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Z Komenského lípy zÛstalo po nákaze 
dfievomorem jen torzo

BlíÏí se zápis do matefisk˘ch ‰kol 
– letos bude 28. dubna

Veãerníãek slaví kulatiny, dûti 
mu popfiály v˘stavou v knihovnû

Hasiãi zasahovali kvÛli silnému vûtru, 
traÈ do R˘mafiova mûla v˘luku

R˘mafiov‰tí stfielci pfiivezli medaile 
z mistrovství republiky 

ročník XVII .
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Pár slov... malého zamyšlení nad velkou neúctou
K napsání této stati jsem se odhodlával už dřív,
ale neustále jsem to odkládal. Mé zamyšlení
by klidně mohlo začínat slovy pohádkářů:
Bylo nebylo, dávno tomu...
Jednoho dne přijelo k malému parčíku pod
velkou borovicí u Podolského potoka pár 
usměvavých chlapů. Zpočátku to vypadalo, že
jdou jen něco omrknout, ale pak v těch mís-
tech začali kutit. Netrvalo dlouho a u kamen-
ného břehu se objevila vkusná lavička ze smr-
kových kulatin. A aby toho nebylo málo, ved-
le ní „vyrostla“ masivní naučná tabule se stříš-
kou, která zvídavého návštěvníka malebného
místa informovala o protékajícím vodním toku
– jak se jmenuje, které živočišné druhy v něm
žily nebo žijí apod. 
Proč píši v minulém čase? Protože ač byla ta-
bule zapuštěna hluboko do země a její základ-
na dobře ukotvena a zabetonována, přesto
tam, kde ještě do podzimu minulého roku stá-
la, zeje prázdné místo. Zprvu ji někdo násilím
jen vychýlil, zřejmě kopáním nohou do sil-
ných podpěrných trámů, někdo jiný dokončil
dílo zkázy tím, že ji úplně vyvrátil ze zabeto-
novaných kovových konzol, až skončila opře-
na jako nebohé torzo o zábradlí lemující břeh
potoka. Pak ji asi naložili a odvezli neznámo
kam.

Podobně dopadla lavička, která si vyslechla
nejedno tajemství zamilovaných či rozhovor
turistů nebo lidí procházejících s těžkým náku-
pem z nedaleké prodejny, kteří na chvíli used-
li a odpočinuli si. Jednou jsem šel kolem a za-
ujala mě nezvyklá prázdnota v místě, kde la-
vička stála. Zůstala po ní jen otlačená hlína.
Všechno se ve mně sevřelo a já nevěděl, jestli
nadávat nebo smutnit. V tu chvíli to byla hroz-
ná bezmoc. Měl jsem lavičku rád a taky jsem
měl radost z toho, když mnohým pocestným
nabídla prostor k odpočinku. A najednou nic.
Můj zrak se svezl na líně plynoucí potok, když
tu jsem ji uviděl. Ležela uprostřed jeho nízké
hladiny, zapříčená o potoční kameny. „Moje“
lavička. Měl jsem neskutečnou radost, že ji 
opět vidím. Ležela tam tak, jak ji někdo popa-
dl a hodil „hrdinsky“ přes zábradlí do potoka,
a museli být minimálně dva vzhledem k její
robustnosti a váze. Alkohol, který jim pravdě-
podobně zatemnil rozum, jinak si to nedovedu
vysvětlit, jim asi v tu chvíli zavelel provést
tento neskutečně zbabělý čin.

Neztrácel jsem čas a vše nahlásil na příslušné
úřady, dokud šlo lavičku ještě zachránit a prů-
tok nebyl silný, aby ji odplavil. Zanedlouho ji
z koryta vysvobodili pracovníci Městských
služeb a po drobné opravě začala opět sloužit
lidem – dokud o pár měsíců později nepřišel
někdo další, komu vadilo její opěradlo.

Násilím je vykopnul a hodil do potoka.
Tentokrát byl proud příliš silný na to, aby
mohlo být opěradlo zachráněno a lavička zno-
vu opravena. Rozvodněný potok v době dešťů

a tání sněhu odnesl opěradlo bůhvíkam. Na
původním místě zůstalo jen torzo.
Lidé z krnovské pobočky správy toků Lesů
České republiky, kteří díla zdarma vytvořili,
přislíbili, že informační tabuli i lavičku letos
obnoví. Ale já se ptám, jak dlouho nám budou
sloužit? Proč někomu vadí pracně vytvořené
dílo, které oživí jinak prázdný prostor parčíku
a přinese užitek ostatním? Proč si chce někdo
dokazovat sílu na výtvoru, který za nic nemů-
že? Udělali tento hloupý čin nedospělí lidé?
Kde mají rodiče, copak netuší, kde se momen-
tálně jejich děti nacházejí?
Budeme si asi muset zvyknout na to, že na
každém rohu budou vše hlídat kamery. Nechci
mentorovat ani moralizovat, jen se znovu
ptám, kam se vytratila úcta k druhým, k jejich
práci, k dílům, která by měla sloužit všem?
Stávaly se tyto zbabělé činy i v minulosti?
Dříve narození spoluobčané by jistě konstato-
vali s rozhodností sobě vlastní, že určitě ne
v tak hojné míře. Lidé měli k sobě daleko více
úcty a ohleduplnosti. Kam se tedy poděly
všechny ty veskrze pozitivní lidské vlastnosti?
Nenacházím bohužel odpověď, v hlavě mám
zmatek a slova pohádkářů: Bylo nebylo, dávno
tomu... JiKo

Teď jí pro změnu chybí opěradlo

...skončila v Podolském potoce

Místo lavičky zůstalo prázdné místo...
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Z Komenského lípy zůstalo torzo
K nejznámějším památným stromům našeho regionu patří mohutná lí-
pa stojící na okraji parku u SVČ Rýmařov, kterou měl podle tradice za-
sadit v roce 1592 krejčovský tovaryš Jan Berger, aniž tušil, že trefil rok
narození budoucího Učitele národů a založil jednu z místních legend,
o pár století let později pojmenovanou Lípa Komenského. Tento strom,
dosud žijící vrstevník slavného pedagoga, pamětník Bílé hory, třiceti-
leté války i všech válek následujících, svědek časů rozkvětu i úpadku
našeho města, byl vždy nejen respektovaným solitérem (jemuž musela
o krok ustoupit i silnice vedoucí ulicí příznačně Lipovou), ale i měřít-
kem relativní krátkosti lidského života. Lípy velkolisté (Tilia platy-
phyllos) se v optimálních podmínkách mohou dožít až tisíce let – ta-
kové stáří se alespoň udává u nejstarší lípy v ČR, rostoucí v obci
Klokočov na Vysočině.

Nicméně většina stromů včetně houževnatých lip se tak vysokého vě-
ku nedožije. Lípa Komenského, byť „teprve“ 423 let stará, před něko-
lika lety vážně onemocněla, přesněji byla napadena dřevokaznou hou-
bou spálenkou skořepatou (Ustulina deusta), známou též jako dřevo-
mor kořenový. „Plodnice spálenky skořepaté byly zjištěny v roce 2009.
Vzhledem k tomu, že jde o nenápadnou houbu, je pravděpodobné, že
k napadení došlo již dříve,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí
František Čermák a dodal: „Tak jako ostatní dřevokazné houby napa-
dá nemocné a oslabené stromy. Lípa Komenského se dožila výjimečné-
ho věku. Vedle této skutečnosti strom jistě oslabilo stresující městské
prostředí, zejména místní komunikace zasahující prakticky ke kmeni
stromu.“

Kácení a ořezy dřevin se prováděly na území celého města.
Ořezávaly se větve provozně nebezpečné, suché a ty, které pře-
kážejí průjezdné šířce u komunikací. Razantní ořez takzvaně „na
hlavu“ se provádí pouze se souhlasem odboru životního prostře-
dí městského úřadu, například u stromků mezi prodejnou
Rýmařovanka a Podolským potokem.

Pracovníci Městských služeb ořezávají lípu na torzo
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Nákaza dřevomorem kořenovým
je nevyléčitelná. Lípa v posled-
ních letech viditelně scházela,
řídla a prosychala jí koruna, ně-
kolikrát musela být prořezána.
Ošetření kyselinou boritou sice
zpomalilo množení houby, rozsah
poškození kořenového systému
stromu je však podle Františka
Čermáka tak velký, že hrozí vý-
vrat stromu.
Vzhledem k tomu, že jde o výji-
mečný strom (památným byl vy-
hlášen v únoru 1993), který záro-
veň stojí na exponovaném místě

se zvýšeným pohybem chodců,
požádal odbor životního prostředí
o posudek Agenturu pro ochranu
přírody a krajiny. Doporučení 
ořezat strom na torzo, aby se sní-
žila pravděpodobnost vývratu,
zveřejnil vedoucí odboru pro-
střednictvím našeho čtrnáctidení-
ku na podzim loňského roku. Na
konci března tudíž pracovníci
Městských služeb zkrátili velké
větve lípy a ponechali v podstatě
jedinou, která by mohla ještě vy-
razit listy. Zázraky se však neče-
kají. „Po ořezu bude záležet na

vitalitě stromu a postupu hniloby.
Pokud strom neobrazí, lze před-
pokládat ponechání torza na mís-
tě na dobu cca 6–10 let. Při zhor-
šujícím se stavu, kdy bude hrozit
jeho vyvrácení, bude nutné jej
skácet. Torzo bude ponecháno na
místě pro připomenutí tohoto je-
dinečného stromu a jako biotop
četných druhů hmyzu,“ nastínil
František Čermák.
Torzo Lípy Komenského, nyní
připomínající sedmikrkou saň
s uťatými hlavami, je už jen stí-
nem někdejšího velikána, jehož

odumírání nedokáže odvrátit ani
úřední ochrana. Je zřejmé, že
Rýmařov s lípou v nejbližších le-
tech přijde o jednu ze svých do-
minant. Není ovšem jediným pa-
mátným stromem ve městě.
V tomtéž parku stojí douglaska ti-
solistá, vyhlášená památným
stromem v roce 2001, další tři vý-
jimečné stromy rostou v Edrovi-
cích, Janušově a Ondřejově a no-
vě byly památnými stromy vyhlá-
šeny dvě lípy (velkolistá a malo-
listá) u kaple V Lipkách a lípa
velkolistá na Divadelní ulici. ZN

Lípa Komenského, leden 1999, foto R. Řehořová Lípa v roce 2009, foto M. Marek

Kořeny napadené dřevomorem, foto F. Čermák
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Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu nebezpečného a objemného odpadu

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, Komenského,
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 náležejí do spádové oblasti vyjmenovaných ulic.
II. etapa:
nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sa-
dová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Karla
Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní ulice,
které náležejí do spádové oblasti vyjmenovaných ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
články, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje,
absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, tep-
loměry a jiné předměty s obsahem rtuti, chladicí zařízení obsahující
freony, fotochemikálie.

Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, je předají 
osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří
mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou ode-
bírány, tyto lze uložit pouze v recyklačním dvoře nebo v odpado-
vém centru.
Objemným odpadem se rozumí komunální odpad, který nelze
pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunál-
ní odpad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, sta-
ré koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky
apod. 
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na re-
cyklačním dvoře a v odpadovém centru, směsný komunální odpad
do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Zároveň upozorňujeme, že součástí separačního 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 nepovolené ukládání odpadů před recyklačním 

dvorem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Zdravotnictví

Školství

Omluva redakce
Redakce Rýmařovského horizontu se omlouvá čtenářům za chybné uvedení jména MUDr. Michaely Souškové u gynekologické ambulance
Podhorské nemocnice v Rýmařově (Kam a kdy k lékaři – RH 6/2015). Správně mělo být uvedeno jméno MUDr. Jitky Zvonařové-Skalické,
která ordinuje ve středu. Chyba se stala technickým nedopatřením. Děkujeme za pochopení. Redakce

Zápis do všech rýmařovských mateřských škol
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál
vyhlašují termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

na úterý 28. dubna 2015 od 15:00 do 16:30
Samotný zápis spočívá v tom, že podáte přihlášku dítěte k předškol-
nímu vzdělávání a na základě toho ředitelka školy zahájí správní ří-
zení (řídí se zákonem 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění po-
zdějších předpisů). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdržíte do
30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace o škole, o tom, co má dítě 
umět při nástupu, co budete potřebovat, které poplatky a v jaké výši
budete hradit, a můžete se samozřejmě zeptat na cokoli, co vás bude
o provozu školky zajímat.
Podle čeho ředitelka školky o přijetí dítěte rozhoduje? Školský
zákon ředitelkám ukládá, aby přednostně přijaly děti v posledním ro-
ce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalé bydliš-
tě v Rýmařově. Další kritéria si stanoví každá školka samostatně –
může to být skutečnost, že jde o pravidelnou celodenní docházku dí-

těte, že jde o sourozence dítěte, které již školku navštěvuje, že jde
o dítě zaměstnaných rodičů, případně zaměstnaných rodičů samoži-
vitelů a podobně.
Co můžeme poradit rodičům? Především přijďte k zápisu. Pokud
nepřijdete, nemůžete počítat s tím, že se pro vaše dítě najde ve škol-
ce místo třeba v polovině roku. U zápisu informujte o všem prav-
divě a nic nezamlčujte – pokud je ředitelka informována o tom, že
má vaše dítě například zdravotní problémy, je možné je přijmout
a zajistit pro ně asistenta pedagoga nebo přizpůsobit provoz třídy.
Když se o problému dozví až v týdnech po zahájení docházky dítěte,
na zajištění asistenta je již obvykle pozdě. Neexistuje žádný pořad-
ník. Můžete klidně přijít kdykoli ve stanovených hodinách, kritériem
pro přijetí dítěte není čas podání přihlášky. Nechoďte k zápisu do ví-
ce školek – vaši šanci na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání to
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nezvýší. Ředitelky si porovnávají seznamy podaných přihlášek na
společném jednání, hodnotí je podle stanovených kritérií a pak tepr-
ve vydávají rozhodnutí; přijati tak můžete být jen do jedné školky.
Pokud se chcete podívat, jak to v některé školce chodí, a podle toho
se teprve rozhodnout, kam byste chtěli dítě umístit, můžete se do-
mluvit s ředitelkou na individuální návštěvě.

Počet dětí ucházejících se o přijetí k předškolnímu vzdělávání
bude současně podkladem pro orgány města ke zjištění stávající
poptávky po umístění dětí do mateřských škol. Na základě zjiště-
ných údajů bude možno uvažovat o případném navýšení počtu
míst v rýmařovských mateřských školách.

Bc. Leona Pleská, odbor školství MěÚ Rýmařov

Rýmařov druhý v okresním kole vybíjené
Ve dnech 19. a 25. března proběhla okresní kola ve vybíjené na ZŠ
Žižkova v Krnově. Nejprve bojovala o postup do krajského kola
družstva v otevřené kategorii, mezi nimi i borci ze 4. a 5. ročníku ZŠ
Rýmařov. Jak nám určil los, hned v prvním zápase jsme se utkali
s nejsilnějším týmem domácích, kterému jsme bohužel podlehli.
Zklamání však vystřídala velká bojovnost, připravenost a radost.
Další čtyři zápasy jsme hladce vyhráli, a vybojovali tak nádherné
2. místo.
Následovalo klání o postup do krajského kola v kategorii dívek ze 
4. a 5. tříd. Je to k nevíře, ale opět nám los určil první zápas s domá-
cími děvčaty. Naše bojovnice v čele s Terezou Talíkovou nenechaly
nic náhodě a ve třech zápasech nedaly soupeřkám šanci. V posledním
zápase se ZŠ Smetanův okruh nám chybělo štěstí. V celkovém skóre

naše dívky obsadily úžasné 2. místo a postup jim utekl o jednu vybi-
tou hráčku.
Klukům a děvčatům patří velký dík nejen za nádherný sportovní zá-
žitek, ale také za výbornou reprezentaci školy a našeho města. 

Fota a text: Mgr. Hana Hájková

Celkové pořadí chlapců: Celkové pořadí dívek:
1. ZŠ Žižkova, Krnov 1. ZŠ Smetanův okruh, Krnov 
2. ZŠ Jelínkova, Rýmařov 2. ZŠ Jelínkova, Rýmařov
3. ZŠ Smetanův okruh, Krnov 3. ZŠ Dvořákův okruh, Krnov
4. ZŠ Břidličná 4. ZŠ Žižkova, Krnov
5. ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov 5. ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
6. ZŠ Dvořákův okruh, Krnov

Zleva nahoře: Aleš Kovář, Lukáš Přecechtěl, Otto Kopsa, Richard
Hříva, Marek Šuba, Lukáš Polách
Dole: Tadeáš Piterka, Jan Bátla, Adam Nikolov, Jan Jablončík,
Roman Hradil, Matěj Papaj

Zleva nahoře: Lenka Valášková, Ester Krupová, Kristýna Stloukalo-
vá, Tereza Talíková, Adéla Matějíčková, Ivana Hořínková
Dole: Kateřina Podušelová, Natálie Baďurová, Renata Andrýsková,
Lucie Škarupová, Barbora Šulková, Ivana Němcová

Škola motivuje k boji s negativními jevy
Jestliže rodiče dítě vedou k dob-
rým mezilidským vztahům, i vlast-
ním příkladem, nepřímo v něm
pěstují umění komunikovat a jed-
nat s lidmi. Zároveň je učí zdravě

se v komunikaci prosazovat, vy-
jadřovat svůj názor, být nezávislé
a mít úctu k sobě samému. U tak-
to vybaveného dítě je daleko větší
předpoklad, že dokáže odolat 

okolnímu tlaku při experimentu
s drogou a dalším negativním je-
vům současné doby.
Právě na negativní jevy se zamě-
řuje soutěž Rizikové chování
Gymnázia a Střední odborné ško-
ly Rýmařov. S nápadem tuto sou-
těž pořádat přišli pedagogové teh-
dejšího Středního zemědělského
učiliště ve školním roce 1998/99.
U jejího zrodu stála dřívější ředi-
telka a současná zástupkyně ředi-
tele školy pro praktický výcvik
Ing. Soňa Kováříková. Škola zís-
kala na soutěž grant ministerstva
zemědělství a zúčastnili se jí žáci
některých škol Moravskoslez-
ského kraje i okolí, například ze
Zábřehu na Moravě nebo
Uničova. Později převzala patro-
nát nad soutěží výchovná porad-
kyně Mgr. Miroslava Lounová.
„Touto soutěží chceme motivovat

lidi, aby nebyli k rizikovému cho-
vání apatičtí. Tematika je nesmír-
ně široká a myslím si, že budeme
aktuální. Daří se nám mezi stu-
denty vybudit zajímavou a přínos-
nou debatu. Samotná soutěž mla-
dé lidi baví a motivuje je k velmi
slušným výkonům, a to jak v lite-
rární, tak výtvarné části. Několik
let funguje skvělá spolupráce na-
příklad s Jarmilou Labounkovou
ze Střední soukromé odborné ško-
ly Prima Rýmařov, s paní učitel-
kou Machovou ze Středního od-
borného učiliště Bruntál nebo
s kolegyní Jaroslavou Slavičín-
skou v rámci literární části soutě-
že,“ řekla ke studentskému klání
jeho patronka Miroslava Louno-
vá. Zkušenosti s rizikovým cho-
váním přitom mají naši kantoři už
u dětí v páté nebo šesté třídě
a podle výchovné poradkyně se

Vítězové literární části soutěže, zleva Petra Horňáčková, Eliška
Hužvová a Lenka Dedková 
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věková hranice dál snižuje.
Oblastní kolo 17. ročníku soutěže
Rizikové chování se uskutečnilo
v pondělí 30. března v učebně
Gymnázia a Střední odborné ško-
ly Rýmařov. Zahájila jej Soňa
Kováříková a společně s ní zased-
ly v porotě Miroslava Lounová
a porotkyně pro výtvarnou část
MgA. Veronika Slámová.
Soutěže se zúčastnily téměř dvě
desítky studentů Gymnázia
a Střední odborné školy Rýmařov
a Střední soukromé odborné ško-
ly Prima Rýmařov. Účast v soutě-
ži přislíbili také studenti z bruntál-
ské střední školy, ale z technic-
kých důvodů se na poslední chví-
li omluvili.
Přihlášené práce se týkaly problé-
mů dnešní doby – vztahů mezi lid-
mi, šikany, užívání návykových
látek, sebepoškozování, sebevra-
žedných sklonů, domácího násilí
či terorismu. Při rozhodování hod-
notila porota u literárních prací je-

jich obsah, přednes a slohové vy-
jádření, u výtvarné soutěže nápa-
ditost a provedení.
V literární části soutěže bylo
prezentováno sedm prací. Vítěz-
kou se stala Petra Horňáčková
z Gymnázia a SOŠ Rýmařov
s Životním příběhem, druhé místo
udělila porota Lence Dedkové
(SSOŠ Prima) za text Za co může
alkohol a jako třetí se umístila
Eliška Hužvová (SSOŠ Prima)
s projektem Domácí násilí.
Ve výtvarné části obhájil prven-
ství ze školního kola tým studentů
Gymnázia a SOŠ Rýmařov ve
složení Barbora Rydzyková, Ště-
pán Moninec a Adam Komůrka
s projektem Terorismus, druhé
skončilo trio studentek Kristýna
Kobolková, Martina Ohrádková
a Klára Mackurová ze stejné ško-
ly s prací Sebevražedné sklony
a na třetím místě Monika
Radílková (SSOŠ Prima) s vý-
tvarným počinem Vše je propoje-

no. Vítězové obdrželi diplomy
a dárkové balíčky. 
Je škoda, že soutěž poukazující na
nešvary hektické a anonymní do-
by, která by si zasloužila mnohem
větší propagaci, končí u oblastní-

ho kola. Snad by se kompetentní
místa mohla zamyslet nad smys-
luplností soutěže a především nad
tím, zda by nestálo za to s pomocí
dotace uspořádat její krajskou či
národní mutaci. JiKo

Vítězné týmy výtvarné části soutěže, zleva Adam Komůrka, Barbora
Rydzyková a Štěpán Moninec (1.), dále trio studentek Kristýna
Kobolková, Martina Ohrádková a Klára Mackurová (2.) a Monika
Radílková (3.)

