Tomáš Engler (čt)

Út 14.00 – 19.00
Čt 14.00 – 19.00

Nutno se objednat 
Po – Pá (7 – 14 hod.)

Tel.: 554 253 344

Pracoviště léčby bolesti
Prim. MUDr. Stanislav Horák 

Podhorská nemocnice
denně 7.00 – 11.30, 

12.00 – 15.00
Tel.: 554 253 763

Rehabilitace 
MUDr. Petr Dolák

Hornoměstská 871/67, Rýmařov
Ordinace

Po 7.00 – 15.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 15.00
Čt 7.00 – 15.00
Pá 7.00 – 13.00

Tel.: 554 230 580

Rentgenologické pracoviště
Prim. MUDr. Tomáš Martínek

Podhorská nemocnice
Po 8.00 – 15.00
Út 8.00 – 18.00
St 8.00 – 15.00
Čt 8.00 – 18.00
Pá 8.00 – 14.00

Ultrazvuk
Út 8.00 – 12.00
St 9.00 - 10.00

(St - echokardiografie)
Objednávání vyšetření:

Tel. 554 700 608

Urologická ambulance
MUDr. Jan Poles

Poliklinika
Út 7.00 – 15.00

Nutno se objednat!
Tel.: 739 869 757

Specializovaná pracoviště
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Ambulance MUDr. Marie
Pekárkové

MDDr. David Hutař
Radniční 8, Rýmařov

Po 12.00 – 19.00
Út 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00
St 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00
Čt 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00
Pá 7.30 – 13.00

Tel.: 554 212 684
Ambulance nepřijímá 

nové pacienty.

Ortodontická 
a stomatologická praxe
MUDr. Valéria Puciová

Divadelní 359/12, Rýmařov
Po 7.30 – 16.00
Út 7.30 – 16.00
St 7.30 – 16.00
Čt 7.30 – 16.00
Pá 7.30 – 14.00
(30 minut pohyblivá pauza na oběd)

Tel.: 554 211 969
Nové pacienty přijímá pouze 

ortodontická ambulance.

MUDr. Jarmila Valíčková
Poliklinika

Po 7.00 – 14.00
Út 7.00 – 16.00
St 7.00 – 15.00
Čt 7.00 – 14.00

Pá 7.00 – 11.00
Tel.: 554 211 968

Ambulance nepřijímá 
nové pacienty.

MUDr. Josef Vylíčil
8. května 47, Rýmařov

Po 6.15 – 15.00
Út 6.15 – 14.00
St 6.15 – 12.00 (14.00)
Čt 6.15 – 15.00
Pá 6.15 – 12.00

Ambulance nepřijímá 
nové pacienty.

Tel.: 554 212 848

MUDr. Marie Vylíčilová
Poliklinika

Po 7.00 – 14.00
Út 7.00 – 15.30
St 7.00 – 15.00
Čt 7.00 – 15.00
Pá 7.00 – 13.00

Tel.: 554 211 967
Ambulance nepřijímá 

nové pacienty.

MUDr. Jana Jurásková
Žižkova 260/21, Rýmařov

Po 14.00 – 17.00
Út – St 7.00 – 10.00
Čt 13.00 – 15.00
Pá 7.00 – 10.00

Tel.: 554 212 850
Sklepní 278/11, 

Rýmařov-Janovice
Po 7.00 – 10.00
Út 14.00 – 18.30
St 13.00 – 15.00
Čt 7.00 – 10.00
Pá 13.00 – 14.00

Tel.: 554 283 194

MUDr. Bohumil Servus
Poliklinika

Po 7.00 – 11.30
Út 12.00 – 18.00
St 7.00 – 11.30
Čt 7.00 – 10.30, 13.00 – 15.30
Pá 7.00 – 11.30 

Tel.: 554 211 965

MUDr. Věra Špicerová
MUDr. Darja Lašáková

Sadová 4, Rýmařov
Po 7.00 – 11.30
Út 12.00 – 15.00
St 7.00 – 12.00
Čt 14.00 – 18.00
Pá 7.00 – 11.30 

Tel.: 552 350 766

MUDr. Jana Strnadelová
Havlíčkova 335/9, Rýmařov

Po – Út 8.00 – 12.00
St 12.00 – 18.00
Čt – Pá 8.00 – 12.00

Tel.: 554 211 964

MUDr. Kristina Volková
Poliklinika

Po 6.30 – 9.00, 12.30 – 16.00
Út 6.30 – 13.00
St 12.00 – 18.30
Čt 6.30 – 13.00
Pá 6.30 – 12.00

Tel.: 554 211 963

MVDr. Jaromír Špicera 
Na Stráni 36, Rýmařov

Po – Pá 14.00 – 17.00
Čt 11.00 – 12.00

Mob.: 606 713 324

MVDr. Jana Rotterová
Národní 2, Rýmařov

Po, St, Čt 8.00 – 11.00
14.00 – 17.30

Út, Pá 8.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Mob.: 723 707 811

MVDr. Vladimír Hykel
tř. Hrdinů 547/34, Rýmařov

Út 14.00 – 17.00
Pá 14.00 – 17.00

(po telefonické dohodě)
Tel.: 554 211 630

Mob.: 774 232 600

Veterinární ambulance

Praktičtí lékaři

Zubní ambulance

Lékařská služba první pomoci Bruntál a Krnov
a Infocentrum záchranné služby

Pokud není bezprostředně ohrožen život ani se
nejedná o závažný stav (v tom případě je nut-
no volat přímo záchrannou službu), lze mimo
ordinační dobu praktických lékařů navštívit
Lékařskou službu první pomoci v Bruntále
(jen pro dospělé), která funguje v prostorách
Záchranné služby Bruntál na Zeyerově ulici
13 v pátek od 17.00 do 22.00, o sobotách, ne-
dělích a svátcích od 8.00 do 20.00. 
Nejbližší pohotovostní služba pro děti i do-

spělé se nachází v prostorách centrálního a ur-
gentního příjmu (CUP) Sdruženého zdravot-
nického zařízení v Krnově, p. o., I. P. Pavlova
552/9, Pod Bezručovým vrchem. Je zde zajiš-
ťována lékařská služba pro děti, dorost a do-
spělé. Pacient při příchodu zvoní na zvonek 
označený LPS a sestrou je naveden do karto-
téky k registraci a odeslán na příslušnou am-
bulanci k vyšetření či ošetření a v případě nut-
nosti na jiné odborné pracoviště. Od 20.00 do

7.00 hod je lékařská služba první pomoci
pro děti a mládež zajišťována na dětském od-
dělení. Tel.: 554 690 423.
V případě akutních stomatologických problé-
mů mohou využít pacienti Infocentra záchran-
né služby, které sdělí pohotovost zubního lé-
kaře (pohotovost jednotlivých lékařů se mě-
ní). Kontaktní telefon na Infocentrum zá-
chranné služby: 553 777 777.  

Připravila redakce RH

Navštivte skanzen v Dolní Moravici

Od července 2013 je v areálu hotelu Avalanche v Dolní Moravici
každý pátek a sobotu pro veřejnost otevřen Skanzen Jesenicka. Je
zde umístěna expozice o historii dobývání nerostných surovin na
Jesenicku s výkladem a interaktivní tabulí, kde si návštěvníci mo-
hou najít informace dle svého zájmu. Pro žáky a studenty lze při-
pravit besedu o geologickém vývoji Jeseníků a zajímavostech
z Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Vhodné je spojení s návště-
vou vyhlídkové věže na Nové Vsi, Karlova apod.
Otevírací doba: pátek a sobota od 10.00 do 17.00.
Navštívit expozici lze po předchozí dohodě i v jiné dny, mimo neděli.
Kontakt: tel. 606 946 281 nebo e-mail: alena.konvalinkova@cent-
rum.cz. Alena Konvalinková

Vypravte se s námi do historie hledání zlata 
a těžby stříbrné a železné rudy v Jeseníkách.
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Hasiči v terénu

Hasiči z Rýmařova vyjeli vloni k více
než dvěma stovkám událostí

V pátek třináctého března byl vy-
hlášen každoroční celostátní den
požární bezpečnosti. Na třech sta-
nicích v našem okrese (Krnov,
Bruntál, Rýmařov) tuto akci pre-
zentovali hasiči dnem otevřených
dveří. V odpoledních hodinách
proběhly kontroly zdrojů požární
vody, zejména venkovních požár-
ních hydrantů.
Návštěvníci dne otevřených dveří
měli možnost projít si stanice, vy-
slechnout výklad o životě hasičů
a technickém vybavení hasičských
jednotek, ale dozvěděli se i to, jak
se mají zachovat v případě požáru,
co jsou požární hlásiče, detektory
plynů, jak správně nahlásit mimo-
řádnou událost a mnoho dalších in-
formací. Ten, kdo si našel cestu
k hasičům, zjistil, že jejich práce
není vůbec jednoduchá.
V odpoledních hodinách den po-
žární bezpečnosti pro hasiče ne-
končil. Kontrolovali přístupnost
a použitelnost požárních hydran-
tů. Kontroly v Bruntále, Krnově
a Rýmařově neukázaly žádné vi-
ditelné problémy.
Ze statistiky za loňský rok vyplý-

vá, že rýmařovští hasiči z Hasič-
ského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje měli celkem
223 výjezdů, z toho v pětatřiceti
případech šlo o zásah u požáru,
osmadvacetkrát zasahovali u do-
pravních nehod a sto padesát se-
dmkrát se účastnili technických
zásahů (spolupráce se zdravotnic-
kou záchrannou službou, snesení
pacienta, otevření bytu, kácení
stromů v důsledku vichřice nebo
námrazy, snesení kočky ze stro-
mu, vyhledávaní ztracených osob
na Rešovských vodopádech, od-
stranění rampouchů ze střech, za-
jištění utržené střechy ad.).
Třikrát byli hasiči voláni k plané-
mu poplachu. 
Jedním z posledních výjezdů,
u kterého rýmařovští hasiči zasa-
hovali, byla dopravní nehoda
z 26. února mezi Malou Moráv-
kou a Karlovou Studánkou.
Řidička fabie pravděpodobně ne-
přizpůsobila rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky, dostala na zle-
dovatělém povrchu smyk a skon-
čila s vozidlem na boku. 

Antonín Ušela a Jaroslav Bálek

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 dubnu
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:
Od 12. března je sauna otevřena i ve čtvrtek
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Čtvrtek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

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):

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
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Kulturní okénko města Rýmařova
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý
rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

Známá i neznámá výročíCitát:
27. 3. 1985 zemř. Marc Chagall, francouzský malíř a grafik ruské-

ho původu (nar. 7. 7. 1887) – 30. výročí úmrtí
28. 3. Den učitelů – výročí narození Jana Amose

Komenského v roce 1592
28. 3. 1515 nar. sv. Terezie Ježíšova, vl. jm. Teresa de Cepeda

y Ahumada, španělská mystička (zemř. 4. 10. 1582) 
– 500. výročí narození

30. 3. 1965 zemř. Amálie Kutinová, sběratelka lidových pohádek,
prozaička, autorka knih pro děti (nar. 22. 6. 1898) 
– 50. výročí úmrtí

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození
Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen
Mezinárodním výborem pro dětskou knihu (IBBY)
roku 1967

2. 4. 1725 nar. Giovanni Giacomo Casanova, italský prozaik
a dobrodruh (zemř. 4. 6. 1798) – 290. výročí narození 

2. 4. 1805 nar. Hans Christian Andersen, dánský spisovatel
(zemř. 4. 8. 1875) – 210. výročí narození

2. 4. 2005 zemř. papež Jan Pavel II., vl. jm. Karol Józef Wojtyla
(nar. 18. 5. 1920) – 10. výročí úmrtí

4. 4. 1915 nar. Jan Drda, spisovatel (zemř. 28. 11. 1970) 
– 100. výročí narození

4. 4. 2005 zemř. Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka (nar.
19. 11. 1923) – 10. výročí úmrtí

5. 4. 1835 nar. Vítězslav Hálek, spisovatel (zemř. 8. 10. 1874) 
– 180. výročí narození

6. 4. 885 zemř. sv. Metoděj, slovanský věrozvěst (nar. 813 nebo
815) – 1130. výročí úmrtí

7. 4. Světový den zdraví – výročí založení Světové zdra-
votnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 

8. 4. Mezinárodní svátek Romů – vyhlášen na 1. romském
kongresu v roce 1971, v ČR se slaví od roku 2001

8. 4. 1815 zemř. Jan Jakub Ryba, skladatel (nar. 26. 10. 1765) 
– 200. výročí úmrtí
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Ve Staré Vsi závodili maskovaní lyžaři
Ve Skiareálu Stará Ves se v sobotu
14. bfiezna uskuteãnil lyÏafisk˘ kar-
neval se závody ve slalomu pro dûti
do 15 let. Pro úãastníky v maskách
byly v‰echny atrakce, permanentka
na vlek i startovné v závodû zdarma.

