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V R˘mafiovû si symbolicky pfiipomnûli 
70. v˘roãí osvobození

PrÛmûrn˘ obãan R˘mafiova vytfiídí ãtvrtinu 
odpadu

Gymnazista Luká‰ Sagalinec ocenûn 
za záchranu Ïivota

Jaké zmûny ãekají r˘mafiovsk˘ Lidl?

Desetibojafii jdou do finále

ročník XVII .
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Na křídlech Orientu
Šumění vody, příliv hladí písek, moře tančí... na vlnách Orientu.
Moře se stalo leitmotivem letošní přehlídky orientálního tance v po-
dání členek skupin Neila a Sheilla SVČ Rýmařov. Dynamické pás-
mo třiadvaceti choreografií, v nichž své pohybové umění předvedlo
devět formací, dvojice i sólové tanečnice, propojil hlas mořských
vln. Dívky od těch nejmladších přes juniorky až po dospělé i zralé
dámy v krásných kostýmech a barevném osvětlení předvedly, že
ženské tělo je stvořeno k tanci. 
Jejich půvab a vynikající techniku ostatně ocenili i porotci taneční-
ho mistrovství České republiky v Bohumíně. Ze soutěžního klání,
pořádaného v pátek 15. května Českou taneční organizací (Czech
Dance Organization) v rámci prestižní Dance Life Tour, přivezly rý-
mařovské orientální tanečnice dvanáct medailí, z toho čtyři zlaté
a s nimi tituly mistryň republiky v belly dance, čtyři stříbrné a čtyři
bronzové. ZN Nejmladší tanečnice Perličky tančí s šátky

Tancujeme s láskou – skladba pro zkušenější malé tanečnice
Duo Barbory Laštůvkové a Karolíny Kolárikové v choreografii Lucie
Laštůvkové Bouře na mistrovství republiky zvítězilo mezi juniory

Dospělé tanečnice se nechaly inspirovat antickou bájí o Medúze
Zlatá medaile z mistrovství republiky patří duu Anny Cimbotové
a Michaely Foltýnové ve skladbě Souznění

Druhá skupina dospělých tanečnic vsadila na klasiku ve skladbě
Perly na dně Tajemný sen plující na křídlech, v závojích a vějířích

-10-2015  20.5.2015 15:14  Stránka 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2015

3

Vlnění – klasický tanec
Ve finále přehlídky se s publikem rozloučily všechny tanečnice im-
provizací na bubnové sólo ZN

Poslední tanec velké skupiny juniorských tanečnic pod vedením
Reginy Jánské a Michaely Štefelové získal druhé místo

Dvojice Lenka Veislíková a Karolína Bednářová přivezla z mistrov-
ství bronz

Vějíři, křídly a závoji se ozdobila Královna noci v podání juniorek
Choreografie Lucie Laštůvkové Wild Red získala na mistrovství re-
publiky v junorské kategorii první místo

Duo Anny Cimbotové a Simony Tuškové V zajetí snů – získalo na
mistrovství republiky druhé místo 

V kategorii dospělých získala skupina Sheilla se skladbou Když mě-
síc vychází bronz
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Pár slov... o ptačím zpěvu
Letošní jaro je ukázkou obrovské energie, která je ve všem živém
a v průběhu zimy v našem klimatickém pásmu skrytě odpočívá. Zeleň,
nepřeberná paleta barev květů a úžasná rozmanitost probuzené živočiš-
né říše znovu a znovu ukazují, jakým zázrakem je život na naší planetě.
V okolí naší chatky se sice častěji, než by bylo zdrávo, ozývá řev seka-
ček, křovinořezů, pil a jiných civilizačních netvorů, naštěstí se jím však
ptáci nenechávají odradit a jejich koncerty jsou kouzelné. Ne nadarmo
odborníci tvrdí, že ptačí zpěv se nápadně podobá hudbě, je zdrojem 
inspirace pro skladatele a potěšením pro nás všechny.
Při pohledu na ladně létajícího nebo zpívajícího ptáčka zpěváčka nás
stěží napadne, že jde o potomky a vzdálené příbuzné plazů, zejména je-
jich nejbizarnějších představitelů – dinosaurů a také dnešních krokodý-
lů. Peří se patrně vyvinulo ze šupin jako významná pomůcka k udržo-
vání a regulaci teploty a teprve v průběhu dlouhého vývoje začalo slou-
žit k prodlužování skoků a později i k samotnému létání. Stalo se tak
v průběhu jurského období v polovině druhohor před cca 150 miliony
let. Místo těžké kostry plazů, ze kterých vznikli, mají ptáci kostry vel-
mi lehké, duté a místo zubů ostré rohovinové lišty – zobáky.
Dlouhotrvající a složitý evoluční vývoj dospěl do dnešního stavu, kdy
na Zemi žije asi 8 600 druhů ptáků. Ptáci jsou v současnosti nejprogre-
sivnější skupinou obratlovců, dovedli se přizpůsobit nejrozmanitějším
typům prostředí a stále se vyvíjejí nové duhy. Vedle archaicky vyhlíže-
jících tvorů, jakými jsou např. pštrosi nebo krocani (dodnes působivě
dokazující podobnost s pravěkými dinosaury), existují elegantní létající
dravci, překvapiví plavci tučňáci a také rozsáhlý řád pěvců, který zahr-
nuje dvacet čeledí, od pěnicovitých, drozdovitých, sýkorovitých a pěn-
kavovitých až po krkavcovité. Ptáci z čeledi krkavcovitých patří mezi
nejinteligentnější obratlovce vůbec.
Ptačí život je úzce závislý na ročních obdobích, a to nejen u ptáků žijí-
cích v zeměpisných šířkách, kde se střídají letní a zimní období, ale
i v tropech, kde panuje trvalé letní počasí.
Velmi výrazným rysem ptáků jsou jejich zvukové projevy. Hlavní funk-
cí zpěvu zejména u samců pěvců je označování jejich teritoria, zčásti též
získání samice v období páření. Někteří pěvci zpívají (ale s podstatně
menší intenzitou) i na podzim a v zimě – patrně tak označují svoje po-
travní teritorium. Kromě vlastního zpěvu někteří pěvci vydávají v prů-
běhu téměř celého roku slabý, nenápadný a často pozměněný zpěv 
– tzv. subsong – slyšitelný pouze zblízka, někdy před vlastním zpěvem
(švitoření). V průběhu celého roku se ozývá většina ptáků hlasem, kte-
rý slouží nejčastěji k dorozumívání mezi jedinci stejného druhu, u pěv-
ců označovanému jako vábení. Reagují na ně i přeletující ptáci a vyhle-
dávají jedince, který se jim ozývá. Tohoto jevu využívali ptáčníci tím,
že v kleci umisťovali jedince těch druhů, které chtěli ulovit. Dalšími hla-
sovými projevy jsou poplašná a varovná volání. Na běžnou komunika-
ci ptákům stačí jednoduché zvuky, ale většina ptáků dovede vykouzlit
libý zpěv, který se od běžných ptačích „slov“ velmi liší. Ptákům obvy-
kle není vrozený, musí se jej učit. Trénují a pilují, až dosáhnou mist-
rovství, na které jednou nalákají samičku. Jiným zpěvem teritoriální
ptáci vymezují své hnízdní území. Mnozí pěvci jsou mistry v napodo-
bování jiných ptačích zpěvů nebo i jiných zvuků (vyzvánění mobilních
telefonů apod.).
Jak mohou drobní ptáčci vydávat tak silný zpěv? Hlasivky nemají 
v hrtanu jako my, ale až na konci průdušnice. Ústrojí, ve kterém se tvo-
ří ptačí hlas, se nazývá syrinx, podle píšťaly božského Pana. Co do funk-
ce se skutečně podobá píšťalce. Bubínek, který ji tvoří, ovládají speciál-
ní svaly. Ptáci z řádu pěvců, mistři zpěvu, jich mají nejvíc. Zvuk se tvo-
ří díky soustavě vypnutých tenkých blanek uvnitř syringu (nejvíce jich
mají opět pěvci), na které hraje proudící vzduch. Kromě toho příroda
ptáky obdařila různými rezonátory.
Mezi našimi opeřenými pěvci je mnoho mistrů s podmanivým hlasem,
např. obecně uznávaný slavík, muzikanti si však obvykle nejvíc cení ko-
sů, kteří předvádějí stále nové libozvučné melodie. Zpívají od časného
rozednění až do setmění, ve městech i krátce po setmění. Jejich hlas má
flétnovité zabarvení a odborníci vědí, že kosi svůj zpěv neustále kulti-
vují a obohacují o nové motivy. Výrazným zpěvem se vyznačuje také
drozd zpěvný, který podobně jako kos žije i v zahradách a parcích měst
a vesnic. Jeho zpěv je jedním z nejlepších ptačích zpěvů, velmi bohatý

na motivy (můj tatínek, milovník ptáků a znalec jejich zpěvu, říkal, že
drozd si nové melodie „vymýšlí“). Motivy většinou dvakrát nebo třikrát
opakuje, tóny jsou jasné, čisté a velmi hlasité. 
Je ale mnoho a mnoho dalších pěvců, ne všichni žijí v blízkosti lidí a sí-
del, ale v našich podmínkách není problémem se za nimi vydat do 
okolní přírody. Cestou si můžeme všimnout zpěvu skřivana polního,
který ve výšce nad polem neúnavně zpívá svoji písničku složenou z tryl-
kovitých, hvízdavých a jiných zvuků včetně melodií kopírovaných od
jiných ptáků. Poblíž křovin, na okrajích lesa, v zahradách a jinde může-
me vidět a zejména slyšet štěbetavé i melodické hlasy mnoha drobných
zpěváčků, sýkorek, pěnkav, strnadů, pěnic, červenek, střízlíků, stehlíků,
čížků, zvonků a dalších včetně hlasitého pokřiku větších ptáků z řádu
pěvců, jako je např. sojka obecná; i ta má svůj zpěv, tichou a zajímavou
směsici zvláštních zvuků včetně napodobenin zpěvu jiných ptáků a růz-
ných zvuků z okolí. 
Dovedu si představit, že přepis hlasových projevů ptačích pěvců do no-
tového záznamu je pro lidi hudebně nadané a vzdělané zajímavým před-
mětem studia a také možná inspirací. Odborníci v oboru ornitologie
ovšem používají i jiný dokumentační postup, a to přepis ptačího zpěvu
pomocí písmen. Tvrdí, že přepis je v některých případech poměrně
snadný a přesný, uznávají však, že mnohdy bývá pouze přibližný a po-
dává představu spíše jen o rytmu zpěvu apod. František Balát, autor
Klíče k určování našich ptáků v přírodě (Academia Praha, 1986), uvá-
dí podrobný výčet hlasových projevů ptáků jako jedněch z nejdůležitěj-
ších znaků pro určování ptáků. Takže např. stehlík obecný volá „tyglic“
nebo „tygelit“, zvonek zelený „ťoťoťo“, sýkora koňadra „vin vin“ nebo
“uin uin“, „íťují“, „cicitá, cicitá“, „tydá tydá“. Budiž, i na tomto poli
jsem zřejmě málo nadaným jedincem, písemný zápis mi nestačí k tomu,
abych si vlastní zpěv představil; poslech ptačího zpěvu „naživo“ je mi
ale velmi příjemný.
Mám laický dojem, že naštěstí – aspoň v našem kraji – ptáčků zpěváč-
ků příliš neubylo (kromě vrabců a chocholoušů ve městech), takže se
z jejich zpěvu můžeme stále radovat. A to není v dnešním světě plném
nedobrých zpráv málo! M. Marek
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na pozici

referenta odboru stavební úřad
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 01.07.2015
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zařazení: 10. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění 
pozdějších předpisů + osobní příplatek