Taneční obor ZUŠ zahájil sezónu úspěšně
V neděli 22. března se v kultur-
ním domě v Zábřehu uskutečnila
regionální soutěž, kterou pořádal
Svaz učitelů tance ČR. Děti i ju-
nioři z tanečního oboru ZUŠ se
představili v parketových kompo-
zicích. Notičky v podání dětí zís-
kaly nejvyšší ocenění, junioři za
How druhé místo a choreografie
Latch místo třetí. První dvě for-
mace postupují do republikového
finále.
Na tento zdařilý začátek navázali
tanečníci 29. března v regionál-
ním kole soutěže Dance Life
Tour, kterou pořádá Czech Dance
Organization. Opavská hala od

ranních hodin hostila taneční for-
mace různých stylů i věkových
disciplín. V dětské kategorii mo-
dern dance mistrovská extraliga
si Notičky vytancovaly druhé
místo a stejnou příčku získali
i starší tanečníci za choreografii
Latch. Obě formace postupují na
mistrovství Moravy, které se 
uskuteční 12. dubna opět v opav-
ské hale.
Chtěla bych poděkovat sponzo-
rům za jejich finanční pomoc,
jmenovitě firmě Kovošrot Mora-
via, panu Hnilovi, panu Šínovi
a MUDr. Puciové. 

Alena Tomešková
Foto: Petra Kotrlová

Základní umělecká škola koncertovala ve Zlíně
V sobotu 21. března vyrazili do-
spělí i děti ze ZUŠ Rýmařov do
Zlína, aby se zúčastnili každo-
ročního společného koncertu.
Z naší školy při něm vystoupily

pěvecký sbor Vox montana a or-
chestr Zuškaband, ze zlínské
ZUŠ to byla cimbálová muzika
Strunečka a saxofonové kvarte-
to. Ve zhruba hodinu a půl trvají-

cím koncertu tím pádem zazněl
velmi pestrý program, který si
vyslechl zcela zaplněný koncert-
ní sál tamní školy. Že byli poslu-
chači spokojení, dokázali mimo

jiné tím, že se v některých sklad-
bách objevil spontánní skando-
vaný potlesk. Náš dobrý pocit
z výletu navíc podtrhl fakt, že
jsme den nestrávili jen hudební
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Žákyně ZUŠ Rýmařov 
v recitační soutěži

V pátek 20. března se dvě žáky-
ně literárně-dramatického oboru
ZUŠ Rýmařov zúčastnily okres-
ní soutěže v uměleckém předne-
su Wolkrův Prostějov 2015.
V kategorii nad 15 let se v Kr-
nově sešla silná konkurence.
Kateřina Klíčníková a Petra
Horňáčková z Rýmařova zaujaly
porotu přednesem textů Dívka

z lepší rodiny Jana Vodňanského
a Obchod s pravdou Jorgeho
Bukaye.
Nakonec se porota rozhodla, že
v krajském kole v Karviné bude
náš okres zastupovat Kateřina
Klíčníková. Budeme jí držet palce!

Foto a text: 
Silvie Jablončíková, 

ZUŠ Rýmařov

produkcí, ale zúčastnili jsme se
i vynikající exkurze do vizovic-
ké čokoládovny Carletti.
Společný rýmařovsko-zlínský
koncert nebyl letos poslední.
Rýmařovští milovníci dobré
hudby se mohou těšit, že nám
zlínské dětské soubory návštěvu
oplatí, neboť 18. dubna přijedou
zase k nám a zahrají našemu
publiku. Koncert proběhne od 
17 hodin v sále na Divadelní uli-
ci za účasti rýmařovských rocke-
rů, zlínské cimbálky Strunečka
a zlínského kytarového souboru
Dustyty.

Naše dvě školy spolupracují
dlouhodobě – začalo to koopera-
cí učitelů při takzvané kurikulár-
ní reformě a úspěšně pokračuje-
me realizací společných koncer-
tů. Čtenáři Rýmařovského hori-
zontu si možná vzpomenou na
podobnou výměnu se ZUŠ Kr-
nov loni na podzim.
Program blížícího se koncertu
bude pestrý a potěší každého,
kdo má rád dobrou hudbu a chce
podpořit děti, které něco oprav-
du umí. Těšíme se na vás!

Dr. Jiří Taufer, 
ředitel ZUŠ Rýmařov

Fota: archiv ZUŠ
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Pozor na zloděje!
Zloději a kapsáři jsou většinou tam, kde je
nejméně čekáte. Chvíle nepřítomnosti maji-
telky využil 17. března v baru v Břidličné
zloděj a odcizil jí odloženou kabelku. V ní
měla poškozená mobilní telefon v hodnotě
kolem 16 tisíc korun a finanční hotovost 
1 500 korun.

Odčerpal naftu z nádrže
V noci z 20. na 21. března se vloupal zloděj
do pracovního stroje zaparkovaného mezi
Valšovem a Velkou Štáhlí. Odcizil uložené
nářadí a z palivové nádrže odčerpal 300 litrů
nafty. Způsobená škoda činí 45 tisíc korun.

Recepční si půjčil auto hosta
a naboural

38letý pracovník recepce hotelu v Malé
Morávce je podezřelý z toho, že si bez vědo-
mí majitele půjčil jeho auto a havaroval
s ním. V pátek 13. února si host hotelu uložil
klíče od vozu v recepci. Recepční si klíče
bez jeho vědomí půjčil a odjel s jeho autem
do Rýmařova. Na benzínové čerpací stanici
vozidlo naboural a pak ho odstavil zpět na
parkoviště u hotelu. Klíče vrátil poškozené-

mu až následující den prostřednictvím taxi-
služby. Způsobená škoda na vozidle činí 
43 tisíc korun.

Koupil nekolkované cigarety
a tabák

Policejní komisař z hospodářské kriminálky
obvinil 31letého cizince žijícího na Rýma-

řovsku z krácení daně koupí nekolkovaných
cigaret a tabáku. Na začátku ledna 2015 měl
na Bruntálsku zakoupit přes 24 kg sušeného
řezaného cigaretového tabáku a 4 400 ciga-
ret. Za kilogram tabáku zaplatil 400 korun
a za krabičku cigaret 40 korun. Cigarety a ta-
bák uskladnil ve svém domě na Rýmařovsku
a část uschoval u svého známého. Za zakou-
pené výrobky neodvedl spotřební daň v cel-
kové výši přes 56 tisíc korun. Policisté při
domovních prohlídkách u obviněného zajis-
tili 10 kg tabáku a přes 4 tisíce cigaret. Část
zboží obviněný užil pro svou potřebu a část
dával jako bonusy za nákup svým zákazní-
kům.

Kvůli půjčce ukradl trámy
Policejní komisař bruntálské kriminálky
zahájil trestní stíhání 45letého muže za krá-
dež dřevěných trámů z hotelu v Dolní Mo-
ravici. Osm trámů v hodnotě 21 tisíc korun
měl z hotelového areálu odvézt loni v srp-
nu. Dřevo měl složit na pozemku nedaleké
restaurace jako jistinu pro půjčku 9 tisíc
korun. Hrozí mu trest odnětí svobody až na
dva roky. 

por. Bc. Pavla Jiroušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál

Hasiči v terénu

Hasiči zasahovali kvůli silnému větru
V Česku od pondělí 30. března do
středy 1. dubna foukal mimořád-
ně silný vítr, který na mnoha mís-
tech zkomplikoval situaci v do-
pravě. Hasiči vyjížděli k desít-
kám zásahů kvůli pádům stromů.
V tisícovkách domácností byla
přerušena dodávka elektřiny.
V Moravskoslezském kraji muse-
li v průběhu tří větrných dnů 
(30. 3. – 1. 4.) hasiči vyjíždět k ví-
ce jak dvěma stovkám událostí, při

kterých naštěstí nebyl nikdo zra-
něn. Šlo hlavně o vyvrácené a ne-
bezpečně nakloněné stromy a sil-
né větvě nad místy, kde se pohy-
bovali lidé. Z několika střech také
odlétávaly části plechové krytiny.
Nikdo naštěstí nebyl zraněn.
Na Bruntálsku řešili železničáři
pád několika stromů na trať. Mezi
Branticemi a Miloticemi nad
Opavou vykolejil ve středu ve
čtyři hodiny ráno po nárazu do

spadlého stromu osobní vlak.
Nikdo z cestujících neutrpěl zra-
nění, škoda přesáhla 200 tisíc ko-
run. České dráhy na svém webu
informovaly, že na tratích mezi
Krnovem a Rýmařovem a mezi
Krnovem a Dětřichovem nad
Bystřicí byla dočasně přerušena
vlaková doprava, lidé museli jet
náhradními autobusy. 
Rýmařovští hasiči zasahovali ve
dvou případech, a to v Kněžpoli,

kde silný vítr zlomil dřevěný
sloup s elektrickým vedením.
Hasiči místo zajistili a vyčkali do
příjezdu energetiků. Ve druhém
případě silný vítr pokácel vzrost-
lý strom na dosud uzavřené ko-
munikaci z Ondřejova do Dlouhé
Loučky v lokalitě Valšovský
Žleb. Hasiči strom pořezali a od-
stranili z komunikace. 

JiKo, 
zdroj: HZS MSK a Aktuálně.cz

Mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou vykolejil osobní vlak, kte-
rý narazil do spadlého stromu. Foto: Drážní inspekce, ČTK

Foto: archiv HZS MSK Rýmařov

Foto: PČR
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Lesy ČR varují: Nevstupujte v příštích dnech do lesa
Vzhledem k silnému větru, pod-
máčené půdě a těžkému sněhu,
který padá do větví stromů, hrozí
nebezpečí, že stromy nápor ne-
vydrží a vyvrátí se. Doporučuje-
me tedy občanům, aby v několi-
ka následujících dnech nevstupo-
vali do lesa. 
„Stále sledujeme meteorologické
stanice i předpovědi. Zatím jsme
zaznamenali plošně po celé re-
publice škody ve výši přibližně
150 tisíc kubíků dřeva. Rozhodně
nejde o žádnou dramatickou ka-
lamitu, ale číslo nemusí být ko-
nečné. Stabilita porostů je totiž

narušena a k vývratům stromů
může docházet i v následujících
dnech,“ uvedl generální ředitel
podniku Lesy ČR Daniel Szórád. 
Nejvíce stromů spadlo kvůli sil-
nému větru v Beskydech, v Kruš-
ných horách, na Šumavě, ve
středních, ale i východních Če-
chách. Nejvyšší rychlost větru
přesahující hranici 110 km/hod.
byla naměřena na Milešovce.
Státní podnik Lesy ČR vydal 
1. dubna doporučení občanům,
aby se do lesa nevydávali. 