I když počasí lyžování moc ne-
přálo, do areálu zavítalo asi 40
lyžařů v nejrůznějších maskách.
Před závodem přišel dětem po-
přát sám děd Praděd, který děti
vyzval k promenádě, netradičně

ve špalíru během jízdy z kopce.
Po promenádě se většina dětí
přemístila na připravenou závod-
ní trať.
První se na start připravily nej-
mladší a nejpočetnější kategorie
do sedmi let. Trať byla vytyčena
na zhruba polovině sjezdovky
a nezalekly se jí ani tříletí závod-
níci či závodnice. V této katego-
rii byla z dívek nejrychlejší
Veronika Vládková, druhá dojela
Michelle Kappelová a třetí Adina
Klimentová. Mezi chlapci byl
nejrychlejší Slávek Ondra, druhý
dorazil Matěj Fryblík a třetí
Martin Bejl.
Starší kategorie již startovaly pří-
mo z vrcholu prudší ze dvou
sjezdovek. V kategorii 8 až 10 let
byla mezi dívkami nejrychlejší

Kristýna Bejlová, na druhém
místě projela cílem Tereza
Severová a na třetím Vendula
Gerhardová, mezi chlapci skon-
čil první Tomáš Pabjan, druhý
Brian Škoda a třetí Jakub
Fryblík.
V kategorii 11 až 13 let se z dí-
vek na start postavila pouze
Tereza Trčková. I když bylo prv-
ní místo předem jasné, Terezka
bojovala ze všech sil a její čas by
se neztratil ani v chlapecké kate-
gorii. Mezi hochy skončil na nej-
vyšším stupni Adam Kappel, na
druhém místě Vojtěch Gerhard
a třetí dojel Michal Zbořil.

Jakub Vala, za pořadatele
Středisko volného času Rýmařov, 

Skiareál Stará Ves 
a Lyžařská škola Krteček

Foto: Tomáš Gerhard

Rozloučili jsme se
Veronika Gurbanová – Stará Ves .................................. 1977
František Kratochvíl – Jiříkov ................................... 1928
Břetislav Camfrla – Edrovice ...................................... 1951

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronikaZ kapsáře tety Květy
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Alois Petráš – Rýmařov ....................................................... 80 let
Františka Bielská – Rýmařov ............................................... 81 let
Tomáš Matera – Rýmařov ................................................... 82 let
Emilie Tylová – Rýmařov ................................................... 82 let
Anna Fajnorová – Rýmařov ................................................ 84 let
Jiřina Grebeníčková – Rýmařov .......................................... 86 let
Hugo Musil – Rýmařov ....................................................... 86 let
Jarmila Toušková – Janovice ............................................... 86 let
Naděžda Doleželová – Rýmařov ......................................... 87 let
Růžena Weinerová – Rýmařov ............................................ 87 let
Josefa Velartová – Rýmařov ................................................ 88 let

Vzpomínka
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,

vzpomínky na tebe však stále stejně bolí...
Dnes 27. března 2015 je tomu 15 let,
co nás beze slůvka rozloučení opustila 

paní Anna Bartošová
Kdo v srdcích žije, neumírá...
Kdo měl rád, nezapomíná...

S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera s rodinou

Uhněte!
Tato drsně pronesená slova jsem
slyšela ve dveřích obchodu,
když jsem se známou vycházela
ven. Patřila nám. Ten neotesanec
asi moc pospíchal, dral se do-
vnitř, aby na něj zbylo nějaké
zboží. A já na to jenom hlesla:
„Myslela jsem, že ‚uhněte‘ je
povel pro dobytek, no, když tak
pospícháte... A taky – nejprve se
vychází...“ Ten pán jistě necho-
dil do mateřské školy. Už na má
slova neodpověděl, co taky? Ta
hořkost mně vydržela na jazyku
do podvečera.
Když už jsem začala neúsměvně,
budu chvíli pokračovat. Pánové
úplně zapomněli, že čepice, kšil-
tovky a všelijaké furažky se dají
sundat. V jídelně, restauraci, na
úřadě, v bance nebo ve smuteční
síni. Nevěříte? Je to tak, i když
může být člověk smutkem úplně
zdrcený.
Míjíme se na ulici, všichni se
známe. Rodiče pozdraví, dítě ani
náhodou, nikdo mu to neřekl.
Potom ze sebe neochotně dosta-
ne: „Dobry... m... Nashle...“
Brzo přijde den, kdy bude ofici-
álně přištěbetáno jaro, sníh zmi-
zí, však už je ho málo a březen
končí. Všimněte si, jak si lidé

v našem městě dělají cestičky,
chodníčky a zkratky, kdekoliv je
napadne. Přes parčík, veřejné
prostranství, plácek. Mají moc
práce, v běhu či chodu odhazují
slupky, nedopalky, papírky 
a obaly z potravin. Však to ně-
kdo uklidí.
Taky naše pěkné náměstí si ob-
čané pletou s parkovištěm, kro-
mě parkovacích míst stojí auta
po obvodu silnice a kolem pošty
projíždějí rychlostí Fitipaldiho.
Městští policisté to nestíhají 
uhlídat.
Když už mám dnes kritickou sli-
nu – hodně našich pánů čeká asi
na pozvánku od holiče, vlasy,
vousy, týdenní strniště, a tak si
říkám, že oni sami sebe nevidí,
takže jim jejich neupravenost
nevadí, zrcadlo doma asi nemají
a péče o zevnějšek je nejspíš 
unavuje. Nebo si berou příklad
z našich politiků a umělců? Kde
ale člověka neznají, vnímají ho
podle toho, jak vypadá.
Jedna novinka na závěr: boty se
taky čistí. Všechny. I od zbytků
loňského jara.
Příště sáhnu do kapsáře na lepší
notečku. 

Si

Žádost městské kronikářky
Prosím všechny rýmařovské organizace, spolky, kluby, oddíly, ale i rýmařovské firmy, 

aby mi pomohly tvořit naši městskou kroniku, a to tím, že mi budou posílat informace o své činnosti. 
Děkuji. 

Mgr. Yvetta Jahnová, kontakt: jahnova@rymarov.cz
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Kino Rýmařov

Expediční kamera na zemi, ve vzduchu a na vodě
Pfiehlídka letních outdoorov˘ch fil-
mÛ Expediãní kamera dorazila do
R˘mafiova skoro na chlup pfiesnû
ãtyfii mûsíce po Snow Film Festu.
Jako signál, Ïe sníh mizí i z hor a je
na ãase odloÏit zimní náãiní a ladit
formu na letní sporty. Expediãní ka-
mera jich mûla na v˘bûr dost – co
film, to jin˘ extrémní sport a jiná de-
stinace.
Spojení alpinismu a běhu nabídl
portrét španělského vytrvalostní-
ho běžce Kiliana Jorneta, který
se narodil v horách a horám také
zasvětil svého sportovního du-
cha. Snímek A Fine Line (2012)
Sébastiena Montaz-Rosseta vzni-
kl jako první dokument Kiliano-
va dlouhodobého projektu Sum-
mits of my Life. Cílem mladého
běžce je vystoupat na nejvýraz-
nější vrcholy všech kontinentů
(s výjimkou Antarktidy) a překo-
nat přitom dosavadní rychlostní
rekordy. Film zachycuje zimní
přejezd Mont Blancu, který Ki-
lian absolvoval se svým velkým
idolem Stephanem Brosse. Ten
při sestupu tragicky zahynul, což
dokument zbavilo dojmu, že hra-
nice lidských možností je možno
posouvat donekonečna. Kiliana
Journeta smrt přítele zasáhla,
přesto pokračuje dál a zdolává
jednu metu za druhou – má za
sebou Kilimandžáro, Mont Blanc,
Matterhorn, Denali... a před se-
bou Mont Everest.
Také druhý film přehlídky, s ná-
zvem Alegria (2013), představil
jedinečnou sportovní osobnost.
Švýcarský snímek Christopha
von Toggenburga zachytil jeho
vlastní cyklistickou pouť napříč
Himalájí. Cestovatel se na ni
ovšem nevydal kvůli rekordům,
nýbrž s přáním být užitečný tam,
kde je to potřeba. Christoph se

tudíž nejen projel po střeše světa
a zdolal obrovské převýšení i ně-
kolik defektů svého kola, ale bě-
hem přestávek se navíc zapojil
do humanitárního programu na
pomoc malomocným a mentálně
handicapovaným ženám v Indii.
Třetí film festivalu nebyl ani he-
roický, ani ekologický, ani soci-
ální, ale ryze dobrodružný. Jeho
protagonisty jsou Britové James
Adair a Ben Stenning, kteří si
vzali do hlavy poněkud bláznivý
nápad, že bez jakýchkoliv zkuše-
ností přeplují na veslici Indický
oceán. Svůj plán uskutečnili
v roce 2011 na trase mezi aus-
tralským Geraldtonem a pobře-
žím Mauricia. Snímek Bena
Finneye s příznačným názvem
And Then We Swam (2013) za-
chytil nejen strázně jejich plav-
by, ale i málem tragické finále,
když se několik kilometrů od cí-
le jejich loď převrátila a vyčerpa-
ná dvojice mořeplavců se téměř
utopila.