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: • požadované vzdělání: stavební s ukončeným vysokoškolským studiem v bakalářském (Bc.) nebo 
magisterském (Ing.) studijním programu (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách),

• výhodou praxe ve státní správě a samosprávě,
• zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných cel-

ků, v dané problematice výhodou,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá-

du, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
• vysoké pracovní nasazení,
• zkušenosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
• odpovědnost a preciznost, 
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• výkon státní správy na úseku stavebního úřadu ve správním území,
• odborné zpracování rozhodnutí a opatření podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prová-

děcích předpisů,
• posuzování staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečují-

cích bezbariérové užívání staveb,
• vyměřování správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění za úkony provedené 

ve správním území,
• zajišťování dílčích statistických údajů ve správním území,
• ukládání dokumentace stavebního úřadu

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče, 
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
požadavků tohoto výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou 
s datem odeslání nejpozději 10.06.2015

Lhůta pro podání přihlášky: 10.06.2015
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit. Rozhodnutí výběrové komi-
se bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona
č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními
údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá tajemník MěÚ Rýmařov Ing. Jiří Furik na tel.: 554 254 132, popř. vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Ing. Iveta Pochylová na tel.: 554 254 301. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Aktuálně z města

Průměrný občan Rýmařova vytřídí čtvrtinu odpadu
Občané Rýmařova a jeho místních částí v roce 2014 vyprodukovali cel-
kem 3 725,87 tun veškerého odpadu (3 732,85 tun v roce 2013). Při po-
čtu 8 657 obyvatel (ke konci roku 2014) připadlo na jednoho obyvatele
430 kg odpadu. Z celkového množství bylo 3 059,54 tuny komunální-
ho odpadu a 666,33 tuny stavební suti. Vyseparovaná složka (papír,
plast, sklo, kov) tvořila dohromady 906,11 tuny (700,77 tuny v roce
2013), což představuje 104,67 kg tříděného odpadu na jednoho obyva-
tele, tedy téměř čtvrtinu z celkového odpadu produkovaného občany.
Podle celorepublikové statistiky je nejaktivnější v třídění odpadu
Moravskoslezský kraj. Prvenství v rámci ČR zaujímal už v roce 2013
a loni je potvrdil. Na každého obyvatele kraje připadlo 19 kg vytřídě-
ného papíru, 11 kg plastu, 10,5 kg skla, 0,5 kg nápojového kartonu
a přes 33 kg kovu. Občan Rýmařova loni vytřídil 15,61 kg papíru, 
7,27 kg plastu, 8,98 kg skla a 72,80 kg kovu. Rezervy proti krajskému
i celostátnímu průměru máme v separaci plastu a skla, zato v separaci
kovů jsme vysoce nadprůměrní (počítá se i kov uložený občany ve sběr-
nách kovového odpadu).
Síť hnízd na separovaný odpad je velice široká a dále se rozšiřuje,
v Rýmařově a místních částech je aktuálně 94 míst k separaci. Pro pod-

poru třídění Městské služby Rýmařov ve spolupráci s firmou EKO-
KOM pořídily tašky na separovaný odpad, které si mohou občané bez-
platně vyzvednout v sídle Městských služeb nebo na podatelně radnice.
Každá rodina má nárok na jeden set tašek. 
Celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2014
dosáhly částky 7 737 829,20 Kč. Náklady na jednoho občana jsou tedy
893,82 Kč za rok. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je
v Rýmařově a jeho místních částech 700 Kč. Přibližně 5 % občanů po-
platek za odpad nezaplatilo.
Odpad z Rýmařova a místních částí se odváží a likviduje na skládce fir-
my Van Gansewinkel v Horním Benešově, která vyhrála veřejnou za-
kázku na ukládání odpadů z Rýmařova pro roky 2014–2017 (v okolí
města se nacházejí tři skládky v dojezdové vzdálenosti cca 35 km 
– Italpe v Rejcharticích, SUEZ environnement v Rapotíně a Van
Gansewinkel v Horním Benešově). Dojezdová vzdálenost tvoří pod-
statnou část ceny za odpady, z tohoto důvodu je v odpadovém centru
budováno překladiště, které umožní přejezdové vzdálenosti minimali-
zovat. Odpad pak bude odvážen na skládku nákladní soupravou ve vel-
koobjemových kontejnerech (cca 40 m3). 

Ing. Luděk Šimko, jednatel Městských služeb Rýmařov

Městská kompostárna slouží svému účelu od roku 2003
Zahrádkáři a drobní pěstitelé občas stojí před problémem, kam s bio-
logickým odpadem, který může vyprodukovat i malá zahrádka.
Prostříhané větve stromků, spadané listí, pokosená tráva, opadané
a natlučené ovoce, které již nelze upotřebit. Někdo si založil vlastní
kompost, jiný vozí bioodpad do přírody, kde na něj není moc vidět –
však co, stejně za pár měsíců splyne s přírodou. Díky kontejnerům na
bioodpad, které jsou umístěny v areálech zahrádkářských osad a vy-
braných lokalitách města, se už tak dít nemusí. 
„Každá zahrádkářská kolonie má jeden nebo dva kontejnery na bio-
odpad a počítáme s jejich rozšířením. Přidávat budeme v osadě na
Stráni a za vlakovým nádražím. Ostatní zahrádkářské osady mají té-
měř vždy po dvou kontejnerech, například v osadě u lomu nebo
u hřbitova. K instalaci kontejnerů na bioodpad město přistoupilo
proto, aby nevznikaly černé skládky. Dříve jsme odváželi bioodpad
jednou, teď už dvakrát týdně, to znamená dvě tuny bioodpadu. Za mě-

síc je to téměř deset tun,“ komentoval třídění bioodpadu jednatel
společnosti Městské služby Rýmařov Luděk Šimko.

Chcete kompostér zdarma? Tak si pospěšte, ještě je jich stovka volná
V rámci projektu Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko
s využitím dotace Evropské unie získalo Sdružení obcí Rýmařovska
1640 kusů kompostérů o objemu 900 litrů (z toho 784 ks město
Rýmařov) pro likvidaci zeleně ze zahrad u rodinných domů a od 
28. dubna loňského roku je začaly městské a obecní úřady předávat
zdarma obyvatelům obcí Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní
Moravice, Horní Město, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle,
Rýmařov, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle.
Majitelé rodinných domů se zahradou si o kompostér mohli zažádat na
obecním či městském úřadě a získat jej do výpůjčky na dobu pěti let. Po
uplynutí této lhůty jim bude kompostér zdarma převeden do vlastnictví.
Od srpna loňského roku se kvůli poklesu zájmu o výpůjčku komposté-

rů okruh příjemců rozšířil – mohou si jej vypůjčit i majitelé rodinných
domků s přilehlou zahradou, která ještě není oplocena (v lokalitách
s novou výstavbou) nebo domácnosti v bytových domech, které mají
v blízkosti bytu oplocenou vlastní nebo pronajatou zahrádku (např. by-
ty na Okružní ulici 1, 3, 5, 7). 
„Prvotní zájem o kompostéry byl enormní, ale postupně klesal. V sou-
časné době máme ještě k dispozici asi sto kompostérů. Proto bych chtěl
vyzvat všechny zájemce, kteří splňují daná pravidla, mají zájem o kom-
postér zdarma a ještě si jej nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve,“
upřesnil Luděk Šimko.
Platí pravidlo, že kompostéry mohou být přidělovány jen těm domác-
nostem, u kterých je díky malé docházkové vzdálenosti reálný předpo-
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klad kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností,
a tím snížení množství odpadu vyvezeného na skládku.
Kompostéry nejsou určeny pro obyvatele sídlišť, chataře, majitele nebo
pronajímatele zahrad v zahrádkářských koloniích a obyvatele města,
kteří zde nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Ti mohou využít speciál-
ních kontejnerů rozmístěných ve městě.
Vyseparovaný bioodpad, který je svážen z kontejnerů, je ukládán
v areálu čističky odpadních vod, jejíž součástí je i městská bio-
kompostárna. Rozhodnutí o jejím provozování bylo schváleno od-
borem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu MSK ze

dne 14. dubna 2003, městu tedy slouží už dvanáct let a v současné
době by se měla postupně rozšiřovat.
Vzniklý kompost se po určité době (zrání, provzdušnění, tlení apod.)
vrací zpět do městské zeleně na vyrovnávání terénu, obohacení okras-
ných záhonů živinami a podobně.
„Město Rýmařov požádalo o dotaci na překopávač, stroj, který naveze-
ný kompost přerovnává a provzdušňuje tak, aby docházelo k co nej-
rychlejšímu tlecímu procesu,“ doplnil Luděk Šimko. Občané Rýmařo-
va mohou veškerý biologicky rozložitelný odpad ukládat také na re-
cyklačním dvoře a v odpadovém centru. JiKo

Zpravodajský servis ve zkratce

Informace k dojezdu první etapy
Závodu míru

Jak jsme již v minulém čísle RH informovali, bude mít 29. května na
náměstí Míru v Rýmařově svůj cíl první etapa Světového poháru
v silniční cyklistice – Závodu míru U23 2015. První etapa vede
z Jeseníku do Rýmařova a měří 122 km. Cíl i průjezd městem a ná-
městím bude koncipován stejně jako v loňském roce. Plánovaný prů-
jezd náměstím Míru je při prvním okruhu cca v 16:00, při druhém 
okruhu v 16:16–16:33, dojezd do cíle se předpokládá v 16:34–16:52.
Etapa začíná slavnostním startem v Jeseníku na Priessnitzově ulici
v 13:30 a v 13:40 ostrým startem u Linde. Pokračuje přes Lipovou
Lázně, Ramzovské sedlo, Ostružnou, Losiny, Rapotín, Skřítek,
Starou Ves (15:15–15:20), Janovice (15:16–15:26), Rýmařov
(15:21–15:31) po ulici Rudé armády do Dolní Moravice, Břidličné
(15:43–15:56), Vajglova, Albrechtic, opět do Rýmařova přes náměs-
tí Míru (15:59–16:14), ulice Radniční, Havlíčkovu, Bartákovu,
Sokolovskou a Fučíkovu do Janovic, Nového Pole, Stříbrných Hor
a Skal zpět do Rýmařova přes Okružní ulici a třídu Hrdinů na náměstí
Míru (16:16–16:33) a znovu tentýž okruh s dojezdem do cíle na ná-
městí Míru v 16:34–16:52. Uvedené časy jsou jen orientační.
Další etapy závodu vedou 30. května z Glucholaz na Praděd (114 km)
a 31. května z Jeseníku do Jeseníku (160 km). 