Mgr. Eva Jouklová, 
tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Hasiči radí občanům

Na co dbát při vypalování porostů a pálení klestí
Jaro se blíží mílovými kroky
a s ním vypalování porostů. Hasiči
upozorňují na povinnosti vyplýva-
jící z platné legislativy. Je ovšem
třeba rozlišit povinnosti vyplývající
ze zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů pro fyzické osoby vs.
podnikající fyzické a právnické 
osoby.
Fyzické osoby mohou provádět
kontrolované spalování hořlavých
látek, např. mohou pálit shrabanou
trávu na hromadě ohraničené proti
případnému rozšíření ohně, v do-
statečné vzdálenosti od stromů ne-
bo jiných hořlavých látek. Oheň
musí být pod dohledem. Je však
zakázáno plošné vypalování po-
rostů. Na fyzické osoby se pro pá-
lení nevztahuje ohlašovací po-
vinnost. Měly by se však seznámit
se závaznými vyhláškami obcí,
které způsob pálení na volném
prostranství mnohdy zakazují nebo
alespoň upravují. Pálení navíc není
jediný způsob, jak se zbavit biolo-
gického odpadu. Je možné jej
zkompostovat, odložit ve speciál-
ních kontejnerech nebo ve sběr-

ných dvorech.
Právnické osoby a podnikající
fyzické osoby (firmy, společnosti)
také nesmí dle zákona o požární 
ochraně provádět plošné vypalova-
ní porostů. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou
navíc povinny se zřetelem k rozsa-
hu této činnosti stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství včetně navrhova-
ných opatření jsou povinny pře-
dem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru
kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popří-
padě může takovou činnost zaká-
zat.
Pro ohlášení pálení u právnických
a podnikajících fyzických osob pro
území okresu Bruntál doporučuje-
me využít internetové zaregistro-
vání na webové adrese www.hzsm-
sk.cz, kde na pravé straně nalezne-
te odkaz PÁLENÍ KLESTÍ. Pro
přihlášení a vyplnění údajů o pá-
lení je potřeba jednoduché regist-
race. 
Další možností ohlášení je pro-

střednictvím emailu (od@hzsm-
sk.cz) nebo pevné linky
950 739 810, přičemž je potřeba 
uvést:
• datum a čas (odkdy dokdy bude
pálení probíhat),
• přesnou lokalitu pálení (nejlépe
uvést GPS souřadnice),
• jméno a mobilní telefonní číslo
na zodpovědnou osobu, která bude
u pálení přítomna. 
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy pro hlá-
šení pálení využívají tísňové tele-
fonní číslo 150 či 112. Důrazně 
upozorňujeme, že tato čísla jsou
určena pro tísňová volání v pří-

padě, že někdo potřebuje rych-
lou pomoc, nikoliv pro ohlášení
pálení.
Pokud právnické a podnikající fy-
zické osoby plošně vypalují poros-
ty nebo neoznámí spalování hořla-
vých látek na volném prostranství,
případně nestanoví opatření proti
vzniku a šíření požáru, dopouštějí
se správního deliktu dle zákona
o požární ochraně, za který hrozí
sankce až do výše 500 tisíc Kč.
Mějme na paměti možné nebez-
pečí a včas mu předcházejme.

Ing. Antonín Ušela, 
vrchní inspektor požární ochrany 

HZS MSK

Foto: HZS MSK Bruntál

Rozloučili jsme se
Anežka Bartošková – Stará Ves ......................................... 1926
Anna Ftáčková – Rýmařov ................................................. 1929
Bedřich Šupčík – Rýmařov ................................................ 1946
Božena Janečková – Rýmařov ............................................ 1922
Libuše Ondrová – Rýmařov ................................................ 1938

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Stanislav Smékal – Rýmařov ............................................... 80 let 
Jiřina Citovská – Rýmařov .................................................. 80 let
Marie Lašáková – Rýmařov ................................................. 81 let
Jarmila Kubelková – Rýmařov ............................................ 81 let
Věra Jalůvková – Edrovice .................................................. 83 let
František Pochylý – Rýmařov .............................................. 83 let
Zdeňka Firlová – Janovice ................................................... 84 let
Dušan Marek – Jamartice .................................................... 93 let

Dne 14. dubna 2015 oslaví
manželé Alena a Štefan Furikovi z Rýmařova

50 let společného života.
Hodně zdraví a radosti přeje rodina

Foto: archiv LČR
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Kulturní okénko města Rýmařova
Civilizace je nekonečné vytváření potřeb, které vůbec
nepotřebujeme. Mark Twain

Známá i neznámá výročíCitát:
10. 4. 1945 zemř. Josef Čapek, malíř, grafik, spisovatel (nar. 

23. 3. 1887) – 70. výročí úmrtí
10. 4. 1955 zemř. Pierre Teilhard de Chardin, francouzský filosof

a paleontolog (nar. 1. 5. 1881) – 60. výročí úmrtí
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – výročí prv-

ního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od ro-
ku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace

12. 4. 1125 zemř. Vladislav I., český kníže – 890. výročí úmrtí
12. 4. 1945 zemř. Vilém Mathesius, jazykovědec a literární histo-

rik (nar. 3. 8. 1882) – 70. výročí úmrtí
14. 4. 1930 zemř. Vladimir Majakovskij, ruský spisovatel (nar.

19. 7. 1893) – 85. výročí úmrtí
15. 4. 1765 zemř. Michail Vasiljevič Lomonosov, ruský spisova-

tel, historik, přírodovědec (nar. 19. 11. 1711) – 250. vý-
ročí úmrtí

15. 4. 1980 zemř. Jean Paul Sartre, francouzský spisovatel a filo-
sof (nar. 21. 6. 1905) – 35. výročí úmrtí

17. 4. 1790 zemř. Benjamin Franklin, americký vynálezce, příro-
dovědec, publicista a politik (nar. 17. 1. 1706) 
– 225. výročí úmrtí

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historických
sídel – slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

18. 4. 1955 zemř. Albert Einstein, německý fyzik, nositel
Nobelovy ceny (nar. 14. 3. 1879) – 60. výročí úmrtí

19. 4. 1925 nar. Karel Teissig, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 
1. 10. 2000) – 90. výročí narození

20. 4. 1970 zemř. Jaroslav Vojta, herec (nar. 27. 12. 1888) 
– 45. výročí úmrtí

21. 4. 1910 zemř. Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens,
americký prozaik (nar. 30. 11. 1835) – 105. výročí úmrtí

22. 4. Den Země – slaví se od roku 1970, kdy ho američtí
studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení no-
vých ekologických zákonů a zvýšení státního rozpo-
čtu na ochranu životního prostředí

22. 4. 1840 nar. Odilon Redon, vl. jm. Bertrand-Jean R., francouz-
ský malíř, grafik a teoretik umění (zemř. 6. 7. 1916) 
– 175. výročí narození

23. 4. Světový den knihy a autorského práva – vyhlášen 
UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světo-
vé literatury, na něž připadají životní výročí 
W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, 
V. Nabokova ad.

23. 4. 1420 nar. Jiří z Poděbrad, český král (zemř. 22. 3. 1471) 
– 595. výročí narození
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Upleť třeba čtverec
Na internetu mě zaujal projekt
Upleť čtverec (Knit a Square),
který k nám doputoval z Anglie.
Vznikl v roce 2008 v Austrá-
lii. O co jde? O charitativní pro-
jekt, do kterého se může zapojit
opravdu každý. Pomáhá sirot-
kům, opuštěným dětem a dětem
s AIDS v Jihoafrické republice.
Odhaduje se, že takových dětí je
v Africe kolem 15 milionů.
Uplést nebo uháčkovat čtverec
zabere zhruba půlhodinu, přitom
jeden takový čtverec může po-
moci zachránit dětský život.
Jak? Čtverce, které lidé pletou
a háčkují po celém světě, jsou
v Jihoafrické republice sešity do
dek pro děti, o které se nemá kdo
starat. Výsledné deky, sešité
z čtverců z různých zemí světa,
jsou krásně barevné, dětem se lí-
bí a dobře slouží svému účelu.

Každý opravdu nemá to štěstí,
aby se narodil do míru, bezpečí
a rodičovské lásky. Pokud k troš-
ce štěstí stačí jen půl hodina mé
práce, která mě baví, řekla jsem
si: proč ne?
Cílem je tedy uplést nebo uháč-
kovat čtverec libovolného vzo-
ru a barvy z nekousavého a hře-
jivého materiálu o rozměrech 
20 x 20 cm a ponechat u něj 
50 cm dlouhý konec vlny, kte-
rým budou čtverce sešívány
k sobě do dek. Čtverce se sešíva-
jí až na místě, neboť z hotové de-
ky by bylo nutné platit clo. Jedna
deka je sešita z 35 čtverců.
Můžete ale vyrobit i jiné užiteč-
né věci, třeba náplety na ruce.
Čtverec o rozměrech 15 x 15 cm
stačí přeložit na půl, sešít v dél-
ce 2,5 cm, dalších 4,5 cm nechat
volných na palec a sešít zbytek

spoje. Návlek na ruku je hotový.
Další inspiraci můžete najít na
stránkách upletctverec.word-
press.com.
Hotové čtverce a náplety můžete
odevzdávat v Klubíku Sluníčko
SVČ Rýmařov (Okružní ulice)
v úterý a čtvrtek od 9:30 do

11:30 nebo v pondělí od 15:30
do 17:30, případně v Nedělní
škole řemesel ve Stránském. Vše
bude hromadně odesláno do
Jihoafrické republiky.

Markéta Beránková, 
Občanské sdružení Stránské

a Klubík Sluníčko

pořádá kurz

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
pro začátečníky

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

Večerníček slaví padesátiny
Asi nejslavnější animovaná po-
stava České televize – Večer-
níček, letos slaví padesátiny. Ve
věku, kdy se už předpokládá zra-
lá dospělost a stopy životních
zkušeností nejen na tváři, je ale
Večerníček pořád malým klu-
kem se zářivýma očima, papíro-
vou čepicí na hlavě, který se pro-
hání mezi hvězdami na dřevě-
ném koníkovi a vítá děti u po-

hádky před spaním.
Postavu Večerníčka vytvořil
Radek Pilař, mimo jiné autor
kresleného Rumcajse, pro znělku
nejstaršího českého televizního
pořadu pro děti. Za těch padesát
let se Večerníček příliš nezměnil.
V roce 1973 původně černobílý
dostal barvy, jeho vizuální podo-
ba i melodie Ladislava Simona,
která znělku doprovází, zůstaly

stejné, a díky tomu Večerníčka
zná beze změny už celá řádka ge-
nerací – od prarodičů po vnuky.
Rýmařovská knihovna vyhlásila
k narozeninám půlstoletého roš-
ťáka výtvarnou soutěž pro děti
s námětem nejoblíbenějších ve-
černíčkových postav. Do konce
března se v knihovně sešlo přes
sto výtvorů – kreseb, koláží, figu-
rek a loutek. Do soutěže se zapo-

jily mateřské školy z Rýmařova,
Janovic, Horního Města a Velké
Štáhle a některé třídy základních
škol, ale i jednotlivci. Knihovna
ze všech vytvořila v galerii
U Stromu poznání výstavu, která
je k vidění po celý duben. Nosit
mohou podle slov knihovnice
Petry Klimentové zájemci své
práce i nadále, výstava se jimi bu-
de postupně rozšiřovat.