Dva filmy přehlídky se odehrá-
vají na Islandu. Fyrst Jana Ši-
mánka (2014) představuje skupi-
nu špičkových českých slackli-

nerů (obdoba provazochodců),
kteří se vydali na sopečný ostrov
vytvořit vůbec první highline
mezi vrcholy Trolích skal, ční-
cích z moře do výšky 70 metrů.
Přestože se původní záměr kvůli
špatnému podloží neuskutečnil,
skupinka natáhla „lajny“ na řadě
dalších atraktivních míst ostrova

a předvedla na nich své akroba-
tické umění.
Na Islandu se odehrává i švýcar-
ský dokument Horace (2013)
Sebastiena Doerka, pocta astro-
nomu a techniku Horaci Dallovi,
který před osmdesáti lety projel
sám na kole islandskou poušť.
Režisér prostřednictvím záběrů
umění Dallových následovníků,
mountbikerů brázdících skalna-
tou pustinu, vzdává hold odvaze
dávného cestovatele, který se do
nehostinné krajiny vydal s mini-
málním vybavením a nejasnou
motivací – snad jen za tichem
a klidem.
Na přehlídce samozřejmě nechy-
běl ani film o lezectví. Into the
Light (2014) německého režiséra
Jochena Schmolla dokumentuje

ojedinělou výpravu dvou lezců
do ománské jeskyně Majlis al
Jinn, která je oficiálně nepřístup-
ná. Jedinečný sportovní výkon,
spočívající v absolvování třinác-
ti náročných cest po stěnách jes-
kyně až k průchodu na povrch
a „ke světlu“, mohli Chris Scharm
a Stefan Glowacz realizovat jen
díky svolení ománského sultána.
Dva poslední snímky festivalu
vznikly v americké produkci.
The Nobody’s River (2014) Ski-
pa Armstronga vypráví o expedi-
ci čtyř mladých Američanek s cí-
lem sjet 5 000kilometrový tok
řeky Amur, jedné z posledních
velkých řek, kterou nenarušují
přehrady. Snímek obsahující
všechny typicky americké ingre-
dience – dobrodružství, humor
i citově vypjaté momenty – zau-
jme hlavně kontrastem mezi pří-
větivou atmosférou a harmonic-
kou přírodou Mongolska, v níž
řeka pramení, a průmyslově zde-
vastovanou krajinou Ruska, kde
se Amur v podobě rozvětvené
špinavé stoky vlévá do oceánu.
Závěrečný krátký snímek 500
Miles to Nowhere (2013) Gavina
McClurga povznáší diváka poně-
kud uondaného čtyřhodinovým
promítáním do nebeské výše.
Vyznavač paraglidingu prostřed-
nictvím strhujících záběrů do
výšky i z výšky prezentuje kouz-
lo létání ve spojení s tábořením,
jehož kořením je nejistota, kam
pilota vítr zanese.
Fanoušci outdoorové kinemato-
grafie mohou opět hlasovat
o nejlepší film přehlídky na
stránkách www.expedicnikame-
ra.cz a případně se cenami ze
soutěže vybavit pro vlastní letní
dobrodružství. ZN

Fota: expedicnikamera.cz
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pořádá kurz

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
pro začátečníky

Pátá, závěrečná lekce proběhne 1. dubna

Informace: kurz se skládá z pěti lekcí po cca 
90 min., zaměřuje se na zvládnutí
praktických mnemotechnik, kon-
centračních cvičení apod.

Nový kurz začne 20. května!

Přihlásit se můžete do 19. května:
osobně v Městské knihovně Rýmařov, 
e-mailem na knihovna.rymarov@seznam.cz,
telefonicky na 554 212 566
Kurz povede certifikovaná trenérka paměti 
I. stupně Mgr. Michaela Jiroušková
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Když na jaře 2012 město zaháji-
lo demolici roky nevyužívané
a chátrající budovy někdejší špul-
kárny v Janovicích, narazili dělní-
ci na půdě na zazděnou dutinu.
Ožila tím zlatokopecká legenda,
spojená s hledáním tajných skrýší
v domech původních obyvatel to-
hoto kraje bezprostředně po válce.
Tehdy se pátralo hlavně po šper-
cích a jiných cennostech „po
Němcích“, zatímco dokumenty,
knihy či věci denní potřeby, které
pro nové obyvatele neměly hod-
notu, končily často v kamnech. 
Během poválečných desetiletí
zmizelo mnoho starých domů
a s nimi i památek na existenci
předválečných obyvatel. Okam-
žik odhalení janovické skrýše
však nastal teprve před třemi lety,
v době, která se na doklady života
našich předchůdců dívá přece jen
jinak. A tak se nález z janovické
špulkárny neocitl na smetišti, ale
v rýmařovském muzeu. Tehdejší
kurátor sbírkových fondů Mgr.
Martin Samson všechny předmě-
ty očistil a zaevidoval. Zajíma-
vější součásti janovického nálezu,
jako fotografie, nádobí, hračky, o-
děvy či sportovní vybavení, byly
poté vystaveny v galerii Pranýř
a knihy se staly základem sbírky
německy psané literatury muzejní
knihovny.
Osobní doklady, dopisy, školní se-
šity a další dokumenty umožnily
rekonstruovat příběh někdejších
majitelů špulkárny, rodiny Zup-
pingerů, od jejich příchodu do
Janovic kolem roku 1880 až do
odsunu v roce 1946. Po prozkou-
mání nalezených listin a předmě-
tů napsal Martin Samson studii
o třech generacích rodiny, která
vyšla na pokračování také v RH
(23/2012, 1/2013 a 2/2013). Při-
blížil v ní osudy Alfreda Zuppin-
gera, jeho dcery Herthy, narozené
roku 1899 a v roce 1922 provdané
za Franze Kühnela z Ryžoviště,
a jejích dvou dětí Helgy a Walte-
ra. Sonda do života jedné obyčej-
né rodiny, která byla přes svou ná-
rodnostní nevyhraněnost (otec
Alfreda Zuppingera byl Švýcar,
on sám se narodil v Rakousku)
a politickou neangažovanost po
druhé světové válce zařazena do
odsunu, celý případ janovického
nálezu zdánlivě uzavřela. Špul-
kárna sama se mezitím proměnila
v sutiny a na místě, kde dosud stá-
la, ji nahradila upravená parková

plocha s hřištěm a zachovaným
komínem, na němž každoročně
hnízdí čápi.
Kauza Zuppinger však měla mít
ještě pokračování. Podezřelou
shodou okolností se krátce po na-
lezení skrýše ve špulkárně v na-
bídce jistého pražského antikvari-
átu objevila zajímavá kniha. Přes-
něji řečeno památník obsahující
sérii vlepených pohlednic, obráz-
ků a známek s válečnou temati-
kou, několik básní a celou řadou
signovaných věnování. V kůži vá-
zaná kniha se zlaceným titulem
Kriegserinngerungen 1914-15-16
Opferbuch (Válečné upomínky
1914-15-16 Kniha obětí) je pozo-
ruhodná tím, že nese jméno Hert-
ha Zuppinger.
Existence památníku záhy probu-
dila zájem – nejen o její obsah
a původ, ale především o to, jak se
do antikvariátu vlastně dostala.
Náhoda? Krádež? Okolnosti vy-
volaly podezření, které dokonce
vyšetřovala policie – bez výsled-
ku. „Druh jednotlivých nálezů
i charakter poškození nalezených
věcí, jež jsem osobně přebíral
v Městském muzeu Rýmařov po
jejich nalezení, přesně odpovídají
charakteru deníku i jeho poškoze-
ní. S největší pravděpodobností
byl deník Herthy Zuppinger sou-
částí nalezeného souboru před-
mětů. Je téměř vyloučeno, aby se
do antikvariátu (…) dostal jiným
způsobem než odcizením z tohoto
souboru nalezených předmětů
v bývalé Zuppingerově továrně,“
uvedl v červenci 2013 v posudku
pro policii Martin Sam-
son. Jeho kolegyně, ku-
rátorka Mgr. Petra Ma-
lá, se v posudku vyjád-
řila podobně s tím, že
pracovníci muzea bo-
hužel nebyli přímo
k nálezu přivoláni, sou-
bor předmětů z janovic-
ké špulkárny převzali
dodatečně, a nemohou
tedy potvrdit, že v něm
nic nechybělo.
Bez důkazů nicméně
nebyla krádež prokázá-
na. „Policisté ve spolu-
práci s kolegy z Prahy
po trestním oznámení,
které se vztahovalo na
možné údajné odcize-
ní knihy, tuto zajistili
v Praze. Při šetření ne-
zjistili, že by došlo ke

spáchání trestné činnosti v souvis-
losti s údajným možným nálezem
knihy a jejím následným prode-
jem,“ uvedla mluvčí bruntálského
oddělení Policie ČR Bc. Pavla
Jiroušková. Válečný památník
Herthy Zuppingerové tudíž puto-
val zpátky do antikvariátu.
V jeho nabídce se nedávno obje-
vil znovu. Jako první na něj veřej-
ně upozornil Ing. Oldřich Přikryl
svým článkem v RH 4/2015 (str.
24), v němž mimo jiné navrhl vy-
tvořit sbírku a památník zakoupit
pro potřeby muzea. Jeho nápad
vyvolal okamžitou reakci, takže
tři dny po publikování článku by-
la požadovaná částka pohromadě
a Opferbuch mohl být z antikvari-
átu odkoupen. „Kniha Herthy
Zuppinger je určitě z Rýmařova,
bylo by škoda, kdyby skončila
v nějaké sbírce, ať už v tuzemsku
nebo v zahraničí. Jsem přesvěd-

čen, že má zůstat v Rýmařově ja-
ko dědictví pro další generace.
Rychlá reakce dárců na mou inici-
ativu mně překvapila i potěšila,“
řekl Oldřich Přikryl. Na pořízení
památníku nakonec přispělo čtr-
náct dárců, mezi nimi Renata
a Zbyněk Vyhlídalovi, Vladimír
Stanzel, Roman Karel, Jan Steiner
a všichni zaměstnanci muzea.
Ve středu 18. března byl válečný
památník Herthy Zuppingerové
předán do rýmařovského muzea.
Při té příležitosti se setkali dobro-
volní dárci, kteří si mohli památ-
ník jako první prohlédnout.
„Jsem rád, že se nám památník
povedlo do muzea dostat. Pama-
tuji si výstavu předmětů ze špul-
kárny. Výstava, ač malá, se mi
tehdy velmi líbila. Teď byla sbírka
doplněna o další nádherný před-
mět. Je to krásný pocit,“ svěřil se
Jan Steiner.
Památník převzala do sbírek mu-
zea jeho ředitelka Bc. Růžena
Zapletalová. „Děkujeme všem dár-
cům, kteří přispěli na zakoupení
vzpomínkového deníku Herthy
Zuppinger. Je nesmírně důležité, že
se tento předmět vrátil na místo,
kde původně vznikl. Jsme rádi, že
bude součástí sbírek rýmařovské-
ho muzea,“ poděkovala při té pří-
ležitosti dárcům. Muzeum chce
památník v nejbližší době vystavit
a pořídit také jeho kopii pro potře-
by návštěvníků příruční knihovny.
Případ nalezeného, ztraceného
a znovu nalezeného památníku se
tím završil. Jeho poněkud drama-
tická cesta do sbírek muzea trvala
tři roky a je možné, že bez zájmu
„občanské společnosti“ by se do
Rýmařova nevrátil nikdy. ZN, 

foto na titulní straně: 
Roman Panáček
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Městské muzeum a Galerie Octopus
Památník Herthy Zuppinger se vrátil do Rýmařova

-06-2015  25.3.2015 13:51  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2015

15

Jazzclub

Do jazzclubu připluly Tiché lodi a Žen
V pátek 20. bfiezna, pfiibliÏnû v pÛlce
své pouti po ãesk˘ch a moravsk˘ch
pfiístavech, zakotvily v r˘mafiovském
jazzclubu Tiché lodi a Îen. Komorní
dvojkoncert tûchto povût‰inou jedno-
ãlenn˘ch tûles se odehrál v klubu
Tfiináctka.
Na aktuálním turné po městech
českých a moravských odehrají
celkem 26 koncertů. Jejich pro-
storem jsou čajovny, kavárny,
knihkupectví a hospůdky. V nich
se cítí dobře hráči i jejich poslu-
chači, které zalidněné prostory
a přeřvané repráky nelákají. Tiché
lodi už svým názvem evokují, na
jaké zvukové hladině plují, Žen
pádluje o něco energičtěji, přesto
na stejné vlně.
Letos na jaře vyrazila obě plavidla
společně na Tiché lodi Žen tour,
kterou 3. března odstartoval křest
debutového alba Tichých lodí
Časy vody v pražském Suterrainu.
Olomoucký hudebník René
Müller, hlavní a často jediný člen
posádky, známý z letitého půso-
bení v kapele Hynkovy zámky, na
něm představuje „kytaru a zpěv
na pomezí ticha a hudby“, neboli

ještě subtilnější tvář své dosavad-
ní tvorby. Kytaru doprovázející 
úsporné verše, přednášené spíše
šeptem než zpěvem, na albu i při
koncertech, když lékařská praxe
dovolí, doplňuje křehký hlas
houslí Reného kolegy z Hynko-
vých zámků Cipíska. Společně ci-
zelují souzvuky tónů a slov do in-
timnější varianty václavkovského
minimalismu, kterážto podobnost
není čistě náhodná. Vychází ze
vztahu k témuž prostoru (Tiché
lodi před časem vznikly v Rýma-
řově), k týmž lidem a spřízněné
poetice (René Müller mimo jiné
zhudebnil několik textů mladšího
Vladimírova bratra Miroslava
Václavka).
Z opačného konce Moravy, od
Hodonína, potažmo z Brna, vyra-
zil na společnou plavbu jedno-
členný soubor Žen, neboli kytaris-
ta a zpěvák Michael Bártek.
Někdejší kolega Viléma Čecha
z uskupení V obležení žen se na
prahu padesátky rozhodl pro sólo-
vou dráhu, ze společného názvu
převzal tu „atraktivní polovinu“
a loni vydal své první samostatné

album Nafúknuté. Hudebník, kte-
rý už na první pohled zaujme vi-
záží á la bělovlasý Petr Váša, roz-
vířil poklidnou hladinu Müllero-
vých písní o něco energičtějším
plaveckým stylem, nazvaným un-
derpop. Bártek není ryzí písnič-
kář, třebaže za jeho vztahem ke
kytaře stojí obdiv ke Karlu
Krylovi. Je spíše písničkářem ex-
perimentujícím, nespoléhá jen na
souhru kytary a hlasu, skladby
zhutňuje a vrství pomocí předto-