Ing. Petr Klouda, starosta

V Rýmařově si symbolicky připomněli
70. výročí osvobození

Letošní kulaté výročí konce druhé světové války a osvobození od na-
cismu vyvolalo větší zájem o tento moment dějin a vlnu oficiálních
uctění památky padlých osvoboditelů po celé republice. Přestože v bý-
valých Sudetech, Rýmařovsko nevyjímaje, probíhal závěr války odliš-
ně než ve vnitrozemí (viz článek Válečný epilog v Rýmařově: Žádné
kytice šeříků Mgr. Jiřího Karla v RH 09/2015) a samotní osvoboditelé,
příslušníci Rudé armády, zde nejsou vnímáni jednoznačně kladně, pat-
ří připomínka osvobození města k oficiálním aktům při příležitosti ku-
latých výročí, byť se koná bez velké okázalosti či účasti davů.
Pamětní desku věnovanou vojákům Rudé armády v Rýmařově poprvé
odhalil Svaz bojovníků za svobodu 7. května 1955. Původně byla 
umístěna na radniční věži, později byla přemístěna do parku u základ-
ní školy na Jelínkově ulici.
U pomníku padlých osvoboditelů se pravidelně setkávají členové 
některých stran. Už 6. května k němu položili kytici sociální demokra-
té, o den později komunisté. Letos se k nim připojil starosta Petr
Klouda s místostarostkou Marcelou Staňkovou, aby jménem města po-
ložili věnec a okamžikem ticha uctili památku padlých vojáků. Ke ko-
mornímu aktu se přidalo i několik občanů, kteří přicházeli k pomníku
během celého dne. ZN
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Jaké změny čekají rýmařovský Lidl?
Se zástupci společnosti Lidl pro náš region jsem projednával pláno-
vané změny v rýmařovské prodejně a především rušení Řeznictví
Procházka. Jejich informace budou čtenáře jistě zajímat.
Obchodní řetězec Lidl má v současné době strategický cíl postupně
zrušit veškerá řeznictví v prodejnách této velikostní kategorie. Nejde
tedy o specifikum našeho města. Výsekové maso je podle jejich zku-
šeností postupně nahrazováno masem balíčkovaným, u kterého může
společnost také spíše zaručit kvalitu a správné nakládání s výrobky.
Spotřeba a sortiment balíčkovaného masa rychle roste a řetězec jde
tomuto trendu naproti. Cílem záměru a celkové přestavby je ale pře-
devším zvětšit prodejní prostory. Uvolněný prostor má být využit
k prodloužení prodejních akcí typu „týden italské, francouzské, špa-
nělské… kuchyně“ nebo průmyslového zboží z jednoho týdne na do-
bu šesti týdnů a akce navíc budou moci probíhat současně. Doba jed-

noho týdne pro uspokojení poptávky při těchto akcích nestačila.
Prodejna bude mít po přestavbě vchod i východ pouze v části za pro-
dejnou novin a tabáku. Původní hlavní vchod bude sloužit k rozšíře-
ní zázemí pro prodejnu. Podle zástupců Lidlu jde řetězec Penny 
opačným směrem a mohl by snad řeznictví v nedaleké budoucnosti
zřídit.
Řetězec Lidl od developerské firmy údajně nepřevzal při koupi pro-
dejny smluvní závazky v podobě povinností udržet v prodejně po do-
bu nejméně deseti let řeznictví a pekárnu. Tak se pro město stal ten-
to závazek smluvně dohodnutý se zaniklou developerskou společ-
ností prakticky nevymahatelným.
Zástupci Lidlu také vyjádřili záměr podstatně rozšířit parkoviště i za
prodejnu a učinit ji objízdnou. K tomu požádají město o prodej po-
třebných pozemků. Ing. Petr Klouda, starosta

Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět
V pondělí 11. května se v Jednacím sále Valdštejnského paláce
v Praze konalo pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana
Štěcha slavnostní setkání u příležitosti oslav Světového dne
Červeného kříže. Na slavnost byl pozván i Lukáš Sagalinec, student
čtvrtého ročníku gymnaziálního studia na Gymnáziu a Střední od-
borné škole v Rýmařově.
Pozvání si vysloužil tím, že pomohl zachránit lidský život. Díky
schopnostem, které získal v kurzu první pomoci pořádaném školou
a Českým červeným křížem, byl při své ranní cestě autobusem do
Rýmařova schopen poskytnout včasnou a fundovanou první pomoc
starší ženě, kterou postihla srdeční zástava, v jejímž důsledku upadla
do bezvědomí. Lukáš nepodlehl panice, využil získaných znalostí
a dovedností a do příjezdu rychlé záchranné pomoci prováděl účin-
nou resuscitaci.
Za tento v nejlepším slova smyslu hrdinský čin mu letos Český čer-
vený kříž udělil plaketu „Za záchranu života“. Lukáš ji obdržel z ru-
kou prezidenta ČČK Marka Jukla a poradce premiéra pro oblast zdra-
votnictví prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.
Pohotový a odborně precizně provedený zákrok pomohl Lukášovi ta-
ké ke splnění prvního kroku na cestě za životním snem – stát se lé-
kařem. Již dnes je díky němu a hlavně díky skvělým studijním vý-
sledkům přijat ke studiu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Zbývá jen maličkost – složit maturitní zkoušku.
Do dalších let Lukášovi přejeme mnoho úspěchů při zdolávání stu-
dijních nástrah a také štěstí v osobním životě. 

Ing. Jana Seifertová, Mgr. Zdeňka Sedláčková

Kdy k celé události došlo?
Bylo to 23. ledna 2014.
Na které autobusové lince?
Na lince autobusu, který přijíždí od Vajglova, stáčí se přes
Břidličnou, jede přes Velkou Štáhli a Jamartice do Rýmařova. V au-
tobusu cestovalo poměrně hodně lidí, většinou žáci základní školy.

V okamžiku, kdy paní v autobusu zkolabovala, přispěchal ti na po-
moc někdo z cestujících nebo tvých spolužáků?
V momentě, kdy paní postihla srdeční nevolnost a upadla do uličky,
okamžitě jí přispěchala na pomoc cestující, která ovšem ještě netuši-
la, co se jí stalo. Vzápětí zavolala, ať jí někdo přijde pomoci. Ihned
jsem vstal a šel pomáhat. Doufal jsem, že kurz první pomoci, který
jsem absolvoval na rýmařovském gymnáziu, mně snad bude k něče-
mu dobrý. Jedna moje známá mi zapůjčila zrcátko, abych se pře-
svědčil, zda postižená paní dýchá, či nikoli. Zjistil jsem, že nedýchá,
proto jsem postupoval tak, jak nás to v kurzu učili. Trochu mě pře-

kvapilo, že nikdo další v autobusu
nepřišel pomoci. U studentů s tím
člověk tak trochu počítá, ale po-
moc se nedostavila ani od dospě-
lých. 
Jak jsi, Lukáši, postupoval v zá-
chraně dál?
Paní jsem za asistence jednoho
cestujícího otočil na záda, sundal
jsem jí brýle, aby ji nezranily ne-
bo se nepoškodily, rozepnul jsem
jí bundu, změřil tep, který byl

rozhovor s Lukášem Sagalincem

Fota: archiv ČČK
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Odbory MěÚ informují

Jak nepřijít o auto a neplatit vysoké pokuty
Vzhledem k tomu, že k 1. lednu 2015 došlo ke změně zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, upo-
zorňujeme všechny občany, kteří vlastní vozidlo a v současné době jej
mají ve statutu převodu (odhláška) nebo dočasného vyřazení (depozit),
aby se ve vlastním zájmu bezodkladně dostavili s velkým technickým
průkazem tohoto vozidla na MěÚ Rýmařov na ulici 8. května (naproti
RD Rýmařov) do kanceláře evidence vozidel k projednání dalšího po-

stupu dle nového zákona. V případě nedostavení se hrozí předvolání,
zánik vozidla nebo bloková pokuta až do výše 50 000 Kč.
Úřední hodiny:
Po 8:00–11:30 12:30–17:00
St 8:00–11:30 12:30–17:00
nebo dle dohody na tel. č. 554 254 262, 554 254 265, 554 254 268.
Renata Vyslyšelová, odbor dopravy a silničního hospodářství

Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 7. května se konalo 14. zasedání zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje v Ostravě. Úvodním materiálem předloženým zastupi-
telům byla Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2014, kterou
předložil plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sbo-
ru MSK. Zastupitelstvo oceňuje práci profesionálních a dobrovolných
sborů hasičů a vyslovilo jim poděkování.

Hejtman Miroslav Novák infor-
moval zastupitelstvo o úpravách
rozpočtu Moravskoslezského kra-
je na rok 2015 a o plnění příjmů
a čerpání výdajů rozpočtu 
k 31. březnu. Dle schváleného roz-
počtu činily příjmy 8 561 021 tisíc
korun a výdaje 9 696 615 tisíc ko-
run. Na základě rozpočtových 
opatření došlo k navýšení zá-
vazných ukazatelů v příjmech
o 10 537 748 tisíc korun na částku
19 098 769 tisíc korun a ve výda-
jích o 11 919 711 tisíc korun na
21 616 326 tisíc korun. Rada MSK

provedla 119 rozpočtových změn v celkovém objemu 14 165 029 ko-
run. K významné úpravě rozpočtu dochází každý rok v důsledku úče-
lových dotací ze státního rozpočtu. Nejvýznamnější jsou neinvestiční
dotace z kapitoly ministerstva školství k financování mzdových nákla-
dů ve výši 9 507 184 tisíc korun. Ke zvýšení výdajové části rozpočtu
byl zapojen přebytek z roku 2014 v celkové výši 1 656 219 tisíc korun,
hlavně na dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských fondů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření memoranda o výstavbě hasičské
zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem pro jednotku sboru dobrovolných

hasičů. Ta je zařazena do kategorie JPO II/2, má dvě družstva s výjez-
dem do 5 minut od vyhlášení poplachu a zasahuje především u do-
pravních nehod spojených s vyprošťováním osob z havarovaných vo-
zidel. Je obdobou JSDH v Rýmařově. Termín vybudování hasičské
zbrojnice je stanoven do 31. prosince 2017 a financování je v poměru
50/50 % v celkové výši max. 20 milionů korun. Věřím, že se brzy po-
daří získat finance i pro hasiče v Rýmařově.
Zastupitelé dále schválili memorandum o spolupráci mezi provincií
Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem. Jde
o spolupráci mezi čínskými provinciemi a regiony zemí střední a vý-
chodní Evropy. Hejtman se s představiteli regionu setkal poprvé loni
v srpnu v rámci čínského investičního fóra China Investment Forum
2014 v Praze. Čína má zájem o spolupráci univerzit, výzkumu a o mož-
né investice v Moravskoslezském kraji. Myslím si, že by se téma spo-
lupráce mělo rozšířit i o turistický ruch. Něco blíže o provincii Hebei
napíši příště. Tato spolupráce není jen na papíře – hejtman pozval sta-
rosty kraje na jednání o využití této možnosti.
Dalším důležitým materiálem, který zastupitelé schválili, byl odkup
pozemků určených pro výstavbu komerční zóny v k. ú. Horní
Václavov u Bruntálu. V první etapě se předpokládá vytvoření až 80
pracovních míst s tím, že celkově by mělo v této oblasti najít práci až
240 lidí. Na tento materiál navazuje žádost obce Horní Václavov
u Bruntálu o dotaci na stavbu místní komunikace, která bude propojo-
vat komerční zónu se silnicí III. třídy č. 44513. Dotace byla schválena
v maximální výši 12 milionů korun s časovou použitelností od 1. červ-
na do 31. prosince 2015.
Zastupitelstvo schválilo Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v Moravskoslezském kraji a rozhodlo o sloučení Střední ško-
ly Odry, p. o., a Střední školy Vítkov-Podhradí, p. o. 

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

značně slabý a zahájil nepřímou masáž srdce. Svého spolužáka jsem
požádal, aby sdělil řidiči, co se stalo, ten ještě netušil, co se vzadu dě-
je, protože odbavoval nové cestující, a také aby uvědomil záchraná-
ře. Ti po telefonu potvrdili správnost mého rozhodnutí. Do příjezdu
záchranné služby jsem pokračoval v první pomoci. V dnešní době se
postupně upouští od dýchání z úst do úst, prioritní je nepřímá srdeč-
ní masáž. Poté, co přijeli záchranáři, použili svou techniku a elektro-
šoky pomocí defibrilátoru se snažili obnovit srdeční činnost, což se
jim nakonec podařilo.
Máš o paní, které jsi pomáhal zachránit život, nějaké další infor-
mace? Podařilo se vám oběma od té události znovu zkontaktovat?

