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Hejtman rozdal ceny spoleãenské 
odpovûdnosti, jedna mífií do Stránského

Folková kapela Kelt Grass Band 
koncertovala v zemi tulipánÛ

Karel Konopka, stfielec a obchodní 
stratég, vystavuje v muzeu

Mladí umûlci ze ZU· Zlín a R˘mafiov 
zahráli na spoleãném koncertû

R˘mafiov‰tí horolezci za hodinu vystoupali
na vrchol K2
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Moravskoslezský kraj informuje

Hejtman rozdal ceny společenské odpovědnosti, jedna míří do Stránského
Moravskoslezsk˘ hejtman Miroslav
Novák pfiedal ceny spoleãenské odpo-
vûdnosti za loÀsk˘ rok. Slavnostní vy-
hlá‰ení soutûÏe se konalo ve ãtvrtek 
9. dubna v ostravském Clarion Con-
gress Hotelu. Do leto‰ního ‰estého
roãníku soutûÏe, kterou vyhlásila Rada
Moravskoslezského kraje spolu s Ra-
dou kvality âR, se pfiihlásilo 54 uchaze-
ãÛ – firem, obcí a organizací vefiejné-
ho sektoru. 
V kategorii obcí s rozšířenou pů-
sobností zvítězilo stejně jako
v loňském roce město Kopřiv-
nice, mezi ostatními obcemi si
nejvyšší cenu odnesla Studénka.
Z firem do padesáti zaměstnanců
obsadila první místo opět společ-
nost Tele Data System, s. r. o., v ka-
tegorii do 250 zaměstnanců zvítě-
zil Clarion Congress Hotel Os-
trava společnosti CPI Hotels, a. s.
Absolutním vítězem v kategorii
firem nad 250 zaměstnanců se
stala společnost Brose CZ, spol.
s r. o. V loni nově zřízené katego-
rii organizací veřejného sektoru
získaly první místa Občanské

sdružení Stránské (do 50 zaměst-
nanců) a Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava
(nad 50 zaměstnanců).
„Je důležité poděkovat podnikatel-
ským subjektům a organizacím za
to, že dělají pro kraj, pro občany
více, než jim ukládá legislativa. To
je podstata společenské odpověd-
nosti – poskytovat výrobky či služ-
by svému okolí podle standardů,
které jdou nad rámec povinnosti.
Jsem rád, že se do soutěže stále
hlásí vysoký počet soutěžících.
Jejich zájem je pro mě potvrzením,
že nejsme k vlastní budoucnosti
lhostejní,“ uvedl hejtman Miro-
slav Novák. 
Soutěž, která se koná od roku
2008, byla letos opět rozdělena do
tří hlavních kategorií – podnikatel-
ské subjekty, obce a organizace ve-
řejného sektoru. Ty se dále členily
podle počtu zaměstnanců nebo pů-
sobnosti obcí. Hodnotící komise
u soutěžících posuzovala řadu so-
ciálních, environmentálních i eko-
nomických ukazatelů. Zaměřila se

mimo jiné na jejich vztah k okolí
a jeho sociálním potřebám, podpo-
ru sociálně ohrožených skupin,
handicapovaných i osob se změně-
nou pracovní schopností. 
Vítězové obdrželi plastiku sochaře
Jana Šnébergera s názvem Stabili-
tatem Mentis (Stálost v myšlení),
zhotovenou z křišťálu a leštěné
mosazi. Zobrazuje váhy jako sym-
bol spravedlnosti a rovnosti.
„Váhy zrcadlí smysl společenské
odpovědnosti. Být spravedlivý ke
všemu, všem, včetně sebe, a záro-
veň vyvážit všechny stránky svého
konání,“ řekl hejtman Miroslav
Novák. 
Cena pro Občanské sdružení
Stránské je jedinou proměněnou
nominací, která zamířila na Rý-
mařovsko. Do tohoto ročníku sou-
těže se přihlásila i firma Al Invest
Břidličná, a. s., z organizací veřej-
ného sektoru Slezská diakonie,
která působí i u nás, z obcí např.
blízký Bruntál a Krnov.
„Byli jsme velmi překvapeni. Ne,
že bychom naše aktivity dělali kvů-

li uznání, ale přiznáváme – je po-
vzbuzující vědět, že si někdo všim-
ne, že cosi děláme,“ nechali se sly-
šet noví držitelé ceny společenské
odpovědnosti, manželé Vlaďka
a Roman Křenkovi z Občanského
sdružení Stránské.
Pro sdružení, jež se zaměřuje na
chov ohroženého druhu ovcí vala-
šek, na zpracování ovčí vlny a oži-
vování tradičních řemesel, není
cena hejtmana první odezvou to-
hoto druhu. Výrobky z vlny ovcí
chovaných ve Stránském jsou no-
siteli značky „Jeseníky originální
produkt“. Jejich specifikem je to,
že se do jejich vzniku může zapo-
jit sám zákazník, vybrat si kon-
krétní ovci a podílet se i na vytvo-
ření výsledného výrobku. Vzhle-
dem k tomu, že každá ovce má
jméno, může tak mít třeba ponož-
ky z vlny ovce Josefíny nebo 
plstěnou kabelku z vlny ovce
Lentilky. Kde jinde tohle najdete?

Bc. Petra Špornová, 
tisková mluvčí, odbor kancelář

hejtmana kraje (zkráceno)
Fota: archiv OS Stránské
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Jaro už je tu
Přesně takový pocit měli senioři z Domova
odpočinku ve stáří v Dolní Moravici, když
pod jejich okny zastavil v úterý 31. března
autobus plný dětí. Opět za nimi přijelo 20 žá-
ků, členů Studentského klubu Břidličná při
základní škole, a dva pedagogové.
Tato návštěva nebyla náhodná ani první.
Senioři a omladina se spolu setkávají pravi-
delně již čtvrtým rokem, většinou v době 
adventu. Tentokrát si však žáci řekli, že při-
jedou jako poslové jara.
Samotné návštěvě předcházelo mnoho hodin

dobrovolné přípravy programu s velikonoční
tematikou. Hudební část jim pomohla nastu-
dovat učitelka Mgr. Bronislava Györgyová.
Scénku si zrežírovali a nacvičili žáci z 9. A
sami. O taneční vystoupení se postarala tři
děvčata z 6. třídy. Nechyběla ani sólová hra
Adély Poláčkové na flétnu a Marií Zaoralové
a Paličkové na klávesy.
Aby byla atmosféra opravdu velikonoční,
o to se postaral Robin Kopečný z 9. třídy tím,
že pro mužskou část osazenstva domova
vlastnoručně upletl jedenáct klasických po-

mlázek, a také Katka Mihálová, která upekla
a nazdobila dva krásné piškotové beránky.
Svým dílem přispěl i keramický kroužek SK
Břidličná drobnými dárky.
Setkání bylo jako vždy milé, oboustranně
vstřícné a přínosné. Jen čas opět velmi rych-
le utíkal. Tentokrát však nebude třeba čekat
na další setkání až do Vánoc. Díky příspěvku
Nadace Agrofert se mohou setkání se senio-
ry konat častěji. Tím odpadá jedna velká sta-
rost, kdo zaplatí objednaný autobus. 

Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná

Fota: archiv SK Břidličná
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Pár slov... o dietách
Dieta. Už to slovo mě děsí, proto se ani nevážím, a žádné diety pak
nedržím. Taková dieta totiž člověka připraví o radost ze života, kte-
rou představuje třeba jen čerstvý chléb s máslem a pažitkou – ta vů-
ně, ta slast! Naše tělo už je tak zařízeno, že když se mu nedostane
žádného jiného potěšení, potřebuje si je vyrobit uměle, a to jde nej-
snáze právě jídlem: především dobroty s vysokým obsahem soli, cuk-
ru a tuku uvolňují dopamin, který je zodpovědný za naše libé pocity.
A kila naskakují.
Některé diety jsou legrační, jiné jsou přímo děsivé. Třeba taková ci-
tronová dieta, při níž deset dnů nejíte, jen pijete nápoj z javorového
sirupu, chilli, citronové šťávy a vody. Nebo třídenní dieta spočívající
v konzumaci pouze tří „jídel“ denně – ráno si dáte misku suchých 
ovesných vloček, v poledne 200 gramů málo sladkého ovoce, k ve-
čeři 200 gramů zeleniny. Ananasová dieta pak představuje ráno 
150 g ananasu, v poledne ananas doplněný o hroznové víno, k veče-
ři ananas a kiwi. Grepová dieta spočívá v tom, že po dva týdny sice
jíte čtyřikrát denně menší jídlo, ale ke každému z nich musíte sníst
velký grepfruit – padesát velkých grepů za dva týdny, to tedy musí
s člověkem udělat divy!
Přežvykovací dieta spočívá v tom, že každé sousto jídla musíte
32krát přežvýknout s hlavou skloněnou dopředu, pak hlavu zaklonit,
a jídlo samo sklouzne do krku – pokud ne, musíte ho vyplivnout. Jde
zřejmě o dietu určenou lidem, kteří žijí osaměle a nechodí na oběd
s kolegy. V rámci detoxikační diety nesmíte jíst nic, jen pít proteino-
vý koktejl – odvar z drceného zvířecího rohu, paznehtů, kůží, šlach
a kostí. To musí být ovšem opravdová pochoutka!
Kdybych si měla vybrat, nejsympatičtější by mi byl dietní program,
který by vznikl kombinací spací diety, jejímž heslem je „Nejste vzhů-
ru – nejíte!“, a je založena na tom, že když máte hlad, jdete spát, a di-
ety Atkinsonovy, kdy můžete jíst pouze maso, tučné sýry, vejce, mléč-
né výrobky a uzeniny, a to by mě myslím bavilo podstatně více, než
se dusit suchými ovesnými vločkami či kilogramy grepů.
Oproti všem těmto životu nebezpečným, krutým a někdy také ná-
kladným dietám vám nabízím vlastní dietu našeho venkova založe-
nou na starých příslovích, písních, zvycích a moudrostech. Předně si
uvědomme, že jak k jídlu, tak k dílu, takže pokud spořádáte dva říz-
ky a kopec bramborového salátu, jste povinni naštípat dříví, nanosit
uhlí nebo zrýt zahradu. Pak je nutno využít také důležitého přísloví
Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta, a když si na-

chystáte oběd, hned pěkně polovinu vraťte zpět do hrnce, s pitím jak-
bysmet. Kdy co jíst, napoví přísloví Snídej sám, obědvej s přítelem,
večeři dej nepříteli – a nemusíte to brát jen v přeneseném slova smys-
lu: po ránu jste stejně mrzutí, tak raději snídejte sami, v poledne si
u oběda můžete s přáteli pěkně popovídat a nepříteli určitě vyrazíte
dech, když k němu večer zaběhnete s pečenou husou, zelím a knedlí-
ky. Jen ať si tloustne! Skladbu jídelníčku vytvoříte na základě zpěvu
lidových písní, třeba hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý
den, ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden, takže máte hned
jasno – denně hojně konzumovat luštěniny bez masa, jednou za týden
možno bílé pečivo. Naši předkové navíc minimálně každou neděli rá-
no chodívali do kostela, takže brzy ráno šup z peřin, a na cestu!
Nemusíte přímo do kostela, ale vyrazte do přírody – například
z Karlova chodívali do kaple na Novou Ves, což je přibližně deseti-
kilometrová procházka, a ta vám ráno rozhodně udělá dobře.
Pevně doufám, že se dieta našeho venkova proslaví po celém světě,
a zatímco budou všichni krásně hubnout, mé bankovní konto bude 
utěšeně tloustnout! ona
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Zdravotnictví

Darujte krev a vyhrajte wellness víkend
Transfuzní služba, člen skupiny Agel, motivu-
je a odměňuje dárce krve – tentokrát nabídkou
relaxace a odpočinku. Dárci plné krve mohou
nyní v odběrových střediscích Transfuzní služ-
by v Bruntále a Šumperku vyhrát poukaz na

wellness víkend. K účasti v soutěži o víkendo-
vý pobyt stačí jediný odběr plné krve ve sta-
noveném termínu. Soutěžit mohou jak pravi-
delní dárci, tak i prvodárci. Soutěž bude probí-
hat od 27. dubna do 30. října 2015.
„Krev je stále nenahraditelnou součástí léčby
některých pacientů. Pacienti po těžkých úra-
zech, složitých operacích, pacienti chronicky
nemocní či dialyzovaní se bez krevních trans-
fuzí neobejdou,“ vysvětluje ředitelka Trans-
fuzní služby MUDr. Marie Urbánková s tím,
že smyslem soutěže o wellness víkend je od-
měnit pravidelné dárce krve, ale také motivo-
vat dárce nové.
Soutěž transfuzní stanice bude probíhat až do
konce října. „Každý, kdo vyplní přihlášku
a v tomto období daruje plnou krev na našem
odběrovém středisku v Bruntále nebo Šum-
perku, se může soutěže zúčastnit,“ dodává ře-
ditelka Transfuzní služby.

V každém z odběrových středisek bude ale vý-
hra mírně odlišná. V Bruntále budou dárci sou-
těžit o víkendový pobyt v Horských lázních
Karlova Studánka, zatímco výherce soutěže
v šumperském středisku si bude užívat pobyt
ve Wellness hotelu Diana Velké Losiny.
Pro objednání odběru krve ve středisku
v Šumperku je k dispozici telefonní číslo 
724 612 674 a pro objednávky k odběru plaz-
my číslo 583 333 811. V odběrovém středisku
v Bruntále platí pro objednávky k odběru krve
i plazmy telefonní číslo 724 612 667.
Vhodnost každého zájemce o dárcovství krve
je vždy individuálně posuzována odborným
pracovníkem. Obecně platí, že dárcem krve se
může stát zdravý člověk ve věku 18 až 65 let,
s hmotností minimálně 50 kilogramů. Zároveň
je nutností platné zdravotní pojištění v České
republice. Foto a text: Radka Miloševská, 

tisková mluvčí Agel, a. s.

Školství
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 při-
hlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a na
základě toho ředitelka školy zahájí správní ří-
zení (řídí se zákonem 500/2004 Sb., správním
řádem, ve znění pozdějších předpisů).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdržíte
do 30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace o ško-
le, o tom, co má dítě umět při nástupu, co bude-
te potřebovat, které poplatky a v jaké výši bu-
dete 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 roce
před zahájením povinné školní docházky, které
mají trvalé bydliště v Rýmařově. Další kritéria
si stanoví každá školka samostatně – může to
být skutečnost, že jde o pravidelnou celodenní

docházku dítěte, že jde o sourozence dítěte,
které již školku navštěvuje, že jde o dítě za-
městnaných rodičů, případně zaměstnaných ro-
dičů samoživitelů 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 infor-
mujte o všem pravdivě 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 pe-
dagoga nebo přizpůsobit provoz třídy. Když se
o problému dozví až v týdnech po zahájení do-
cházky dítěte, na zajištění asistenta je již obvy-
kle pozdě. Neexistuje žádný pořadník.
Můžete klidně přijít kdykoli ve stanovených
hodinách, kritériem pro přijetí dítěte není čas
podání přihlášky. Nechoďte k zápisu do více

školek – vaši šanci na přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání to nezvýší. Ředitelky si po-
rovnávají seznamy podaných přihlášek na spo-
lečném jednání, hodnotí je podle stanovených
kritérií a pak teprve vydávají rozhodnutí; přija-
ti 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 domluvit s ředi-
telkou na individuální návštěvě.
Počet dětí ucházejících se o přijetí k před-
školnímu vzdělávání bude současně podkla-
dem pro orgány města ke zjištění stávající
poptávky po umístění dětí do mateřských
škol. Na základě zjištěných údajů bude mož-
no uvažovat o případném navýšení počtu
míst v rýmařovských mateřských školách.