čených smyček, pohrává si se
zvukem kytary a střídá žánrové
polohy od elektrorockera po ša-
manského zaříkávače.
Po koncertě ve Třináctce obě pla-
vidla odrazila od rýmařovského
mola k dalším břehům. Do cíle
doplují 4. dubna, kdy Tiché lodi
Žen tour zakončí koncert v brněn-
ském klubu Brooklyn s NicMoc
Kvintetem (před rokem zahrál po
výstavě fotopoetů v Rýmařově)
a dalšími. ZN

Foto: Roman Panáček

Organizace a spolky

Maheňáci na správné adrese
Amatérsk˘ divadelní soubor Mahen,
kter˘ letos slaví 70. v˘roãí svého za-
loÏení, uvedl v premiéfie 16. bfiezna
a v repríze 23. bfiezna ve velkém sá-
le Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
lehce lechtivou komedii Marca
Camolettiho (1923–2003) Na správ-
né adrese v pfiekladu Jaromíra
Janeãka.
Marc Camoletti se narodil
v Ženevě, ale prožil většinu své-
ho života v Paříži a uměleckou
krví je také francouzské mentali-
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Western Arts Club zahájil sezónu 2015
Na začátku února proběhla první
letošní akce WAC, a to víkendo-
vý kurz trikového lasování pod
vedením profesionálního lasaře

Josefa Pelce, který více než de-
set let působí jako člen meziná-
rodního teamu westmanů ve
westernovém městě Pullman

City v Bavorsku. Kurz proběhl
v příjemné atmosféře westerno-
vé školy v Janovicích za účasti
členů WAC, kteří se nyní připra-

vují na nová vystoupení a soutě-
že. Josef „Pepa“ Pelc předvedl
výtečnou formu a motivoval
svým uměním všechny přítom-

tě nejblíže. Původně se věnoval
malířství, ale když mu obchodník
s obrazy ukradl všechna jeho dí-
la, obrátil se k povolání dramati-
ka, kterým se proslavil už jeho
dědeček. Začal psát na konci pa-
desátých let, byl inscenován
v pětapadesáti zemích a jenom
v Paříži dosáhlo osmnáct jeho
her asi dvou tisíc představení.
V Camolettiho komediích nejde
ani o společenskokritické soudy,
ani o sondy do lidských osudů.
Cílem je bavit obratně vybudo-
vanou situační komikou, nosnou
dramatickou zápletkou a slovním
vtipem.
Komedii Na správné adrese na-
psal Camoletti v roce 1966 a br-
zy se zařadila mezi jeho nejhra-
nější tituly. Humor této hry je po-
staven na nedorozumění, které je
umně dramaticky zkomponová-
no. Čtyři inzeráty s diametrálně
odlišným zacílením poslané
z jedné adresy způsobí zmatek
a díky tomu se setká ten „nepra-
vý“ s tou „nepravou“. Camoletti
rozvíjí s fantazií a vynalézavostí
dialogy vygradované až do ab-
surdity. Zdrojem účinku je i pi-

kantní erotičnost postavená niko-
li na prvotní přitažlivosti, ale na
zmatení cílového jednání.
Odkvétající varietní umělkyně
Georgette (Vlasta Vykrutíková)
pronajímá ve svém pařížském
bytě pokoje. Na téže adrese byd-
lí ještě klavíristka Jeanine (Rad-
ka Koláriková), malířka Jacque-
line (Pavla Zieglerová) a služeb-
ná Marie-Louisa (Helena Papa-
jová). O tom, že soužití žen roz-
dílných temperamentů není jed-
noduché, svědčí expozice hry.
A proto se všechny obyvatelky
bytu nezávisle na sobě rozhod-
nou radikálně změnit život a bez
vědomí těch ostatních si podají
inzerát. Majitelka bytu hledá no-
vého nájemce, pianistka žáka,
malířka model pro obraz Sparta-
ka a služebná životního partnera.
Vše ale zamotá shodná (avšak
rozdílně zamýšlená) značka inze-
rátů „PPS“. Zájemci o inzerát,
kteří se dostaví s vidinou práce
modela, výuky hry na klavír, pro-
nájmu bytu, respektive praktic-
kého sexu, končí vinou omylů
a nedorozumění ve spodním prá-
dle. Muži Spartakus (Josef Ko-

nečný), Ives (Jan Steiner), Ber-
nard (Martin Holouš) a Jean
(Pavel Konštacký) sice postupně
zazvoní u dveří, ale zrovna ve
chvíli, kdy není doma ta správná
inzerentka. Zkratkovitá řeč inze-
rátů možnost dorozumění ještě
komplikuje. A tak divák sleduje
eskapády jednotlivých zájemců,
kteří sice přišli na správnou adre-
su, ale chtějí se po nich nebo se
jim naopak nabízejí prapodivné
věci. Že si nakonec všichni při-
jdou na své, je nasnadě, i když
zdaleka ne tak, jak si původně
představovali.
Devízou inscenace v podání her-
ců divadla Mahen byla vzájemná
souhra všech protagonistů bez
výjimky, vyrovnané herecké vý-
kony a erotické jiskření, dodáva-
jící inscenaci potřebnou dávku
koření, která však nikdy nepřesá-
hla hranici vkusu. I přes pomalej-
ší rozjezd, zejména v první půlce,
získávala hra v průběhu patřič-
nou svižnost, což dopomohlo
k celkovému příjemnému dojmu.
Na funkční scéně Jiřího Heinze,
s klavírním doprovodem Jiřího

Vystrčila a se světly Jana Přikryla
vytvořila režisérka Hana Vystr-
čilová dynamické představení
a maximum komediální hravosti
vytěžila zejména z mužských
představitelů. Hercům byla ná-
pomocna také Mirka Orlíková,
která hlídala případné textové
výpadky.
Režisérka před začátkem insce-
nace přiblížila divákům ve struč-
nosti sedmdesátiletou historii
Mahenu a v závěru svého prologu
vyzdvihla sponzorskou pomoc
rýmařovských firem, bez které by
se představení realizovalo v dneš-
ní době s velkými obtížemi.
Divadelní soubor Mahen ani
v roce svého významného jubilea
nevybočil ze zavedené tradice
komediálního žánru, ačkoliv
někteří jeho příznivci změnu 
očekávali nebo si ji přinejmen-
ším přáli. Přesto nelze inscenaci
Na správné adrese z diváckého
hlediska nic vytknout. Publikum
si užilo zábavu plnými doušky
a herce odměnilo potleskem na
otevřené scéně. 

JiKo

Fota: Peter Gamble
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né. Těší nás o to více, že se po 
ukončení kurzu stal novým arbit-
rem WAC, tedy platným členem
a garantem kvality našeho klubu.
Pepa je v Evropě velmi uznáva-
ným westernovým umělcem, vý-
tečným lasařem, ale také wester-
novým jezdcem, sedlářem a hlav-
ně mnohaletým kamarádem, kte-
rý naši činnost podporuje. Stal se
tak další osobností, kterou se náš
klub může pochlubit, a přislíbil
svoji účast a show na letošní
Velké ceně Indiana.
Je tomu právě měsíc, kdy jsme
se s mojí ženou jako zástupci

WAC vydali na pozvání britské-
ho klubu westernových artistů
přes kanál La Manche na 1st
International Western Skills
Circus Festival ve dnech 21. –
22. února, tedy první oficiální
mezinárodní setkání westerno-
vých umělců ve Velké Británii.
Festival se konal v krásném pří-
stavním městě Swansea, doslova
„labutí moře“, ve Walesu. Bylo
to velmi milé a přátelské setkání
s lidmi, westernovými umělci,
jehož náplní bylo školení a výu-
ka western arts dovedností.
Krásným završením pobytu ve

Walesu bylo naše vystoupení,
které bylo jako hlavní bod pro-
gramu zařazeno k ukončení fes-
tivalu.
Prohloubila se tak spolupráce
započatá na loňském britském
šampionátu, která nyní vyvrcho-
lila propojením našich organiza-
cí. Z celkového počtu 36 účast-
níků se můžeme pochlubit nový-
mi 16 členy WAC z Velké
Británie! Dochází tak k historic-
kému milníku v naší činnosti
propojením našich zemí jak po
stránce organizační, tak v pořá-
dání oficiálních mistrovství a ev-

ropských šampionátů v ČR
i v zahraničí. Je to výsledek více
jak dvacetileté tradice pořádání
těchto soutěží v ČR a především
18 let pořádání největší evropské
soutěže na půdě Rýmařova. Pro
nás je to důstojné vyústění naší
činnosti, jelikož právě náš klub
byl prvním klubem v Evropě,
který získal status pobočky me-
zinárodního Wild West Arts
Clubu se sídlem v Las Vegas
(USA). Navazujeme tak jako sa-
mostatný evropský klub na řadu
let zavedenou tradici pořádání
westernových soutěží v Rýma-
řově i na dalších místech ČR.
Dnes, kdy je vybudováno po-
třebné zázemí ve westernové
škole, která je umístěna v lomu
v Janovicích, můžeme v těchto
aktivitách pokračovat. Práce sa-
mozřejmě nekončí, zušlechťová-
ní celého prostoru bude probíhat
ještě několik let, ale daří se nám
mnohem lépe vytvářet novou
členskou základnu, zejména
z mladé generace. Jenom tak
můžeme v Rýmařově udržet tra-
dici, která je v ČR i Evropě oje-
dinělá.
Srdečně zveme naše spoluobča-
ny na přehlídku westernových
dovedností, které kromě zavede-
ných soutěžících předvedou na
letošní 18. velké ceně India-
na i naši následovníci z řad dětí
a juniorů. Věříme, že se nám po-
daří navázat na devět ročníků 
oficiálních mistrovství Evropy
ve westernových disciplínách,
které se nám v minulých letech
ve spolupráci se Skautským stře-
diskem Rýmařov podařilo uspo-
řádat.
Srdečně zveme na bohatý pro-
gram WAC sezóny 2015 – rádi
ve westernové škole uvítáme no-
vou generaci. 