Záchranná služba ji odvezla do krnovské nemocnice a odtud do
Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, kde se podrobila operacím. Se
srdcem se léčila již v minulosti. Paní je v současné době v pořádku,
pravidelně dochází na kontroly ke kardiochirurgovi. Bydlí, stejně ja-
ko já, v Břidličné. Občas se navštěvujeme a po té nešťastné události
máme k sobě blíž. Krátce po nešťastné příhodě její dcera pátrala po
autobusovém zachránci, volala na záchrannou službu a tam jí sdělili,
že šlo o studenta gymnázia. Až se paní uzdravila, přišla mně osobně
poděkovat. 
Děkuji ti, Lukáši, za rozhovor a za redakci přeji mnoho úspěchů při
maturitě i v dalším studiu. JiKo

Občanské sdružení Stránské pořádá

VÍTÁNÍ  MLÁĎAT - 6. června od 14:00
Program:

vítání mláďat a sudičky, hry, soutěže, opékání buřtů, prohlídka farmy
seznámení s novými zvířaty

Těšíme se na vás! Akce se koná za každého počasí
www.stranske.websnadno.cz
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Školství

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Ve ãtvrtek 7. kvûtna se Z· Jelínkova R˘mafiov opût zhostila pofiadatelství 
okresního kola v ãím dál sledovanûj‰í soutûÏi Odznaku v‰estrannosti olympij-
sk˘ch vítûzÛ, jejímiÏ tvÛrci jsou ãe‰tí olympij‰tí ‰ampioni v desetiboji Robert
Zmûlík a Roman ·ebrle.
Za mimořádně pěkného počasí se na atletickém stadionu utkaly výpra-
vy osmi škol; každá postavila nejen kompletní družstvo, ale i výběr
jednotlivců. Celkem se zde sešlo přes 120 závodníků a závodnic touží-
cích po postupu do kraje a možná až do pražského finále.
Zastoupení měly dvě rýmařovské, dvě bruntálské a dvě krnovské ško-
ly a pochopitelně nemohl chybět tradiční tandem Zátor a Lichnov.
Předepsaný šestiboj pro okresní kolo zahrnoval běh na 60 metrů, troj-
skok, hod medicinbalem, dvouminutové klikování a přeskoky přes švi-
hadlo a na závěr běh na 1 000 metrů nebo dvouminutový basketbalo-
vý dribling mezi metami.
Zkušení harcovníci z Jelínkovy doplnění pečlivě připravenými nováč-
ky už od začátku věděli, že dobrý výsledek v sílící konkurenci nebude
možný bez maximálního soustředění a nasazení všech sil. Družstvo ve
složení Jana Hamplová, Šárka Pallová, Kateřina Furiková, Karolína
Ryšková, Martin Jančík, Petr Juřena, Lukáš Vyroubal a Matyas
Schwarz však znovu dokázalo odhodlaným výkonem a skvělým bodo-
vým ziskem vybojovat zlatý pohár a do krajského finále je bude navíc
následovat pět z osmi našich jednotlivců – Adéla Stržínková, Tereza
Šulíková, Renáta Andrýsková, Jan Jablončík a Matěj Papaj. Skvěle bo-

jovaly také Helena Továrková, Lucie Tomečková a Tereza Altmanová.
K vidění bylo mnoho krásných sportovních momentů, za zmínku však
stojí strhující výkon našeho drobného Matyase Schwarze v běhu na 
1 000 metrů, kdy při jeho nervy drásajícím souboji o první místo se zá-
torskými habány publikum doslova šílelo.
Slávu a ovace vždy sklízí hlavně vítězové, přesto je třeba vyjádřit
uznání všem závodníkům a trenérům, kteří je připravovali, neboť ab-
solvovat během několika hodin náročný víceboj není nic jednoduché-
ho. Nebylo by také vítězů bez tvrdého a poctivého tréninku a technic-
ké přípravy, na čemž mají velkou zásluhu trenéři a učitelé tělesné vý-
chovy, kvalitní sportovní zázemí a podpora vedení školy. Hladký prů-
běh celé akce také není možný bez velkého množství pilných pomoc-
níků, precizní práce výpočetního střediska zpracovávajícího výsledky,
časoměřičů, rozhodčích z řad učitelů, aktivních sportovních veteránů,
žáků a mnoha dalších ochotných spolupracovníků, kteří zajistili po-
třebné prostory, občerstvení a příjemné zázemí všem závodníkům, tre-
nérům a hostům.
Všem, kdo se v Rýmařově krásného květnového dne sešli, vyjádřil
uznání i pochvalu Michal Pogány, jedna z hlavních tváří OVOV, part-
ner a trenér Šárky Kašpárkové. Soutěž pokračuje 11. června krajským
kolem v Havířově, kde se Rýmařov pokusí pošesté v řadě probojovat
na republikové finále. Hodně štěstí! 

Karel Toman, ZŠ Jelínkova Rýmařov

Tanečníci míří na republiková mistrovství
V sobotu 2. května čekaly na tanečníky ZUŠ Rýmařov hned dvě sou-
těže. Do Litovle, kde probíhalo každoroční klání O erb města Litovle,
se rozjely děti. Obě formace získaly velmi pěkné umístění. Notičky
obsadily druhé místo a Addams Family v podání mladších dětí krás-
né třetí místo.
Jejich starší kamarádi se téhož dne účastnili zemského kola soutěže

Taneční skupina roku ve Zlíně, kam přijely nejlepší soubory z celé
Moravy bojovat o postup na mistrovství České republiky. Konkurence
byla velká a tanečníci za přítomnosti televizních kamer podávali skvělé
výkony. Choreografie našich juniorů Latch vybojovala třetí místo.
V neděli 3. května čekalo zemské postupové kolo ve Zlíně také děti
a Notičky si odtud za velmi pěkné tancování odvezly stříbrné medaile.

Obě choreografie postupují na republikové mistrovství, které se
bude konat 30. a 31. května v Praze.
Tradiční soutěž O Popelčin střevíček probíhala 8. května v kul-
turním domě v Šumvaldu. V parketových kompozicích jsme mě-
li zastoupení v dětské i juniorské kategorii. Třetí místo si vytan-
covala formace se skladbou Addams Family a čtvrté místo patři-
lo Notičkám. Velmi silně se do povědomí poroty zapsali junioři,
kteří si choreografií Latch vysloužili nejen velký potlesk a první
místo ve své kategorii, ale i cenu absolutního vítěze a putovní
Popelčin střevíček.
Milí čtenáři a taneční příznivci, čekají nás vrcholné soutěže.
Vím, že mám kolem sebe děti, které mají rády to, co dělají – ta-
nec. Vím, že máme zázemí v rodičích, na které se mohu spoleh-
nout, a za to jim děkuji. Děkuji také všem sponzorům – jmeno-
vitě městu Rýmařovu, firmám Kovošrot Moravia, Lasto a Katr,
MUDr. Pavlu Pucimu, Janu Hnilovi, Ladislavu Šínovi a ZUŠ
Rýmařov. Alena Tomešková

Foto: Petr Němec
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Gymnazisté zvou na výstavu Riziko
Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov zvou rýmařovskou
kulturní veřejnost na výstavu studentských výtvarných prací, kterou
jsme nazvali Riziko. Ukázku tvorby celého nižšího gymnázia před-
staví třída kvarta.
Jde o výtvory, které studenti nikdy nezamýšleli vystavovat, tudíž ne-
byly omezeny výtvarnými styly a technikami. Studenti měli sice za-
dané jediné téma, výsledné práce jsou díky jejich velké představi-
vosti velmi odlišné. Výstava navazuje na soutěž s tématem rizikové-
ho chování, které se zúčastnili studenti vyššího gymnázia a Střední
odborné školy.
Vernisáž se bude konat 1. června v 15:00 v Galerii Bořka Zemana
v komunitním centru gymnázia. 

Veronika Slámová

Mezigenerační poznávání
Dne 22. dubna se studenti druhého a třetího ročníku SSOŠ Prima
Rýmařov zúčastnili již počtvrté workshopu na téma Mezigenerační

poznávání. Akce se konala v Praze pod záštitou organizace REST, 
o. s., a zbraslavské ZŠ Vladislava Vančury. Cílem workshopu je vy-
tvářet kladné mezilidské a mezigenerační vztahy, posílit mezigene-
rační vnímání, napomáhat pozitivnímu rozvoji mládeže a také for-
movat mezilidské vztahy jako hodnoty lidství.
Po registraci účastníků a zahájení jsme byli rozděleni do smíšených
skupin. Vedoucí losoval téma, se kterým pak celá skupina pracovala.
V každém z pěti seskupení bylo několik seniorů a juniorů. Pracovalo
se pod vedením koučů se zaměřením na sport, výtvarné umění, diva-
dlo a historii. Naše skupina se soustředila na dramatické zpracování
děje s námětem chování v dopravním prostředku. Úkolu se velmi
dobře zhostili všichni zúčastnění.
Workshop byl doplněn zajímavou přednáškou psycholožky PhDr. Ivy
A. Volfové, která studentům objasnila význam komunikace. V závě-
ru prezentace byl vyhlášen nejsympatičtější junior a senior. Cenu pro
juniory obdržela studentka 2. ročníku naší školy Eliška Hužvová.

Za studenty SSOŠ Prima Rýmařov
Michaela Hanáková, Eliška Hužvová, Adam Kopsa, Miroslav Merva

Fota: archiv SSOŠ Prima Rýmařov
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Základní umělecká škola 
a Gymnázium 

a Střední odborná škola 
pořádají mezinárodní koncert

Rýmařovská ZUŠ a gymnázium spolu dlouhodobě dobře spolupra-
cují. Pro poslední májovou sobotu si pro rýmařovské publikum při-
pravily opravdovou lahůdku – společný česko-litevský koncert sku-
piny Variace a dívčího pěveckého sboru Aušra (Jitřenka), který k nám
přijede až z dalekého Alytusu. Koncert začíná v sobotu 30. května
v 18:00 v koncertním sále ZUŠ na Divadelní ulici. 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov
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Hrozil bombou v bance
Anonymního volajícího, který vy-
hrožoval umístěním nálože do
banky v Rýmařově, vypátrali poli-
cisté do hodiny od oznámení. K ry-
chlému zadržení pachatele vý-
znamně přispěl kamerový systém
města, který pomohl k objasnění
trestné činnosti.
Policisté sdělili 41letému muži po-
dezření z přečinu šíření poplašné
zprávy. Měl 21. dubna zatelefono-
vat na linku 158 a oznámit, že 

v bankovní pobočce v Rýmařově
bude uložena nálož. Ihned po
oznámení policisté s městskými
strážníky prohlédli data z kamero-
vého systému, zjistili totožnost vo-
lajícího a do hodiny od oznámení
ho zadrželi. Při výslechu se jim
muž přiznal s vysvětlením, že
chtěl, aby byl znemožněn vstup do
banky. Měl totiž zaplatit nájem, ale
neměl dost peněz a nechtěl, aby se
to dozvěděla matka, se kterou byd-
lí. Hrozí mu vězení až na tři roky. 

V autě jelo šest lidí, 
řidič byl opilý

V neděli 10. května před třetí ho-
dinou ranní havaroval v Tvrd-
kově 21letý řidič peugeotu. Při
jízdě směrem na Mirotínek ne-

zvládl rychlost, dostal smyk
a narazil do stromu. Po nehodě
mladík i jeho spolujezdci z mís-
ta utekli. Policisté ale řidiče
a jednoho spolujezdce našli po-
blíž místa nehody, další čtyři vy-
pátrali v Horním Městě. Nikdo
z nich nebyl zraněn. Dechová
zkouška u řidiče ukázala přes
jedno promile alkoholu.