Bc. Leona Pleská, 
odbor školství MěÚ Rýmařov

Sběr starého papíru
19. a 20. května, 7:00–7:40 14:30–17:00
Místa sběru: ZŠ Jelínkova a ZŠ 1. máje

Kvalita sběrového papíru: noviny, letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy s měkkou vazbou, po-
užitý kancelářský papír, tiskopisy, použité sešity, staré písemky.
Sběr nesmí obsahovat fólie, jiné plasty, kovové součásti (např. kovové zakladače v šanonech), role (tzv. dutinky).
Nebereme karton!
Přinášejte balíčky či krabice do hmotnosti 10 kg, doma zvážené.
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Studenti Gymnázia a SOŠ Rýmařov v semifinále Run Czech
Vytrvalecké běhy se u nás v po-
slední době těší stále větší obli-
bě. Svědčí o tom i rostoucí počet
účastníků různých běžeckých
závodů. Nejvýznamnější závody
v Česku, mezi které patří napří-
klad pražský a olomoucký půl-
maraton, jsou sdruženy pod hla-
vičkou Run Czech. 
Mezi akce série Run Czech patří
také juniorský maraton. Tento
závod je určen pro žáky střed-
ních škol, kteří v desetičlenných
smíšených družstvech (v kaž-
dém družstvu musí být nejméně
tři dívky) zdolávají formou šta-

fety maratonskou trať, tj. každý
běží úsek o délce cca 4,2 km. Na
semifinálový závod (krajské ko-
lo) juniorského maratonu v Olo-
mouci, který se konal ve středu
15. dubna, se vydala i tři druž-
stva Gymnázia a Střední odbor-
né školy Rýmařov. 
Závod se konal v areálu Smeta-
nových sadů v centru hanácké
metropole a po celou dobu byl
provázen velmi přívětivým po-
časím. Měření sil běžců započa-
lo krátce po poledni a štafety
měly limit 4 hodiny na zdolání
maratonské trati. Celkem se na

okruh v centru Olomouce vydalo
190 žáků v 19 družstvech. V klá-
ní se neztratil A-tým naší školy,
který se i přes konkurenci vel-
kých škol a sportovních gymná-
zií pohyboval po celý závod na
předních příčkách. Nakonec ob-
sadil nádherné třetí místo s kva-
litním časem pod tři hodiny.
Postup do republikového finále
unikl „áčku“ o jedinou příčku.
Rovněž další dva týmy předved-
ly bojovný výkon a do poslední-
ho úseku spolu sváděly urputný
boj o vzájemný skalp. I tato
družstva zvládla pokořit trať

v předepsaném limitu a navíc
s luxusní rezervou. Na konci zá-
vodu byli všichni běžci odměně-
ni tričkem a drobnými cenami.
První tři družstva obdržela ceny
od Olomouckého kraje a dalších
sponzorů. 
Na závěr je nutné poděkovat
všem běžcům za statečné zdolá-
ní trati, doprovodu a realizační-
mu týmu, který tvořili učitelé tě-
lesné výchovy Mgr. Zdeňka Sed-
láčková a Mgr. Petr Staněk, a ta-
ké vedení školy, které poskytlo
této akci podporu. 

Foto a text: Lukáš Pavlásek

-08-2015  22.4.2015 10:34  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 8/2015

7

SSOŠ Prima v Londýně, v Cambridge a v Paříži
Koncem bfiezna se studenti na‰í ‰ko-
ly se sv˘mi pedagogy vydali na po-
znávací zájezd do hlavního mûsta
Spojeného království Lond˘na, uni-
verzitního mûsta Cambridge a do
hlavního mûsta Francie PafiíÏe.
Zájezd jsme naplánovali na sedm
dní a program byl vskutku nabitý.
První čtyři dny jsme strávili
v krásně rozkvetlém a zeleném
Londýně, kde jsme si prohlédli to

„nej“, co toto osmimilionové
město nabízí: zvedací most
Tower Bridge, pevnost Tower,
budovy Parlamentu i Big Ben,
Westminsterské opatství, sídlo
premiéra Downing Street 10, stří-
dání stráží před Buckingham-
ským palácem a někteří se svezli
i na Londýnském oku. Poslední,
deštivý den, který jsme nazvali
„muzejním“, jsme strávili v nád-

herných budovách Natural His-
tory Museum, Science Museum,
Victoria and Albert Museum
a odpoledne ještě v Muzeu vos-
kových figurín Madame Tussaud,
které se jako vždy stalo zlatým
hřebem. Jeden den jsme věnovali
krásnému historickému městu na
řece Cam – Cambridge, které nás
uchvátilo svou malebností a čis-
totou.

Cestou z daleké Anglie jsme si 
udělali půldenní zastávku v Paří-
ži, kde jsme vyšplhali na Eiffe-
lovku a projeli se výletní lodí po
řece Seině.
Vrátili jsme se unavení, ale šťastní
a obohacení nezapomenutelnými
zážitky a novými poznatky o těch-
to důležitých evropských velko-
městech. Mgr. Martina Citová,

SSOŠ Prima

Žáci ZUŠ postupují v soutěži Taneční skupina roku
V sobotu 18. dubna se v opavské hale usku-
tečnilo regionální kolo soutěže v tanci pod ná-
zvem Emco Taneční skupina roku 2015.
Velmi silně obsazená soutěž začínala již
v 8 hodin ráno a končila po 22. hodině večer.

Tanečníci ZUŠ zastupovali Rýmařov v discip-
líně dance art v dětské a juniorské kategorii.
Choreografie dětí Notičky si ve slušné konku-
renci vytancovala krásné první místo. Ještě
těžší bylo juniorské klání. Sedm vyrovnaných

soupeřů předvádělo po-
rotě své nejlepší výkony,
a právě naše choreografie
Latch získala nejvyšší 
ocenění. V květnu nás
čeká zemská soutěž ve
Zlíně, která bude jistě 
opět velmi náročná. 
Děkuji malým i velkým
tanečníkům za krásné
výkony, všem rodičům
za podporu a pomoc,
které si vážím. Držte
nám pěsti. 

Alena Tomešková
Foto: Petr Němec

Město Rýmařov nabízí k pronájmu zrekon-
struované nebytové prostory na Radniční uli-
ci č. 1011/5 v Rýmařově. Velikost nebytových
prostor je 141,20 m2 (z toho hlavní plocha
133,40 m2, vedlejší plocha 7,80 m2). Zájemci
si mohou prohlédnout prostory 29. dubna 
a 6. května 2015 vždy v 9:00. Více informací
o minimální nabídkové ceně a způsobu a ter-
mínu podání nabídek získají zájemci na úřed-
ní desce města Rýmařova nebo na Bytermu
Rýmařov, p. o., Palackého 11, Rýmařov, tel.:
554 703 431, e-mail: byterm@rymarov.cz.

Ing. Lenka Vavřičková
ředitelka Byterm Rýmařov, p. o.

Nabídka pronájmu nebytových prostor na Radniční ulici
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Míša s Jakubem tančí bláznům
V prázdných sálech starého zám-
ku tančí chlapec a dívka. Venku
střídavě sněží a svítí slunce.
Aprílové počasí. Uvnitř je zima,
ale dvojice tančí dál – všem bláz-
nům.
Interiér chátrajícího janovického
zámku se začátkem dubna promě-

nil v taneční parket pro dvojici
Michaelu Blaškovou a Jakuba
Slováka, žáky Aleny Tomeškové
z tanečního oboru ZUŠ. Stali se
hlavními aktéry natáčení klipu
k písni Zpívám bláznům krnovské
kapely Angles. Choreografii pro
tuto skladbu vytvořila Alena

Tomešková a poprvé ji v provede-
ní dvojice talentovaných tanečníků
mohlo vidět publikum školní pře-
hlídky před loňskými Vánoci. Klip
k písni by měl být hotov v létě.
„Píseň Pavla Malíka Zpívám
bláznům se mi líbí hlavně textově.
Vytvořit k ní taneční choreografii
byla pro mě výzva a nová zku-
šenost,“ svěřila se Alena To-
mešková.
Natáčení v interiéru zámku bylo
náročné, nejen pro tanečníky, kte-
ří ve vymrzlých sálech vybydlené
památky strávili oblečení nalehko
několik hodin. Atmosféra místa je
ale jedinečná, a tak není divu, že
přitahuje fotografy, hudebníky

a další umělce. V posledních le-
tech se janovický zámek stal dě-
jištěm kulturních pořadů, muze-
um zde uspořádalo několik festi-
valů, výstav či autorských čtení,
na nádvoří se promítají filmy,
jazzclub SVČ sem během letní
sezóny zve na koncerty. Tímto
způsobem areál zanedbané kul-
turní památky alespoň alternativ-
ně ožívá.
Na hudební klip ze zámeckých
prostor si budou muset fanoušci
počkat do léta, píseň Zpívám bláz-
nům i další songy folk-rockové
skupiny Angles si mohou po-
slechnout na loni pokřtěném tře-
tím albu Připoj se už teď. ZN

Fota: Pavel Malík
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Mladí umělci ze Zlína a Rýmařova na společném koncertě
S blížícím se závěrem školního roku fini-
šují obory Základní umělecké školy
Rýmařov s prezentacemi na koncertech či
vystoupeních. Neutuchající aktivity školy
dávají tušit, že do začátku letních prázdnin
se mají posluchači ještě na co těšit.
„Naše škola má dlouhodobou spolupráci
například se ZUŠ Krnov, ostatně nedávno
se o tom mohli milovníci hudby přesvědčit
při společném koncertu. V úterý vystoupili
sólisté naší školy s hudebníky ze Spojených
států amerických a zanedlouho budeme
hostiteli žáků základních uměleckých škol
z Portugalska, Řecka, Turecka a Němec-
ka,“ řekl k probíhajícím aktivitám ZUŠ
Rýmařov ředitel Jiří Taufer.
Před pár dny se žáci ZUŠ Rýmařov společ-
ně se sborem dospělých Vox montana před-
stavili ve Zlíně na koncertě s hudebníky
tamní ZUŠ. V sobotu 18. dubna pokračova-
li dalším, už čtvrtým společným koncertem
zlínských a rýmařovských žáků u nás. Po-
sluchači, kteří zaplnili sál na Divadelní uli-
ci do posledního místa, si nejprve vyslech-
li lidové písně v podání zlínské cimbálové
muziky Strunečka. Cimbálovku vystřídala
zlínská školní kapela Dustyty, založená
teprve v září minulého roku a hrající pře-
vážně poprock. Hosty na závěr koncertu
přišla podpořit rýmařovská rocková kapela
učitele Karla Cvrka. 
Společný koncert, na kterém obě školy
prezentovaly výběr ze svého repertoáru,
přinesl posluchačům nevšední zážitek.
Ostatně v závěrečném poděkování to vy-
jádřili oba zástupci jednotlivých škol.
„Mohu jen potvrdit slova pana ředitele
Jirky Taufera, že jsem si náš společný kon-
cert také užila, každá kapela byla jiná
a stejně dobrá. Jsem přesvědčena, že v na-
ší dlouholeté spolupráci budeme pokračo-
vat, děkujeme za pohostinnost, máte tady
výbornou cukrárnu, a kromě toho jste
skvělé publikum. Už vloni, stejně jako
dnes, to bylo úžasné,“ ocenila koncert
i spolupráci ředitelka zlínské ZUŠ Martina
Hniličková. Ještě dodala, že cestou do
Rýmařova se žáci stihli zastavit i na hradě
Sovinci. JiKo

Zuškaband a Vox montana zahrají v kapli V Lipkách,
výtvarníci budou mít výstavu na bazéně

Čtenáři Rýmařovského horizontu
možná už vědí, že místní základní
umělecká škola pro své žáky or-
ganizuje týdenní setkání s dětmi
a učiteli z Portugalska, Řecka,
Turecka a Německa v Rýmařově.
Svým vzácným hostům chceme
samozřejmě předvést, jak úžasné
a vynikající jsou děti v České re-
publice a co všechno dokáží.
Proto pro ně organizujeme (mimo
jiné) kulturní akce, na něž by-
chom rádi pozvali i české publi-
kum.

V pondělí 27. dubna od 18 hodin
se v kapli V Lipkách uskuteční
velký koncert orchestru Zuška-
band a pěveckého sboru Vox
montana. V prostorách této vý-
znamné kulturní památky, mezi 
úchvatnými freskami a ve vynika-
jící akustice, budeme jistě schop-
ni předvést významnou část rý-

mařovského hudebního života.
České publikum je samozřejmě
srdečně zváno – čím víc nás bude,
tím více podtrhneme význam této
mezinárodní akce a podpoříme
děti naše i ze zahraničí.
V úterý 28. dubna od 14 hodin
proběhne vernisáž výstavy ve vel-
mi nezvyklém prostředí – na ba-

zéně v Břidličné. S laskavým svo-
lením MěÚ Břidličná a MOS
Břidličná instalujeme v prosto-
rách nepromokavou výstavu pl-
nou plovoucích a impregnova-
ných objektů. Na slavnostní otev-
ření výstavy pak pozveme hosty
ze zahraničí a budeme rádi, když
nás přijde podpořit i české publi-
kum. Vždyť která škola pro svoje
žáky organizuje kulturní akci
v plavkách? Budeme se těšit na
vaši návštěvu! Dr. Jiří Taufer, 

ředitel ZUŠ Rýmařov
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Z kolárny zmizel bicykl
Zloděje přitahují neuzamčené nebo špatně
zajištěné sklepy a kolárny. O tom se bohužel
přesvědčil i majitel jízdního kola Kellys, kte-
rý si v činžovním domě na Pivovarské ulici
v Rýmařově odložil svůj bicykl do společné
kolárny. V březnu kolo zmizelo – zloděj pa-
trně využil toho, že někteří uživatelé nechá-
vají kolárnu nezamčenou. Majitel vyčíslil
škodu na 6 tisíc korun.

Nechala si vyplatit 
pojistné klientů

Kriminalisté prověřují okolnosti výplaty po-
jistného plnění v případě dožití u dvou star-
ších osob. Zahájili v této souvislosti trestní
stíhání 42leté ženy za pojistný podvod a po-
škození cizích práv. Obviněná si měla v roce
2013 jako pracovnice pojišťovny v obci na
Rýmařovsku najít nevyplacené pojistné
smlouvy dvou seniorů, u nichž předpokláda-
la, že už jsou po smrti. Sepsala pak výplatu
pojistného plnění v případě dožití a opatřila
ji falešným podpisem poškozených. Částky
v celkové výši přes 10 tisíc korun si nechala
zaslat na účet své kamarádky a peníze použi-
la zejména na úhradu dluhů. Nyní jí hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Odcizil naftu a hrábě

Rýmařovští policisté vyšetřují krádež, k níž
došlo během předminulého víkendu u Tvrd-
kova. Pachatel poškodil nádrž odstaveného
vyvážecího stroje a odčerpal z ní 70 litrů naf-
ty. Kromě toho odnesl pracovní část stroje,
tzv. hrábě, o šíři 2,20 m a váze 200 kg.
Majiteli vznikla škoda za 30 tisíc korun.
Policisté přivítají jakoukoliv informaci, která
by napomohla objasnění případu. Případní
svědci mohou kontaktovat rýmařovské poli-
cisty na tel. 974 731 751.

Auto není trezor
Další majitel vozidla podcenil drzost zlodě-
jů. Během necelé půlhodiny přišel o věci za
38 tisíc korun. Případ se stal v Dětřichově
nad Bystřicí ve středu 15. dubna. Pracovníci

firmy, kteří přijeli opravit lesnické stroje, od-
stavili dodávku u lesa. Zloději stačilo 25 mi-
nut jejich nepřítomnosti na to, aby rozbil ok-
no auta a z podlahy odcizil plátěnou tašku
s notebookem, modulem diagnostiky a z pa-
lubní desky ještě peněženku s doklady a pla-
tební kartou.

Opilý muž dvakrát 
hrozil sebevraždou

Policisté zaznamenali během jednoho týdne
dvě hrozby sebevraždou. V pondělí 13. dub-
na večer volal na linku 158 muž z obce po-
blíž Břidličné s tím, že má psychické problé-
my. Hrozil, že sedne na kolo a vjede pod 
auto. Na místo ihned vyjela hlídka rýmařov-
ských policistů. Na místě našli 39letého mu-
že v silně podnapilém stavu. Dechová zkouš-
ka vykázala hodnotu blízkou 3,5 promile 
alkoholu. Hlídka muže po lékařské prohlídce
převezla na záchytnou stanici.
Ve čtvrtek 16. dubna volal muž policii po-
druhé. Tentokrát hrozil, že se oběsí. Policisté
z Břidličné okamžitě vyjeli do místa jeho
bydliště a nalezli jej opět ve stavu těžké opi-
losti. Dechová zkouška tentokrát vykázala
hodnotu přesahující 4,5 promile. Muž znovu
skončil na záchytné stanici.