Ladislav Šín
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Občanské sdružení Stránské srdečně zve na 
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ

v Nedělní škole řemesel ve Stránském

28. března od 10 do 16 hodin

Program:

Výroba jarních dekorací
Malování kraslic různými technikami

Pletení pomlázek
Prohlídka farmy a seznámení s novými jehňaty

Při dobrém počasí si můžeme zahrát kuličky 
a opéci si špekáčky

Těšíme se na vás!
Občanské sdružení Stránské 
www.stranske.websnadno.cz

Vážení spoluobčané,
v letošní Tříkrálové sbírce jste darova-
li částku 985 461 Kč. To je velice po-
dobný výsledek jako v loňském roce,
přestože se na některých místech letos
nekoledovalo. Dobrota a velkorysost,
které jste projevili, nás naplňuje poko-
rou a vděčností. Chceme tyto pro-
středky využít co nejlépe, aby se naše
služby rozvíjely a byly vám ku pro-
spěchu. 
Ještě jednou vám moc děkujeme. 
S úctou Jiří Rosenstein, koordinátor
Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry, 
Petr Kučerka, ředitel Charity Odry 

V následující tabulce vám přinášíme
konečný přehled výsledků Tříkrálové
sbírky 2015 za Charitu Odry podle
jednotlivých obcí a místních částí:

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2015
Z celkové vybrané částky připadá 65 % na činnost Charity Odry, a to na denní stacionář pro seni-
ory, na podporu péče o seniory a handicapované osoby, na automobil pro půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek a technický úsek a na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, 15 % půjde na
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % na humanitární pomoc v zahraničí, 5 % na
podporu projektů Charity Česká republika a 5 % je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz, http://odry.charita.cz

-06-2015  25.3.2015 13:52  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2015

19

Z okolních obcí a měst

Bruntálský Open Mic (BOM) slaví rok
BOM bortí zkostnatělou představu o kultuře
na malém městě. Je potřeba jej zažít na vlast-
ní kůži, abyste pochopili!
1. března 2014 se Bruntálem prohnal čerstvý
vítr a provětral naše hlavy. Byl to malý multi-
žánrový festival zvaný Bruntálský Open Mic

(BOM) – I. večer. Skoro na den přesně po ro-
ce, tj. 7. března 2015, se konalo jeho již páté
pokračování! V příjemném prostředí Grand
pubu se v 19 hodin opět sešlo pár lidí, kteří
vyprávěli své příběhy po svém. Byli to
Sabotér, Jitka Kubalová, Way Out, Honza

Žamboch a Červenka.
Pojďme se setkat na živo. Virtuální svět ne-
chme netholistům! Další večer proběhne 
16. května 2015 opět v Grand pubu od 19 ho-
din. Info najdete na www.bruntalsky-open-
mic.blogspot.com a FB. Adéla Chylíková

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014-2018

Obec Tvrdkov

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. 

Starostou Tvrdkova je od roku
2010 Jan Žédek (52) ze Sdružení
nezávislých kandidátů. Je míst-
ním rodákem a kromě dvouleté
vojenské služby a tří let stráve-
ných na Valašsku žije v okolí ro-
diště, to jest v Rudě, Horním
Městě a Tvrdkově, celý život. Má
středoškolské odborné vzdělání
s maturitou, před nastoupením do
funkce starosty pracoval v země-
dělství jako technik.

Jaké priority budete v novém
volebním období ve své obci 
uplatňovat?
Chtěli bychom navázat na práci
zastupitelů ve volebním období
2010-2014, kdy se podařilo ús-
pěšně realizovat několik větších
i menších projektů. Konkrétně
by se mělo jednat o 3. etapu 
opravy a výstavby vodovodního
řadu v Tvrdkově a opravy míst-
ních komunikací, mostků a pro-
pustků. Připravujeme opravu
několika kulturních památek, kon-
krétně pomníku padlých v 1. svě-
tové válce v Rudě a dřevěného
kříže s plechovým korpusem
Krista za Rudou. Žádali jsme ta-
ké o dotaci na opravu kamenné-
ho kříže. Dále máme v plánu vy-

budování zázemí pro multi-
funkční hřiště, opravy hřbitovů
v Rudě a Mirotínku, výstavbu
chodníků a sběrných míst na tří-
děný komunální odpad v katast-
ru Tvrdkova. Myslím, že před
sebou máme dost úkolů. 
Který projekt bude z vašeho hle-
diska nejdůležitější a proč?
Bude to zmíněný projekt vodo-
vodního řadu a následná oprava
místní komunikace a dále vý-
stavba zázemí pro kulturně-spo-
lečenské dění v obci. V Tvrdko-
vě zatím chybí sál či podobný
prostor pro kulturní a společen-
ské akce.
Z jakých zdrojů budete projekty
financovat?
Úspěšnou realizaci projektů sa-
mozřejmě přímo určuje množ-
ství získaných finančních pro-
středků – dotací od kraje, státu,
z evropských peněz a různých
grantů. Jsme malá obec s omeze-
nými možnostmi a budeme reali-
zovat jen to, na co budeme mít
prostředky, proto je úkolem sta-
rosty a zastupitelstva sehnat na
realizaci projektů co nejvíce pe-
něz.
Budete spolupracovat i s někte-
rými starosty okolních obcí

Rýmařovska? O které projekty
se bude jednat?
Se starosty okolních obcí probíhá
dlouhodobá spolupráce. Všech-
ny obce v okolí Rýmařova jsou
ve Sdružení obcí Rýmařovska
a v Místní akční skupině (MAS)
Rýmařovsko. To vše je propojeno
a řízeno projektovými manažery,
kteří jsou nápomocni řešit různé
společné projekty, a to v oblasti
životního prostředí, turistického
ruchu, propagace i jiných akcí ve
prospěch našich obcí. 
Které odvětví je pro vaši obec
nejdůležitější a proč?
Nelze jednoznačně říci, co je pro
nás nejdůležitější. Důležitá je 
ochota lidí něco dělat – účastnit
se kulturně-společenského a spor-
tovního života, zapojit se do růz-

ných akcí. Ze strany obce je pod-
statná pomoc mladým rodinám
například v tom, že obecní zastu-
pitelstvo může v některých pří-
padech rozhodnout o prominutí
poplatku za svoz komunálního
odpadu pro děti do 15 let. Velmi
důležitá je spolupráce s místním
zemědělským podnikem. 
Jako starostu mě velice trápí, jak
zabezpečit zprovoznění prodej-
ny potravin, která byla uzavřena
kvůli malé kupní síle obyvatel
obce, a kde najít zázemí pro kul-
turně-společenskou místnost. 
Chtěl bych poděkovat občanům
za ochotu něco dělat jak sami
pro sebe, tak pro své okolí. Je
velice potěšující, když turista ne-
bo návštěvník naší obce řekne:
Máte to tady pěkné.

Foto: archiv OÚ Tvrdkov
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Moravskoslezský kraj informuje

Bezmála čtyřicet stanic v kraji měří znečištění ovzduší
Informační monitorovací systém
průmyslového znečištění ovzduší
v Moravskoslezském kraji, který
zajišťuje Zdravotní ústav se síd-
lem v Ostravě, byl zkušebně
spuštěn v roce 2010 a v ostrém
provozu je od roku 2011. Je spo-
lufinancován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní
prostředí, který poskytl příspě-
vek 25 062 tisíc korun na nákup
monitorovací techniky a vytvoře-
ní informačního systému.
Projekt mapuje průmyslové zne-
čištění ovzduší v celém kraji.
Zaměřuje se i na látky, které se
obvykle neměří a nejsou o nich
dostatečné informace, například
dioxiny nebo některé těžké kovy.
Plošný monitoring zahrnuje 

39 bodů v celém kraji, z toho tři
stálé stanice s nepřetržitým mě-
řením po celý rok a 36 mobilních
stanic. Tak hustá síť ještě nikdy
nebyla v rámci Moravskoslez-
ského kraje realizována. Cílem je
získat data o plošném znečištění
ovzduší látkami z průmyslu, do-
pravy a lokálních topenišť. Údaje
z měření jsou zveřejňovány na
webových stránkách http://ims-
msk.cz.
,,Výsledkem by měly být objektiv-
ní informace o skutečném znečiš-
tění ovzduší v Moravskoslezském
kraji. Zároveň předpokládáme
využití výstupů projektu pro další
územní plánování v kraji, ale
i pro prostou informaci obča-
nům, kteří se například rozhodu-
jí pro bydlení v konkrétní oblasti.

Je to tedy ucelený veřejný infor-
mační systém,“ vysvětluje Mgr.
Jiří Bílek, odborný garant za 
ovzduší při Zdravotním ústavu se
sídlem v Ostravě.
Největším strašákem v kraji je
prašný aerosol, tedy prach v ov-
zduší. Monitoring je zaměřen na
koncentraci prachu o různé veli-
kosti částic a na látky v prachu
obsažené. „Prach vstupuje do
dýchacích cest a jako nosič s se-
bou nese polyaromatické uhlovo-
díky, těžké kovy, dioxiny a další
látky. Ty se pak dostávají dále do
těla, kde se zpravidla ukládají
a můžou způsobit zdravotní potí-
že,“ dodává RNDr. Šárka Doš-
kářová, vedoucí Centra hygienic-
kých laboratoří Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě.

Kromě prachu se monitorují těž-
ké kovy (arsen, olovo, kadmium
atd.), polyaromatické uhlovodíky
(zejména nebezpečný benzo-
(a)pyren), polychlorované bife-
nyly (PCB), těkavé organické
látky (benzen), dioxiny a furany. 
Monitorovací systém se netýká
jen Ostravy. Zapojeny do něj
jsou i další obce Moravskoslez-
ského kraje, lokality zatížené
průmyslem, ale také podhůří
Beskyd a Jeseníků. Zacíleno je
i na lokality, kde se plánuje další
průmyslový rozvoj. Tři stabilní
stanice monitorují ovzduší v Os-
travě, mobilní stanice se stěhují
tak, aby byla každá z 36 lokalit
měřena alespoň 30 dní v roce. 

Daniel Rojan

Několik otázek k měření kvality ovzduší v Rýmařově
Od ledna letošního roku probíhá
měření ovzduší také v Rýmařo-
vě. Jaké hodnoty monitoring sle-

duje, jak dlouho se bude měřit
a proč se v podhorském městě,
jakým je Rýmařov, vůbec měření

provádí, na to jsme se zeptali Ing.
Lucie Hellebrandové, vedoucí
oddělení ovzduší Zdravotního 
ústavu v Ostravě. 

Proč se v našem městě měření
provádí?
Monitoring kvality ovzduší
v rámci projektu „Informační
monitorovací systém průmyslo-
vého znečištění v Moravskoslez-
ském kraji“ probíhá v Rýmařově
již od roku 2012. V letech 2012
a 2013 se však měřilo maximálně
osm týdnů za rok a měřicí systém
byl umístěn u budovy odboru do-
pravy na ulici 8. května. Od roku
2014 došlo ke změně charakteru
monitorování a z 36 monitorova-

cích bodů jsou vždy po dohodě
s Krajských úřadem MSK
a Českým hydrometeorologic-
kým ústavem vybrána tři místa,
kde monitoring probíhá celoroč-
ně. V tomto roce byl spolu
s Horní Lomnou a Odrami vy-
brán také Rýmařov.
Jaké hodnoty se zde měří? 
Kontinuálně se zde měří koncent-
race prachu (PM10 a PM2,5), 
oxidů dusíku (NO/NO2/NOx), 
oxidů síry (SO2), oxidu uhelnaté-
ho (CO), ozonu (O3) a meteositu-
ace. Jednou měsíčně je odebrán
vzorek ovzduší pro následnou 
analýzu obsahu těžkých kovů,
polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU) a dioxinů

Dětřichovští slavili svátek žen
V sobotu 7. března se uskutečni-
la v sále kulturního domu
v Dětřichově nad Bystřicí obecní
taneční zábava k oslavě Mezi-

národního dne žen. Kulturní pro-
gram zahájili vystoupením 
v 18 hodin žáci základní a ma-
teřské školy. Děti pak vystřídal

oblíbený šestnáctičlenný pěvec-
ký sbor seniorů z Ryžoviště s re-
pertoárem lidových písní, se kte-
rým už několik let vystupuje
hlavně před obyvateli domovů
pro seniory. Od 20 hodin se pří-
tomní bavili s kapelou Duo PeVa
Václava Ventruby a slečny Petry
ze Štěpánova na Olomoucku
s převážně českými a slovenský-
mi populárními písničkami. 
Všechny ženy měly vstup zdar-
ma, pro každou z nich byla při-
pravena kytička a sladké pohoš-
tění. Muži si vstupné museli za-
platit. Zájem o akci byl velký.
Do sálu kulturního domu zavíta-
ly na dvě stovky návštěvníků,
dokonce i z okolí. V tombole če-
kaly na výherce zajímavé ceny,

kupříkladu divočák, danče, mik-
rovlnka nebo rychlovarná konvi-
ce, aku šroubováky pro kutily,
palivové dříví z obecního lesa,
láhve originálního mešního vína
z místní fary, ručníky pro ma-
minky a mnoho dalších praktic-
kých věcí. Občerstvení bylo po
celou dobu zajištěno provozova-
telem pohostinství v obci.
Všechny mladé slečny, dámy
i ženy dříve narozené se báječně
pobavily a zábava bez jakýchko-
li šarvátek švarných jinochů
skončila až v brzkých ranních
hodinách. Poděkování patří
všem, kteří si takto vesele připo-
mněli krásný a významný den,
oslavující něžnou část populace. 