Policie vyjela podesáté
k sebevrahovi

z Vajglova
V pátek 15. května zavolal 39letý
muž z Vajglova na linku 158
a vyhrožoval sebevraždou. Řekl,
že pokud mu nikdo nepomůže,
skočí pod auto nebo pod vlak.
Rýmařovští policisté jeli do místa
mužova bydliště, a protože trval
na tom, že spáchá sebevraždu,
museli jej zajistit. Při dechové
zkoušce mu naměřili přes 
3 promile alkoholu a po konzulta-
ci se zdravotníky jej převezli na

záchytnou stanici. Rýmařovští
policisté od března letošního roku
u tohoto muže zasahovali deset-
krát, třikrát po lékařské prohlídce
skončil na záchytné stanici.

Nezamkl auto, 
přišel o 25 tisíc

Platí pravidlo zamykat dveře 
auta, i když se od něj vzdalujeme
jen na několik minut. O tom se
přesvědčil majitel volkswagenu,
když 5. května rozvážel zboží po
Rýmařovsku. Jeho krátké nepří-
tomnosti při jedné ze zastávek
využil zloděj, který mu z ne-
uzamčeného vozu ukradl příruč-
ní tašku s doklady a hotovostí 
25 tisíc korun.

Opilá cyklistka 
narazila do svodidla

V sobotu 16. května večer hava-
rovala mezi Skalami a Rýmařo-
vem 43letá žena na kole. V za-
táčce zřejmě vlivem podnapilos-
ti sjela ze silnice a narazila do
svodidla. Při pádu si způsobila
lehké zranění. Dechová zkouška
u ní vykázala hodnoty přesahují-
cí 1,5 promile alkoholu.
Vzhledem k začínající letní sezó-
ně policisté doporučují všem cyk-
listům používat přilbu, neboť vý-
razně omezí následky zranění při
pádech z kola. Právě úrazy hlavy
totiž mohou mít fatální následky.
Pro cyklisty do 18 let věku je přil-
ba povinná.

komisařka
por. Bc. Pavla Jiroušková, 

skupina tisku a prevence Bruntál
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Záchranáři v terénu

S teplým počasím přibývá úrazů, většině lze předejít
Letní měsíce s sebou každoročně přinášejí nárůst počtu úrazů, u nichž mu-
sejí posádky zdravotnické záchranné služby napříč celou Českou republi-
kou zasahovat. Řada těchto událostí bohužel mívá vážné, nebo dokonce
smrtelné následky. Mnohým situacím lze přitom zcela předejít či výrazně
snížit jejich dopad.
Vážné úrazy postihují všechny věkové kategorie, ale nejvíce jsou ohrože-
ny aktivní osoby mladšího věku a děti. Riziko roste při sportování, cesto-
vání, ale také při domácích činnostech, jako jsou opravy na domě, práce ve
výškách a podobně.
S prvními slunečními dny se exponenciálně zvyšuje počet zásahů u nehod
cyklistů a motocyklistů – účastníků silničního provozu, kteří jsou bohužel
velmi zranitelní. S rostoucími teplotami rovněž pravidelně přibývá přípa-
dů tonutí a zranění při vodních sportech. Samostatnou kapitolou jsou úra-
zy při provozování nejrůznějších outdoorových a adrenalinových aktivit.
Záchranáři zaznamenali pozitivní trend v používání kvalitních ochranných

pomůcek, především přileb a páteřních chráničů. Je zřejmé, že mnoho lidí
riziko úrazu skutečně nepodceňuje. Na druhou stranu zůstává stále dost
těch, kteří taková opatření naprosto ignorují – cyklistů, a dokonce i moto-
cyklistů bez přileb, lidí pracujících ve výšce bez zajištění či sportovců pod
vlivem alkoholu.
S nadcházející letní sezónou záchranáři apelují na veřejnost, aby si uvědo-
mila možná rizika. Dodržujme základní pravidla bezpečnosti a dobře zva-
žujme vlastní síly a schopnosti. Snížíme tím do značné míry riziko poško-
zení svého zdraví zbytečným úrazem. 
O tom, že nejde o plané varování, svědčí fakt, že záchranáři v našem kra-
ji ošetřovali jen v průběhu druhého květnového prodlouženého víkendu
deset zraněných cyklistů, dva motocyklisty, několik zraněných osob na ko-
lečkových bruslích a dva lidi zraněné při pádu z koně. Většinou šlo o střed-
ně těžká poranění, u dvou úrazů ale musel zasahovat i vrtulník letecké zá-
chranné služby. PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Policie dopadla prodejce 
nekolkovaných cigaret

Bruntálským policistům z hospodářské kriminálky se podařilo roz-
krýt obchod s nekolkovanými cigaretami a tabákem, jejichž prode-
jem stát přišel asi o tři miliony korun na spotřební dani. Při domov-
ních prohlídkách zajistili čtyři řezačky tabáku, 200 kg řezaného ta-
báku, cigarety, tabákové listy a hotovost přes 20 tisíc korun, která
pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Při policejní akci krimi-
nalisté zadrželi čtyři osoby ve věku od 28 do 50 let, které jsou nyní
stíhány za krácení daně. Od počátku loňského roku měla čtveřice
zpracovávat a distribuovat po okrese Bruntál včetně Rýmařovska ta-

bák dovezený z Polska. Měli
prodat nejméně 1 200 kg ta-
báku za cenu od 250 do 
400 korun za kilogram a přes
24 tisíc kusů nekolkovaných
cigaret. Peníze z prodeje inka-
soval nejstarší z obviněných,
který odměňoval zbylé tři
spolupachatele. Celkový zisk
čtveřice se odhaduje na dva
miliony korun. Nejstarší z ob-
viněných je stíhán i za přečin
nebezpečného vyhrožování
a byl soudem vzat do vazby.
Všem hrozí trest odnětí svo-
body až na osm let.

Fota: PČR
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Kulturní okénko města Rýmařova
Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl pova-
žovat za ztracený. Victor Hugo

Známá i neznámá výročíCitát:
22. 5. Světový den biologické rozmanitosti – slaví se od ro-

ku 2001
22. 5. 1885 zemř. Victor Hugo, francouzský spisovatel (nar. 

26. 2. 1802) – 130. výročí úmrtí
22. 5. 1905 nar. Vilém Závada, básník (zemř. 30. 11. 1982) 

– 110. výročí narození
24. 5. 1905 nar. Michail Šolochov, ruský prozaik, nositel Nobelovy

ceny (zemř. 21. 2. 1984) – 110. výročí narození
26. 5. 1900 nar. Vítězslav Nezval, spisovatel (zemř. 6. 4. 1958) 

– 115. výročí narození
27. 5. 1840 zemř. Nicolo Paganini, italský houslista a skladatel

(nar. 27. 10. 1782) – 175. výročí úmrtí
29. 5. 1935 zemř. Josef Suk, skladatel a houslista (nar. 4. 1. 1874)

– 80. výročí úmrtí
30. 5. 1640 zemř. Peter Paul Rubens, vlámský malíř (nar. 

28. 6. 1577) – 375. výročí úmrtí
30. 5. 1960 zemř. Boris Pasternak, ruský spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 10. 2. 1890) – 55. výročí úmrtí
31. 5. Světový den bez tabáku – vyhlásila Světová zdravot-

nická organizace (WHO) od roku 1987
31. 5. 1950 začal zinscenovaný proces s političkou Miladou

Horákovou a s dalšími dvanácti osobami (skončil 
8. 6. 1950) – 65. výročí

1. 6. Mezinárodní den dětí – slaví se od roku 1950 z roz-
hodnutí mezinárodních federací žen, mládeže, učite-
lů a OSN

3. 6. 1875 zemř. Georges Bizet, francouzský skladatel (nar. 
25. 10. 1838) – 140. výročí úmrtí

3. 6. 1900 nar. Vincenc Makovský, sochař, designér a pedagog
(zemř. 28. 12. 1966) – 115. výročí narození

Rozloučili jsme se
Tomáš Pořízka – Skály ...................................................... 1935
Marie Podhajská – Jamartice ............................................. 1920 
Věra Rysová – Dolní Moravice ......................................... 1929 
Ladislav Rechtorik – Rýmařov .......................................... 1950 
Jiřina Mišáková – Rýmařov ............................................... 1933 
Jan Hubáček – Malá Morávka ........................................... 1938 
Jiří Golasowski – Rýmařov ............................................... 1982 
Zdeněk Adámek – Rýmařov .............................................. 1947 
Ludmila Zahradníková – Rýmařov .................................... 1929

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Vratislav Konečný – Rýmařov ............................................ 81 let 
Ladislav Blahuš – Rýmařov ................................................ 81 let 
Danuše Rezáková – Rýmařov ............................................. 81 let 
Milan Vinklárek – Rýmařov ................................................ 81 let 
Jiřina Grobárová – Stránské ................................................ 82 let 
Jaroslav Pavlík – Rýmařov .................................................. 83 let 
Eliška Slováčková – Rýmařov ............................................ 85 let 
Marie Hlebová – Rýmařov ................................................... 85 let
Terezie Gajdošová – Janovice ............................................. 86 let 
Olga Ovčáčíková – Rýmařov .............................................. 87 let 
Jiřina Rybková – Rýmařov .................................................. 88 let 
Marie Zbranková – Rýmařov .............................................. 88 let 
Božena Kalandříková – Rýmařov ....................................... 89 let 
Ludmila Štěpáníková – Janovice ........................................ 89 let 
Květoslava Zemanová – Rýmařov ..................................... 93 let

!!! POZOR!!!
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA

pondělí 9:00–18:00
úterý 9:00–18:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00–17:00
pátek 9:00–17:00

Více na: http://www.knihovnarymarov.cz/
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Kino Rýmařov
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Modrá krajina Jiřího Meitnera
Po ãtyfiech letech se do R˘mafiova v˘stavou vrací zdej‰í rodák, malífi a grafik
Jifií Meitner. V sálech Galerie Octopus pfiedstavuje kresby pastelem a malby,
jimÏ dominuje jediná barva – modrá.
Původem moravský malíř s židovskými kořeny (děd Max Meitner za-
hynul během holocaustu) Jiří Meitner (1958) se narodil v Rýmařově, je-
ho kroky však vedly už během studií jinam. Po absolvování pedagogic-
ké školy v Krnově se zaměřením na výtvarnictví se soukromě vzdělá-
val u profesorů pražské AVU Františka Jiroudka, Jiřího Nováka a Vla-
dimíra Kočára. V osmdesátých letech působil v severních Čechách, mi-
mo jiné jako člen umělecké skupiny Kontakt, a po sametové revoluci
vyrazil za hranice. V německém Heidelbergu se živil jako malíř na vol-
né noze, především jako portrétista a krajinář. Nakonec zakotvil v již-
ních Čechách – v Kladrubech na Strakonicku.
Malebná jihočeská krajina, tolik odlišná od drsného severu, se vtiskla
do autorovy inspirace nejen v námětech, ale i v barevnosti. Právě kom-
binace jasných a výrazných barev, k nimž dospěl po původně uměře-
ných a temnějších odstínech (malba Za úsvitu – Rumunsko, 1990), jsou
typickým rysem Meitnerova rukopisu. Modrá nanášená v hutných vrst-

vách špachtlí ve spojení s fialovou, červenou, oranžovou a žlutou dodá-
vají jeho krajinám, vesnickým a městským scenériím neskutečnou 
atmosféru. I v řeči tvarů je Meitner za hranicí realismu, v řadě prací je
patrný vliv kubismu, k němuž s obdivem k Picassovi a dalším vzorům
inklinoval v ranějších pracích a od nějž se posunul k vlastnímu stylu 
– imaginárnímu realismu. Ten mu dovoluje ozvláštňovat realistické pro-
středí městských zákoutí s kostelíky a kaplemi ženskými akty, které zde
– vystaveny na kamenných piedestalech – nahrazují sochy.
Navzdory kontrastům sytě barevných ploch i decentní erotice zdobí-
cí sousedství sakrálních staveb nepůsobí Meitnerovo dílo provokativně.
Naopak má tendenci vycházet vstříc diváckému vkusu, vyzařovat opti-
mismus a soulad. Modrá krajina, v níž se s autorem ocitáme, je přátel-
ská a ani tam, kde zřetelně odkazuje ke kubismu (Kladruby kubistické,
2010, Motiv z Kyjovic, 2013), se nerozpadá do zneklidňující geometrie,
ale naopak v ní pořádkumilovně spočívá jako dětská skládanka.
Prodejní výstavu obrazů Jiřího Meitnera mohou návštěvníci galerie rý-
mařovského muzea vidět do konce května. ZN