Policejní pohádky v představách dětí
Krajské fieditelství policie Morav-
skoslezského kraje, oddûlení tisku
a prevence, vyhlásilo v návaznosti
na vydání kníÏky Policejní pohádky
preventivnû-vzdûlávací v˘tvarnou
soutûÏ zamûfienou na zásady bezpeã-
ného chování prostfiednictvím tvÛrãí
ãinnosti dûtí. 
Soutěž nabízí jedinečnou mož-
nost, jak získat úžasnou publika-
ci Policejní pohádky, kterou spo-
lu s dalšími prezentačními před-
měty, jako jsou omalovánky, pas-
telky či pexesa, policisté odmění
vítěze soutěže. 
Cílovou skupinou soutěže jsou
děti ve věkovém rozpětí 5–12 let
z předškolních oddělení mateř-
ských škol, z prvního stupně zá-

kladních škol, z dětských domo-
vů, ze specializovaných škol
a děti navštěvující knihovny.
Zaslaná soutěžní díla vytvořená
jakoukoliv výtvarnou technikou
(např. kresby, koláže, grafiky, ke-
ramická a textilní díla, malby na
sklo aj.) budou hodnocena ve
dvou věkových kategoriích, a to
5–7 let (děti z MŠ) a 6–12 let
(děti z 1. stupně ZŠ). 
Zadáním soutěže je zpracovat
výtvarné dílo na téma některé
policejní pohádky, ale také ztvár-
nění jednotlivých hlavních po-
stav knihy či prostředí (policejní
stanice, soudní budova atd.), kde
se příběhy odehrávají.
Na každém soutěžním díle smějí

pracovat nejvíce dvě děti, plošná
díla mohou mít maximální roz-
měr 1 m x 1 m, trojrozměrná díla
0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Prosíme
o dodržování počtu dětí, velikos-
ti a rozsahu děl, jinak nemusí být
dílo do soutěže zařazeno! 
Každý výtvor musí obsahovat vi-
ditelný název, jména autorů, věk,
třídu, adresu a telefon školy či
školního zařízení. Pokud nebu-
dou díla obsahovat uvedené nále-
žitosti, nemusí být do soutěže za-
řazena.
Účastí v soutěži převádí účastník
veškerá práva související se zasla-
ným dílem na organizátora soutě-
že, souhlasí s dodržováním těchto
oficiálních předpisů s tím, že
všechna rozhodnutí organizátora
přijme jako konečná. Účastník
souhlasí s tím, aby se zaslané dílo
mohlo využít v preventivních pro-
jektech Krajského ředitelství poli-
cie Moravskoslezského kraje
a bylo pro účely těchto preventiv-
ních projektů rozmnožováno, aby
byly rozmnoženiny díla rozšiřo-
vány, půjčovány či vystavovány
a aby bylo dílo publikováno, ze-
jména prostřednictvím interneto-
vé sítě. Právo využít dílo uvede-

ným způsobem se poskytuje bez-
úplatně. Zaslaná díla se stávají
majetkem organizátora a účastníci
nemají nárok na jejich vrácení.
Účastníci soutěže souhlasí se zve-
řejněním přihlášených výtvorů po
dobu dvou let od ukončení soutě-
že. Vyhlašovatel není povinen vý-
tvor přihlášený do soutěže vysta-
vit. 
Hodnotící komise bude složena
z policistů, pracovníků skupin tis-
ku a prevence a zaměstnanců
Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. V prů-
běhu května budou osloveni
všichni výherci soutěže a budou
pozváni na slavnostní předání cen. 
Výtvory k jednotlivým soutěž-
ním tématům je nutné zasílat
nejpozději do 27. dubna 2015,
rozhodující je datum na poštov-
ním razítku. Později zaslaná díla
nelze do soutěže přijmout. 
Práce osobně nebo poštou doruč-
te na adresu Skupina tisku
a prevence, Partyzánská 9, 792
01 Bruntál s heslem POLICEJ-
NÍ POHÁDKY V PŘEDSTA-
VÁCH DĚTÍ.

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

Fota: archiv PČR Bruntál
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Kulturní okénko města Rýmařova
Ideální manžel nekouří, nepije, karty nehraje, do hos-
pody nechodí – a když, chodí včas domů – tedy vlastně
neexistuje. Alejo Carpentier

Známá i neznámá výročíCitát:
26. 4. 1910 zemř. Björnstjerne Martinius Björnson, norský spi-

sovatel, nositel Nobelovy ceny (nar. 8. 12. 1832) 
– 105. výročí úmrtí

29. 4. 1885 nar. Egon Erwin Kisch, pražský německý novinář
a spisovatel (zemř. 31. 3. 1948) – 130. výročí narození

29. 4. 1980 zemř. sir Alfred Hitchcock, americký filmový režisér
a prozaik (nar. 13. 8. 1899) – 35. výročí úmrtí

30. 4. 1870 nar. Franz Lehár, rakouský skladatel a dirigent (zemř.
24. 10. 1948) – 145. výročí narození

1. 5. Svátek práce – výročí boje amerického proletariátu
v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kon-
gresu 2. internacionály 

2. 5. 1990 Federální shromáždění ČSFR zrušilo trest smrti
– 25. výročí

3. 5. 1955 zemř. Saša Rašilov, vl. jm. Václav Rasch, herec (nar. 
6. 9. 1891) – 60. výročí úmrtí

5. 5. Významný den ČR – výročí Květnového povstání
pražského lidu v roce 1945

5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým okupan-
tům – 70. výročí

7. 5. 1825 zemř. Antonio Salieri, italský skladatel a dirigent (nar.
18. 8. 1750) – 190. výročí úmrtí

7. 5. 1840 nar. Petr Iljič Čajkovskij, ruský skladatel (zemř. 6. 11.
1893) – 175. výročí narození

8. 5. Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, vý-
ročí kapitulace Německa v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození
Henriho Dunanta, zakladatele Červeného kříže, sla-
ví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konfe-
rence Červeného kříže

8. 5. 1945 konec 2. světové války – německé velení podepsalo
s Českou národní radou kapitulaci svých branných sil
a začal odsun německých jednotek – 70. výročí

pořádá kurz

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
pro začátečníky

Informace:Informace: kurz se skládá zkurz se skládá z pěti lekcí po ccapěti lekcí po cca
90 min. zaměřuje se na zvládnutí90 min. zaměřuje se na zvládnutí
praktických mnemotechnik, konpraktických mnemotechnik, kon--
centračních cvičení apod.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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Kino Rýmařov
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Rozloučili jsme se
Anna Matějíčková – Rýmařov ............................................ 1928 
Vladimír Smisitel – Rýmařov ............................................. 1937 
Josef Vašíček – Rýmařov .................................................... 1941 
Květuše Votrubová – Rýmařov ........................................... 1933 
Eva Rožňáková – Rýmařov ................................................ 1947

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Blanka Rozsívalová – Rýmařov .......................................... 80 let 
Božena Horká – Rýmařov .................................................... 80 let 
Bohumír Gregor – Rýmařov ................................................ 80 let 
Šarlota Kmentová – Rýmařov ............................................. 80 let 
Marie Zahradníčková – Rýmařov ........................................ 82 let 
Libuša Večeřová – Rýmařov ................................................ 82 let 
Marie Hrabinová – Rýmařov ............................................... 83 let 
Stanislav Hausknecht – Rýmařov ........................................ 83 let 
Miroslav Hlaváč – Rýmařov ................................................ 84 let 
Žofie Smažíková – Rýmařov ............................................... 87 let 
Vojtěch Valčuha – Rýmařov ................................................. 89 let 

Dne 4. dubna
oslavila 80. narozeniny

paní Šarlota Kmentová
Vše nejlepší ke krásnému výročí 

přejí syn a čtyři dcery, 
deset vnuků, tři vnučky, 

tři pravnuci 
a jedna pravnučka

Dne 24. dubna by
Kateřina Peková z Tvrdkova

oslavila 23. narozeniny
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy

nezapomenou
maminka, bratr Petr s přítelkyní Zuzkou,

bratr Pavel,
babička s dědou, rodina Adámkova,

další členové rodiny a všichni kamarádi
a kamarádky

Kdo v srdcích žije, neumírá,
kdo měl rád, nezapomíná.
Dne 28. dubna je to rok, 

co nás beze slůvka opustila
naše milovaná dcera, manželka, maminka

a sestra

paní Kateřina Minichová.

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli popřát,
jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob ti můžeme dát

a s velkou láskou a úctou na tebe, milá Kačenko, neustále vzpomínat

Kačenko, nikdy na tebe nezapomeneme, máme tě stále moc rádi
a moc nám doma chybíš ty i ten nenarozený

S láskou vzpomínají manžel Marian, tatínek Štefan s rodinou,
maminka Libuše s rodinou, dcera Hanička a sourozenci Věra a Hubert

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 a květnu
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):

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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Městské muzeum a Galerie Octopus

Karel Konopka – střelec a obchodní stratég
Dubnovou výstavou se do rýma-
řovského muzea vrátilo konceptu-
ální umění. Umění, které víc než
tradiční estetiku zdůrazňuje myš-
lenku a komunikaci s divákem –
vtipem, ironií, nadsázkou a pro-
vokací. Někdy až šokem.
Karel Konopka (1982) se šokovat
nebojí. Absolvent jablonecké
střední umělecko-průmyslové ško-
ly a ústecké Fakulty umění a de-
signu Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně skvěle ovládá techniku,
přesto nevytváří díla líbivá, jež by
se vyjímala nad krbem sběratele
umění nebo v prestižní galerii.
Své práce vystavuje na ulici či
v jiném veřejném prostoru, a to
nikoliv k jeho okrášlení. Pavel
Doskočil jej v úvodu vernisáže 
označil za střelce, který zacílí, za-
míří a trefí. Druhé přízvisko, jímž
jej obdařil, zní obchodní stratég.
Obé se vztahuje k jednotlivým
vystaveným kolekcím a současně
odkazuje k principům Konop-
kovy práce.
Každý z výstavních prostor mu-
zea je věnován jedné kolek-
ci. V Galerii Pranýř je instalován
soubor koláží Rychlé šípy in Art of
20th Century (Rychlé šípy v umě-
ní 20. století), který vznikl loni
pro brněnskou galerii Klubovna
(ne náhodou, vždyť i dobrodruž-
ně-výchovné příběhy slavné pět-
ky začínají vybudováním klubov-
ny). Postavy kultovního komiksu
se na Konopkových digitálních
kolážích ocitají uvnitř děl moder-
ního umění či asistují přímo akci
některého z významných umělců
(Jindra Hojer supluje Piera
Manzoniho, případně posedává
na jeho Podstavci světa, Rychlo-
nožka asistuje Jacksonu Polloc-
kovi, Mirek Dušín Marcelu Du-
champovi). Autor využívá podob-
nosti předmětů, postav i situací,

ale zároveň nepopírá, že legendár-
ní „správňáci“ jsou na černobí-
lých snímcích cizorodým prvkem.
Celek tak působí jako analogie
i konfrontace, odkazující k oběma
zdrojům a vytvářející napětí mezi
nimi.
Velký sál Galerie Octopus vyplni-
la instalace věnovaná dalšímu čes-
kému fenoménu – procesu s pří-
buznými a blízkými bratrů Maší-
nových. Konopka se v této kolek-
ci stává oním „obchodním straté-
gem“. Téma politického procesu
z padesátých let totiž zpracovává
formou křiklavých reklamních
plakátů, jaké jsme otupěle zvyklí
vídat na prodejnách či výlepových
plochách. Konopka využívá for-
my útočné komerční komunikace
ke sdělení zcela jiného druhu,
s nímž má reklama společné hlav-
ně to, že má být do očí bijící. A to
v tomto případě skutečně je.
Stejně jako je současná reklama
stále kýčovitější a agresivnější,
aby ve změti obchodní propagace
vůbec dokázala prorazit, je až ne-
příjemně efektní i Konopkova ko-
lekce, sdělující příznačnou grafi-
kou jména a výši trestů všech šest-
nácti obviněných. Dlužno dodat,
že autor si tentokrát nevypomáhal
digitální technikou, ale jednotlivé
„pomníky“ vytvářel ručně pomocí
šablon. Výsledek je věcný a na-
vzdory své jednoduché koncepci
rezonuje množstvím významů.
Paralela mezi obludným soudním
procesem a podobně obludnou ko-
mercí asociuje typickou českou
ignoranci, krátkou paměť, přízem-
nost a tendenci přehlížet hloubku
lidské tragédie ve prospěch plného
břicha. Mimochodem, Karel Ko-
nopka podobným způsobem zpra-
coval i téma poválečného odsunu.
Malý sál Octopu nabízí třetí ko-
lekci, jež vznikla speciálně pro

Rýmařov. S ohledem ke zdej-
ší hluboké podpoře myslivosti se
v ní Karel Konopka staví do role
citovaného „střelce“. Jeho výsta-
va trofejí by však mohla pravo-
věrného myslivce poněkud pře-
kvapit. Zátiší s jelenem i sbírka
paroží a ptačích vycpanin se totiž
vymykají z mezí známé reality
a posouvají téma sportovního lo-
vu do pater surreality. Hořící jele-
ni, srnky s laserovým zrakem
mstící se člověku za jeho brutalitu
či idylická lesní scéna plná mršin
mohou evokovat naplnění bizar-
ních představ vyšinutého mozku,
ve své podstatě jsou však realitě
blíž, než jsme ochotni si připustit.
I zde se ovšem Konopka nesnaží
jen provokovat; jeho koláže obsa-

hují řadu citací děl klasiků i mo-
derních malířů (Henri Rousseau,
Salvador Dalí) a tam, kde je autor
dotváří vlastní rukou, zachovávají
čistotu techniky a stylu. Sbírka
laškovných trofejí souvisí s dří-
vějším Konopkovým projektem
Hračky, na výstavě je i ukázka
z jeho kolekce Zcech, v níž si po-
hrává s národními symboly a čes-
kým nacionalismem.
Pro návštěvníka má tato aktuali-
zační výstava i jedno zpestření
navíc – tři artefakty jsou ukryty
přímo v expozici muzea. Najít je
a odlišit od exponátů je těžší, než
by se zdálo. Toto cvičení bystřící
všímavost je zároveň vodítkem,
jak Konopkovy práce vnímat. 

ZN

Pavel Doskočil a Karel Konopka Fota: Martin Vyhlídal
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Máte doma harampádí? Přineste je do muzea!
Sdružení obcí Rýmařovska a Městské muzeum
Rýmařov realizují projekt Poznávejme pověsti
Rýmařovska, který je spolufinancován z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Praděd. Paní Me-

lyna Ciosová z Břidličné vytvoří v prostorách
janovického zámku expozici loutek na téma je-
senických pověstí. Máte-li doma nepotřebné
předměty (nádobí, hrnce ad.), drobný nábytek

či jiné „harampádí“, které by se dalo využít do
této expozice, přineste nám je prosím do rýma-
řovského muzea nejpozději do 11. května
2015. Městské muzeum Rýmařov

Přednáškový cyklus rýmařovského muzea pro seniory v Dolní Moravici
I letos pracovníci Městského mu-
zea Rýmařov připravili cyklus
šesti přednášek na regionální té-
mata pro klienty Domova odpo-
činku ve stáří v Dolní Moravici.
První přednášku přednesla Mgr.
Petra Hnilová o povelikonočním

úterý 7. dubna. Přednáška pojed-
návala o šlechtických rodech,
které působily na Rýmařovsku,
a heraldice. Senioři se dále mo-
hou těšit na přednášku o křížích
Rýmařovska, dějinách textilnic-
tví v našem regionu či insitní 

umělkyni Marii Kodovské.
Rýmařovské muzeum klade dů-
raz na vzdělávání žáků a studen-
tů prostřednictvím edukačních
programů a dospělých formou
přednášek, komentovaných pro-
hlídek a různých kulturních akcí.

Také seniory muzeum vnímá ja-
ko cílovou skupinu, kterou chce
skrze přednáškový cyklus regio-
nálního zaměření rozptýlit, pou-
čit či citově pohnout.