Foto a text: Karol Volf
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(PCDD/F). Kontinuálně měřená
data proudí online na stránky pro-
jektu www.ims-msk.cz (sekce
měřicí stanice), výsledky speciál-
ních analýz se na portále v sekci
archiv měření objeví v okamžiku,
kdy je celá analýza kompletní,
tzn. s určitým zpožděním.
Jak dlouho bude měření trvat
a jak budou naměřené hodnoty
dále zpracovávány? 
Měření v tomto roce začalo 
5. ledna a skončí 31. prosince 2015.
Naměřené hodnoty jsou každo-
ročně zpracovány odbornými
pracovníky oddělení ovzduší
Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě do závěrečné zprávy
pro krajský úřad, který přispívá

na provoz systému, a zároveň vy-
věšeny na stránkách projektu
(www.ims-msk.cz v sekci aktua-
lity). Nově jsou v tomto roce da-
ta online importována také do
systému ISKO (Informační
systém kvality ovzduší), který je
spravován Českým hydrometeo-
rologickým ústavem.
Rýmařov je v podstatě horským
městem, kde je předpoklad čisté-
ho ovzduší. Má měření ovzduší
v takové lokalitě smysl? 
Měření určitě smysl má hned
z několika důvodů. Doplňuje sta-
bilní imisní síť v našem kraji; zís-
káváme imisní data z míst, kde
nikdy monitoring neprobíhal
a pravděpodobně ani už probíhat

nebude; zlepšujeme informova-
nost občanů o kvalitě ovzduší;
vytváříme podklad pro orgány
státní správy a samosprávy v ob-
lasti ovzduší; měřením můžeme
potvrdit či vyvrátit obecně přija-
tý názor týkající se kvality 
ovzduší v horských oblastech
a další. 
Překvapila vás za dobu, kdy
v Rýmařově provádíte měření,
nějaká hodnota?
Během ledna a února došlo k pře-
kročení zákonného limitu pro
prach PM10 v osmi dnech – zá-
kon o ochraně ovzduší povoluje
překročit denní limit pouze
35x/rok. Zajímavé je, že kromě
ranních špiček (vyšších koncent-

rací prachu) se od poloviny úno-
ra v hodnotách prachu projevují
i výrazné noční špičky, které za-
čínají zhruba kolem 19. hodiny
a končí někdy až ve 4 hodiny rá-
no. Tento vývoj koncentrací pra-
chu doprovázený vyššími kon-
centracemi CO identifikuje jako
zdroj nedokonalé spalování v lo-
kálních topeništích. Více napoví
výsledky speciálních analýz, kte-
ré zatím letos nemáme k dispozi-
ci. Dovolím si poznamenat, že na
hodnocení kvality ovzduší ve
městě je v současné době velmi
brzy a je potřeba vyčkat do kon-
ce roku, kdy budeme mít k dis-
pozici větší množství dat.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Na péči o válečné hroby půjde letos z kraje víc jak půl milionu korun
Moravskoslezsk˘ kraj se stará
o váleãné hroby. Na zabezpeãení pé-
ãe o nû kaÏdoroãnû poskytuje fi-
nanãní dotace. Letos vyãlení 550 ti-
síc korun. Na jednání 5. bfiezna
o tom rozhodli kraj‰tí zastupitelé. 
Na území Moravskoslezského
kraje je v současnosti 1 237 vá-
lečných hrobů a pietních míst 
uvedených v centrální evidenci
válečných hrobů. Z toho je 
297 válečných hrobů s ostatky
a 940 pietních míst. Na údržbu
a opravy každoročně poskytuje
Moravskoslezský kraj jejich
vlastníkům (převážně obcím)
neinvestiční dotace. 
„O válečné hroby se staráme od-
povědně. Dokazuje to mimo jiné
i fakt, že ministerstvo obrany po-
věřilo Moravskoslezský kraj, aby
realizoval pilotní projekt v rámci
celé České republiky. Od roku
2011, kdy byl projekt nazvaný
Zachování a obnova historic-
kých tradic v Moravskoslezském
kraji spuštěn, kraj do údržby vá-
lečných hrobů vložil 1,55 milio-
nu korun,“ uvedl 1. náměstek
moravskoslezského hejtmana

Josef Babka.
Dodal, že o individuální dotaci
na zabezpečení péče o válečné
hroby v roce 2015 požádalo 
27 subjektů. Členové pracovní
skupiny, ustanovené krajskou ra-
dou, všechny žádosti vyhodnoti-
li a vybrali šestnáct, kterým kraj-
ští radní a zastupitelé vyhověli.
Mezi obcemi Rýmařovska, které
požádaly o poskytnutí neinves-
tiční účelové dotace na péči
o válečné hroby z rozpočtu kra-
je, obdržela obec Tvrdkov přís-
pěvek 40 tisíc korun na úpravu
pomníku padlým ve světové vál-
ce. 
„Samozřejmě že bychom peníze
nejraději poskytli všem žadate-
lům o dotaci. Ale žádosti vlastní-
ků válečných hrobů a pietních
míst převyšují finanční možnosti
kraje. Proto pracovní skupina
vybrala ty nejnaléhavější, u ni-
chž rekonstrukci či opravu vá-
lečných hrobů kvůli špatnému

technickému stavu a vzhledu ne-
ní možné dál odkládat,“ vysvět-
lil Josef Babka s tím, že na jeden
válečný hrob nebo pietní místo
kraj může poskytnout maximál-
ně 40 tisíc korun. 
Upozornil, že opravy pomníků
jsou součástí plánovaných oslav
70. výročí konce 2. světové vál-
ky a osvobození Českosloven-
ska, připomenutím největší vo-
jenské operace tohoto konfliktu
na našem území – Ostravsko-
opavské operace, které Morav-
skoslezský kraj ve spolupráci
s městem Ostravou, Armádou
České republiky a dalšími part-

nery připravuje. 
„Chceme připomenout osudy
těch, kteří prošli peklem druhé
světové války a přispěli k tomu,
že nacismus a fašismus skončil
na smetišti dějin, a uctít památku
a čest hrdinů padlých při osvo-
bozování naší republiky. Neza-
pomínejme jména těch, kteří za
naši svobodu položili to nejcen-
nější – svůj život, važme si jejich
obětí a mysleme na jejich posel-
ství,“ konstatoval Josef Babka. 

Bc. Petra Špornová, 
tisková mluvčí, 

odbor kancelář hejtmana kraje

Zrenovovaný památník obětem světové války v Tvrdkově 
Fota: archiv OÚ Tvrdkov
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Pan Gašpar užívá nebytové prostory na ná-
městí Míru č. 4 od roku 1994, kdy mu byly
přiděleny jako bufet a občerstvení. Bufet měl
svého času dobrou úroveň - výborně se zde
vařilo a na oběd sem chodila řada občanů i ná-

vštěvníků města. Po zpřísnění hygienických
podmínek pro stravovací provozy, kterým
provozovna vzhledem k omezené velikosti
nemohla dostát, došlo v roce 2003 na žádost
nájemce ke změně účelu užívání na výčep,

bar, resp. pivnici. Už v té době ale projedná-
vání žádosti provázela diskuse, zda je vznik
pivnice v centru města žádoucí.
Věřím, že si pivnice našla svou stálou kliente-
lu – určitě se najde skupina osob, která sem
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Rok 1811
Byl to jeden z nejlep‰ích roãníkÛ vína, co
lidé pamatují. Byl to ale také velmi ne-
‰Èastn˘ rok pro panovníka, neboÈ musel
zaplatit vysokou váleãnou daÀ nenasytné-
mu Napoleonovi!
Tato daÀ v‰ak pfie‰la na v‰echny poddané
Rakouska a pfii jejím plnûní mnozí pozbyli
majetku! - - 
Tenkrát existovaly papírové peníze, kter˘m
se fiíkalo bankovky. KaÏdá bankovka mûla
hodnotu jednoho zlatého, ta se sníÏila na
12 krejcarÛ a za krátkou dobu uÏ nemûla
vÛbec Ïádnou! – 
Ano, pro majetného ãlovûka to byl smut-
n˘ ãas!
V té dobû mÛj otec nakoupil nûkolik po-
vozÛ pfiíze; kopa stála 900 zlat˘ch, a neÏ ji
mohl zpracovat, klesla cena kopy pfiíze na
300 zlat˘ch. V dobû krize se Ïádnému ob-
chodu nedafiilo, proto kdyÏ bylo zboÏí ho-
tové, ho otec uschoval na tfii místa; – nej-
prve u Ïida v Rohli, od kterého nedostal
ani krejcar, protoÏe pro tyto lidi bylo pod-
vádûní takfika rutinou, – dále u jistého
Topitze, jenÏ se zboÏím odjel do Vídnû
a tam skoãil do Dunaje – a nakonec u tfie-
tího, od kterého mnoho nedostal. Tak se
mnoho tisíc zlat˘ch rozkutálelo.
V tomto roce o Vánocích panovala tak
hrozná zima, jaká dosud je‰tû nebyla!
Zmrzlí ptáci padali k zemi, a kdyÏ ãlovûk
plivl, tak se slina zmûnila v ledovou kuliã-
ku. Mnoho lidí také umrzlo cestou pfies
pole do mûsta. 

Na pÛlnoãní m‰i v R˘mafiovû, kde obvykle
b˘valo plno, Ïe se nedalo hnout, se moh-
li pfiítomní v kostele spoãítat, neboÈ kdo
pfii‰el z venkova, tomu omrzly nohy i u‰i.
– 
Dokonce mnoh˘m R˘mafiovanÛm omrzly
nosy i u‰i, kdyÏ se vydali z domu. Jediné
‰tûstí, Ïe dfievo bylo tenkrát velmi levné,
takÏe se mohlo neustále topit.

MÛj rok narození
Svûtlo svûta jsem spatfiil v roce 1812 na
svatodu‰ní nedûli 17. kvûtna o pÛl osmé
ráno a byl jsem je‰tû téhoÏ dne odpoled-
ne nesen ke svatému kfitu.
M˘mi kmotry se stali: Franz Adalbert, rych-
táfi z Jamartic, a Elizabeth Franková
z R˘mafiova.