Fota: Michal Vyhlídal
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Kříže Rýmařovska 
v přednášce a v brožuře

V březnu proběhla v rýmařovském muzeu výstava fotografií Ing.
Miloslava Marka Kříže Rýmařovska. Již na vernisáži autoři výstavy 
avizovali vydání šestadvacetistránkové brožury, jež bude obsahovat
nejen úvodní kapitoly o daném tématu, ale zejména soupis všech do-
hledaných kamenných a dřevěných křížů a mapu se schematickým
znázorněním jejich umístění v rýmařovském regionu. Nevelká celoba-
revná publikace tak může posloužit k naplánování túr a výletů po těch-
to drobných památkách.
Brožuru Kříže Rýmařovska vydalo Sdružení obcí Rýmařovska a měst-
ské muzeum v rámci projektu Velikonoce a jaro na Rýmařovsku, jenž
byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
Texty jsou bohatě doprovázeny Markovými fotografiemi a navíc jsou
k dispozici v bilingvní česko-polské podobě. Brožura je dostupná v in-
focentru a bude v elektronické podobě zveřejněna i na webových strán-
kách muzea a Sdružení obcí Rýmařovska.
O stejném tématu přednášel v pondělí 11. května Michal Vyhlídal
v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Na nejvýznamnějších
ukázkách křížů našeho regionu a sochařských a malířských děl byla
představena historie fenoménu vztyčování křížů v krajině, byly objas-
něny původní a nové funkce těchto objektů, jejich popis a materiálová
i umělecká analýza. Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Foto: Lucie Tvrdcová

Z kapsáře tety Květy
Život je pestrý

Vždycky jsem si říkala, že chci, aby můj život byl pestrý. Ne dobro-
družný, nevázaný, nebo dokonce zhýralý. Jenom ne jednotvárný.
Myslím, že se mi to splnilo. 
O překvapení nebývala nouze. Žádná nudná procházka po rovině, i když
jsem věděla, že až se přihlásí stáří, budu se po té rovině plazit, zpomale-
ným přesunem vpřed. A budu ráda; vděčná za každý den, kdy nevybu-
chl plyn, nezajel mě motocyklista, nepřepadl zloděj, nesrazila jsem se
s blbcem a doktor nenavrhl, abych sepsala závěť.
Ubezpečila jsem se, že každý den aspoň jednou něčím zpestřím, obar-
vím, ozvláštním. Taky jsem si denně dovolila jeden průšvih. A ono to šlo
úplně samo. Spolu s reklamními letáky jsem roztrhla recept od doktora,
obešla náměstí s pytlíkem odpadků a s natáčkou na vlasy na hlavě. Lidé
se na mě usmívali jako obvykle, mysleli si asi, že je to módní.
Nejoblíbenější kuchyňský nožík skončil spolu se slupkami v popelnici
a já brzo ráno té neděle lovila a vylovila. Proč brzo? Aby mě nikdo ne-
viděl, bylo to dobrodružství, mám ne jednu ruku dlouhou, ale obě krát-
ké. Je potřeba koupit ocet a sůl. Tedy dvě věci, to si nemusím psát, jinak
chodím se seznamem, svým jízdním řádem. Spokojeně nakoupím, po-
hovořím se sousedkami a – ocet! Jdu znovu.
Už jsem, já ovečka starostlivá, koupila za nemalý peníz rostlinky do

skleníku. Varovali mě. Přece mám svoji hlavu, ne? A oni přišli „tři zmrz-
lí“ a moje přísada umrzle zvoní, zima jak u zadku polárního medvěda.
Sazeničky jsem večer přikryla svými lehkými šátky.
Už jsem od dobrých duší dostala na návštěvě sklenku octa místo vína, co
jsem dělala? Statečně jsem upíjela a hlídala, aby nenalili repete. Jenom
se v šeru komory přehlédli. Omluva a smích! Já je nechtěla urazit, tak
jsem kroutila pusou. Potkám bábinku jak z pohádky a mrkne na mě:
„Tak v úterý, na moje narozeniny.“ Ví, že přijdu s kytkou. Přijdu? Jistě.
Ale o měsíc dřív. A hrneček s dobrou vůlí a pohádkovou kaší přetékal.
Kdyby to tak bylo vždycky a pořád a stále.
Moje srdeční otevřená kamarádka vidí, jak nenasytně hledím na květin-
ky zvané kolopejky v minikvětináčích. „To máš ode mě!“ A jeden kalí-
šek mám v ruce. „To máš jen tak, pro radost.“
Zvláštní a obzvlášť dobře vybarvené okamžiky zažívám při hledání věcí,
které se nějak zatoulaly a nevrátily na své místo. Po nálezu se buď vzte-
kám na sebe a svou děravou hlavu nebo se raduju a vidím růžově.
Naposledy to byl památeční prstýnek. Po pátracích manévrech zničená
zasednu k televizi, zasunu ruce do kapes županu – byl tam! Teď jsem hle-
dala peněženku. Hledí na mě z ledničky!
Pořád, pořád je ten život tak pestrý. Díky za to! Si
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Soutěž Marie Kodovské

Miroslav Šváb: Zamčené kolo
Stužkovací ples znamenal pro sedmnáctiletého Pavla Hrušku možnost
dostat se levně k alkoholu. Přihlásil se jako dobrovolník pro rozvoz skle-
niček se šampusem maturitním ročníkům. V každé nestřežené chvíli na-
sával šampaňské přímo z lahve, a když přišel jeho čas, vrávoravě se vy-
dal s vozíkem na plac. Své úlohy se zhostil téměř bez chybičky, pouze
s jedním malinkatým zaškobrtnutím. Neupadl však, a zachoval se tak ja-
ko pravý profesionál, byť mu již alkohol začal proudit krví a bublinky ho
nutily neustále škytat.
Když veškeré ceremonie skončily, atmosféra v sále se uvolnila. Pavel si
připustil, že je již notně opilý. Nemohl však odmítnout pozvání svých ka-
marádů na drink. Dali si jich společně hned několik, k tomu nějaké to pi-
vo či sklenku vína.
Bylo již dávno po půlnoci a Pavel, teď již zlitý pod obraz, se vydal na ce-
stu k domovu. Klíč k zámku od svého kola samozřejmě někde ztratil.
Chlapec, se kterým se točil celý svět, to však nevzdával. Popadl kolo
a vlekl se s ním k domovu. Šlo se mu špatně a těžko. Moc si přál, aby už
byl doma v posteli, ale ze Šumperka do Malína to měl ještě nejméně tři
kilometry. Zamčené kolo pro něj bylo přítěží, a tak ho odhodil do poto-
ka. Sám se pak uložil ke spánku v příkopě. Pavel svou křížovou výpra-
vu nedokončil, nicméně jeho počínání nebylo bez následků.

Naděždu Hruškovou a jejího psíka Maxe probudil hlasitý zvuk zvonku.
Jorkšírek začal neúnavně štěkat, vyskočil z postele a běžel ke dveřím.
Naděžda na sebe hodila župan a podívala se na hodinky. Byly teprve tři
hodiny ráno. Cestou ke dveřím nakoukla do pokoje svého syna. Pavel
ještě nebyl doma.
„Určitě přijde opilý,“ přemýšlela nahlas a rozčileně popadla klíče od
dveří.
„Kdo je tam?“ otázala se nervózně přes dveře a okřikla štěkajícího Maxe.
„To jsem já. Karel Strouha. Vedu ti syna,“ ozval se hlas za dveřmi.
Naděžda odemkla a otevřela masivní dveře. Její soused stál na verandě
a oběma rukama podpíral vrávoravě stojícího Pavla. Na chlapci bylo vi-
dět, že je mimo realitu.
„Našel jsem ho spícího v příkopě, když jsem se vracel z firemního ve-
čírku. Vůbec o sobě neví. Může být rád, že jsem jel kolem. V tom svým
sáčku se mohl pěkně prochladit, ale myslím, že tam dlouho neležel. Kluk
je mladej. Občas se takový věci stávají,“ poznamenal pobaveně Strouha.
„A kabát ani kolo jsi u něj nenašel?“ otázala se s obavami v hlase chlap-
cova matka.
„Našel jsem ho tak, jak je. Kabát určitě někde zapomněl. Nějaký kolo
tam leží v potoce, kousek od mostu, ale tím jsem se ve tři ráno opravdu
nezabýval. Už musím jít, ať taky nemám doma peklo,“ řekl výmluvně
soused.
„Jasně, to chápu. Jsi moc hodnej, že jsi ho dovezl. Moc ti děkuju. Já už
si to s tím klackem ráno vyřídím. Pozdravuj Marušku,“ pravila Naděžda,
popadla svého syna a s obtížemi ho dopravila na gauč.

Pak si obula sandály, vzala baterku a s Maxem na vodítku vyrazila hle-
dat synovo kolo.

Naděžda musela psíka celou cestu okřikovat, protože neustále štěkal.
V potoce nedaleko mostu opravdu ležel chlapcův bicykl. Naděždě trva-
lo nejméně deset minut, než ho vyprostila z potoka a po příkrém svahu
dopravila na silnici. Maxík ji v jejím počínání neustále povzbuzoval
svým štěkotem. Celá upachtěná a zablácená se opřela o řidítka a těžce
oddechovala.
Náhle se ozval zvuk motoru a houkačka. Policejní auto zastavilo asi tři
metry od Naděždy. Dálkové reflektory osvítily ženu v županu držící za
řidítka zamčené kolo. Z auta vyšli dva urostlí policisté a zamířili přímo
k Naděždě.
„Dobrý večer, paní. Můžete nám říct, čí je to kolo?“ otázal se vážně je-
den z policistů.
„Mého syna. Dostal ho k narozeninám,“ odpověděla podrážděně. Měla
toho už akorát tak dost.
„A kde je váš syn? A proč je to kolo zamčené?“ kladl jí policista nepří-
jemné otázky.
„Můj syn doma spí. Klíče od kola zapomněl nejspíš někde v šatně. On
byl dnes na večírku. Kolo zde nechal, protože se mu špatně vezlo,“ od-
pověděla ne zcela po pravdě a nervózně se ošila. Nechtěla, aby se poli-
cajti dozvěděli, že její synáček leží doma úplně na mol. Navíc si to stej-
ně určitě mysleli.
„Aha. Tak nemohl ho uvézt, jo? No, můžete nám předložit svou občan-
skou legitimaci a doklady od bicyklu?“ otázal se rutinně druhý policista.
„To samozřejmě mohu, ale všechno mám doma. Jak vidíte, jsem jenom
v županu,“ bránila se Naděžda.
„To nevadí, my pojedeme za vámi,“ řekl suše policista. Pak oba nasedli
do auta a zapnuli maják.
A tak započala Naděždina cesta hanby. Připadala si jako Kristus, který
táhne svůj kříž, na který bude později přibit. Za neustálého Maxova ště-
kání vlekla zamčené kolo po silnici a následně přes celý Malín. Policejní
auto jelo asi dva metry za ní a modrý maják vesele svítil do tmy.
Připadala si jako nejhorší zločinec na světě. Neustálý štěkot jejího psa
vyprovokoval ke štěkání a vytí i ostatní psy ze vsi. Mohlo být kolem pá-
té hodiny ranní. Lidé se budili, odhrnovali rolety a vykukovali z oken.
Naděžda se neohlížela nalevo ani napravo, ale cítila na sobě jejich táza-
vé pohledy.
„Tohle si ten spratek vypije,“ tiše zuřila.
Když předložila policejní hlídce svoji občanku a potvrzení o koupi kola,
muži zákona se s ní slušně rozloučili a odjeli. To, že se celou cestu na po-
licejní stanici smáli od ucha k uchu a bavili se na její účet, už samozřej-
mě nevěděla.
Vysílená padla do postele, ale vztek jí nedovolil usnout. Nemohla se do-
čkat, až se Pavel probudí.