Michal Vyhlídal,
Městské muzeum Rýmařov

Jazzclub

Hudební menu pro milovníky alternativních chutí
Dobrým zvykem posledních let
se stalo spojení vernisáže některé
výstavy současného umění s ve-
černím koncertem. Hlavně pro
návštěvníky z okolí má větší
smysl přijet do Rýmařova na za-
hájení výstavy a prodloužit si vý-
let o hudební zážitek, obvyk-
le spřízněného ražení. Sdružení 
Octopus opět spojilo pořadatel-
ské síly s Jazzclubem SVČ a při-
pravilo jako doprovod výstavy
Karla Konopky menu o třech
chodech pro hudební gurmány.
Vyznavači popu a podobného
„uha“ by si pravda nepochutnali,

odvážní příznivci experimentů si
ale přišli na své. Koštovalo se
z různých krajových specialit.
Předkrm uvařili v nedaleké ha-
nácké metropoli členové kapely
Špinavé spodní prádlo. Dlouho-
vlasatost hráčů byla neklamným
znakem příbuzenství se starým
dobrým undergroundem, který do
sebe ovšem pojímá inspiraci
mnohem širší – psychedelic mu-
sic s prvky etna, ztělesněnými
v postavě zpěváka a hráče na did-
jeridoo a velký buben. Kapela by-
la moudře zařazena hned na začá-
tek programu, kdy byli poslucha-

či (i hráči) ještě dostatečně čer-
ství, aby neupadli do dřímavého
transu, k němuž hutně vibrující
zvuk kapely sváděl.
Další chod (polévku?) servírova-
lo Piano z Hradce Králové, hu-
dební projekt sochaře a performe-
ra Pavla Doskočila, autora úvod-
ního slova k vernisáži. Vystou-
pení Piana – předeslané varová-
ním, že půjde o konceptuální mu-
ziku – mělo příznačně víc než ke
klasickému koncertu blízko
k performanci. Ostatně z perfor-
mančního uskupení LMRA kape-
la jako „hlukový projekt“ vznik-

la. Hranici bizarnosti, kterou před
nimi vymezilo Špinavé spodní
prádlo, posunuli členové Piana
o kus dál. V trojčlenné sestavě fi-
gurují dva kytarové nástroje, z to-
ho jedno roztomilé elektrické 
ukulele, extravagantní třetí člen,
filosof Rudolf Rousek, se specia-
lizuje na „zpěv“ a „tanec“, místy
s rekvizitou. Výsledek není zda-
leka virtuózní, ačkoliv je vidět, že
hudebníci hrát umí (zpěvák zpí-
vat ne). Dokonalý hudební sou-
zvuk ostatně ani není účelem,
přednost má sdělení slovem, po-
hybem, hlukem, výrazem. Aneb

Fota: Lucie Tvrdcová

Špinavé spodní prádlo

Sigismund von Stereo
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když tři výtvarníci založí kapelu.
Hlavním chodem večera byla
produkce hostů jazzového klubu,
kteří přehlídku hudební uchylatu-
ry dokonale završili. Rakouská
dvojice Sigismund von Stereo si-
ce vystoupila v Rýmařově poprvé
(mimochodem pouhý den po čes-
ké premiéře v Břeclavi), nicméně
její členové si už v jazzclubu za-
hráli, a to nezapomenutelně – ješ-
tě v triu jako Tres Hombres. Po
rozpadu fenomenální kapely se
bubeník Paul Ahorn s baskytaris-
tou Marcelem Plonerem spojili

v novém hudebním projektu, kte-
rý po vzniku debutové nahrávky
a ještě před oficiálním prvním
turné po České republice předsta-
vili právě u nás.
Kdo čekal ex-Tres Hombres, jak
bylo předesíláno, mohl být zkla-
mán. Opakovat neopakovatelné
by ovšem bylo plagiátorské
a zřejmě neživotné, bez saxofo-
nisty Haralda Kräutera patrně
i nemožné. Ahorn s Plonerem vy-
tvořili něco úplně nového, byť
příbuzného – razancí, originalitou
a odvahou experimentovat. I je-

jich produkce měla rysy exhibice;
na pódiu se hráči objevovali
v maskách – v indiánských čelen-
kách, cylindrech nebo karnevalo-
vých škraboškách. Ovšem to byl
jen vizuální doplněk hudební ex-
travagance, v tomto případě hráč-
sky precizní a přitom nespoutané.
Každý z muzikantů ovládal něko-
lik nástrojů, často současně –
Ahorn buď bubnoval (jeho nesku-
tečně energický projev se od dob
Tres Hombres nezměnil), nebo
rukama hrál na baskytaru a noha-
ma na bicí, Ploner zase souběžně

preludoval na baskytaru a kláve-
sy. Zdánlivá z nouze ctnost, vy-
plývající z nepočetného obsazení,
je ovšem záměrem. Hrát na něko-
lik nástrojů oba muzikanty baví,
je součástí jejich hledání možnos-
tí kompozičních i hráčských.
Trojkoncert rozvracečů hudeb-
ních konvencí měl díky Sigis-
mundovi von Stereo skvělé finá-
le. Výstavu rozvraceče výtvar-
ných konvencí Karla Konopky,
kterou koncert doprovázel, mo-
hou návštěvníci muzea vidět ještě
týden. ZN

Z kapsáře tety Květy

Tady máš, Milane
Se vzpomínkami to mám asi jako
všichni. Ty škaredé se snažím
vymazat a pěkné si třeba i zveli-
čím. Kdybych byla spisovatelsky
zdatná, napsala bych možná
„Cestu do hlubin žákovské du-
še“. Hodně těch ohlédnutí by pat-
řilo určitě výletům.
Po čtyři roky jsme našim svěřen-
cům slibovali na závěr školy vý-
let do matičky naší stověžaté –
Prahy. Roky uběhly a sliby se
musí plnit. Postupně se skládaly
penízky, protože: „Bez peněz do
hospody a do Prahy nelez.“ Kluci
sbírali železný šrot, nejvíc měli ti
z Jamartic a Moravice, bráchové
a tátové odvezli… Babičky při-
spěly, taky se rozbila prasátka –
a my byli boháči. Kolega držel
trasu, já kasu. A jedem!
Začátek června, počasí jako na
objednávku a nálada taky. Uby-
tování v tělocvičně radotínské
školy. Večer Vinohradské diva-
dlo. Uvaděčky mi jenom zašepta-
ly: Tak hodné děti jsme tu ještě
neměli! Noc byla pro spánek tro-
chu kratší, ale s tím tak nějak po-
čítáme, oni totiž ještě v noci pod
dekou dojídali řízky z domu.

Potmě. Další den krásná procház-
ka Prahou. Kam? Na Hradčany.
A tehdy se to stalo. Hledíme, na-
kláníme se do Jeleního příkopu,
Milan najednou vykřikne: „Klu-
ci, mně tam spadla peněženka!“
Prohledáváme kapsy, okolní nám
pomáhají, ale – nula od nuly po-

jde. Nic a zase nic. Volám dolů na
frajerského člena Hradní stráže
SOS. Odpovídá: „Nesmím opus-
tit stanoviště!“ A kráčí dál po
krásných žlutým pískem vysypa-
ných cestičkách. Přece se ne-
vzdám. Kolega s řidičem jdou

s výletníky dál a já s Milánkem
podnikáme záchrannou akci.
Jdeme na šéfstvo Hradní stráže.
Ne, to musíte na Hradní policii.
Sympatický policista vyslechne,
zaznamená, jak vypadala peně-
ženka a obnos v ní. Chvilku nás
poslouchá, slíbí pomoc a prohodí:

„Vy nejste z Čech?“ Já na to: „My
jsme z dálky, z Jeseníků, z města,
kde už dál vlak nejede, protože
vlci sežrali koleje!“ Fešák v uni-
formě se směje: „No já jenom, že
jsem z Bruntálu, jsem tu na stá-
ži.“ Hurá! Je náš!

Snažíme se, nic, tvrdí, že se ještě
pokusí a dá nám zprávu. Milan je
smutný spolu se mnou. Projdeme
trasu a pak už jenom k autobusu.
Výletnická parta gestikuluje, ja-
ký je stav, já znakovou posunči-
nou: Není. Nenašla se.
Konečně jsme u autobusu, vstu-
pujeme a ze mě jdou slova:
„Mládeži, je začátek výletu, Mi-
lan je bez peněz a já bych mu
chtěla z našich společných dát
pár korun. Budete souhlasit?
Všichni se usmívají očima. Tady
pro něho už máme, my jsme se
mu složili. Drobňáky a tak…
Podávají mi sáček s penězi. Já
v nich cítím teplo dětských dla-
ní… A vidím zamlženě. Tak vidí-
te: I žáci mají srdce…
Dodávám: V sáčku bylo o pár
korun víc, než bylo ztraceno.
A dodnes jsem přesvědčena, že
peněženku měl na svědomí něja-
ký kapsář. Co myslíš, Milane?
A úplná poznámka na konec:
Milan je dnes uznávaným a vy-
hledávaným pokrývačem histo-
rických střech, hlavně malostran-
ských. 

Si

Organizace a spolky

Kelt Grass Band v zemi tulipánů
Sedmnáctý březen jest výjimeč-
ným pro všechny Iry a přátele
Irska. Na tento den totiž připadá
svátek sv. Patricka, který podle
tradice přinesl do Irska křesťan-
ství. Irové tento svátek slaví 
opravdu mohutně. A to je zároveň
příležitost, aby se předvedly i ka-
pely, které alespoň trochu Irskem
voní. A tak náš váš oblíbený sou-
bor Kelt Grass Band vyrazil do
světa.
Prostřednictvím Mika Probyna

jsme dostali pozvání od pořadate-
lů z nizozemského Haagu. Jak je
naším dobrým zvykem, pozvání
jsme přijali, a pak teprve přemýš-
leli, jak a čím se tam dostaneme.
Již během vyjednávání bylo jasné,
že vzhledem k očekávaným ma-
teřským povinnostem budeme
o jedny housle oslabeni, ale reper-
toár jsme sestavili tak, aby fanou-
šek skoro nic nepoznal. Logistiku
jsme vyřešili s elegancí sobě vlast-
ní a pak jsme se již těšili na sobo-

Foto zdroj: pixabay.com

Fota: archiv Kelt Grass Band
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Místní skupina Českého červe-
ného kříže v Rýmařově v roce
2015 pokračuje v provozu oša-
covacího střediska na Palac-
kého ulici (v budově Měst-
ských služeb a Bytermu, 1. pat-
ro vpravo). Můžete sem přinést
čisté a nepoškozené oděvy,
které možná už vyšly z módy,
ale jiným mohou ještě dobře
posloužit.
Sběr a výdej čistého ošacení:
V době provozu ošacovacího

střediska může každý občan využít přítomnosti členů ČČK a nechat
si změřit krevní tlak a glykémii, vše samozřejmě bez poplatků. 

MS ČČK v Rýmařově
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tu 14. března. Bohužel těsně před
odjezdem našeho harmonikáře
sklátila viróza, a tak nám držel
palce na dálku. V první chvíli jsme
uvažovali o tom, že celou akci
zrušíme, ale nakonec jsme hoze-
nou rukavici zvedli a vyrazili
vstříc dobrodružství.
Popisovat skoro čtrnáctihodino-
vou cestu přes Polsko, Německo
a Nizozemí není cílem této repor-
táže, vězte jen, že cesta díky ši-
kovným řidičům proběhla bez
problémů a někteří z nás si ji i uži-
li. Do Haagu jsme dorazili kolem
půl šesté večer.
Haag je přístavní město velké dů-
ležitosti, neboť zde sídlí královská
rodina a instituce mezinárodního
významu i veřejné správy. Moc
jsme o tomto městě nevěděli, a tak
se dá říci, že každý krok byl pro
nás překvapením. Ze široké dálni-
ce jsme sjeli do centra a začali se
proplétat dle pokynů navigace úz-
kými uličkami. Nemělo to chybu
a zakrátko jsme již parkovali na
milimetr přesně v zadním traktu
hostelu King Kool, který se na dvě
noci stal naším domovem. Tady
jsme se setkali s Janou a Mikem
Probynovými a vyrazili vstříc so-
botnímu večeru. Co se ubytování
týče, bylo velmi nestandardní, ale
příjemné.
V sobotu večer to v centru Haagu
žilo naplno. Dorazili jsme na ná-
městí Grote Markt, kde se měla
celá akce konat a kde se nacháze-
la i hospoda De Zwarte Ruiter,
v níž jsme měli domluvenu první
produkci. Na náměstí bylo plno li-
dí, kteří vůbec neřešili, že je venku
pět stupňů nad nulou, a seděli na
zahrádkách místních restaurací,
které jsou pro tyto případy vyba-
veny ohřívači. Po chutné večeři
jsme rozbalili nástroje a s bušícím

srdcem se připravili na své první
vystoupení na půdě nizozemského
království. Byla v nás po pravdě
malá dušička, protože jsme ani ne-
měli čas se v tomto obsazení se-
hrát. Ale, přátelé, dali jsme to!

Sami jsme byli překvapeni, jak
nás místní vnímají pozitivně, vů-
bec jim nevadilo, že jsme zpívali
česky – o angličtinu se staral Mike
Probyn, a dokonce snad rozuměli,
když jsme je zvali na nedělní pro-
dukci. Opouštěli jsme tento pod-
nik v pozdních večerních hodi-
nách s hrdě vztyčenou hlavou
a s vědomím, že tady ostudu urči-
tě neuděláme.
V neděli se počasí nevylepšilo,
a tak jsme trochu s obavami při-
cházeli na náměstí, neboť v našich
krajích je zvykem, že špatné poča-
sí bývá prvním důvodem ne-
účasti publika. St. Patrick‘s Day
má ale v západní Evropě velkou
tradici a nejinak tomu bylo i zde.
Náměstí bylo vyzdobené, celé la-
děné do zelené a oranžové, v čele
již stálo pódium a první návštěvní-
ci se pomalu trousili. Rychlá, pře-
sto kvalitní zvuková zkouška, po-
tom do tepla šatny, převléknout se
a naobědvat a ve 13 hodin jsme již
stáli na pódiu. Co vám budu poví-
dat, musím nás prostě pochválit.

Protivenství ve změně obsazení,
kterému jsme museli čelit, nás
semklo a podali jsme kvalitní tea-
mový výkon. To se nechlubím, tak
to prostě bylo. Lidé reagovali vel-
mi vstřícně, náměstí se opět bez 

ohledu na počasí
zaplnilo a obě
strany si to užily.
Mike nás před-
stavil a provedl
publikum naším
setem. Hodina
našeho hraní 
uběhla rychle.
Rozloučení, pří-
davek a vítězství
bylo naše. Pro-
gram samozřej-
mě pokračoval.

Zbytek odpoledne jsme strávili
jednak procházením haagských 
uliček a obchůdků, jednak posle-
chem dalších účinkujících, na kte-
ré publikum (poté, co jsme jim ho
připravili) opět reagovalo velmi
vstřícně. Prostě oslava se vydařila.
Bez ohledu na to, že byla neděle
odpoledne, nikdo evidentně ne-
přemýšlel nad pondělkem a drtivá
většina lidí včetně nás se králov-
sky bavila. A tak to asi mělo být.

Několik našich příznivců si nás
pak našlo i na hostelu, kde jsme
ještě předvedli kratičké improvi-
zované vystoupení, kterým jsme
se původně chtěli sami rozloučit
s Holandskem.
V pondělí jsme na skok zajeli
k pobřeží Severního moře, nase-
kali nezbytné množství snímků
dokumentujících náš pobyt v zemi
tulipánů a pak už vzhůru domů.
Cesta opět proběhla bez zádrhelů,
čímž chci vyzdvihnout jak kvalitu
dálnic, tak chování okolních řidičů
a samozřejmě i naši dvojici drive-
rů, jimž jsme všichni povinováni
velikým poděkováním, stejně jako
Janě a Mikovi Probynovým.
V Holandsku se nám velmi líbilo
a rádi bychom se tam ještě někdy
vrátili. Naše vystoupení mělo, jak
jsme se doslechli oficiálními i ne-
oficiálními kanály, velký ohlas,
takže určitá naděje tu je. Zejména
když jsme sdělili pořadatelům, že
v plném obsazení to je teprve „ně-
co“. Uvidíme na podzim. Do té
doby nám můžete držet palce ane-
bo ještě lépe, přijďte se na nás ně-
kdy podívat. 

Tomáš Tichý, 
Kelt Grass Band

Provozní doba ošacovacího střediska
Českého červeného kříže

středa čtvrtek
9:00 – 15:00 9:00 – 15:00
20. května 21. května
17. června 18. června
22. července 23. července
19. srpna 20. srpna
16. září 17. září
21. října 22. října
18. listopadu 19. listopadu
9. prosince 10. prosince

Setkání s občany  a členy ZO KSČM
Oznamujeme tímto přátelské sekání s občany města Rýmařova 
k oslavě Svátku práce ve čtvrtek 30. dubna v 15 hodin na náměstí
Míru za účasti členů okresního výboru a dalších hostů. 