Foto: Zuzana Čítkovská, Pravý domácí časopis
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Soutěž se kromě jiného stala i an-
ketou o nejoblíbenější pohádko-
vou postavu. Gratulace z Rýma-
řova by patřila Václavu Čvrtkovi.
Jeho Křemílek a Vochomůrka,
Rumcajs s Mankou a Cipískem,
víla Amálka a Maková panenka

s motýlem Emanuelem jsou totiž
na výstavě zastoupeni velmi hoj-
ně. Nejvíc ovšem dětské výtvarní-
ky inspiroval zelený skřítek Rá-
kosníček Jaromíra Kincla a Zdeň-
ka Smetany a nejrůznějších zpo-
dobení se dočkali i další legendár-

ní hrdinové – Krteček, Bob a Bo-
bek, Pat a Mat, Mach a Šebestová,
Štaflík a Špagetka, Pejsek
a Kočička, mravenec Ferda, ko-
cour Mikeš, skřítek Racochejl ne-
bo Ovčí babička a pak samozřej-
mě sám Večerníček. 

Výstava ukazuje, ani dnešní děti
přes nápor zahraničních animo-
vaných pohádek nezanevřely na
českou klasiku. Jejich práce mo-
hou návštěvníci knihovny spatřit
do 30. dubna. 

ZN

Antonín Baudyš: Astrologův recept na štěstí
R˘mafiovská knihovna pozvala v úte-
r˘ 24. bfiezna posluchaãe na besedu
s astrologem Antonínem Baudy‰em.
Tématem byly partnerské vztahy
a hledání ‰tûstí.
Antonín Baudyš zdědil zájem
o astrologii po politiku Antonínu
Baudyšovi (mimo jiné prvním
ministrovi obrany ČR), jak sám
říká coby „poslušný syn svého 
otce“. Původně se měl stát kně-
zem. Studoval filosofii, teologii
a religionistiku a čtyři roky žil ja-
ko řeholník Tovaryšstva Ježíšova.
Jezuitou ale nakonec nezůstal,
prý kvůli neshodám s nadřízený-
mi, a vstoupil pod vlivem svého
otce a studia odborné literatury na
pole astrologie. V současnosti pů-
sobí jako poradenský astrolog
v Šumperku, tvůrce horoskopic-
kého webu a bloger.
Baudyš se zabývá nejen astrolo-
gií, tedy naukou o analogiích po-
hybu nebeských těles a lidského

života, ale i dalšími obory, např.
regresní neboli reinkarnační tera-
pií, homeopatií či konspiračními
teoriemi typu chemtrails (šíření
nebezpečných chemikálií trysko-
vými letadly). Za tyto aktivity jej
Český klub skeptiků Sisyfos, spo-
lečnost prosazující vědecké po-
stupy a kritické myšlení, několi-
krát „ocenil“ Bludným balvanem,
jejž pravidelně uděluje šiřitelům
pseudovědeckých názorů a pro-
pagátorům paranormálních jevů.
Antonín Baudyš nicméně nevě-
noval svou přednášku žádnému
z kontroverzních témat, ale zvolil
jiné, univerzální – partnerské
vztahy, tedy téma, které se dotýká
v podstatě každého a v němž
v podstatě každý tápe.
Přednáška byla improvizovaná
a nenabídla žádné převratné zá-
věry. Baudyš shrnul několik zná-
mých zásad, z nichž se dá sestavit
jednoduchý recept na šťastné sou-

žití (bez záruky), např. pravidlo
být sám sebou a sám se sebou
šťastný, přijímat události tak, jak
přicházejí, jako impulzy k vlast-
nímu rozvoji, a to i ty negativní,
nemanipulovat sebou ani druhý-
mi, neodsuzovat, neklást podmín-
ky. Zkrátka stavět na důvěře, se-
bedůvěře a toleranci.

Beseda se svérázným poradcem
Antonínem Baudyšem měla ne-
formální atmosféru a nekladla si
větší cíle než si obyčejně popoví-
dat. Což je elementární umění,
které jsme v době, jež má na
všechno včetně mezilidských
vztahů odborné manuály, skoro
zapomněli. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Vernisáž výstavy fotografií Tkanina v opolském muzeu

Výstava snímků účastníků foto-
grafické soutěže, jež je součástí
externí expozice Městského mu-
zea Rýmařov o dějinách textilnic-
tví na Rýmařovsku, v neděli 
29. března doputovala do Muzea
Wsi Opolskiej v Opolu. Slavnost-
ní zahájení výstavy doprovázelo
vyhlášení polských vítězů foto-
soutěže, kteří byli obdarováni
věcnými cenami. V kategorii do

15 let porota vybrala fotografii
Andżeliky Jabłońské (1. místo)
a Alicje Tutinas (2. místo). V ka-
tegorii nad 15 let zvítězil Adam
Skóra (1. místo), Damian Wacła-
wczyk (2. místo) a Wioletta Ru-
sek (3. místo).
Vernisáž proběhla v rámci Veli-
konočního festivalu s velkým ře-
meslným jarmarkem a folklórní-
mi představeními. Jarní festival
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tak oficiálně otevřel skanzenové
muzeum. Na zahájení výstavy
i na opolském pódiu pod širým

nebem vystoupila rýmařovská ka-
pela Dynamik. Akce proběhla
v rámci projektu „Krása, která za-

haluje“, který je spolufinancován
z Fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Praděd a městem Rýmařov.

Výstava u polského partnera pro-
jektu potrvá do 25. dubna. 

Foto a text: Michal Vyhlídal

Exponát měsíce
Duben: Portrét Wilhelma Ludwiga

Exponát pro měsíc duben se na-
chází hned ve foyer muzea.
Pravidelný návštěvník si jistě
všimne, že se zde něco změnilo.
Nejen, že se může procházet po
novém koberci, ale omladila se
trochu také stálá expozice. Jedna
její část je věnována samotnému
muzeu, jeho historii a osudům.
Právě zde se také nachází expo-
nát pro tento měsíc, portrét
Wilhelma Ludwiga, významného
občana města Rýmařova, mece-
náše kultury a zakladatele měst-
ského muzea.

Wilhelm Ludwig se narodil
v Rýmařově 24. dubna 1853. Byl
majitelem továrny na lněné zboží
a v letech 1893–1896 také rýma-
řovským starostou. Za svého pů-
sobení prosazoval modernizaci
města, zasloužil se o rozvoj gym-
názia, tkalcovské i zemědělské
zimní školy. Prosazoval také vy-
budování železnice až do Šum-
perka. Byl členem státní rady, 
obecní rady, okresní školní rady,
představitelem Německého kul-
turního spolku, Německého tělo-
výchovného spolku a dalších.

Díky svému aktivnímu působení
se stal čestným občanem
Rýmařova.
V roce 1901 založil městské mu-
zeum, které podporoval a až do
své smrti spravoval jako jeho stá-
lý kustod. Společně s Karlem
Bergerem také spolupracoval na
vytvoření Geschichte der Stadt
Römerstadt, rýmařovských dějin. 
Wilhelm Ludwig se v roce 1886
oženil s Wilhelminou Rottero-
vou, s níž měl pět dětí. Zemřel 
29. listopadu 1943 v devadesáti
letech. Mgr. Petra Hnilová

Jazzclub
Hadar Noiberg Trio v rýmařovském jazzclubu

Na pondělí 20. dubna připravil
Jazzclub SVČ Rýmařov koncert
izraelsko-americké formace Ha-
dar Noiberg Trio.
Flétnistka, skladatelka a aranžér-
ka Hadar Noiberg od svého pří-
jezdu do New Yorku v jednadva-
ceti letech ovládla žánry kubán-
ské, jazzové a world music.
Způsob, kterým transcenduje své

kořeny Středního východu a ne-
chává žánry hladce splynout, ji
charakterizuje jako vysoce kvali-
fikovanou novátorku.
Hadar začala s kariérou v útlém
věku jako klasická interpretka,
hrála a jezdila na turné s Young
Philharmonic Orchestra a studo-
vala na Akademii múzických 
umění v Tel Avivu u flétnisty

Yossi Arnheima (prvního flétnis-
ty Izraelské filharmonie). Později
se dostala na City College v New
Yorku, kde obdržela bakalářský
titul v oborech flétna a skladba.
Jejím učitelem byl význačný
skladatel David Del Tredici.
Hadar dostala v roce 2007 oceně-
ní za své skladatelské umění od
nadace ASCAP (American

Society of Composers, Authors
and Publishers).
V České republice ji doprovází
izraelský kontrabasista Or Bare-
ket a americká bubenice Allison
Miller.
Koncert proběhne v kinosále
SVČ Rýmařov na Okružní ulici
od 19:30. 

Johan, Jazzclub Rýmařov
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Kino Rýmařov
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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):

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

Soutěž Marie Kodovské

Marek Řezanka: Po špičkách
Co neví Bůh

Tehdy les chutnal po malinách
na tváři zaschlou pryskyřici
v očích cár mlh
a v dlani hlína
tak se den přece nezačíná
chtělo se větvím smrků říci

Na pažích dětství tetování
v borůvčí žilo mraveniště
na kůře slunce
zprávy shání
v chodbičkách nesplněných přání
kde chybí podpis
prý že příště

Vzpomínky, kam nic špatné 
nesmí

obrazy, které tvoří vesmír
komety štěstí
hvězdy tuh

Dětský smích, který stromy hladí
proniká zvolna do kapradí
táže se, co prý
neví Bůh

Trhání jazyka

Lenost se převalila 
na druhý bok
poněkud zaražená
že po ní vůbec nikdo
nic
nechce

Venku spěchaly deštníky
na tramvaj
třetí zvonění
asi že se brzy roztáhne
opona

Nebe na sebe tupě hledělo
v zrcadle
šmouhy po parfému
to jak se z cisterny zase 

vylila nafta

Zakloňte hlavu
ozvalo se nad křeslem
pacient zaryl prsty do kůže
nemohl nic dělat
už takhle je nutné mlčet
a každé malé dítě se učí
trhání jazyka

Dívka a tma

Těšila se z jarních poupat
také vyrašila
s dcerkou v kočárku
objímala svět

Její úsměv propíjel fotografii
smích hladil nebe
rty líbaly paprsky
takto se malíř učí kýči

Poslední ohryzek
dopadl pod jabloň
hadi syčeli radostí
budou kosti

Další korálek nepřibyl
ráno již sukni nenavléká
bere si černý oblek
a k němu černou růži

Mraky ždímají hněv
rozmazané oční stíny
vyleštěné boty opět udávají tón
hnědé

Jaro odešlo
matka s dcerkou odkvetly
předčasně
pod podrážkou bot

Takto se malíř
učí dekadenci

Akce hradu Sovince
Muzeum v Bruntále a sdružení Dědictví

srdečně zvou 
na hrad Sovinec

18. – 19. 4. Rekviem za rytíře
Velikonoční drátenický jarmark zapomenutých řemesel 

s komedianty se zárukou vysoké kvality programu!