Kouzelná buřinka má i letos nabitý program
âlenové Spoleãnosti pro podporu lidí s mentálním postiÏením se 7. kvûtna se‰li
v kavárnû Bufiinka na spoleãné schÛzce, aby zrekapitulovali dûní ve volnoãaso-
vém centru pro handicapované a nastínili jeho program pro leto‰ní rok.
Sdružení rodičů a blízkých mentálně postižených z Rýmařovska v těch-
to dnech slaví osmé výročí svého založení, tedy osm let od okamžiku,
kdy začali být mentálně handicapovaní v našem městě vnímáni jinak než
dřív, respektive začali být vůbec vnímáni. Vystoupili z izolace, do níž se
dostávali po absolvování základní školy, začali být vidět, začalo se ko-
lem nich něco dít.
Výsledkem úsilí členů sdružení naplnit čas handicapovaných smyslupl-
nou aktivitou bylo založení volnočasového centra Kouzelná buřinka
a pár let poté sociálně terapeutické dílny Buřinka, kterou zaštítilo místní
středisko Diakonie ČCE. V dílně handicapovaní vyrábějí košíky, deko-
race, ruční papír a tkají, pracují ve stolařské dílně nebo obsluhují v ka-

várně, s Kouzelnou buřinkou se vzdělávají, sportují a žijí společenským
životem. Jejich hudební či taneční vystoupení už mohli vidět diváci řady
kulturních pořadů.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením chce v tomto tren-
du pokračovat a udržet bohatý program aktivit i v letošním roce. Nabídne
osvědčené kurzy logopedie, práce na počítači nebo v keramické dílně
SVČ a samozřejmě sportování. Handicapovaní budou opět reprezento-
vat Rýmařov na soutěžích, např. na turnaji v bowlingu, v pétanque či ve
fotbálku a na atletických závodech. Vyrazí i na poznávací výlety, v létě
třeba do Babiččina údolí a do Velkých Losin. Nebude chybět každoroč-
ní Koncert pro Kouzelnou buřinku, tentokrát je naplánován na prosinec
a jeho hlavní hudební host je zatím tajemstvím.
„Velký dík patří všem, kteří nás podporují a díky jejichž pomoci mohli
handicapovaní lidé celý rok pracovat, učit se, sportovat a kulturně žít,

Organizace a spolky

-10-2015  20.5.2015 15:16  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2015

21

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 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 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):

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

jak je samozřejmostí pro každého člena většinové společnosti. Děkujeme
všem dárcům za podporu, kterou našim uživatelům pomohou v roce
2015,“ vzkázala za celé sdružení jeho předsedkyně Lucie Camfrlová.
Bez podpory institucí, sponzorů i dobrovolníků by se totiž Kouzelná bu-
řinka neobešla. Loni ji podpořilo město Rýmařov, SVČ Rýmařov, ZŠ
Rýmařov, TJ Jiskra Rýmařov, ostravská krajská organizace SPMP ČR
a řada místních firem: Barum Continental, s. r. o., ZO OS Stavby, RD
Rýmařov, Pipa pokrývačství, KSI Filtertechnik, René Škarupa, Hotel
Praděd, Stas Rýmařov, Katr, a. s., Stará Ves, Teplo Rýmařov, s. r. o.,
Lachnit truhlářství, Infini, a. s., RD Mont, Eurointermetall, s. r. o.,
František Filip, Jan Hořák – Janovice, Svět zvířat R. Valíček,
Tvrdkovská zemědělská, Ing. Zdeněk Chmela – Moravský Beroun a dal-
ší nejmenovaní dárci. „Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, zejmé-
na paní Milušce Teislerové, a našemu patronu Jindřichu Štreitovi,“ do-
plnila Lucie Camfrlová.

Suverénně nejdůležitější je ale spolupráce sdružení se střediskem
Diakonie ČCE, které se ve městě a okolí stará především o seniory, pro-
vozuje sociálně terapeutickou dílnu Buřinka a zajišťuje i další služby. Na
podnět Anežky Přikrylové ze SPMP Rýmařov diakonie nedávno zaved-
la třeba fotoslužbu pro zdravotně postižené. „Děkuji diakonii za zřízení
služby pro pořizování fotografií na průkazky ZTP. Průkazy se totiž musí
povinně vyměnit, ale pro nové průkazové fotky museli postižení lidé jez-
dit nejblíže do Bruntálu,“ vysvětlila Anežka Přikrylová. Fotografické
služby aktuálně ve městě neprovozuje žádný soukromník a pro průkazy
ZTP nebo třeba řidičské průkazy je nezajišťuje ani městský úřad. Tím, že
diakonie tuto službu zavedla, ušetřila zdravotně postiženým problémy
spojené s cestováním do sousedního města. ZN

Sociální demokraté si připomněli 
70. výročí osvobození Rýmařova

Členové a příznivci Místní organizace České strany sociálně demo-
kratické v Rýmařově se ve středu 6. května setkali u místního po-
mníku padlých vojáků. Připomněli si tak 70. výročí osvobození měs-
ta Rýmařova a konec druhé světové války. K uctění památky zde po-
ložili kytici s českou trikolórou.
Další veřejná akce pořádaná Místní organizací České strany sociálně
demokratické se bude konat při příležitosti Dne dětí v sobotu 
30. května na hřišti na Jesenické ulici.

Mgr. Marek Bocián, předseda MO ČSSD

Foto: Radek Vráblík
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Seniorky oslavily Svátek matek
Jako každoročně i letos pořádala Diakonie ČCE – středisko
v Rýmařově oslavu Svátku matek. Hned po druhé květnové neděli,
na kterou svátek připadá, v pondělí 11. května, se sešly seniorky
z Rýmařova a okolí v koncertním sále na Divadelní ulici, aby proži-
ly hezké odpoledne. Po uvítací řeči ředitelky střediska Marcely
Staňkové zahájily program děti z mateřské školy na ulici 1. máje pod
vedením Evženie Resnerové a Petra Andrše pásmem tanců, písní
a básniček s tematikou ke dni matek a rozdaly hostům drobné dárky,
které samy vyrobily. Po nich se představili žáci ZUŠ Rýmařov pod
vedením učitelek Evy Hradilové, Jaroslavy Brulíkové a Martiny
Mácové, kteří také sklidili potlesk. Žákyně dramatického oboru, kte-
rý vede Silvie Jablončíková, přednesla báseň Obraz. Nakonec seni-
orkám zahrál k tanci a poslechu Miroslav Kováč a zpříjemnil jim
zbytek odpoledne. Foto a text: Ilona Krupová

Obce Rýmařovska a jejich rozvoj ve volebním období 2014–2018
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. 

Obec Horní Město
Starostkou Horního Města je již páté volební období Eva Machová,
kandidující za Sdružení nezávislých kandidátů. Je rodačkou z Horního
Města a celý svůj život zasvětila práci v obci a pro obec, ať už v bez-
počtu různých spolků nebo jako ředitelka mateřské školy, odkud přešla
do funkce starostky obce.

Jaké priority budete v tomto volebním období ve své obci uplatňovat?
Období, které nás čeká, už nebude tak bohaté na přísun finančních pro-
středků ve formě dotací a my se tomu musíme přizpůsobit. Už teď ví-
me, že si na své přijde školství, kam budou mimo jiné směřovat finan-
ce EU. Máme podaný projekt na vybavení třídy v mateřské škole a pa-
ní ředitelka v současné době pracuje na projektové dokumentaci úpra-
vy prostor tělocvičny a šaten v základní škole. Plánujeme také moder-
nizaci výuky. 
Dotace v oblasti životního prostředí nám doufám umožní opravy byto-
vých domů (topení, zateplení, výměnu oken). Využijeme všech projek-
tů na podporu vzniku pracovních míst. Průmyslové zóny bývalé Hedvy
se týká projekt revitalizace území po těžbě, na který se nyní zpracová-
vá projektová dokumentace. Zahrnuje výstavbu parkoviště, příjezdové
komunikace, manipulační plochy a přilehlého chodníku a jeho důleži-
tou součástí bude i rekonstrukce kanalizace a vybudování nové čistič-
ky odpadních vod, neboť je nutné napojení průmyslové zóny a továrny.
Projekt v objemu 30 milionů korun je schválen a 100% hrazen minis-
terstvem financí.
Pracujeme na další projektové dokumentaci k revitalizaci po těžbě, na
jejímž základě opravíme místní komunikaci ve Skalách, včetně revita-
lizace přilehlého prostranství a rybníku, místní komunikaci

k Rešovským vodopádům, vybu-
dujeme parkoviště v Rešově a ko-
munikaci mezi Dobřečovem a Fer-
dinandovem, která může být vyu-
žívána cyklisty. Tyto projekty za
cca 30 milionů korun jsou rovněž
schváleny a 100% hrazeny z pro-
středků ministerstva financí.
Pokračujeme v pracích na zpřístup-
nění štol pro veřejnost a s tím sou-
visejícím vzniku nových pracov-
ních míst. Po realizaci brownfields
v loňském roce vybudujeme parko-
viště jako zázemí pro návštěvníky
hornického skanzenu, geostezky
a v budoucnu zpřístupněné štoly.