Rostislav Kubis, předseda ZO KSČM

placená inzerce
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Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018

Obec Jiříkov
Starostou Jiříkova je čtvrté voleb-
ní období Bohumil Hrnčíř
(65 let). Do Jiříkova začal jezdit
na chalupu v roce 1973 a trvale
zde žije od roku 1980. Vystudo-
val střední zemědělskou školu
a do zvolení do funkce starosty
v roce 2002 pracoval jako pleme-
nářský zootechnik.

Jaké priority budete v tomto vo-
lebním období ve své obci uplat-
ňovat?
Nejde o priority, ale o to, aby 
obec fungovala v základních po-
třebách. To znamená, aby měli
občané pravidelné autobusové
spojení s okolními obcemi a měs-
ty alespoň dvakrát denně, aby by-

la bez výpadků dodávána do sítě
elektrická energie, aby byla i na-
dále ve spolupráci s Městskými
službami Rýmařov zajištěna li-
kvidace odpadu, aby se pravidel-
ně prováděla údržba veřejného
prostranství, byla zajištěna v do-
statečné míře dodávka pitné vody
a v neposlední řadě děti i dospělí

měli dostatečné vyžití při kultur-
ně-společenských a sportovních
akcích. 
Co se týče elektřiny, dráty vedou
na dřevěných sloupech, které stá-
řím uhnívají a lámou se, proto do-
chází k výpadkům, ale energetic-
ká společnost tuto situaci postup-
ně k naší spokojenosti řeší. Pokud

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. 

Fota zdroj: inforymarov.cz, wikipedie.cz
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Z okolních obcí a měst

Pestrá příroda
Minulou akci členové Studentského klubu
Břidličná uspořádali pro seniory, další byla

určena pro žáky ze základní školy. Ve středu
8. dubna se zájemci o přírodu z řad školní

mládeže pod vede-
ním známého biolo-
ga Ing. Oty Zával-
ského pustili do
dvouhodinového bá-
dání. Výukový pro-
gram byl určen pře-
devším členům pří-
rodovědného krouž-
ku a také těm, kteří
se pilně připravují na
celorepublikovou
soutěž Zlatý list. 
Žáci se nejprve roz-
dělili do pracovních
skupin a postupně
prošli pět stanovišť
zaměřených na určo-
vání přírodnin. Na
prvním stanovišti
skládali siluety drav-
ců, na dalším určo-
vali lebky hlodavců
a hmyzožravců pod-
le chrupu, u dalšího
stolu na ně čekaly

kožešiny, parohy či kopýtka savců. Poslední
dvě stanoviště byla opět věnována ptákům,

jde o pitnou vodu, Jiříkov má
svůj vodojem, půl obce je zásobe-
no z něj, polovina občanů má
vlastní zdroje pitné vody.
Který projekt bude z vašeho hle-
diska nejdůležitější a proč?
V letošním roce jsme chtěli pro-
vést rekonstrukci kaple sv. Fran-
tiška Xaverského v Křížově, kte-
rá je kulturní památkou, a opravit
památník z 1. světové války
v Sovinci. Podali jsme si žádosti
o dotace z Moravskoslezského
kraje, bohužel ani na jeden pro-
jekt nebyla dotace schválena.
Proto jsme se rozhodli, že z eko-
nomických důvodů letos z vlast-
ních zdrojů opravíme jen památ-
ník. Jeho okolí i kapličku v Kří-
žově přesuneme na příští rok, kdy
se pokusíme získat znovu krajské
dotace. U kapličky chceme pro-
vést nátěr střechy, opravu a nátěr
fasády. Vnitřní prostory nájemce
kapličky udržuje na vlastní nákla-
dy sám. V následujícím roce by-
chom také chtěli provést rekon-
strukci budovy č. p. 86, která
sloužila jako zdravotní středisko
a zázemí dobrovolných hasičů.
Dnes už tomu tak není a zřejmě
ani nebude, a aby budova nechát-
rala, rozhodli jsme se ji zrekon-
struovat na nový obecní úřad.
Stávající přízemní objekt je již
nevyhovující. Na tento projekt

budeme opět žádat o dotaci.
V příštím roce bychom také chtě-
li provést rekonstrukci místní ko-
munikace, která se pomalu rozpa-
dá. Tu budeme muset provést
rovněž z vlastního rozpočtu, pro-
tože na opravy místních cest ne-
jsou vyhlášeny žádné dotační
programy.
Z jakých zdrojů budete financo-
vat své projekty?
Jak jsem se již zmínil, projekty
budeme financovat převážně
z vlastních zdrojů, na některé se
pokusíme získat prostředky z do-
tačních titulů.
Budete při realizaci projektů
spolupracovat i s některými sta-
rosty okolních obcí Rýma-
řovska?
Spolupráce se starosty okolních
obcí probíhá dlouhodobě v rámci
Sdružení obcí Rýmařovska (SOR)
a místní akční skupiny (MAS)
Rýmařovsko. Velmi dobrá je
i spolupráce s manažery SOR
a MAS Rýmařovsko. Každoroč-
ně se organizuje ve spolupráci
s obcemi Lomnice u Rýmařova
a Ryžoviště pochod Po cestách
našich předků z Lomnice přes
Ryžoviště, Jiříkov do Sovince.
Trasa měří asi čtrnáct kilometrů
a v Jiříkově, kam turisté přicháze-
jí kolem dvanácté hodiny, jim
vždycky uvaříme dobrý guláš.

Těší nás, že se v posledních le-
tech pochodu, který se pravidelně
koná 1. května, účastní čím dál
více dětí. Letos to bude již sedmý
ročník a zúčastnit se ho může
každý, kdo má rád vycházky pří-
rodou.
Které odvětví je pro vaši obec
nejdůležitější a proč?
Nemohu říci, které odvětví je pro
nás nejdůležitější. Je potřeba spí-
še konstatovat, které problémy
bychom chtěli vyřešit. Chybí
nám v Jiříkově prodejna potravin,
kterou majitelka uzavřela kvůli
malé kupní síle. K 1. lednu jsme
měli 280 obyvatel a počet má kle-
sající tendenci. Dlouhodobě v ob-
ci neordinuje praktický lékař, lidé
dojíždějí za svými lékaři do
Uničova nebo Šternberku. Hrad

Sovinec navštěvuje čím dál víc
motorizovaných turistů, tím vzni-
kají problémy s parkováním.
Velké množství návštěvníků při
některých akcích hradu Sovince
nemohou stávající parkoviště po-
jmout. Snažíme se tento problém
řešit získáním parcely od pozem-
kového fondu bezúplatným pře-
vodem nebo odkoupením. Proza-
tím ji máme dlouhodobě pronaja-
tou. Podobně nedostačující jsou
také stravovací a občerstvovací
služby v Sovinci. Po stránce spor-
tovní podporuje obec Jiříkov čin-
nost fotbalového klubu FC Kolos
Jiříkov. Nadále budeme také po-
řádat v obci dětské dny a miku-
lášské besídky pro děti.
Děkuji za rozhovor. 

Připravil JiKo
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20. ãarodûjnice v Tvrdkovû
1. kvûtna 2015 od 17:00

na návsi
Pro malé i velké ãarodûjnice

a ãarodûje bude zapálen 
ãarodûjn˘ oheÀ a rej bude 
letos venku pod hvûzdami

LEKTVARY, BYLINKY,
KOUZELNÉ P¤ÍSADY,
TAJEMNÉ POKRMY…

Zveme vás v‰echny 
a budeme mít radost z va‰ich

masek pro rej ãarodûjnic
Pfiíjemné proÏití ãarodûjné noci

pfiejí v‰ichni pofiadatelé

k obrázkům se přiřazovaly zobá-
ky a dolní končetiny. Následně si
žáci s panem inženýrem povída-
li o schopnosti živočichů přizpů-
sobit se prostředí a o nutnosti 
opravdové ochrany přírody.
Přestože hodiny neuvěřitelně le-

těly, otázky nebraly konce a zají-
mavých témat neubývalo. A tak
si v samém závěru všichni slíbi-
li, že toto setkání rozhodně ne-
bylo poslední. 
Fota a text: Mgr. Květa Děrdová, 

vedoucí SK Břidličná

Dûkan Palm
V rukopisu této kroniky stojí následující nad-
pis: „Nyní se dostávám k pro mû nezapo-
menutelnému, ãestnému dûkanovi, Ema-
nuelu Narcisi Palmovi, narozenému ve
·ternberku na Moravû!“
Autor dále pokraãuje:
„Nemohu nevyprávût o tak pozoruhod-
ném muÏi, kter˘ mûl to neju‰lechtilej‰í srd-
ce, o jeho zpÛsobu jednání coby stateãné-
ho knûze BoÏího a o jeho chování vÛãi dru-
h˘m, jeÏ si zachoval aÏ do své smrti v roce
1842.“
Dûkan Palm, milován a cenûn v‰emi sv˘mi
oveãkami, byl nejprve fiádov˘m knûzem
v Hradi‰ti u Olomouce.
Císafi Josef II. v‰ak klá‰ter zru‰il, a tak se stal
Palm, jenÏ byl uÏ tenkrát díky svému u‰le-
chtilému jednání cenûn˘m a vysoce váÏe-
n˘m knûzem, faráfiem v Dolanech
u Svatého Kopeãku nedaleko Olomouce,
kde také zÛstal aÏ do podzimu roku 1813,
kdy byl jako zemsk˘ dûkan pfieloÏen do
R˘mafiova.
NuÏe tento pán získal velmi dobré místo,
a pfiece se dostal do nesnází, neboÈ k fafie
patfiilo také velké hospodáfiství. Palm musel
obstarat hospodáfiské náfiadí, dobytek, ko-
nû a v‰echno potfiebné zafiízení, coÏ stálo
mnoho penûz, které si musel vypÛjãit.
Kromû toho potfieboval mnoho zamûst-
nancÛ k obhospodafiení rozlehl˘ch pozem-
kÛ, obzvlá‰tû v dobû skliznû. Dûveãek bylo
dostatek, ale ãeledíny nebylo moÏno v této

dobû získat, protoÏe válka spolkla v‰echny
potfiebné lidi a ti, ktefií zÛstali, se pro práci
moc nehodili.
Tak si musel vypomoci star˘mi, Ïenat˘mi
nádeníky, ktefií doma mûli povût‰inou po-
ãetné rodiny. Lze si domyslet, Ïe tito lidé,
nehledû na to, Ïe toho moc neodpracova-
li, mysleli pfiedev‰ím na svÛj prospûch a ne-
ustále se ãinili, aby jejich rodiny z toho také
nûco mûly a aby se zaopatfiili dûkanov˘mi
zásobami.
Nadto byl mil˘ dûkan pouh˘ zaopatfiovatel
du‰í – skuteãn˘ prost˘ knûz, kter˘ nerozu-
mûl ani hospodáfiství, ani svûtsk˘m vûcem.
Nádeníci, které na poli zamûstnával, dûlali
tak, jak chtûli, a zafiídili si to tak, aby se moc
nenamohli.
Pracovali zrovna jen tolik, aby boÏí den 
uplynul. V poledne, kdyÏ bylo nejvût‰í hor-
ko, si lehli ke kraji do stínu a prospali nûko-
lik hodin.
Majitel sousedního pole, jeÏ zrovna obdûlá-
val se sv˘mi lidmi, se nemohl na to hospo-
dafiení lhostejnû dívat a ‰el za dûkanem, aby
mu prozradil, jak jeho zamûstnanci pracují,
a aby ho pfiimûl jít se podívat osobnû, Ïe
v‰ichni jeho nádeníci spí na mezi!
Dûkan se tedy vydal na pole popohnat své
lidi, ‰el ale k protûj‰í stranû vysvûtluje své-
mu sousedovi: „Kdybych se vydal pfiímou
cestou, zahlédli by mû a chopili by se prá-
ce. Takto bych jim snad mohl vyhubovat!“
Jeho nejhor‰í slovo v‰ak bylo: „Ty ‰elmovsk˘
pacholku!“

A zrovinka kdyÏ pfiicházel ke stodole, která
stála na jeho poli, co nevidûl? Jeden z jeho
nádeníkÛ vy‰el právû ze stodoly s pytlem 
obilí na zádech, aby si ho pravdûpodobnû
odnesl domÛ!
Dûkan k nûmu zamífiil a otázal se ho, co za-
m˘‰lí udûlat s tím pytlem?
Nádeník v‰ak, kdyÏ dûkana spatfiil, shodil
pytel na zem, padl na kolena a prosil ho
o odpu‰tûní se slovy: „VeledÛstojn˘ pane,
mám doma rodinu, která nemá co jíst, od-
pusÈte mi!“ Na to dûkan pravil: „Ale jdûte,
mil˘ pfiíteli, vÏdyÈ je to pfiece krádeÏ. To ne-
mÛÏete dûlat! Stalo se to v‰ak jen jednou,
vezmûte si tedy ten pytel ve jménu BoÏím
a jdûte, ale dejte pozor, aby vás s ním nikdo
nevidûl!“
Podruhé si jin˘ pacholek naplnil truhlu zr-
nem a postupnû ho odnesl, tj. ukradl. Jin˘
pacholek to ze závisti dûkanovi vyzradil.
Dûkan nechal pacholkÛv náklad otevfiít,
aby vidûl, zda je pravda, co se dozvûdûl.
V‰e vy‰lo najevo a ostatní nádeníci nutili
pána, aby krádeÏ pfiísnû potrestal.
Dûkan sice pacholka propustil, vyplatil mu
v‰ak celou mzdu a to obilí, mínil, aÈ si po-
nechá. A jako trest musel tu plnou truhlu
sám zdvihnout ze zemû. Pfii tom se jistû
pûknû nadfiel, coÏ pro nûj bylo varování,
aby nûco podobného pfií‰tû nedûlal.
Tím byla vûc vyfiízena.
Roãnû dûkan dostával od janovického pan-
ství tfiicet sáhÛ palivového dfiíví. Po dlouh˘
ãas to byla podpora poskytovaná vrchnos-

(pfieloÏila Jitka Procházková)

-08-2015  22.4.2015 10:36  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2015

22

tí, proãeÏ duchovní musel po v‰echny ne-
dûle a svátky od sv. Michaela do sv. Jifií slou-
Ïit svatou m‰i.
Jeho pfiedchÛdci nepotfiebovali tohoto de-
putátního dfieva, a proto ho prodávali ne-
bo z nûj nechali dûlat ‰indele. – 
Za dûkana Palma dfiíví nestaãilo. Neustále
ho musel doobjednávat a vybírat tak z v˘-
mûry pro pfií‰tí rok.
A jaká byla pfiíãina?
Nevûrní (ve skuteãnosti ‰ibal‰tí) pacholci

s ním obchodovali. Jednu fÛru dovezli do-
mÛ a druhou prodali.
Tak se hospodafiilo po tfii, ãtyfii léta, dokud
se dobr˘ pan dûkan netopil po krk v dlu-
zích. Nakonec to pro nûj pfiece jen nebylo
únosné a ono obrovské hospodáfiství, které
sám bezmocnû vedl, smluvnû pfiedal za
pachtovné 600 zlat˘ch konvenãní mûny
kaplanovi Franzi Großovi, jenÏ jakoÏto sel-
sk˘ synek hospodáfiství rozumûl. Vyhradil si
v‰ak svou dûkanskou hodnost, urovnávání

tûch pfiípadÛ, kdy bylo nûco k rozdûlení ne-
bo k rozhodnutí, voln˘ stÛl a ‰tolov˘ popla-
tek celého konduktu.
Tímto chytr˘m opatfiením, jeÏ uãinil v nouzi
a tísni, shodil bfiímû, pro které nebyl nadán,
a tak mohl zcela plnit své povolání zaopat-
fiovatele lidsk˘ch du‰í. Ihned se v‰ak dozví-
me, jak se dûkan v tomto vztahu cítil. NeÏ
ale o nûm budu dále hovofiit, chtûl bych
pfiidat nûco o novém nájemci Franzi
Großovi.

Akce hradu Sovince

Májové veselení  - 2. a 3. května
– šermířsko-hudební a taneční program 

Útěk z řádu - pálení čarodějnic - 9. a 10. května 
Nejlepší kumštýř, co kdy na Sovinci účinkoval – Víťa Marčík s teátrem.

Poprvé přijíždí špičková šermířská skupina Memento Móri

8. května: Čarodějnické netradiční prohlídky s doprovodným programem
Petr Šenkyřík, herold historické posádky Špinavci

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

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 na-
učná stezka po hradbách Sovince s podzemní chodbou, do kte-
ré se návštěvníci poprvé podívají v sobotu 11. července.