Účinkují:
Kejklíř Vojta, Divadlo Sokolík a Dell Arte, 

šermíři Divadlo bez střechy
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Z kapsáře tety Květy
Neříkej to nikomu

Udržet tajemství už dávno není
dobrou vlastností. Já jsem to po-
chopila až na stará kolena.
Cennější a zajímavější je ten, kdo
takové tajemství umí jako první
vyžvanit.
Zkrátka: klepy patří k nezbytné-
mu koření života. Rádi probíráme
detaily ze života svých přátel
a známých, do kterých nám pro-
kazatelně nic není, a což teprve li-
dí z nejvyšších pater společnosti!
Občas s chutí zalistujeme bulvá-
rem a sledujeme „výživné“ pořa-
dy Prásk a Top Star magazín.
Pomluvu si představuju jako hada
se zelenýma očima. Plazí se, a kde
může, uplivne jed. U mladých,
zralých i starých, nejen mezi že-
nami.
Jsem docela překvapená, jak tyto
klepnovské skupiny drží pevně
pohromadě. Řeknete něco u nád-

raží, a než dojdete na náměstí, jde
už o světobornou tragickou udá-
lost. Když někoho už zaživa po-
hřbívají, určitě má před sebou
dlouhý život. Nikomu to neříkej-
te, je to ovšem negativní. Hlavně
že nejsem já HIV pozitivní.
Sedíme v kuchyni, mícháme kafe.
Kamarádka se zatváří tajemně:
„Řeknu ti to, ale nesmíš to niko-
mu říct,“ uvádí svůj monolog.
Už nemíchám kafíčko, to tajem-

ství mi vyrazilo dech a tížilo moc
dlouhou dobu. Víte, jak je to mu-
čivé, zvlášť pro mě, breptu obec-
nou? Přátelé, mně dělá problémy
utajit i vánoční dárky! Jako bych
měla u sebe výbornou bonbonié-
ru, a nemohla ochutnat ani jeden
z těch mlsů.
Ale ta moje spřízněná duše mi dů-
věřuje, že to nepošlu dál a nevyž-
vaním při druhé skleničce.
„Víš to jenom ty a Majka,“ svěři-
la jsem se po nějaké době (pro mě
nekonečně dlouhé) další přítelky-
ni. Za dva dny mi pípla v mobilu
zpráva od známého, který právě
pobýval v Maďarsku, prý léčebně,
v termálním bahně. A pak kama-
rádka z Chorvatska. Až se vrátí,
tak to probereme.
Pár dnů trvalo a tajemství obletě-
lo svět, tedy Evropu. Bývalá kole-
gyně na mě spiklenecky mrkala,

moje kadeřnice mě ubezpečila, že
to není žádná tragédie. A Dana
přidala další drb o Janě. Ta to prý
řekla pouze manželovi, další byly
dvě známé, které si stěží pamatují
moje křestní jméno. Lavina byla
v pohybu.
Někteří to věděli po celou dobu.
Spolkla jsem nával zklamání
a vzteku, smířila se s realitou.
Udržet tajemství se v dnešní době
nenosí. Denně se dočtete na
Facebooku, co měl kdo ke snída-
ni, jak ho trápily noční můry a kdo
si dneska připadá jako debil.
Celebrity na stránkách bulváru
zveřejňují svůj sexuální život.
Kdo se upejpá, není zajímavý.
Mimochodem, kamarádka se teh-
dy vyspala se šéfem. Dávno pro-
mlčeno... Oba zapomněli.
Když se o vás nemluví, asi už ne-
žijete. Si

Organizace a spolky
Mahen zve na derniéru

Vážení diváci, jelikož ohlasy na francouzskou hru Marca Camolettiho pod názvem Na správné adrese, jejíž reprízu jste mohli zhlédnout 
23. března, byly ohromné a na některé diváky se nedostalo, opakujeme tuto inscenaci ve středu 15. dubna v 19:00 opět v sále SVČ.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Informačním centru Rýmařov. Těší se na vás herci divadla Mahen

Přijďte s pejskem do výcvikového kurzu
Psí škola u Koudelů & Kynologický
klub Dobřečov opět zahájí výcvikové
kurzy pro veřejnost (začínající i pokro-
čilé psovody a jejich psy). V kurzu se
naučíte ovládat svého čtyřnohého mi-
láčka, tj. základní prvky ovladatelnos-
ti – chůzi u nohy, povely sedni, lehni,
vstaň, odložení i přivolání. Pes se rov-
něž naučí socializaci jak s lidmi, tak
s jinými psy. V případě zájmu je mož-
né naučit se další cviky – zdolávání
různých překážek, aportování, štěkání
na povel a jiné. Výcvik vede dvojná-

Ilustrace zdroj: prozeny.blesk.cz

Fota: archiv Mahenu
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sobný vicemistr republiky Jiří
Koudela, účastník i vítěz mnoha
soutěží ve výkonu psů, několika-
násobný účastník mistrovství re-
publiky ve výcviku. S výcvikem
psů má bohaté zkušenosti.
Cvičení bude probíhat od 15. dub-
na každou středu a pátek od 
17 hodin v areálu cvičiště ve
Skalách naproti konírně. Při první
konzultaci je nutné s sebou přinést
platný očkovací průkaz psa, bez
povinného očkování nebude pes
na cvičiště vpuštěn!
Případné dotazy zasílejte na číslo:
605 542 563 (Jiří Koudela). Další
informace získáte na webových
stránkách www.koudelovi.eu/kk-

uvod. Každý účastník kurzu je ví-
tán bez ohledu na to, o jaké ple-
meno nebo křížence psa se jedná!

Kurz základní poslušnosti
(ve středu)
Je určen pro začínající a méně
zkušené psovody. Cílem kurzu je
naučit psovody zvládat psa zá-
kladními povely. Důraz je kladen
na socializaci psů. Podmínkou
přijetí do kurzu je věk psa nad 
6 měsíců a platné očkování.
Školka pro štěňata (v pátek)
Je určena pro majitele malých ště-
ňat (od 3 do 6 měsíců věku).
Cílem je naučit štěňata správné
socializaci ve smečce a vůči li-

dem, provádí se nácvik základní
poslušnosti. Podmínkou přijetí do
kurzu je věk štěněte do šesti měsí-
ců a platné očkování.
Před vstupem na cvičiště musí být
pes řádně vyvenčený, nenakrme-
ný, aby mohl být při cvičení moti-
vován pamlsky.

Co si vzít s sebou na cvičiště
Na zápis přineste očkovací průkaz
psa nebo platný pas pro malá zví-
řata s vyznačením platného očko-
váním proti vzteklině, psince
a parvoviróze. U osob mladších
18 let je nutný písemný souhlas
zákonného zástupce (rodičů).
Dále je třeba mít pro psa pevný 

obojek, vodítko, pamlsky, vodu,
oblíbenou hračku a pro bojově
naladěné psy náhubek.

Háravé fenky – pokud fenka hárá,
není to překážkou pro návštěvu
cvičiště. S háravou fenkou může-
te přijít cvičit tak jako jindy, jen
tuto informaci sdělte před začát-
kem hodiny lektorovi kurzu.
Kurz obsahuje deset výcvikových
lekcí. Na závěr kurzu proběhne
malé přezkoušení dovedností pso-
vodů a psů, na jehož základě bude
vydán certifikát o absolvování
kurzu. Foto a text:

Jiřina Koudelová, 
Kynologický klub Dobřečov

Provozní doba ošacovacího střediska Českého červeného kříže
Místní skupina Českého červe-
ného kříže v Rýmařově v roce
2015 pokračuje v provozu oša-
covacího střediska na Palackého
ulici (v budově Městských slu-
žeb a Bytermu, 1. patro vpravo).
Můžete sem přinést čisté a nepo-
škozené oděvy, které možná už
vyšly z módy, ale jiným mohou
ještě dobře posloužit.

středa čtvrtek
9:00 – 15:00 9:00 – 15:00
15. dubna 16. dubna
20. května 21. května
17. června 18. června
22. července 23. července

středa čtvrtek
19. srpna 20. srpna
16. září 17. září
21. října 22. října
18. listopadu 19. listopadu
9. prosince 10. prosince

V době provozu ošacovacího střediska může každý občan využít přítomnosti členů ČČK a nechat si změ-
řit krevní tlak a glykémii, vše samozřejmě bez poplatků. MS ČČK v Rýmařově

Sběr a výdej čistého ošacení:

-07-2015  8.4.2015 14:10  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2015

19

Z okolních obcí a měst

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018

Staroveský karneval
Sobotní odpoledne 14. března
bylo vyhrazeno velkému dětské-
mu karnevalu, který se po roční
odmlce konal v nově opraveném
staroveském kině. Organizaci
zajišťovaly společnými silami
místní školička a klub nohejba-

listů za finanční podpory obce
a dílem bylo využito i finančních
prostředků z projektu „Putování
s Maxem a Rozárkou“ (primární
prevence), podpořeného z rozpo-
čtu Moravskoslezského kraje. 
Karneval zahájily děti z hudeb-

ního a tanečního kroužku pod
vedením paní učitelky Mgr.
Mirky Štěpánové. Moderování
se ujala Bc. Jana Zieglerová,
dobroty v bufetu chystali nohej-
balisté a jejich pomocníci.
Ozvučení sálu zajistil pan Ivan
Sigmund a bohatá tombola a dár-
ky pro nejhezčí masky byly pro
změnu v režii školy.
A program? Návštěvníci karne-
valu, malí i velcí, se nejprve uči-
li macarenu a ptačí tanec, pak
přišel na řadu tradiční vláček
a promenáda masek podle jedno-

tlivých vyhlášených kategorií.
Následovaly zábavné hry a sou-
těže a posléze vyhlášení pětice
nejzajímavějších masek v každé
kategorii. Ti, co nebyli porotou
vybráni, nemuseli zoufat. Další
ceny byly rozdány v tombole
a vyhrávali úplně všichni, kdo si
zakoupili obálku s losy. Sladké
odměny, lízátka a frkačky dosta-
li pak ti šikulkové, kteří vydrželi
tancovat až do úplného konce.
Příští rok vás pozveme určitě za-
se! Foto a text: Eva Staňková, 

ZŠ a MŠ Stará Ves

Obec Václavov u Bruntálu
Starostkou ve Václavově u Brun-
tálu je Jarmila Pavlíková. V té-
to funkci je páté volební období.
V obci žije od roku 1966, kdy
sem po maturitě nastoupila na
státní statek. Do zvolení do funk-
ce starostky pracovala jako hlav-
ní zootechnička ve Václavově
a jako administrativní pracovnice
v odštěpném závodě statku ve
Starém Městě.
Po uplynutí tohoto volebního ob-
dobí chce už jen z povzdálí sle-
dovat, jak je její obec stále mo-
dernější a hezčí a jak se lidem
v ní dobře bydlí. Za roky staro-
stování prožila hodně hezkých
chvil, ale také plno zklamání,
přesto jí vždycky, jako každému
zastupiteli, záleželo na spokoje-

nosti občanů a všech, kteří Vá-
clavov u Bruntálu navštíví.

Jaké priority budete v tomto vo-
lebním období ve své obci uplat-
ňovat?
Na období 2014–2018 si zastupi-
telstvo vytýčilo několik projektů,
které jsou pro obec důležité. Asi
nejdůležitější pro nás bude pře-
stavba budovy bývalé mateřské
školy na bytovku se sociálními
byty, dále výstavba místní komu-
nikace k plánované výrobní zóně
v katastrálním území Horní Vá-
clavov, oprava chodníků, oprava
střech na panelovém domě a kul-
turním sále. Čekají nás menší 
opravy a údržba bytového fondu
a nebytových prostor, rozšíření

sběrného dvora a úpravy zeleně.
Samozřejmě nebudeme zapomí-
nat ani na kulturu v obci.
Který projekt bude z vašeho hle-
diska nejdůležitější a proč?
Nejdůležitější je pro nás přestav-
ba budovy MŠ na sociální byty,
jelikož tato budova je nevyužitá
již více než deset let. Nejrůznější
žádosti o dotace na tento projekt
nevycházely, ale nyní se nabízí
velká podpora z ministerstva pro
místní rozvoj, určená na sociální
bydlení. V současné době pracu-
jeme na projektu. Dále je pro nás
důležité vybudování místní ko-
munikace k výrobní zóně, jelikož
naše obec je známá vysokou ne-
zaměstnaností a toto řešení by
mohlo alespoň trochu pomoci.