Dvû pfiedtuchy,
které se udály ve farním kostele
v R˘mafiovû a zvûstovaly brzkou smrt pana
dûkana Schwanzera.
KdyÏ se tisíce lidí, v tlaãenici v jedné míst-
nosti, naráz pominou, vzbuzuje to údiv
a hrÛzu.
Tento pfiípad se udál v roce 1813 na svá-
tek Nanebevstoupení Pánû bûhem ranní
bohosluÏby, kterou pan dûkan slouÏil.
Bylo právû pfied promûnûním,1 kdyÏ jako
mávnutím kouzelného proutku v‰ichni
souãasnû vyskoãili z kostelních lavic a tlaãi-
li se k hlavnímu oltáfii; také v‰ichni na em-
porách2 málem padali dolÛ. KaÏd˘ chtûl
b˘t první a pfiitom si navzájem rvali ‰aty,

ztráceli klobouky, ãepice a boty, Ïenské
mûly ‰aty roztrhány na cáry. Mnozí se vrá-
tili domÛ krvácející a o‰klivû zranûní.
Tak mil˘ dûkan zÛstal v kostele témûfi sám. 
Ministranti plakali, kdyÏ je kostelník
Messner znovu hnal k oltáfii. Celá pfiíhoda
byla a zÛstala záhadou, protoÏe nebyla
odhalena Ïádná pfiíãina, která zpÛsobila
ten zmatek.
Rozumní muÏi spolu s ostatními duchovní-
mi chtûli vydû‰ené obãany pouãit a uklid-
nit, ale lidská po‰etilost byla silnûj‰í.
Nûktefií tvrdili, Ïe se v kostele zfiítila klenba,
jiní fiíkali, Ïe v kostele vypukl poÏár – a pfie-
ce oboje byly jen báchorky!
Moje matka také pfii‰la domÛ bez zástûry
a jedné boty!
Chlapec Hilarius Pösel, jehoÏ otec u nás
bydlel, pfii‰el s pláãem domÛ a nechtûl ví-
ce ministrovat.
Následující nedûli slouÏil pan dûkan slav-
nostní m‰i – a kdyÏ chtûl otevfiít svatostá-
nek, nemohl ho odemknout. Velmi se
s ním namofiil, pfiesto to bylo marné!
Otoãil se a pokynul ke kostelníku Zachariu
Mildnerovi. Ten vystoupil na schody oltá-
fie, uchopil klíã, otoãil jím v zámku a sva-
tostánek se otevfiel.
KdyÏ dûkan pfii‰el domÛ, hned pravil: „Ty
pfiíhody jsou vskutku urãeny mnû!“ – Na
svatodu‰ní nedûli slouÏil slavnostní m‰i
se dvûma dal‰ími duchovními; tu následo-
valo svaté pfiijímání, a kdyÏ bylo po nûm,
padl na oltáfiní schody. Za osm dní zemfiel.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Orig. Wandlung, tj. promûna, zde hostie v tûlo a vína v krev Kristovu, pfiepodstatnûní, transsubstanciace (pozn. red.)
2 Empora – boãní vyv˘‰ená galerie v kostele (pozn. red.)

Podivné hry s pronájmy na náměstí...
Jsem hluboce zklamaný rozhodnutím o vý-
povědi z nájmu, které dalo město majitelce
pivnice „U Gašparů“. Do pivnice chodím rád
na svá „dvě pivka“ poklábosit s přáteli.
Musím říct, že pivnice určitě nezeje prázd-
notou a má svoji duši. Nejsem sice štamgast,
ale na dobré pivo za velmi přijatelnou cenu si

vždy rád zajdu. Určitě to není žádná „nalej-
várna“, ale hospůdka pro dělníky a obyčejné
lidi, kteří si nemohou dovolit zajít v týdnu do
restaurace nebo kavárny. V oblasti s vysokou
nezaměstnaností a platy na úrovni minimální
mzdy určitě svá kritéria splňuje. Nepochopil
jsem výpověď z nájmu, když majitelka řádně

nájem platí. Na náměstí jsou také nájemníci,
kteří mají statisícové dluhy vůči městu, a ti-
to výpověď nedostali. Nemělo by město při-
stupovat ke všem nájemcům stejně?
Pozitivně řečeno nedávat výpovědi na ná-
městí, ale postarat se o to, aby opravené ná-
městí žilo. Zdeněk Adámek

odpovídá Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka Bytermu Rýmařov, p. o.
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Taxi a důchodci?
Chtěla bych požádat vedení našeho města,
aby pomohlo nám, starším a především špat-
ně pohyblivým občanům. Využíváme taxi-
služby, abychom se dostali do nemocnice, do

lékárny, ke hřbitovu, k lékaři. Za taxi se pla-
tí jednotný poplatek ve výši 50 Kč. V mnoha
okolních městech (Prostějov, Karviná,
Vrbno...) město přispívá polovinou této su-

my. Nešlo by to i u nás? Zkusme to. Ke zne-
užívání by určitě nedošlo. Děkuji za pocho-
pení. 

Eva Směšná

Bravo, Mahen!
Šel jsem na premiéru Mahena (16. 3.) tak tro-
chu s pocitem povinnosti, s předtuchou, že
zhlédnu další z řady komplikovaných taškařic
s nevěrohodnými zápletkami, které nechápe
snad ani autor sám, natož herci. Úvod tento
předpoklad tak trochu potvrzoval, ale přece
jen se začalo ukazovat, že zápletka bude nako-
nec velejednoduchá a vytvoří prostor pro situ-
ační humor a komediální schopnosti herců. 

Ještě když se na jeviště přiklátil Spartakus se
svými typickými gesty a pokřivenými prsty,
tak jsem v pochybách mírně kroutil hlavou,
ovšem brzy nato mi „spadla čelist“. Od mo-
mentu, kdy mě jeho jogínský projev mírně šo-
koval, rozesmál a roztleskal, už to celé „jelo“.
Moji exkolegové se odvázali nevídaným způ-
sobem, který jsem věru nečekal. I ty pokřive-
né prsty byly součástí nádherného gagu.

Mužská část hrála na jedničku – měli to trochu
snazší díky charakteru svých rolí, stárnoucí di-
va (paní domácí) byla též výborná. Já osobně
se skláním před Pepou Konečným a Martinem
Holoušem. Jsa podobně proporcionální posta-
vy jako Martin, trochu mě mrazilo, ale nedalo
se nesmát!!!
Jednoduché a dobře zahrané divadlo. Bravo,
Mahen! Zdeněk Rychlý

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda
Zastupitelé města doposud nikdy nepřispíva-
li na dopravu občanů po městě a v jeho ob-
vodu při využití taxi. Město platí ročně auto-
busovému dopravci přibližně 400 tisíc korun
na úhradu ztrátových linek v obvodu regio-
nu. Podle mého názoru velikost města a do-

pravní vzdálenosti nevyžadují použití taxíku.
Vážně nemocní lidé mohou využít sanitku
hrazenou pojišťovnou. Řadu dalších služeb,
které šetří pohyb a čas nemohoucím, nabízí
například středisko Diakonie, bufet na ná-
městí nebo městská knihovna. Přitom právě

na služby Diakonie nebo knihovny město ta-
ké přispívá významné částky ze svého roz-
počtu. V prvním případě částečně a ve dru-
hém plně hradí jejich provoz. Proto osobně
nesdílím názor na částečnou úhradu taxi ne-
mohoucím občanům.

ráda zajde na levné pivo. Tito lidé ale zřejmě
už nevnímají prostředí pivnice, které drtivá
většina ostatních považuje mírně řečeno za
nekulturní. Osobně jsem byla svědkem situa-

ce, kdy turisti neznalí situace chtěli zajít do
pivnice na občerstvení, ale za dveřmi se ne-
mile překvapeni otočili a odešli. Podobné za-
řízení podle mého názoru a názoru radních ne-

má být provozováno v centru města na tak ex-
ponovaném a lukrativním místě. Jen doplňuji,
že výpovědní doba nájemce je s ohledem na
podmínky uzavřené nájemní smlouvy tříletá.

Užitečná informace

Pozor na falešné kominíky!
Od roku 2011, kdy se každoroční kontrola spa-
linové cesty stala povinnou pro všechny maji-
tele komína připojeného na funkční kotel nebo
kamna, se setkáváme v poradnách SOS MaS,
z. s., s dotazy ohledně výběru kominíka.
Spotřebitelé se na nás obracejí zejména ve
chvíli, kdy je navštíví neznámý kominík bez
objednávky, případně když obdrží do schránky
letáček s nabídkou těchto služeb. 
Lidé mají často oprávněné obavy, aby nenara-
zili na falešného kominíka. Napříč republikou
byl totiž v posledních letech zaznamenán ná-
růst případů falešných kominíků či kominíků
provádějících revize bez oprávnění. Pokud si
spotřebitel objedná službu u někoho, kdo k to-
mu nemá patřičné oprávnění, může to pro něj
mít dalekosáhlé důsledky. Hrozí totiž zvýšené
riziko požáru a následně problémy při jednání
s pojišťovnou, která doklad o provedené kon-
trole neuzná.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slez-
ska, z. s., doporučuje si kominíka vždy zkon-
trolovat, tedy minimálně si ověřit jeho totož-
nost a živnostenské oprávnění (podle jména,
dle OP a IČO si kominíka můžeme prověřit
v živnostenském rejstříku na www.rzp.cz).
Pokud potřebujeme revizi komínu, musíme být
ještě opatrnější. K provádění revizí je totiž 
oprávněna pouze osoba s osvědčením revizní-
ho technika.
Přestože tato úprava platí už čtvrtým rokem, ne
všichni spotřebitelé se orientují v tom, jaké jsou
jejich povinnosti, čehož můžou falešní kominí-
ci zneužít. Jaký je tedy rozdíl mezi revizí a kon-

trolou spalinové cesty? 
Revize spalinových cest se provádí při stavbě
komínu a následně pouze ve zvláštních přípa-
dech, např. při změně druhu paliva, při výměně
nebo nové instalaci spotřebiče paliv nebo při
komínovém požáru. Naproti tomu kontrola
spalinových cest je povinná jednou ročně
a může ji provádět kominík s živnostenským
listem v oboru kominictví (nemusí to tedy být
revizní technik). 
Čistění komína si můžeme udělat i sami,
ovšem za předpokladu, že jsme k tomu dosta-
tečně zruční a fyzicky zdatní. Čištění po nás

zkontroluje kominík při roční kontrole spalino-
vých cest.
Jak se vyhnout případným problémům, když
vás kominík, kterého neznáte, navštíví doma
bez objednávky? Takového člověka si do domu
rozhodně nepouštějte. Kominíka si vyberte
a objednejte sami! Poptejte se u sousedů a přá-
tel na jejich zkušenosti a nechejte si seriózního
kominíka doporučit od nich. Dobrého kominí-
ka doporučí také některá z dobrovolných pro-
fesních organizací, které sdružují osoby věnují-
cí se tomuto řemeslu, např. Společenstvo ko-
miníků ČR nebo Zemské společenství mistrů
kominických. Kontakty naleznete na webo-
vých stránkách www.zsmkcr.cz nebo
www.skcr.cz. Předložení členské kartičky ko-
miníkem nemusí být dostatečné, v minulosti
totiž docházelo i k falšování těchto průkazů. 
Doporučujeme se s kominíkem, kterého jste si
zvolili, předem domluvit na tom, jaké služby si
od něj objednáváte, a na ceně, kterou za ně za-
platíte. Přestože není úplně vhodné se řídit pou-
ze cenou služby (nejlevnější totiž zpravidla ne-
znamená nejkvalitnější), je dobré vědět, že ce-
ny jsou smluvní, tj. nejsou pevně stanoveny
a mohou se u jednotlivých kominíků výrazně
lišit. Pozor! Velmi nízká cena může být jedním
ze znaků, že něco není v pořádku.
Samozřejmě i služby kominíka je možné rekla-
movat jako jakoukoliv jinou službu, např. když
zjistíte, že kamna po provedené službě netáh-
nou, jak by měla. Marcela Reichelová, 

předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s.
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Akce hradu Sovince