Termíny hlavních připravovaných akcí 
pro sezónu 2015:

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

Fota zdroj: akce.sovinec.cz

Kulturní akce a výstavy 
sezóny 2015

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 Rýmařov – Člověk z kraje 
La Mancha (od 20 h)

Změna programu vyhrazena. 
Podrobnosti na webových stránkách Muzea v Bruntále

(www.mubr.cz)
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Politické panoptikum a koalice spolehlivých
Říjnové volby do zastupitelstev obcí jsou již
minulostí, v našem městě se utvořila nová
vládnoucí koalice, a tak se můžeme s odstu-
pem času, bez emocí, vyjádřit k výsledkům
voleb a povolebnímu vládnutí.
Původně jsme se nechtěli vyjadřovat k vo-
lebním a povolebním událostem, ale protože
přetrvávají dotazy občanů, proč se sociální
demokracie nepodílí na vedení města, když
vyhrála volby, navíc se má staronový staros-
ta potřebu neustále vyjadřovat k sociálním
demokratům v Rýmařově, tak musíme zare-
agovat.
Se zájmem jsme si přečetli článek pana sta-
rosty na internetovém portálu Parlamentní
listy o povolebním vyjednávání a jeho vzta-
hu k sociální demokracii v Rýmařově ze dne
12. března 2015 (http://www.parlamentnilis-
ty.cz/arena/monitor/Starosta-Rymarova-
V-zastupitelske-demokracii-by-meli-rozhod-
nout-voleni-zastupci-nikoliv-referendum-
365719). Článek je lživý a nekorektní, o vy-
řčených tvrzeních by si měli udělat obrázek
nejen občané, ale také zastupitelé, kteří byli
zvoleni ve volbách. Kdo s kým jednal jako
poslední, co bylo už domluveno dávno před
volbami. Zastupitelé by si měli nastavit zr-
cadlo a sami si odpovědět, jak to vlastně by-
lo. Ono je někdy dobré taky slyšet protistra-
nu pro vytvoření vlastního názoru.
Je úsměvné, jakou starost má pan starosta
o dění a budoucnost sociálních demokratů
v Rýmařově. Ano, poučit se musíme z kaž-
dého výsledku hlasování. Proč jsme vyhráli
volby v Rýmařově, ale nejsme ve vládnoucí
koalici?
Jaké je tedy naše poučení po volbách. I v tak
malém městě, jako je Rýmařov, nestačí jed-
nat o programu a hledání společných průse-
číků při prosazování předvolebních progra-
mů stran, tak jako v minulých volebních ob-
dobích, ale je třeba se oprostit od dlouhodo-
bých proklamací a „zásad“ našich partnerů
a nabízet funkce, prebendy a další výhody.
Oprostit se od předvolebních prohlášení na-
šich partnerů o poměrném zastoupení, o ne-
slučitelnosti spolupráce s tou a tou stranou
a podobně. Nikdo s námi ke stolu nezasedl
a věcně nehledal ony „průsečíky“ programů. 
Sednout si a kolektivně vyjednávat není prá-
vě doménou současného vedení města. Jak je
vidět po volbách a prvních hlasováních, jde
v první řadě o výhody a funkce. A tak nám
vznikla dříve nemyslitelná koalice mezi rý-
mařovskými lidovci a komunisty a jejich
vzájemná podpora při obsazování postů rad-
ních města.
Je patrné, že s desetiprocentním výsledkem
KDU-ČSL ve volbách a ziskem dvou man-
dátů získat post místostarosty a radního je
výsledek exkluzivní, avšak za cenu vzniku
nové „Národní fronty“, a to právě ve dnech
25. výročí sametové revoluce. Jestli ta cena
není příliš vysoká! A to, že zástupce ODS

bude prosazovat do rady města zástupce
KSČM namísto zastoupení vlastní strany,
bylo pro nás také velmi překvapující. A že se
podobně přidá bývalý zástupce ODS, dnes
člen nezávislého hnutí sportovců, to už mů-
žeme jen spekulovat. Nedávno však byl ra-
dou města jmenován do funkce ředitele
městské organizace Teplo Rýmařov, což ne-
málo naznačuje.
A nově vzniklé druhé hnutí nezávislých – spor-
tovců? To přece vzniklo jen z jednoho důvo-
du. Podpořit pana starostu do funkce výmě-
nou za finanční prostředky z rozpočtu města
pro fotbalový oddíl Jiskry.
To, že pan starosta s panem tajemníkem
(jenž má vést úřad města apoliticky) a s dal-
šími „spolehlivými úředníky“ zakládají úče-
lové hnutí a k tomuto si propůjčují značku
„xenofobního hnutí“ kdesi ze severních
Čech, místo aby získali podporu občanů
města stanoveným počtem podpisů v petici,
tak jak to běžně dělá druhé hnutí sportovců
BFAA Oldies, jsme věděli. Věřili jsme však,
že předvolební proklamaci lídra hnutí, a to
podporu mládeže a trenérů mládeže všech
rýmařovských sportů (viz předvolební kulatý
stůl), myslí vážně.
To, kolik stojí a zřejmě ještě bude stát vděk
pana starosty tomuto hnutí, jsme se měli do-
zvědět hned na prosincovém zasedání zastu-
pitelstva, kdy byl koalicí schválen bezprece-
dentní jednorázový příspěvek fotbalovému
oddílu ve výši více jak půl milionu korun –
přesně 530 tisíc korun. Příspěvek byl schvá-
len zpětně! Ne mládežnickému sportu, ne
všem sportům, ale jen fotbalovému oddílu,
a to i na pokrytí nákladů dospělých v rozpo-
ru se stávajícími pravidly o podpoře mláde-
žnického sportu ve městě. Takže si zřejmě
budeme platit i fotbalové hráče mužstev do-
spělých a na fotbal půjde už podstatně více
peněz než například na sociální péči o ne-
mocné a seniory, na které se z rozpočtu měs-
ta prostřednictvím Diakonie dává 800 tisíc
korun ročně. Myslíme, že finanční prostřed-
ky se dají využít mnohem účelněji.
Ale budiž, témata a úkoly zastupitelstva ne-
jsou vždy politická, a tak se na nich mohou
shodnout i politici jinak nesmiřitelní, pak
ovšem nesmí být tak pokrytečtí, že se nako-
nec navzdory svým dlouhodobým prohláše-
ním o vzájemné nesmiřitelnosti nakonec 
s ohledem na svůj vlastní prospěch obejmou.
Existují však témata a rozhodnutí politic-
ká!
Ve státě, v parlamentu a obecně ve všech vo-
lených orgánech platí jedno demokratické
pravidlo, a to, že se kontrolní funkce přene-
chávají opozici. Proč tomu tak je, je zřejmé
a platilo to vždy i v rýmařovském zastupitel-
stvu. Proto se náš klub zastupitelů zvolených
za ČSSD o tuto funkci samozřejmě přihlásil.
Proč však zástupci KDU-ČSL, bývalý i sou-
časný zástupce ODS hodili demokracii za hla-

vu a upřednostnili zástupce vládnoucí koalice
KSČM, to nevíme. Můžeme se jen domnívat,
že nově vzniklé vzájemné pouto těchto stran
a z toho plynoucí podpora vzájemných výhod
jsou natolik silné, že stojí za to popřít i ty nej-
základnější demokratické principy.
Pouze pan starosta nám to vysvětlil. Prý jsme
„nespolehliví“. Proč dáváme slovo nespoleh-
liví do uvozovek? Synonymum pro starosto-
vo „nespolehliví“ si vnímavý čtenář jistě do-
plní sám. Jak vůbec ale pan starosta došel
k závěru, že si osobuje právo hodnotit zastu-
pitele na spolehlivé a nespolehlivé? Vždyť on
zastupitele nevolí. Naštěstí o „spolehlivosti“
zastupitelů rozhodují vždy jen občané ve
volbách.
A jaké tedy byly důvody naší nespolehlivos-
ti podle pana starosty? Prvním důvodem byl
spor mezi Bytermem a SVJ Dukelská 5. Dva
členové SVJ napadli u soudu právoplatnost
členské schůze SVJ a krajský soud jim dal za
pravdu s důsledkem, že všechny uzavřené
smlouvy jsou ze strany SVJ neplatné, tudíž
i smlouva s Bytermem o správě domu. Rada
jednomyslně, včetně pana starosty, rozhodla,
stručně řečeno, ať Byterm všechny materiály
SVJ vrátí, ať si to nájemníci vyřeší podle zá-
kona a mohou Byterm znovu požádat o sprá-
vu domu. Co se však přes noc změnilo, že
musel pan starosta, aniž by to s kterýmkoliv
členem rady města projednal, přijaté usnese-
ní přepsat a ověřovateli zápisu změněné 
usnesení podstrčit k podpisu? Nestalo se tak
poprvé! Takže pan starosta měnil za našimi
zády usnesení rady města, ale můžeme za to
my, zlí sociální demokraté, a právě proto ne-
můžeme vést kontrolní výbor. Tak to je už
spíš pro sběratele myšlenkových pochodů.
Druhý důvod, přednesený na zastupitelstvu
města, pro který jsme nedostali demokratic-
kou kontrolu, protože jsme „nespolehliví“,
měl být ten, že jsme nepodpořili na funkci
ředitele Městských služeb současného ředi-
tele a podporovali jsme, podle starosty, abso-
lutně nejhoršího kandidáta, a to jen proto, že
je členem ČSSD. Takže pro upřesnění, všech
devět členů výběrové komise rozhodlo, že
z šesti uchazečů postoupí do užšího výběru
uvedení dva uchazeči a při jejich vyrovna-
nosti rozhodnou psychotesty. Ty nakonec
rozhodly o jmenování současného ředitele.
Můžeme chápat, že pan starosta musí neustá-
le nového pana ředitele přesvědčovat, že byl
jmenován jen a jen díky němu, aby plně ro-
zuměl jeho pojmu „spolehlivý“, ale zpětně
prohlašovat o druhém kandidátovi z užšího
výběru, že byl absolutně nejhorší ze všech, je
už za hranicí slušnosti. Je třeba tedy součas-
nému řediteli Městských služeb vysvětlit,
proč rada města, jako konečná instance pro
jmenování ředitele, ve které jsme měli my,
zlí a „nespolehliví“ sociální demokraté, vět-
šinu, jej nakonec zvolila. A proč tato nepod-
statná věc má být důvodem, že nemůžeme
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vést kontrolní orgány, to je opět námět pro
sběratele myšlenkových pochodů.
Proč nás pan starosta nemá tak rád a chová se
nedemokraticky? Tyto dva jím zmíněné dů-
vody to jistě nebudou. Pokud zhodnotíme
poslední dvě volební období naší spolupráce,
musíme konstatovat, že byla úspěšná. Obě
strany splnily své volební programy. A roz-
sah investičních akcí, které snad nejvíce vy-
povídají o úspěšnosti obce, byl splněn nad
plán. To samozřejmě i díky dobré připrave-
nosti akcí pro žádosti o dotace ze strany od-
boru investic a nemůžeme nevzpomenout ani
na pomoc při prosazování některých těchto
akcí našimi členy, Ing. J. Kalou a poslancem
L. Velebným.
Problém bude někde jinde. V posledním ob-
dobí se začaly jednoznačně projevovat rozdí-
ly v pojetí vedení města. Na rozdíl od našich
zastupitelů, kteří docházejí k výsledkům ko-
lektivních diskuzí, nám připadá, že pan sta-

rosta nabyl mylného dojmu, že radnice a po-
tažmo město je jen jeho. Usuzujeme tak z to-
ho, že rozdělení zastupitelů na „spolehlivé“
a nespolehlivé“ přenesl i na občany a organi-
zace města a z toho plynoucí rozdílný přístup.
My s tímto dělením zásadně nesouhlasíme
a trváme na tom, že pravidla města vůči ob-
čanům a organizacím platí a budou platit pro
všechny stejně. Myslíme si, že poukázat na
některé věci a mít odlišný názor je v demo-
kratické společnosti legitimní, a to, že to pan
starosta bral jako osobní útok, je jeho věc. 
Výše popsané jevy však nasvědčují, že nám
do města plíživě přichází totalita. Pro něko-
ho je to možná silné tvrzení, ale když se do-
zvíte, že pan starosta využívá svých zaměst-
nanců k tomu, aby hlídali příspěvky zastupi-
telů za ČSSD na sociálních sítích a předklá-
dali mu z toho „svodky“, pak vám to nutně
připomíná doby pro nás „dávno minulé“.
A že se tak děje dosud, o tom nás přesvědči-

lo to, že zápis z prvního zastupitelstva měs-
ta, který byl zase (!) změněn, byl opraven až
po příspěvku našeho zastupitele na sociální
síti, kde na to upozornil.
Vedení kontrolního výboru je nám tedy za-
povězeno. Stejně tak zastoupení v dozorčích
radách, jako by se to stalo „novodobým pra-
vidlem současné koalice“. Na svou kontrolní
funkci ale samozřejmě nerezignujeme.
Budeme i nadále glosovat rozhodnutí, s kte-
rými nesouhlasíme, ale nemůžeme je ovliv-
nit. Další informace pro občany, kteří nás vo-
lili, uveřejníme příště.
Přes to všechno přejeme současné koalici
„spolehlivých“ úspěch, šťastné a spravedlivé
rozhodování, hlavně a především ve pro-
spěch našich občanů.

„Nespolehliví“ zastupitelé za ČSSD 
Josef Bernátek, Marek Bocián, 
Vojtěch Hrdina, Jaroslav Kala, 

Boris Pavlásek, Josef Žižka

stanovisko starosty města Ing. Petra Kloudy

odpovídá JUDr. Ondřej Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy

otevřený dopis

Obsah článku nestojí za žádný komentář. To rozpozná zcela jistě i neinformovaný čtenář RH. 

Ministerstvo dopravy
Rýmařov 2. března 2015

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás tímto dopisem jednajícím
o dopravní obslužnosti regionu Rýmařovska,
a to hlavně o osobní vlakové dopravě. Podle
nynějšího grafikonu, který trvá už čtvrtý rok,
jezdíme vlakem z Rýmařova do Olomouce 
2,5 hodiny, i když je to 71 km. Ve Valšově se
musí čekat v obou směrech kolem hodiny, a to
za 116 korun. Kdo nechce čekat nebo potřebu-
je v Rýmařově chytit autobusový spoj, zaplatí
dalších 27 korun za autobus z Valšova do
Rýmařova nebo do obcí po trati. Kdo jezdí
často, tomu se vlak pěkně prodraží.
České dráhy chtějí čím dál víc za přepravu, ale
grafikon je absolutně proti cestujícím. Tady
v regionu jsou při velké nezaměstnanosti pod-
průměrné platy, minimální mzda na hranici ur-
čené státem, nejnižší hodinová mzda a malé
důchody. Bývalé jízdní slevy a výhody se sní-
žily nebo zrušily a ten, kdo má novou In kartu
50, je na tom stejně jako ostatní. 
Někteří raději přešli na autobus do Olomouce
za 60 korun, který jede hodinu. Ti, kteří mají
zdravotní problémy a chtějí jet vlakem, raději
jedou s někým autem nebo riskují ten autobus.
Nemůžete se proto divit, že drahé jízdné, dlou-
há jízdní doba a další náklady za autobus od-

razují cestující, kteří vlakem dříve rádi jezdili.
Krajský úřad nám sliboval, že se o nás posta-
rá, ale bylo to asi kvůli hlasům. Připadá nám to
tady, jako bychom se měli odtud odstěhovat,
jako v roce 1938.
Od roku 1992 se naše pohraničí pomalu vylid-
ňuje kvůli nezaměstnanosti, protože mladí mu-
sí za prací. Naši zastupitelé a odbor životního
prostředí a regionálního rozvoje chtěli, aby ob-
služnost vlaková i lepší autobusová byla jako
před tím nešťastným grafikonem, který vy-
myslel náš bývalý místostarosta s osobou
v Ostravě, aby prý zachovali osobní dopravu
směrovanou na Bruntál, Krnov a Opavu. Podle
našeho tehdejšího průzkumu jezdilo na
Olomouc 85 % cestujících, ale v Ostravě si to
obrátili k obrazu svému. Slibovali, že je to jen
na zkoušku, ale nic se nezměnilo. Naopak drá-
ha zrušila další spoje.
Psal jsem čtyřem různým institucím, abych se
dopátral, komu patří nádražní budova, která ač
historická památka, s nostalgií chátrá a cestují-
cí nemůžou používat sociální zázemí. Je to děs
a hrůza, když se musí chodit do přírody okolo
nádraží. Po pátrání a psaní dopisů jsem se do-
zvěděl, že budova nádraží patří pod ČD
Olomouc. Ti však na dopis o stavu nádraží ani
neodpověděli.
Proč mi ministr dopravy tehdy sliboval, že až
se dokončí koridor Praha – Ostrava, budou se

spravovat budovy nádraží na vedlejších tra-
tích? Vždyť jsme Evropě pro smích.
Slovensko, Německo, Polsko a jiné státy do-
tují osobní dopravu daleko víc než my a pod-
porují regionální tratě. Co nechceme dotovat,
to zrušíme, a lidi ať chodí třeba pěšky. Každý
auto nemá nebo už nemůže z různých důvodů
řídit.
U autobusů to není tak zpackané, ale třeba spoj
Praha – Ostrava jedoucí v 00:05 přes Rýmařov
a ráno zpět úplně zrušili, i když jezdil většinou
plný na místenky.
Dokud tu byla zaměstnanost, tak vlaky jezdily
plné, že jsem stál z Valšova až do Olomouce.
Od roku 1992 je to čím dál horší, ale tohle ne-
chce nikdo ve vládě a parlamentu pochopit.
Nikdo na příčiny nereagoval, jen argumento-
vali to svoje. V Německu přidali matkám
s dětmi 57 eur k důchodu a půjdou už v 63, ne
v 65 letech, když mají odpracováno 45 let.
A ještě lepší je odchod do důchodu v 50 letech
s důchodem 9 000 eur (252 000 korun) pro 
úředníky EU. Naši zákonodárci nám možná
přidají 7 eur a matkám s dětmi nic. Nechci se
dál rozepisovat o neplatičích výživného na dě-
ti. Hlavně že si zákonodárci odhlasují tisíce
a podporují se ti, kdo nechtějí dělat, a nepři-
způsobiví.
S pozdravem všem rozumným a férovým ve
vládě Rostislav Kubis