Z jakých zdrojů budete financo-
vat své projekty?
Přestavbu budovy na sociální by-
ty by měla podpořit dotace mi-
nisterstva pro místní rozvoj, 
opravu komunikace Moravsko-
slezský kraj a ostatní dle vyhláše-
ní příslušných dotačních titulů.
Některé investice budeme finan-
covat z vlastních zdrojů.
Budete při realizaci projektů spo-
lupracovat i s některými starosty
okolních obcí Rýmařovska?
S okolními obcemi samozřejmě
spolupracujeme. Jde zejména
o využívání sběrných dvorů, vy-
budování plánované cyklostezky
z Malé Morávky do Valšova po-
dél Moravice a další. Starostové
okolních obcí jsou opravdu lidé

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. 

ZŠ Stará Ves u Rýmařova přijme od 1. září 2015 kvalifikovanou
učitelku pro 1. stupeň, praxe v oboru 3 roky, fantazie a úsměv pod-
mínkou. 
Informace: 554 283 002, stankova.ucitel@seznam.cz. 

Eva Staňková, ZŠ a MŠ Stará Ves

Fota: OÚ Václavov
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na svém místě, kteří se snaží ze
všech sil, aby jejich obce prospe-
rovaly a občané byli spokojení.
Které odvětví je pro vaši obec
nejdůležitější a proč?
Pro malou obec je důležité
všechno. Především nás trápí
velká nezaměstnanost, protože
naše obec, stejně jako všechny
v okolí, byla v minulosti země-
dělská. Téměř všichni pracovali
v zemědělství přímo v místě ne-
bo v přidružených střediscích

v blízkém okolí. Nyní je zaměst-
nán jen malý počet těchto lidí
a věková struktura našich občanů
není moc příznivá pro jejich dal-
ší uplatnění. V minulých letech
se u nás dosti rozvinul turistický
ruch díky firmě Infogold Brno
a firmě pana Mitáše. Přestože tu-
ristický ruch zaměstnává řadu
občanů naší obce, jde o sezónní
práce a je nutno vytvořit místa
stabilní, hlavně pro mladou
a střední generaci. Budeme o to

usilovat ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem Moravskoslezské-
ho kraje a s místními firmami.
Co se týká zdravotnictví, naše 
obec má dobré spojení s blízkým
Bruntálem a Rýmařovem, takže
v tom nevidím problém, navíc
máme na obecním úřadě zřízenu
ordinaci, kam každý týden dojíž-
dí obvodní lékař a jednou za čtr-
náct dnů dětská lékařka. Mnoho
našich občanů také využívá do-
voz obědů domů, jelikož v místě

máme pouze prodejnu potravin
a hospůdku, kde se nevaří.
Před více než deseti lety jsme pro
malý počet dětí zrušili mateřskou
školu a dětem jsme zajistili mož-
nost navštěvovat mateřské školy
v Bruntále, Dolní Moravici
a Malé Morávce. Rodičům při-
spíváme na dopravu a platíme
jim školné v těchto školkách.
Náklady na školné se pohybují
od 150 Kč do 360 Kč na jedno
dítě měsíčně.

Z historie

Hrádek po polovině 13. století
Ještě před vznikem města kolem
roku 1250 se začalo opevněné
sídlo měnit, jak vypovídá vrst-
vička s pozůstatky větví stromů
a drobných kmenů na dně (zarů-
stajícího?) příkopu a hlinitý zá-
syp (0,3 m). Severněji využil
volný prostor mezi příkopy nový
centrální objekt s kamennými
základy. Část stěny příkopu do-
sypali, aby se dal pevněji ukotvit
severozápadní roh novostavby. 
Centrální stavbou (palácem) mo-
hl být dřevěný roubený dům
s masivními kamennou pode-
zdívkou, jak jsme se původně
domnívali. V poslední době však
vycházíme z jistých stavebních
paralel a nevylučujeme, že moh-
lo jít o kamennou věžovitou stav-
bu (vzpomenutý Turmhübel).
Objekt zaujal čtvercový prostor
s vnějšími rozměry 9 m x 9 m.
Vnitřní členění se díky následu-
jícím přestavbám a využívání
nedochovalo. Obvodové zdi jsou
místy křivolaké a nezachovávají
zcela pravoúhelnou konfiguraci.
Vrstvy zdiva z vybraných kusů
lomového kamene jsou pečlivě
kladené příčně v řádcích na hlí-
nu, ale neukotveny v základové
rýze. Stojí přímo na povrchu
k jihu mírně klesající lokality.
Rohy jsou pevně vázány uvnitř

do atypických oblých rohů, vně
ostrých, z nichž největší, metro-
vý poloměr má jihozápadní.
Zatímco severní stěnu tvoří jen
dvě vrstvy kamenů do výše 
0,12 m, protilehlá dosahuje výše
0,42 m, aby zachovala vodorov-
ný podklad pro stěny objektu.
Zeď je široká 0,62 m a místy ze-
siluje na 0,8 m. Východní stěna
se v délce 0,5 m zužuje upro-
střed na 0,54 m a na vnitřní stra-
ně je zasazen svislý kámen, což
lze vyložit jako vchod. Zbytky
destrukce stěn (původně pokry-
tých vrstvou mazanice) tvoří
žluté hlíny (š. 0,15 m) a místy
jsou druhotně přepáleny do od-
stínů cihlové červeni až fialové.
Na některých místech se pod de-
strukcí nachází četné uhlíky.
Může jít o vnitřní či vnější dře-
věné stěny s mezerami vyplňo-
vanými hlínou a s mazanicovou
omítkou. Podle destrukce lze od-
hadnout výšku zdi nejméně na
4,3 m ve štítu, pokud by se ne-
jednalo o věžovitou stavbu.
Uvnitř objektu lze najít jen mini-
mum zbytků dřevěné konstrukce
podlah a stropů a skromné pozů-
statky destrukce hliněných částí.
Část zdiva byla přepálena s růz-
nou intenzitou a svědčí o zániku
požárem.

Pravděpodobně se současně
s centrální stavbou opravovalo
a zesilovalo opevnění na západ-
ním valu. Doplnil jej materiál
získaný při prohlubování a rozši-
řování nebo čištění příkopu a pů-
vodní šířku valu odhadujeme na
6 m v základně. Vnější stranu
koruny valu upravili do dvou te-
ras a dolní část valu obložili plo-
chými kameny proti sesouvání.
Na vyšší terase valu postavili ka-
mennou obrannou zeď bez zákla-
dové rýhy a přes vybrání kame-
ne se její stopy vyskytují i na ji-
ných místech temena valu. Jen
v jižním sektoru se zachovaly
výraznější zbytky zcela rozvale-
né zdi v délce 7,5 m a šíři 1 m.
Postavili ji z lomového kamene
spojovaného chudou maltovi-
nou. Vápenné pojivo užité při
stavbě kamenné fortifikace
Hrádku bylo pro běžné obyvate-
le příliš nákladné, třebaže se na
biskupském panství pod Sovin-
cem nachází velký vápencový
lom. U profánních staveb Rýma-
řovska postavených z kamenné-
ho i cihlového zdiva se proto
v 13.–19. stol. místo malty uží-
vala téměř vždy těstovitá jílovi-

ce, což dává Hrádku v regionál-
ním měřítku značný význam.
Obdobné pojivo je ve stejné do-
bě dosud prokázáno jen na vý-
znamných objektech, jako je zdi-
vo i hradební zeď Strálku (po-
slední dvacetiletí 13. stol.), ana-
logické zdivo Pustého zámku
u Tvrdkova (asi půle 13. stol.),
ve zdivu presbytáře i haly farní-
ho kostela sv. archanděla Mi-
chaela (14. stol.) a radnice
(14.–15. stol.). Hradbu posunuli

Hrádek po roce 1250 (1, 7 příkop, 3 rozval kamenné zdi, 4 obložení
valu, 5 mírné zahloubení s příčnými zídkami, 6 ústřední stavba - pa-
lác, 8 vyvýšenina)

Základy paláce
Základy zdi paláce spojované
uvnitř oblými rohy
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víc k vnějšímu svahu valu
a vně ponechali úzkou bermu 
proti sesouvání těžšího tělesa. 
Uvnitř za zdí zůstal dostatečný 
prostor pro přesun obránců. Podle
délky spadu lze stanovit vnitř-
ní výšku valu se zídkou na 4 m.
Vnitřní stěnu valu nadále drže-
la dřevěná konstrukce. Pata vněj-
šího líce valu navazovala na ši-
roký příkop, hluboký nejméně 
4 m. Jen samotný val dosahoval
asi osmimetrové výše. 
Výjimečné postavení staršího
hradního sídla podtrhuje vedle
opevňovacího systému i domi-
nantní poloha, kterou město re-
spektovalo již při založení v dru-
hé polovině 13. století. Zůstal
v dominantní opevněné poloze
i proti městu v jeho západním ro-
hu. Nové sídliště, jež vzniklo
nejdříve v letech 1269–78, starší

Hrádek obešlo, a porušilo tím
souvislý průběh okružní ulice
kolem rozsáhlého ústředního
rynku. Komunikace se zastavila
pod Hrádkem, jenž ji rozdělil na
dvě vzájemně nesouvisející čás-
ti. Samostatné příkopy Hrádku,
který viditelně převyšoval pro-
stor města, se sice brzy zapojily
do jednotného systému příkopů
městských, ale i tak zůstal měst-
ský hrad proti městu oddělen.
Jeho rozsah včetně rozměrů pa-
láce byl v prostoru města ojedi-
nělý. Dvě staletí sehrával Hrá-
dek roli nejdůležitějšího strate-
gického bodu obrany města.
Jedinou alternativou se stal tepr-
ve po roce 1290 hrad Rabštejn,
významné správní centrum pan-
ství po svém založení patrně
Hrabišem ze Švábenic. Ještě
1398 se uvádí na panství pouze

dva fungující hrady Rabštejn
a Rýmařov. 
Ačkoli ani druhý horizont nebyl
příliš bohatý, poskytl dostatečné
množství keramiky srovnatelné
s bohatšími nálezy z osady na
Bezručově ulici, jež se hlásí

k polovině či druhé půli 13. sto-
letí. Jedná se o střepy hrnců s ty-
pickými okraji, často zdobené
v podhrdlí vodorovnými rýhami,
několikanásobnými vlnovkami,
vpichy či liniemi primitivního
rádélka. Foto, repro a text:

Mgr. Jiří Karel
(Goš V., Novák J., Karel J.:
Počátky osídlení Rýmařova,
Památky archeologické, LXXVI,
Praha 1985; Karel, J.: Archeo-
logie středověkého Rýmařova,
Rýmařov 2001; Týž: Stará Ves
a Žďárský Potok v dějinách
Moravy, Stará Ves 2010; Týž:
Dějiny Břidličné, Břidličná 2014
(v tisku); Goš, V., Karel J.: Hrad
Strálek na Rýmařovsku, StM,
Olomouc 1999; Tíž: Městský
hrad v Rýmařově ve 13.–15.
stol., StM Olomouc 2002; Doku-
mentace archeologického výzku-
mu 1969–71, 1975–88, Muzeum
Rýmařov ad.)