Kulturní akce a výstavy 
sezóny 2015

4. – 6. 4. Jak šlo vejce na vandr – velikonoční zahájení sezóny
18. – 19. 4. Rekviem za rytíře – drátenický jarmark s komedianty
25. – 26. 4. Přízrak temné věže – vojenské prohlídky

1. 5. Koncert kapely Clamortis (historická hudba)
2. – 3. 5. Májové veselení 

– šermířsko-hudební a taneční program
1. – 31. 5. Oděvy pěti století VIII (výstava)
8. – 10. 5. Útěk z řádu – pálení čarodějnic

23. – 24. 5. Kolotoč prima pohádek 
– den dětí na pohádkovém hradě

30. 5. Jak se lidé odívali – cyklus přednášek
6. 6. – 30. 9. Silvan Omerzu – loutky (výstava)
13. – 14. 6. Kašpárek ze skalního hradu – loutkářská pouť

20. 6. Filmová noc
20. – 21. 6. Balady zbojnické – loupežnické prohlídky

4. 7. Pradivadlo – Člověk z kraje La Mancha 
(od 20 hodin)

Změna programu vyhrazena. 
Podrobnosti na webových stránkách Muzea v Bruntále

(www.mubr.cz)

Historická posádka Špinavci, spolek přátel
hradu Sovince, připravuje:

Pro tento rok připravujeme úplně nový program, na kterém se budou
podílet ti nejlepší kumštýři z České republiky.
Hlavním lákadlem sezóny by se měla stát nově zpřístupněná naučná
stezka po hradbách Sovince s podzemní chodbou, do které se ná-
vštěvníci poprvé podívají v sobotu 11. července.

Termíny hlavních připravovaných akcí 
pro sezónu 2015:

4. – 6. 4. Vítání jara s jihočeskými komedianty
18. – 19. 4. Velikonoční drátenický jarmark zapomenutých řemesel 
9. – 10. 5. Povídky z kláštera s pálením čarodějnic

23. – 24. 5. Historický dětský den
11. – 12. 7. Středověký rytířský turnaj
25. – 26. 7. Staré pověsti české a příběhy s Bílou paní

1. – 2. 8. Sovinec v temné době války třicetileté
15. – 16. 8. Hodokvas s večerním programem
22. – 23. 8. Lapkové a kati na loupežnické stezce
26. – 27. 9. Sokolnické lovy

Zajímavosti z přírody

Oblíky na Žulovsku – zajímavý turistický cíl
Území v okolí obce Žulové je
zajímavé především tím, že se
v něm vyskytují některé tvary re-
liéfu, které jinde v ČR v tak ty-
pickém vývoji a počtu nenajde-
me. Jde o celkově plochý reliéf
západní části Žulovské pahorka-
tiny na drobně až středně zrni-
tém granitu (žule) až granodiori-
tu (diorit je hornina podobná žu-
le) a biotické ortorule. Příznačné
pro území jsou izolované eleva-
ce (zdvihání) terénu, určující ráz
krajiny. Oblast byla ve středním
pleistocénu dvakrát pokryta kon-
tinentálním ledovcem. Z ledov-
cových sedimentů zde zabírají
největší plochu glacifluviální se-
dimenty (vzniklé výmolnou 

a ukládací činností ledovce).
Žulovská pahorkatina je příznač-
ná a výjimečná tím, že se na po-
měrně malé ploše přibližně 
110 km2 vyskytuje 34 výraz-
ných, přes 30 m vysokých eleva-
cí, které můžeme považovat za
třetihorní ostrovní hory, tzv. in-
selbergy, a velký počet nízkých
elevací. Vznikly v důsledku che-
mického zvětrávání v tropickém
prostředí a odnosu zvětralin, kte-
rý vrcholil koncem mladších tře-
tihor.
Na poměrně malém území ko-
lem 20 km2 mezi severní hranicí
Žulovské pahorkatiny a silnicí
mezi obcemi Kobylá a Buková
je asi 80 nízkých terénních ele-

vací, označovaných některými
autory jako nízké exfoliační
klenby. Západně od Velké Kraše
a Kobylé mají studované tvary
výšku jen 2 – 10 m. Mají kruho-
vý nebo protáhlý tvar a plochý
zaoblený vrchol. 
Mocnost zvětralin (půdy) je na
oblících velmi malá (10 – 40 cm),
v některých případech se na vr-
cholech nacházejí skalní výcho-
zy (1,5 – 2,5 m). Vědci diskutu-
jí, zda jde o pravé oblíky, tedy
tvary vzniklé obrušovací a ohla-
zovací činností kontinentálního
ledovce, nebo bazální zvětrávací
plochu vzniklou již před obdo-
bím spodního badenu a postupně
erozně sníženou (podrobněji

v článku Tadeáše Czudka Vývoj
reliéfu bazální zvětrávací plochy
severně od Žulové). Mezi veřej-
ností je však název oblík vžitý
a uvádí se i v literatuře nebo na
internetu.
Ať tak či tak, Žulovská pahorka-
tina je určitě zajímavým turistic-
kým cílem nejen pro své oblíky
a jiné morfologické útvary (pří-
rodní památky Píšťala či Skalka
pod Kaní horou, národní přírod-
ní památky Venušiny misky
a Borový atd.), ale i díky poměr-
ně husté síti zatopených lomů,
v nichž se lze v létě příjemně 
osvěžit bez obav ze sinic. 

Miloš Zatloukal, 
KČT Rýmařov

Žulovská pahorkatina

Venušiny misky Fota: www.treking.cz
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Sport

Fotbalová přípravka přivezla z Města Albrechtic stříbro
V sobotu 14. března se starší pří-
pravka Rýmařova zúčastnila prv-
ního ročníku turnaje Česká pojiš-
ťovna cup 2015, pořádaného FK
Město Albrechtice. Na turnaj při-
jelo devět týmů, hrálo se ve skupi-
nách A a B.
Náš celek hrál ve skupině B, kde
narazil na týmy Krnova, Juventu-
su Bruntál a Avíza Albrechtice.
V prvním utkání naši hráči po těž-
kém boji podlehli Krnovu 2:0.
Další zápas sehráli s Avízem Al-
brechtice a po vyčerpávajícím vý-
konu si připsali bod za remízu 1:1.
V posledním utkání ve skupině
porazil Rýmařov mužstvo Juven-
tusu Bruntál 3:0.  
O postup do semifinále se se stej-
nými výsledky ucházely Rýmařov

a Avízo Albrechtice. Za této situa-
ce by měl rozhodnout los, ale tý-
my se rozhodly odehrát zápas a po
urputném boji a výhře 1:0 se z po-
stupu radoval Rýmařov. 
V semifinále narazila Jiskra na do-
sud neporažené Vrbno pod Pradě-
dem. Dvě minuty před koncem byl
stav 1:1 a pořadatelé se chystali na
penalty, ale Rýmařov stačil dát bě-
hem minuty tři branky a zajistit si
tak postup do finále. Ve finále se
naše přípravka utkala se suverén-
ním Krnovem, kterému nakonec
podlehla 4:1. Sestava: Skipala –
Petrek, Köhler, Černý, Zapletal,
Palys, Schwarz, Bubelová, Drábek.
Střelci: Filip Köhler 7x, Tomáš
Palys 3x. Trenéři: Pavel Žváček,
Mgr. Petr Palla. Tomáš Durna

Dorostenci v Hlučíně remizovali
V neděli 15. března sehráli doro-
stenci další ze svých příprav-
ných fotbalových zápasů, tento-
krát na půdě ligového Hlučína.
V prvním poločase čelila Jiskra
sérii útoků a musela být v defen-
zivní hře velice zodpovědná. To
se jí dařilo a soupeři většinou nic
nedovolila. V ofenzivní hře jsme
nebyli tak aktivní jako náš sou-
peř, ale i tak se jedna šance zro-

dila, konkrétně v 30. minutě po-
bídl Cabák svou přihrávkou
Lesáka a ten míč uklidil za záda
domácího gólmana.
V druhé půli už se hra lehce vy-
rovnala, rýmařovští se více do-
stávali k šancím. Jednu z nich
mohl zužitkovat Kopeček, který
byl v pokutovém území faulo-
ván, nicméně rozhodčí nebyl
stejného názoru. O 10 minut po-

zději domácí dokázali využít za-
váhání v defenzívě a srovnali na
1:1. Hostující Jiskra se však ne-
chtěla spokojit s remízou a v 76.
minutě vyslal Vajdík Lesáka,
který byl ve vápně faulován.
Rozhodčí nařídil pokutový kop,
k němu se postavil Cabák a ne-
kompromisně proměnil. Bohu-
žel pro hosty nakonec dokázali
domácí v poslední minutě srov-

nat, když byl v pokutovém úze-
mí sporně faulován jeden z útoč-
níků Hlučína. Rozhodčí nařídil
pokutový kop a domácí hráč se
nemýlil. Konečný stav 2:2.
Sestava: Kubját – Kováč, Cabák,
Skrutek, Zifčák, Kopeček Dan,
Lesák, Vajdík, Raušer, Tomeček,
Urbánek, Hořínek, Oláh, Seifert. 

Tomáš Durna, trenér
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Vasův běh 2015
Každý rok se o první březnové neděli koná ve Švédsku legendární
Vasův běh, nejdelší a nejznámější lyžařský závod na světě. Tak jako
muslimové putují do Mekky, lyžaři touží alespoň jednou v životě
dokončit tento 90 km dlouhý běh ze
Sälenu do Mory. Letošního ročníku se 
účastnili i závodníci z našeho města Luděk
Macháček, Pavel Ondrášek, Ivan Soviš,
Michal Šopík a Vítězslav Šopík.
Pro Švédy je Vasaloppet svátkem. Celý
týden před hlavním závodem probíhají
rámcové závody pro ty, kteří nestihli re-
gistraci. Počet účastníků v hlavním závo-
dě je limitován číslem 15 800 a loni i le-
tos byl již v březnu vyprodán. V rámco-
vých závodech startují další tisícovky ly-
žařů. V roce 2014 bylo na startu všech zá-

vodů více než 70 000 li-
dí. V den Vasova běhu
vysílá švédská televize
přímý přenos závodu.

Zajímají je nejen ti nejlepší, ale i ti, kteří dobíhají na místech
přes 10 000. Všem se dostává potlesku od mnohatisícového špa-
líru diváků, kteří lemují téměř celou trať.

Závod se běží většinou po rovině tundrou,
severským lesem, přes zasněžené pláně
a několik jezer. Po startovní rovince násle-
duje výstup do mírné, 2 km dlouhé sjez-
dovky. Pak se už závodníci seřadí do sedmi
stop a rovinatým nebo zvlněným terénem
se vydají vstříc dalším kilometrům. Na tra-
ti je sedm občerstvovacích stanic, kde se
mimo jiné podává švédská specialita – bo-
růvková polévka (blombär). Vítězové dobí-
hají do cíle v čase kolem 4 hodin (nejlepší
čas historie 3:38:41 je z roku 2012). Ještě
čas okolo 8 hodin znamená dobré umístění
kolem 5 000. – 6 000. místa. Zvláště tady
platí známé heslo, že není důležité zvítězit,
ale ... dokončit. Chlapi, děkujeme! 

Foto a text: Ladislav Baslar, RDRY

Foto: archiv TJ Jiskra
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- VODOVODNÍ P¤ÍPOJKY
- KANALIZAâNÍ P¤ÍPOJKY

- ELEKTROINSTALACE
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, R˘mafiov

Tel.: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 4. 2015

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek

2. 4. 2015 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

7/2015
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