Vážený pane Kubisi,
dne 5. března obdržel pan ministr Váš dopis
týkající se úrovně dopravní obsluhy v relaci
Olomouc – Rýmařov. Vzhledem k věcné pů-
sobnosti mého odboru mne pan ministr po-
věřil, abych na Váš dopis odpověděl.
V souvislosti s Vaším dopisem lze uvést, že
Ministerstvo dopravy zajišťuje dopravní ob-
služnost státu vlaky dálkové dopravy, tj. pře-
devším kategorie rychlík, expres a EC/IC.

Dopravní obslužnost regionální autobusovou
a železniční dopravou zajišťují jednotlivé
kraje. Předmětem objednávky kraje jsou
v případě železniční dopravy zpravidla osob-
ní a spěšné vlaky.
Dopravní obslužnost státu je na trati č. 310
Olomouc – Opava východ zajišťována linkou
dálkové dopravy R27 Olomouc – Krnov –
Ostrava. V době platnosti jízdního řádu
2014/2015 jsou na trati č. 310 vedeny dálko-

vé vlaky kategorie rychlík ve dvouhodino-
vém intervalu, díky čemuž mají obyvatelé
Rýmařova zajištěno spojení s jedním přestu-
pem např. do měst Ostrava, Olomouc,
Opava, Krnov a Bruntál v průběhu podstatné
části občanského dne.
V rámci přípravy objednávky dálkové dopra-
vy spolupracuje Ministerstvo dopravy
i s krajskými objednateli včetně Moravsko-
slezského kraje, na jehož území se město
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Rýmařov nachází. Dopravní obslužnost kra-
je je však zajišťována v samostatné působ-
nosti, z čehož vyplývá, že Ministerstvo do-
pravy nemá přímou možnost ovlivňovat ča-
sové polohy osobních a spěšných vlaků
v krajské objednávce. Z dostupných údajů
lze nicméně vyvodit, že Moravskoslezský
kraj před relací Olomouc – Rýmařov upřed-
nostnil ve své objednávce relaci (Ostrava –)
Opava – Krnov – Rýmařov, která je zajištěna
přímými osobními vlaky. Přímé spojení v re-

laci Rýmařov – Olomouc je zabezpečeno au-
tobusovou dopravou.
Ve Vašem dopise zmiňujete také neutěšený
stav výpravní budovy v železniční stanici
Rýmařov, která se nyní nachází v majetku
akciové společnosti České dráhy. Tato spo-
lečnost má velký zájem na údržbě a opravách
výpravních budov, přestože je již připraven
jejich převod na provozovatele dráhy SŽDC
(Správu železniční dopravní cesty). České
dráhy jsou však v této oblasti limitovány vel-

mi omezeným množstvím finančních pro-
středků, vzhledem k čemuž se v horizontu
příštích pěti let předpokládá rekonstrukce
pouze asi 200 dostatečně frekventovaných
stanic. Z tohoto důvodu není bohužel možné
předpokládat v krátkodobé perspektivě re-
konstrukci výpravní budovy v Rýmařově.
Vážený pane Kubisi, děkuji za Váš zájem
o veřejnou dopravu. Lituji, že jsem Vám ve
své odpovědi nemohl poskytnout příznivější
informace.

Poděkování za novou cyklostezku
Ze všech stran slyším chválu na krásnou 
osvětlenou cyklostezku od Penny marketu
až do Janovic! Ráda ji také využiji při pout-
ní cestě do kostelíka ve Staré Vsi. Chtěla
bych vyjádřit poděkování panu starostovi
Ing. Petru Kloudovi a všem zastupitelům za
to, že se podařilo vytvořit další užitečné dí-

lo pro náš region a lidi v něm žijící.
Ráda si po nové cyklostezce udělám procház-
ku do Staré Vsi i 14. září, kdy v kostele
Povýšení svatého Kříže vzpomeneme úmrtí
našeho drahého ThDr. Františka Vaňáka, kte-
rého Bůh k sobě povolal v roce 1991. V ten
den roku 2010 odcházel i náš drahý děkan

Bohumil Měchura z Horního Města ke své ro-
dině do Mistřína. Už ta cesta nebude okružní,
ale přímá, za denního světla tam a zpět už 
s osvětlením.
Někdo jiný se musel namáhat, abych já mohla
projít. Proto si važme každé práce, kterou pro
nás někdo jiný vytvoří. Olga Schreiberová

Blahopřání pedagogům k diamantové svatbě
V měsíci květnu oslaví naši nezapomenutelní pedagogové Ludmila Zavadilová a Antonín Zaďa Zavadil diamantovou svatbou 60 roků spo-
lečného soužití.
Blahopřeji a děkuji za stovky a tisíce žáků a studentů, kterým vštěpovali vědomosti i lásku k naší krásné vlasti. 

Za všechny děkuje Ing. Tomáš Doseděl

Užitečná informace

Nejčastější omyly ohledně neplacení nájemného
Lidé si ãasto myslí, Ïe nebudou-li platit nájemné, ãe-
ká je pouze v˘povûì nájmu bytu. To je ov‰em omyl.
Z nájemníka se v takovém pfiípadû stává dluÏník, a to
se v‰emi dÛsledky. Ukonãení nájemní smlouvy roz-
hodnû neznamená, Ïe se tím dluh na nájemném maÏe. 
Ohledně neplacení nájemného panuje mezi
lidmi stále řada omylů, a to jak na straně pro-
najímatelů, tak nájemníků. „Pronajímatelé na-
příklad často píší do nájemních smluv ustano-
vení o smluvní pokutě v případě opožděné 
úhrady nájemného – to ale zákon zakazuje.
Nájemníci si zase neuvědomují, že nezaplatí-li
nájemné, může se pronajímatel domáhat úroku
z prodlení či náhrady škody a celá věc může
skončit i soudem. Zmatky panují také ohledně
okamžité výpovědi nájemní smlouvy,“ uvádí
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu.
Jaké nepříznivé důsledky může mít neplacení
nájemného?
Pronajímatel má právo účtovat vám úrok
z prodlení. Výše tohoto úroku se vypočte souč-
tem repo sazby stanovené Českou národní
bankou a osmi procentních bodů, v současné

době tedy činí 8,05 % z dlužné částky. Tento 
úrok je počítán ročně, avšak naskakuje kaž-
dým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili
s platbou. 
Poplatek z prodlení vám hrozí v případě, že
neuhradíte služby spojené s užíváním bytu
(například dodávky vody, tepla, provoz výta-
hu, osvětlení společných prostor v domě) ani
do pěti dnů po jejich splatnosti. Poplatek činí
jedno promile dlužné částky za každý den pro-
dlení, nejméně však 10 korun za každý, i za-
počatý měsíc prodlení.
Jestliže opožděným nájemným vznikne prona-
jímateli škoda, může se domáhat i její náhrady
v částce nekryté úrokem z prodlení.
Pronajímatelé však mohou zapomenout na ob-
líbenou pokutu v nájemní smlouvě. Zákon ji
totiž zakazuje.
Nezaplatíte-li nájem a služby za dobu alespoň
tří měsíců, má pronajímatel právo vypovědět
nájemní smlouvu okamžitě, bez obvyklé výpo-
vědní doby. Nejedná se však o časový úsek, ale
o stanovení výše dlužné částky, kterou je třeba
překročit. Pro podání okamžité výpovědi nesta-

čí, pokud jste po tři měsíce uhradili nájem pou-
ze částečně a nikoli v plné výši, neboť dlužná
částka nedosahuje výše tří měsíčních nájmů.
Pokud pronajímateli dlužíte na nájemném či
službách, je třeba myslet též na to, že má prá-
vo zadržet movité věci, které v bytě máte. 
Jak se vyhnout prodlení v případě sporu 
ohledně výše nájemného? Uložte částku, ales-
poň ve sporné výši, do notářské úschovy 
a uvědomte pronajímatele.
I v případě ukončení nájemní smlouvy musíte
uhradit dříve vzniklý dluh. Vyhýbání se této
povinnosti může znamenat nepříjemné kom-
plikace. „Pronajímatel může situaci řešit po-
dáním žaloby k soudu a následně vymáhat
dlužnou částku v exekučním řízení, což přinese
další náklady, které budete muset uhradit,“ 
upozorňuje Lukáš Zelený.

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Může prodejce zanechat nevyzvednuté zboží na ulici?
Zdá se vám nemožné, že by prodejce vyložil
reklamovanou sedačku u vás před domem, 
aniž by někoho zastihl doma, pak klidně od-
jel pryč a zanechal sedačku svému osudu?
I takto může skončit zamítnutá reklamace.
A co když opuštěný nábytek někdo ukradne?
„Spory ohledně zamítnuté reklamace někdy
vedou nespokojené zákazníky k tomu, že ne-
chtějí reklamované zboží převzít a trvají stá-
le na svých právech. Tím spíše, pokud se va-
da na zboží projeví do šesti měsíců od koupě.

Prodejci ovšem málokdy ustupují od svého
rozhodnutí a zároveň si ve skladech neradi
nechávají nevyzvednuté zboží z neuznaných
reklamací. Jeden obchodník s nábytkem však
svým jednáním překvapil i nás,“ říká Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Začalo to běžnou reklamací sedačky, kterou
si prodejce za účelem odborného posouzení
odvezl. Závěr reklamace paní Hanu nepotě-
šil, vada nebyla uznána a jejímu nároku na
výměnu nebylo vyhověno. Den předem pro-

dejce e-mailem oznámil majitelce, že jí se-
dačku přiveze zpět, a to bez předchozí do-
mluvy a v čase, kdy lidé běžně bývají v prá-
ci. Když zaměstnanci prodejce nikoho neza-
stihli, vyložili sedačku před dům a odjeli.
Nepřízeň počasí nebyla samozřejmě to jedi-
né, co opuštěnému kusu nábytku hrozilo.
Když přišla paní Hana domů ze zaměstnání,
sedačka už na ulici nestála.
Odpovědnost za odcizení sedačky však pro-
dejce odmítl připustit. Na vině je podle něj
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Mohlo by se zdát, že předváděcím akcím po
masivní kampani odzvonilo, ale není tomu
tak. Už však nejde o nádobí prodávané v res-
tauracích. Dnes se nabízí zdravotní přístroje
na soukromých akcích konaných přímo v síd-
le prodejce. Záměr je zjevný – připravit důvě-
řivé lidi o právo odstoupit od smlouvy do 14
dnů.
„V posledních dnech se na naší poradenské
lince objevují stížnosti spotřebitelů na společ-
nost BNM-MEDICAL CZECH SE pořádající
předváděcí akce. Spotřebitelé, v drtivé většině
senioři, si nákup terapeutických přístrojů za
40 a více tisíc korun zanedlouho po příjezdu
domů rozmyslí, ale prodejce odmítá odstoupe-
ní od smlouvy respektovat. Odvolává se na to,
že smlouvy jsou uzavřené v prodejně a zde
právo zrušit smlouvu do 14 dnů neplatí,“ va-
ruje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu.
Spotřebitelé shodně vypovídají, že písemné
pozvánce adresované na jméno předchází te-
lefonické oslovení s informací o otevření no-
vé pobočky společnosti zaměřující se na ob-

last zdraví. Z pozvánky se nedozvíte nic o vý-
robcích, které budou předmětem prezentace,
společnost pouze slibuje, že představí svoji
činnost. Z názvu, loga, poslání společnosti
i internetových stránek s fotografií osob se
stetoskopy kolem krku snadno nabudete do-
jmu, že se jedná o zdravotnické zařízení. Na
akci nebude chybět občerstvení a dárek za 
účast. Průběh si již dokážete představit – vy-
chvalování výrobků, losování o ceny a kupní
smlouvy na přístroje za ceny, které jsou po
slevě desetitisícové. Přidáte-li si k tomu mo-
ment překvapení, nemožnost porovnání s ji-
nými produkty na trhu, psychologickou mani-
pulaci, výhru v podobě výrazné slevy a odvoz
až domů se zastávkou v bance pro peníze, ni-
jak se to neliší od typických předváděcích ak-
cí.
Jeden rozdíl tu však je. Akce se konají přímo
v sídle společnosti BNM-MEDICAL CZECH
SE, ve smlouvě označeném jako „prodejna“.
Spotřebitelé tudíž údajně nemají právo od-
stoupit od smlouvy, protože zákon vyhrazuje
tuto možnost pro případy, kdy nákup proběhl

mimo prostory obvyklé k podnikání (napří-
klad v restauraci při předváděcí akci). 
To však není pravda. „Bez ohledu na to, zda
jde o sídlo zapsané v obchodním rejstříku ne-
bo o provozovnu nahlášenou v živnostenském
rejstříku, nejedná se o prostor obvyklý k pod-
nikání, kde by mohl spotřebitel prodej daných
výrobků očekávat. Moment překvapení je jed-
ním z hlavních důvodů ochrany spotřebitele
při uzavírání smluv mimo obvyklé obchodní
prostory. Občanský zákoník proto v této sou-
vislosti nepracuje s pojmem provozovna, ale
prostor k podnikání a obvyklost se posuzuje
vždy z pohledu spotřebitele, nikoliv onoho
prodejce,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Soudní
dvůr Evropské unie konstatoval, že se musí
jednat o prodejní prostor volně přístupný ve-
řejnosti a jako takový musí být jasně označe-
ný. Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest
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Prostor pro firmy a podnikatele
placená inzerce

Strojírenská společnost Pars nova je již přes 60 let stabilním zaměst-
navatelem v šumperském regionu. Dnes nabízí práci i lidem
z Rýmařovska včetně zajištění dopravy.
V souvislosti s novou řadou zakázek nabízí Pars nova uplatnění
v profesích elektromechanik, zámečník, mechanik opravář, svářeč,
lakýrník nebo obráběč. Mimo stálé zaměstnanecké benefity zajistí
dopravu do zaměstnání v případě, že přijme více jak 10 pracovníků
z jednoho regionu, tedy například z Rýmařovska. Více informací
k jednotlivým profesím je uvedeno na webových stránkách společ-
nosti nebo je poskytne personální oddělení. Náborové akce pořádá
Pars nova ve spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce
v Rýmařově. První proběhla 8. dubna a druhá je plánována 
na 13. května v 10:00 opět na pracovišti ÚP v Rýmařově. 
Pars nova je součástí skupiny Škoda, která se specializuje na doprav-
ní strojírenství. V rámci kooperací ve skupině dnes postupně přechá-
zí od opravárenství k novovýrobě. Podílela se na produkci nových
tramvají pro Turecko a v současné době spolupracuje na výrobě no-
vých vlakových jednotek pro železniční dopravu v ČR. 