Keramika zdobená rádélkem
(Hrádek) Typická keramika z 2. půle 13. stol. (Hrádek)

Německá kolonizační keramika
(Hrádek kol. 1250)

Brakteát Přemysla Otakara II.
bez očepení (kol. 1250)

Zajímavosti z přírody

Seznamte se: sojka obecná
Jmenuji se sojka obecná (Garrulus glandari-
us) a ve své čeledi krkavcovitých patřím me-
zi nejpestřeji vybarvené. Lidé o mně říkají,
že jsem plachá, ale není tomu tak docela. Mé
kolegyně, které žijí dál od měst, bývají pla-
ché. Ale my, co jsme se rozhodly žít v blíz-
kosti lidí, plaché nejsme. Zůstaly jsme však
ostražité, to jinak nejde. Lidé často přejdou
kolem nás, a vůbec z toho nejsme paf, ať už
nás vidí nebo ne. Vykřikneme jen tehdy,
když nás někdo nebo něco náhle vyplaší.

Jinak jsme potichu, a to zejména v době
hnízdění, abychom neprozradily svůj domov.
Lidé by se divili, kdyby věděli, kde všude si
dokážeme postavit svá hnízda. Jedna moje
kolegyně si k tomu vybrala prostředí hlučné
fabriky a přitom zdárně vyvedla svá mláďata.
Běžné to ale nebývá.
Většinou se zdržujeme na okrajích měst.
Přímo ve městě nás lidé neuvidí, na rozdíl od
našich příbuzných kavek. Jednu výjimku
přece jen ale děláme: v Rýmařově u autobu-

sového stanoviště a blízké-
ho parkoviště rostou duby
červené. A my neodoláme
jejich plodům, když dozrají.
Přilétáme si tam pro žaludy,
ale většinou si je odnášíme
na bezpečné místo. Až na
výjimky jsou lidé velice ne-
všímaví – projdou pod duby
a vůbec nevědí, že jsme jen
pár metrů nad nimi.
Většinou se o nás vůbec ne-
zajímají.
Kdyby nás chtěl někdo po-
zorovat, možnost má, i když

se na odiv přímo nevystavujeme. Nejlepším
poznávacím znakem našeho druhu jsou ne-
velká, ale dobře patrná modro-bílo-černá pír-
ka na křídlech. Tělo máme hnědorezavé,
křídla černá s bílou skvrnou a bílý je také
kostřec, tedy místo, kde tělo přechází do o-
casu při pohledu shora. Velikostí se blížíme
holubu a je pro nás typický přímočarý let.
Kde si stavíme svá hnízda, vám samozřejmě
neprozradím. Ukrytá jsou velice dobře, ale
kdyby si někdo dal tu práci, objeví je. V ta-
kovém případě dotyčného žádáme, aby tedy
ukojil svou zvědavost, ale pak už nás nerušil.
Kromě žaludů jíme také bukvice, ořechy,
různé bobule a ovocné plody. Dokonce ulo-
víme i myš a v době hnízdění nepohrdneme
hmyzem ani larvami.
Kdyby někdo chtěl vědět, jak široké je naše
příbuzenstvo, pak opravdu dost – patří k nám
ořešník, straka, kavka, krkavec, vrána, hav-
ran a další příbuzné máme v zahraničí.
Možná jsem vám o sobě neřekla všechno, ale
to schválně. Teď je na zájemcích, aby vzali
dalekohled a údaje si doplnili. Není nad pra-
xi a osobní zážitky.

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov
Foto: Miroslav Král
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Sport

Republikové mistrovství ve střelbě s napínavým koncem
Ve dnech 28. a 29. března se
v Chomutově konalo Mistrov-
ství ČR ve sportovní střelbě
v disciplínách Standardní vzdu-
chová pistole 3 x 20 ran (StVzPi
3 x 20), Sportovní vzduchová pi-
stole (SpVzPi) a Rychlopalná
vzduchová pistole (RVzPi).
Do Chomutova jsme tentokrát
odjeli v naší nejsilnější sestavě
Matěj Rampula, Jitka a Jaroslava
Ježkovy, Magda Žváčková a Šte-
fan Janošťák. I když poslední dva
jmenovaní neměli tu správnou
formu, zbytek výpravy na západě
Čech opět válcoval konkurenci.
V disciplíně StVzPi to Matějovi
ještě nevyšlo a po slabším výko-
nu především v druhé polovině
závodu skončil „až“ čtvrtý. V té-
to disciplíně ho však plně nahra-
dila Jitka Ježková. Suverénně 
ovládla závod žen a v novém
českém ženském rekordu 
535 bodů zvítězila. Jaroslava ji
doplnila třetím místem, když
v tvrdém souboji s Marcelou
Königovou (Horní Benešov)
prohrála pouze o jeden bod.
Druhou sobotní disciplínou byla
SpVzPi. Tady již Matěj nezavá-
hal a beze zbytku splnil úlohu fa-
vorita. Zvítězil v novém českém
dorosteneckém rekordu 564 bo-

dů před Kryštofem Krskem (Hor-
ní Benešov) a Lukášem Skouma-
lem (Ostrava). V ženách oplatila
Marcela Königová Jitce porážku
z předchozí disciplíny. Jaroslava
si opět zabrala třetí místo.
Nedělní závod v RVzPi jsme ob-
sazovali pouze Matějem, a tak si
všichni ostatní (včetně trenéra)
přispali. Matěj střílel hned ráno
v první směně, což se mu stalo
osudným. Zapomněl na to, že
v sobotu zapůjčil pistoli opav-
skému Bittnerovi. Ten mu přena-
stavil mířidla, a tak Matěj v ná-
střelné sérii střílel samé nuly na
horním okraji terče. Do první
soutěžní série se mu nepovedlo
„přecvakat“ mířidla správně
a nastřílel v první pětiranné sérii
pouze 41 bodů, což byla v da-
né konkurenci obrovská ztráta 
8–9 bodů oproti předpokladu.
V té chvíli se octl až v závěru
startovního pole a na jeho pozici
na stupních vítězů by v dané
chvíli nikdo nevsadil. Do půlky
závodu se sice probojoval na
čtvrté místo, avšak s velkou ztrá-
tou na místo první. Do druhé
půlky Matěj nastoupil s odhodlá-
ním nepříznivý stav změnit. Od
prvního výstřelu začal stahovat
bodík po bodíku, a protože sou-

peřům nastaly také slabé chvil-
ky, dostal se už po dvou sériích
zpět do boje o třetí místo s os-
travským Hejnou. Ten neustál
závěr, a tak byl po první směně
Matěj v čele. Soupeři z prvního
a druhého místa však ke svému
závodu teprve nastupovali. Oba
začali velice špatně a jejich ná-
skok před Matějem se začal zten-
čovat. Lídr Skoumal (Ostrava)
dokonce dostal žlutou kartu a by-
ly mu odebrány dva body. Když
ještě předposlední sérii pokazil,
začala se situace pro Matěje vy-
víjet zajímavě. Před poslední sé-
rií měl chomutovský Huml ná-
skok už jen tři a Skoumal dva bo-

dy. Skoumal poslední sérii zvládl
a náskok před Matějem udržel
o jeden jediný bod. Huml však 
úplně pokazil a propadl se až na
čtvrté místo za Hejnu.
K medailím ze soutěže jednot-
livců jsme přidali ještě dvě bron-
zové ze soutěže družstev, a tak
jsme si přivezli celkem osm cen-
ných kovů. Celkově ostravské
regionální střelecké středisko
v souboji s českými středis-
ky (Praha, Plzeň a Manušice)
prokázalo naprostou převahu. 
Z 36 medailí získali 29 střelci ze
severní a střední Moravy. 

Foto a text: Štefan Janošťák, 
Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Dramatické chvíle ve Staré Bělé
V sobotu 28. března zahájili rý-
mařovští dorostenci jarní část se-
zóny na hřišti Staré Bělé. První
poločas se vyvíjel pro naše fotba-
listy velice dobře. Hned ve druhé
minutě našel Kopeček patičkou
před brankou Cabáka a ten míč
uklidil do brány. Ve 21. minutě
zahrávali hosté rohový kop, na
který si naskočil Cabák, jeho stře-
la se odrazila od břevna k Lesáko-
vi a ten pohotově z otočky zvýšil

na 2:0. Ve 33. minutě našel Urbá-
nek ve vápně Kováče a ten byl
faulován. Penalty se tradičně
zhostil Cabák a s přehledem pro-
měnil. Zápas se zdál být rozhod-
nut, ale domácí se nechtěli vzdát.
V 36. minutě dokázali snížit na
1:3. Tlak hostů ustával, a tak do-
mácí udeřili ještě jednou, v nasta-
veném čase dokázali využít zavá-
hání defenzívy a vstřelit svůj dru-
hý gól.

Naši medailisté - zleva: Jaroslava Ježková, Matěj Rampula, Jitka
Ježková

Foto: archiv TJ Jiskra
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Ve druhém poločase domácí opět
tlačili a nakonec se dočkali vyrov-
návací branky, když v 60. minutě
dokázal hráč Staré Bělé skórovat
z půlky hřiště. Nakonec ale zaúřa-
dovali hosté. V 77. minutě využil
Lesák nepřímého kopu, nachystal
gólovou příležitost Kopečkovi

a ten bez problémů uklidil míč za
záda domácí brankáře. V 80. mi-
nutě velmi aktivně hrající Lesák
dokázal sám projít domácí obra-
nou a svoje sólo přetavil v gól.
Gólová smršť nebrala konce, 
v 83. minutě našel Tomeček
Kopečka a ten opět bez problémů

zavěsil. V 89. minutě ještě našel
Lesák přihrávkou Tomečka a ten
uzavřel gólový účet na 7:3. 
Za stavu 0:3 pro nás Rýmařovští
značně polevili, dovolili soupeři
srovnat a přišli o klid ve hře.
Kluci to sice napravili, ale stálo
nás to zbytečně moc sil. Velice
dobré byly výkony Kováče,
Lesáka, Tomečka a Daniela

Kopečka. Tým ke konci opravdu
zabojoval a nechtěl se smířit s re-
mízou. Sestava: Kubját – Zifčák,
Cabák, Lesák, Kováč, Seifert
(Válek), Urbánek, Vajdík, Raušer,
Daniel Kopeček, Tomeček.
Góly: Cabák 2x, Lesák 2x, Daniel
Kopeček 2x, Tomeček. ŽK: Ko-
váč, Zifčák, Vajdík, Daniel Ko-
peček. Tomáš Durna, trenér

- VODOVODNÍ P¤ÍPOJKY
- KANALIZAâNÍ P¤ÍPOJKY

- ELEKTROINSTALACE
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, R˘mafiov

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

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 24. 4. 2015
Uzávěrka pro vydání je 

ve čtvrtek 16. 4. 2015  do 12 hodin
Tû‰ íme  s e  n a  v a ‰ e  p fi í s p û v k y !
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