Foto a text: Lucie Novotná, Pars nova, a. s., Šumperk

Pars nova, a. s., Šumperk nabízí uplatnění v řadě profesí a zajistí i dopravu

Tramvaj vyrobená v Parsu mířící do tureckého města Konya

sama majitelka sedačky, která nebyla v jím
určeném termínu doma, připravená si zboží
převzít. Za ztrátu si tedy může sama.
V případě zamítnuté reklamace je spotřebitel
povinen zboží přijmout zpět, svá práva pak
může hájit mimo jiné soudní cestou.
„Jestliže si zboží nepřevezme, ocitá se sice
v prodlení, to však neznamená, že prodejce

může věc vyhodit na ulici, a tím celou záleži-
tost se zamítnutou reklamací ukončit. Pokud
takto postupuje, odpovídá za poškození
i ztrátu věci a je povinen majitelce nahradit
škodu,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Nebýt totiž jeho neopatrného počínání, nikdo
by sedačku neukradl. Majitelka má tudíž prá-
vo požadovat finanční kompenzaci, přičemž

výše škody se určí hodnotou sedačky v době
jejího zmizení. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Nový trik: předváděcí akce v sídle prodejce

Zajímavosti z přírody

Vycházka jarní horskou přírodou
Návštěvníci horských lesů mo-
hou při svém toulání současnou
jarní přírodou již na každém kro-
ku objevit neklamné známky to-

ho, že jaro konečně dorazilo i do
hor a přes sníh stále ležící na
sjezdovkách o sobě dává vědět.
V Jeseníkách roste řada chráně-

ných rostlin, mezi které patří ta-
ké lýkovec jedovatý. Jak už na-
povídá jeho druhový název, jed-
ná se o keř vysoce jedovatý pro

zvířata i člověka, přičemž nejví-
ce jedu je v jeho plodech a kůře.
Letální (smrtelná) dávka je pro
dospělého člověka 10 až 12 plo-
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dů, pro koně pak 30 g listů.
Keře mohou svou vůní způso-
bovat silné bolesti hlavy. Další
známkou jara jsou lesní tůně pl-
né žabích vajíček, ze kterých se
během teplejšího počasí vylíh-
nou pulci. Všichni obojživelní-
ci i plazi jsou u nás rovněž
chráněni.
Bohužel i při tak krásně stráve-
ném čase, jakým je jarní pro-
cházka, se najde něco, co nám
zážitek může pokazit. A tím je
pohled na odpadky poházené ne-
jen kolem turistických cest

z průběhu celé zimy, které mize-
jící sníh vydal napospas našim
očím. Později je opět zakryje
bujná vegetace. Než se tak stane,
lesníci i myslivci právě nyní vy-
nášejí z lesa jako své úlovky pyt-
le plné „vizitek“ neukázněných
návštěvníků přírody. Může se
k nim připojit každý, komu není
pohled na odpadky v přírodě
lhostejný, a může přitom spojit
příjemnou vycházku s užiteč-
ným úklidem naší společné pří-
rody. Foto a text:

Ing. Zdeňka Marková

Sport

Vytrvalci odstartovali běžeckou sezónu
Vytrvalci z Rýmařovska, neboli
Běžci z Rya, absolvovali svůj prv-
ní závod zařazený do ligy Run-
Czech na Pražském půlmaratonu.
Členové klubu Jiří Štanglica st.,
Karel Stržínek, Ivo Soviš, Lud-
mila Glacnerová, Martina Matu-

lová, Jiří Jaroš, Filip Horáček,
Eva a Pavel Holubovi, Jiří Štan-
glica ml. a Jan Soviš se v tomto
závodě postavili po bok dalším 
12 500 běžcům z celého světa.
Někteří členové tuto vzdálenost
běželi poprvé, jiní již mají půl-

maratonů naběhaných desítky,
všichni rýmařovští běžci ovšem
skončili v první půli startovního
pole. Víc než o výsledek jim však
šlo o to užít si atmosféru tohoto
velkého závodu, který se startuje
za tónů Smetanovy Vltavy.
Naši běžci již třetím rokem star-
tují v nových zeleno-černých dre-
sech s názvem klubu Běžci z Rya,
které se staly nejednou cílem po-
zornosti fotografů či dotazů, od-
kud že to jsme. Občas nám chtěli
přidělit tlumočníka.
Mezi další absolvované závody
patří např. extrémní Horská vý-
zva, které se zúčastnily naše zá-
vodnice Silva Papicová a Eva
Holubová. Tento závod zkompli-
koval nově napadaný sníh, a tak
to byla spíš Horská drsná výzva.
Naše běžkyně se ale neztratily

a doběhly do cíle náročného zá-
vodu.
Další členové klubu Lída a Mirek
Glacnerovi, Karel a Adéla
Stržínkovi a Pavel Podešva se zú-
častnili již 48. ročníku Hranické
dvacítky, která se běží v seriálu
Velká cena vytrvalců Olomouc-
kého kraje. Sem jsou zařazeny
i závody Běh na Praděd či Stará
Ves – Alfrédka – Stará Ves, které
se běží na podzim a Běžci z Rya
se jich pravidelně účastní. V Hra-
nické dvacítce obsadil Pavel Po-
dešva druhé místo.
V sobotu 18. dubna se běžel
Pardubický vinařský půlmaraton.
O tomto a dalších závodech, kte-
rých se zúčastní Běžci z Rya, bu-
deme informovat v dalších vydá-
ních Rýmařovského horizontu. 

Karel Stržínek

Dorostenci nemohou navázat na podzimní neporazitelnost
V sobotu 12. dubna sehráli fotbalo-
ví dorostenci Jiskry první domácí
utkání proti týmu z Vítkova. Naši
se museli obejít bez zraněných
a hráčů, kteří jeli na výpomoc Atý-
mu. Bohužel ztráta těchto hráčů

byla víc než znatelná. Hned v prv-
ním poločase to byli hosté, kdo
hrozil a vytvářel závar před brá-
nou. Jejich tlak vyvrcholil brankou
ve 12. minutě. Domácí nemohli
přejít na svůj styl hry a jen spora-

dicky se dostávali za půlku soupe-
ře. Nakonec ale dokázali ve 
20. minutě střelou Vajdíka po na-
hrávce Urbánka vyrovnat. Ve dru-
hém poločase mohl soupeř několi-
krát trestat chyby v rozehrávce, ale

všechny jeho pokusy končily ved-
le nebo v náručí brankáře Kubjáta.
Do konce zápasu se výsledkově
nic nezměnilo a rýmařovští doro-
stenci si připsali remízu 1:1, která
je jejich první ztrátou v sezóně.

Rýmařovský aerobik úspěšný 
na krajské přehlídce pódiových skladeb
V sobotu 11. dubna se do
Ostravy sjelo 21 nejúspěšnějších
týmů ze všech okresů Morav-
skoslezského kraje na krajskou
nesoutěžní přehlídku pódiových
skladeb. Okres Bruntál zastupo-
val tým závodního aerobiku SK
Studio Sport a zdraví Rýmařov
ve složení Bára Kuzmíková,
Jana Hamplová, Tereza Človeč-
ková, Šárka Pallová, Nela Bru-
líková, Tereza Šulíková, Bára
Šulková, Bára Tihelková, Vero-
nika Tihelková, Amálie Vino-

hradníková a Saša Glacnerová.
Svým dynamickým a precizním
předvedením skladby Aerobik
Mix Show strhla děvčata všech-
ny diváky a vyburcovala celou
halu k bouřlivému potlesku.
Trenérka Lydie Mihálová byla
pořadateli oceněna za pěknou
choreografii. Fotografie z akce si
můžete prohlédnout na www.stu-
diosportazdravi.cz.

Foto a text:
Lydie Švédíková, 

předsedkyně SK SSaZ

Lýkovec jedovatý

Foto: archiv K. Stržínka
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Rýmařovští horolezci vystoupali za hodinu na vrchol K2
Obnovený a omlazený oddíl
Horal Rýmařov se pustil do zdo-
lávání nejvyšších vrcholů světa –
v seriálu závodů Rýmařovské os-
mitisícovky, které loni zahájil vý-
stup na Mount Everest. Smyslem
této sportovní akce samozřejmě
není expedice do Himaláje, ale
soutěž ve vytrvalosti a rychlosti
na horolezecké stěně v SVČ
Rýmařov. Nejvyšší hory světa
jsou leitmotivem soutěže i měřít-
kem výkonu závodníků. Loni ho-
rolezci stoupali na vrchol Eve-
restu (8 850 m n. m.) ze základní-
ho tábora ve výšce 6 500 m n. m.,
o 2 350 metrů výškového rozdílu

se přitom podělili. Po splnění to-
hoto cíle se závodilo ještě v rych-
losti.
Letos byl cílem vrchol druhé nej-
vyšší a údajně nejtěžší hory K2
(8 611 m n. m.). Závod tentokrát
začínal už v 5 000 m n. m., a roz-
díl mezi výchozím bodem a vr-
cholem tak činil 3 611 metrů.
I přesto se závodníci dostali na K2
za pouhou hodinu (a vrchol „pře-
lezli“ o dalších cca 70 metrů).
Důvodem byl větší počet závod-
níků, oproti loňským patnácti se
letos pod horolezeckou stěnou se-
šlo pětadvacet sportovců včetně
čtyř juniorů z horolezeckého kroužku SVČ. „Horal Rýmařov

se úspěšně rozrůstá. Za poslední
rok se k nám přidali noví členové
a další se hlásí,“ komentoval po-
četnou účast předseda oddílu
Tomáš Neset.
Letošní závody se pořadatelé roz-
hodli ztížit nejen vyšším počtem
lezených metrů, ale i kombinací
obou soutěží, vytrvalostní a rych-
lostní. „Obě soutěže tentokrát
probíhaly současně a tím se řídilo
i hodnocení. Nastoupané metry se
dělily nejrychlejšími časy dosaže-
nými v závodu na rychlost. Je to
spravedlivější. Závodníci museli
zabrat v obou disciplínách, proto-

že kdo se šetřil ve vytrvalostní
soutěži, tomu ani výborné výsled-
ky v soutěži na rychlost nepomoh-
ly k umístění v celkovém pořadí,“
vysvětlil princip závodu Tomáš
Neset.
Hlavním vítězem se stal Marek
Hnát, který z celkové sumy urazil
440 metrů, to znamená, že na os-
mimetrovou stěnu vylezl 55krát.
Ve finále měl zároveň nejrychlejší
čas, v součtu dvou cest 16,47 s,
čímž o sekundu a půl překonal
loňského vítěze závodu na rych-
lost Karla Tomana. Na druhém
místě mezi muži skončil František
Ondrášek a jako třetí Ondřej

Autokrosaři zahajují Zavadil Speed cup
V sobotu 25. dubna začíná závodní autokro-
sová sezóna pod názvem Zavadil Speed cup
Rýmařov 2015. Seriál je vypsán pro divizi
D1, D2 a D3 – ženy. V Rýmařově se pojede
celkem šest seriálových závodů.
Novinkou letošní sezóny je Slezský pohár.
Dva závody se pojedou v Rýmařově a dva
v Lublicích na Opavsku. Podle ohlasů se
chystá do Rýmařova větší počet závodníků

prakticky z celé Moravy.

Harmonogram sobotního závodu:
8:00–9:20 technická a administrativní pře-

jímka
9:25–9:40 rozprava jezdců
9:45–9:55 tréninkové jízdy
10:05 start závodu žen
10:20 start hlavního závodu

Kalendář závodů Zavadil Speed cup
Rýmařov 2015:
30. května, 27. června, 25. července, 29. srp-
na, 26. září
Termíny závodů Slezského poháru
v Rýmařově: 28. června a 17. října
Zveme všechny příznivce a fanoušky autok-
rosu v Rýmařově na sobotní závod. 

Jan Dohnal

Naši dorostenci udělali v tomto
zápase víc chyb než za celý
podzim: nepřesné nahrávky
a zbytečné ztráty míče. Tým
Vítkova byl výrazně lepší a vy-
tvářel si mnoho šancí, takže za
remízu můžeme být vděční.
Taky se stále potýkáme s dlou-
hodobou marodkou. V tomto
zápase museli vypomoci i dva
starší žáci Jakub Sekanina
a Ondřej Kopeček. Ondřej
Kubját tým opět podržel svými
zákroky a i jeho zásluhou jsme
neprohráli. Jakub Sekanina ode-
hrál celý zápas jako jeden z nej-
lepších hráčů na hřišti spolu
s Tomečkem a Cabákem.
Sestava: Kubját – Kováč, Cabák,
Zifčák, Raušer, Sekanina, Vajdík,
Urbánek (Ondřej Kopeček), Sei-
fert, Tomeček, Daniel Kopeček.

V sobotu 18. dubna vyjeli hráči
Jiskry do Studénky, kde si chtěli
po domácí remíze s Vítkovem
spravit chuť. Bohužel už v 5. mi-
nutě prohrávali. Gól je ale nesra-
zil, naopak nabudil a už o 10 mi-
nut později mohl snížit Beier, nic-
méně z dobré příležitosti branku
minul. Hosté drželi míč na kopač-
kách, ale žádná jejich akce neved-
la ke gólu. Domácí mohli ještě
jednou udeřit, když se útočník
Studénky řítil na Kubjáta, ale na
rýmařovského brankáře nevyzrál.
Druhý poločas se nesl v podob-
ném duchu. Hráči Jiskry sice dr-
želi míč, bohužel chyběl pohyb
bez míče a tvořivá myšlenka, kte-
rá by zaskočila dobře bránící 
obranu soupeře. Ten už v druhém
poločase nikam nespěchal a vý-
sledek si pohlídal. Zápas tedy

skončil výhrou Studénky 1:0, což
znamená, že náš dorost ztratil bo-
dy i ve druhém zápase a letos po-
prvé ochutnal hořkost porážky.
Přesto hrál ve Studénce výrazně
lépe než doma proti Vítkovu.

Sestava: Kubját – Raušer, Zifčák,
Hořínek, Kováč, Seifert, Lesák,
Vajdík, Daniel Kopeček, Tome-
ček, Beier, střídali Válek, Ondřej
Kopeček, Urbánek.
Tomáš Durna, TJ Jiskra Rýmařov

Foto: Vanda Waláková

Fota: J. Vala
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Šimko. Mezi ženami zazářila no-
vá členka oddílu Milica Peterková
s nejlepším časem 25,16 s, téměř
o sekundu rychlejším než byl vý-
kon loni první Soni Köhlerové.
Druhou nejrychlejší byla juniorka
Tereza Valová a třetí Dagmar
Štěpaníková. Cenami pro vítěze
bylo horolezecké vybavení.
Druhý závod z cyklu Rýmařov-
ských osmitisícovek podpořilo
město Rýmařov, SVČ Rýma-
řov a firmy RD Rýmařov, Katr
Stará Ves, STAN, Stansped, Voda
– topení – plyn Vavroušek a Bob
sport.
Rýmařovští horolezci sice postu-
pují od nejvyšších vrcholů k niž-

ším – příští rok by se podle této
posloupnosti mělo lézt na Kan-
čendžengu (8 586 m n. m.) – sa-
motný závod by se měl ale opět
ztížit, především prodloužit
o stoupané metry.
Letní sezónu stráví členové
Horalu na přírodních stěnách;
každý měsíc je na programu vý-
jezd do hor, mimo jiné do chor-
vatské Paklenice, slovenských
Tater nebo rakouských Alp.
Nejbližší akcí budou vícedélky
v Höllenthalu. „O hlavním cíli le-
tošní sezóny nechci zatím nic pro-
zrazovat. Napíšeme o něm, až se
nám ho podaří zrealizovat,“ uza-
vřel Tomáš Neset. ZN

- VODOVODNÍ P¤ÍPOJKY
- KANALIZAâNÍ P¤ÍPOJKY

- ELEKTROINSTALACE
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, R˘mafiov

Tel.: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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Soukromá řádková inzerce
Nabízím do pronájmu byt 3+1 v osobním vlastnictví na Větrné ulici
v Rýmařově. Byt s balkonem je po rekonstrukci. Nájemné 7 000 Kč
měsíčně včetně energií. Zájemci volejte tel.: 777 808 232.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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