Z vlastních prostředků musíme opravit místní komunikaci ve
Stříbrných Horách a Horním Městě, pokračovat v rekonstrukci chod-
níků v Horním Městě a autobusových zastávek v místních částech
Rešov a Dobřečov. Rovněž nás čeká oprava hřbitova ve Skalách, vy-
sázení aleje a úprava hřbitova ve Stříbrných Horách. Postupně budeme
upravovat veřejná prostranství vysázením květinových záhonů ve
všech částech obce.
Nadcházející období nebude jen ve znamení velkých projektů, mnohé
už byly vybudovány. Teď nás čeká jejich údržba, obnova a oprava. Je
to práce, která není tolik vidět, ale pokud ji neuděláme, veškeré úsilí
minulých let přijde nazmar.
Který projekt bude z vašeho hlediska nejdůležitější a proč?
Z mého pohledu je nejdůležitější revitalizace průmyslové zóny a na ni
navazující rekonstrukce kanalizace a výstavba nové čističky odpadních
vod, protože na ní je závislé napojení továrny. Obnovení provozu to-
várny pro nás znamená zřízení třiceti pracovních míst. Vím, že infor-
mace o nových pracovních místech zajímá nejen občany Horního
Města.
V současné době jsou v provozu dva lisy na výrobu plastových pře-
pravek. Měly by přibýt stroje na drcení plastových obalů a dalších osm
lisů na výrobu. Rekonstrukcí kanalizace a výstavbou nové čističky 
umožníme napojení továrny, ale i dalších objektů, např. nových rodin-
ných domů, pro jejichž výstavbu zastupitelstvo obce rovněž hledá po-
zemky. Zároveň tím předejdeme pokutám ze strany České inspekce ži-
votního prostředí, kterým jsme z důvodu špatného fungování čističky
čím dál častěji vystaveni.
Toto je můj pohled. Každý občan má jistě svou prioritu, která se ho

Fota: archiv OÚ H. Město

-10-2015  20.5.2015 15:16  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2015

23

denně dotýká – špatný chodník, komunikaci na jeho ulici, chátrající byt
apod. Proto bez ohledu na důležitost postupujeme tak, jak nám umož-
ňují dotační výzvy nebo vlastní finance, a snažíme se vylepšovat pod-
mínky života v obci.
Z jakých zdrojů budete své projekty financovat?
Už jsem se o tom zmínila v první odpovědi a pak bych jen opakovala
názory svých kolegů. Co půjde z jakékoliv dotace, to má přednost. Ale
jsou velmi nutné projekty, na které dotace nebyly a nebudou poskyt-
nuty, a přesto je musíme realizovat – postupně a podle finančních mož-
ností obce.
Budete při realizaci projektů spolupracovat i s některými starosty 
okolních obcí Rýmařovska?
Nevím o žádném projektu, který bylo vhodné realizovat s jinou obcí
v okolí. Ale nebráním se tomu, pokud to přinese oběma užitek. O spo-
lupráci Sdružení obcí Rýmařovska a Místní akční skupiny
Rýmařovsko bylo mými kolegy napsáno dost, proto se rovněž nebudu
opakovat.
Které odvětví je pro vaši obec nejdůležitější a proč?
Za prvé zaměstnanost, za druhé zaměstnanost, za třetí... Od toho se od-
víjí všechno ostatní. Když mají lidé zaměstnání, mají i peníze.
Využívají služeb v obci, zvelebují svůj majetek, obec je krásnější
a všichni jsou spokojení. Bohužel mám pesimistický pocit, že je tomu
přesně naopak. Lidé nejenže nemají práci, nemají ani žádnou perspek-
tivu, zadlužují se a dostávají se do složitých situací, které potom už ani
neřeší. Z toho plyne jejich nezájem o všechno ostatní. Proto se snaží-
me, aby cílem našich projektů byl také vznik pracovních příležitostí 

– jak v odvětví průmyslu zprovozněním továrny (k čemuž se obec sna-
ží vytvořit příznivé podmínky), tak v cestovním ruchu nebo sociálních
službách.
Co se týče rozvoje kultury a sportu, myslím si, že Hornoměstské hody,
Na skok do Skal, nově Hornické dny, mistrovství ČR v motoskijörin-
gu nebo Hornoměstské uličky jsou v dobrém smyslu známé až za hra-
nicemi mikroregionu. Ostatní sportovní a kulturní akce jsou v režii
školy a našich spolků, které přispívají k upevňování komunitního ži-
vota, což je pro spokojenost v obci také důležité.

Z okolních obcí a měst

A máme to zdárně za sebou
Takto si v podvečer oddechli pedagogové ze ZŠ Břidličná i loňští žáci
9. A, kteří se v pondělí 11. května ujali organizace krajského kola sou-
těže Zlatý list. Šlo už o 43. ročník této celorepublikové přírodovědně-
ekologické soutěže, jejímž hlavním pořadatelem je Český svaz ochrán-
ců přírody.
V Moravskoslezském kraji již potřetí soutěž uspořádala Asociace stře-
doškolských klubů ČR, zastoupená v tomto případě Studentským klu-
bem Břidličná a naší ZŠ. Soutěž má pevná kritéria, zvláště pokud jde
o počet stanovišť a jejich zabezpečení odborníky. Zde patří poděkovat
panu Staňkovi z Okresního mysliveckého spolku v Bruntále, Ing.
Zavalskému, Mgr. Tošenovskému z Přírodovědecké fakulty UP
Olomouc, pánům Pokornému a Staníkovi z Okresního včelařského
spolku, Mgr. Flössleovi, pracovnicím Lesní správy Janovice, členům
CHKO Jeseníky a řadě dalších, kteří s námi pravidelně spolupracují
a nejenže přijeli a přivezli s sebou pomůcky, ale trpělivě se po celý den
věnovali všem soutěžícím. 
Zlatý list, to není jen soutěžení. Patří k němu i kvalitní doprovodný pro-
gram, besedy s odborníky i odreagování formou pohybových aktivit.
Tomu sloužila pocitová stezka uvnitř školního areálu, setkání s malou
ochočenou surikatou ze Zoo Olomouc či třemi cvičenými německými
ovčáky v perfektní souhře s psovody z kynologického spolku a profesi-

onální vystoupení skupiny historického šermu Společenství severských
pánů z Krnova. Nejenže bylo nač se dívat, závodníci si mohli dokonce
sami vyzkoušet svou zručnost. Skutečným magnetem pro ně byli mladí
kováři ze Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, vedení uči-
telem odborného výcviku Pavlem Komárkem, kteří vedle řemeslné
zručnosti předvedli i notnou dávku trpělivosti, když učili zájemce za-
tloukat kovářské hřebíky nebo tvarovat podkovy.
A co by to bylo za přírodovědnou soutěž, kdyby se při ní nemyslelo na
výrobu pomůcek či přístřešků, které v přirozeném prostředí stále víc
chybí. A tak se vyráběl čmelákovník, tedy domeček pro „včelí medvíd-
ky“. 
Bylo postaráno i o pitný režim, svačinku a chutný oběd, který připravi-
ly paní kuchařky ze školní jídelny. Nesnadným oříškem bylo zajištění
dárků pro všech 288 žáků, kteří přijeli z 19 škol našeho kraje.
Myšlenkou této soutěže je odměnit všechny účastníky, neboť každý, kdo
prokáže zájem o přírodu a dostane se do krajského kola, je vlastně vítě-
zem! Tím vděčnější jsme za pochopení a sponzorskou podporu oslove-
ných firem, díky nimž si mohl každý závodník odvézt vedle diplomu
i cenu v podobě zajímavé knihy, časopisu, pexesa, sladkostí apod. Velké
poděkování za materiální podporu si zaslouží Globus Olomouc,
Drogerie DM, Lesy ČR, Nakladatelství Fraus, Supermarket Senimo,
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ZŠ Břidličná opět zazářila
Na základní škole v Břidličné vyrůstá mnoho talentovaných a pilných
žáků, kteří pod vedením svých pedagogů dokáží téměř divy. Čím si
zaslouží tentokrát tolik pozornosti? Jednoznačně umístěním v okre-
sním kole biologické olympiády, která se konala koncem dubna
v Krnově. Děvčata Marie Zaoralová a Marie Paličková z Břidličné
v ní obsadila krásné 2. a 3. místo v kategorii C. Tímto výkonem si obě
žačky zajistily postup do krajského kola v Ostravě. 
Ale i v nižších kategoriích se nám klubou nové talenty. Svědčí o tom
krásné 4. místo Adély Poláčkové i 16. místo Kristýny Uhlířové v ka-

tegorii D. Celkem si v této kategorii změřilo své síly a především zna-
losti dvacet nejlepších soutěžících z celého okresu. I Kristýna si tak
svým výkonem zajistila postup do kraje. Všem jmenovaným děvča-
tům gratulujeme a věříme, že je soutěživý duch, píle a štěstí neopustí.
Závěrem je třeba se zmínit o tom, že celá škola obhájila pro období let
2015–2017 čestný titul Škola udržitelného rozvoje prvního (nejvyšší-
ho) stupně. Titul je udělován Klubem ekologické výchovy Praha a po-
prvé jím byla naše škola oceněna v roce 2011.

Mgr. Květa Děrdová, ZŠ Břidličná

Rádio Impuls, MF Dnes, Zahrádkáři, Intersnack, a. s., Robimaus,
Nakladatelství Smartpress, Nadace Depositum Bonum, Cukrárna
Ollies, SEMO, a. s., Zelená domácnost, Printstep, s. r. o., SVOPAP, 
s. r. o., Nakladatelství Minerva, Husqvarna Group, VZP Ostrava,
Nakladatelství Albatros, Amin, spol. s r. o., STARP, spol. s r. o., a za fi-
nanční podporu VAE Therm, spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm.
Co dodat? Snad jen poděkování všem soutěžícím za účast a jejich trpě-
livému pedagogickému doprovodu za hodiny přípravy i perfektní pre-

zentaci na jednotlivých stanovištích.
Abychom byli zcela objektivní, je třeba si přiznat, že je přece jen v příš-
tích ročnících co vylepšovat. K úplné spokojenosti totiž chyběla o něco
snadnější doprava. Umíte si představit, jak to dopadlo, když se na za-
stávce sešlo více družstev a všechna se potřebovala dostat včas na start.
A tak si pro příští rok dáváme tichý závazek, že s tím musíme něco udě-
lat. Na závěr bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se
na celé realizaci podíleli. Foto a text: Mgr. Květa Děrdová
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ZŠ Břidličná žije přírodními vědami
Ve čtvrtek 14. května se žáci z Břidličné zúčastnili devátého ročníku
studentské soutěže nazvané Věda je zábava, pořádané Přírodovědec-
kou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 
Pochlubili se hned dvěma pracemi zaměřenými na pozorování a ná-
slednou ochranu přírody. Žáci přírodovědného kroužku SK Břidličná
z 9. A Karolína Hricová, Marie Paličková, Marie Zaoralová, Nela
Zbořilová a Robin Kopečný představili práci nazvanou Druhová di-
verzita živočichů v uměle vytvořených vodních nádržích. V tvrdé kon-
kurenci sedmi nejlepších prací z celé ČR zaměřených na životní pro-
středí se probojovali na 1. místo. A aby toho holky – Karolína, Nela
a Kateřina Mihálová neměly málo, rozhodly se ještě také zabojovat ve
třetím, finálovém kole chemické soutěže Labyrint, do kterého se do-
stalo jen deset nejlepších chemiků z ČR. 
Výsledky svého pozorování úspěšně prezentovala i druhá skupina, žá-

ci Adéla Poláčková, Jakub Ujfaluši, Zdeněk Válek, Anna Hromadová,
Eva Horňáčková, Lukáš Válka a Eliška Hánová z 6. A. Tito nadějní
badatelé se zaměřili na výskyt lišejníků v Břidličné a okolí v práci na-
zvané Lišejníky jako indikátory čistoty ovzduší. Přestože byli nej-
mladší ze všech účastníků, neztratili se. I oni si odváželi diplom – za
krásné 3. místo. 
Na skvěle připravené soutěžní konferenci, jejímiž hlavními atributy
byly přátelské prostředí a zdravá dávka soutěživosti, se všichni obo-
hatili o poznatky a zážitky a mnozí navázali i nová přátelství. A co je
hlavní, podle vlastních slov získali i zcela nový pohled na tolik obá-
vané a často zatracované přírodovědné obory, jako jsou biologie, che-
mie a fyzika. To je podle nás tím největším vítězstvím celé akce. Proto
děkujeme kolektivu pedagogů Přírodovědecké fakulty UP Olomouc,
kteří ji pořádají, a těšíme se na další ročníky. Mgr. Květa Děrdová

Big Boss hostem třetího Bugrfestu
Třetí ročník Bugrfestu, který se konal 9. května ve Staré Vsi, máme za
sebou a opět můžeme říci, že se nadmíru vydařil. Nejenže přálo počasí,
ale ani fanoušci nezklamali a do malé vísky dorazilo cca 330 metalo-
vých hlav včetně VIP a kapel.
Bohužel kvůli zdravotním problémům bicmena se omluvili Made by
Zero, takže celý festival otevřeli Draco Hypnalis. Poté už to vřelo a na
death metal v podání Cranial Carnage se pařilo pod pódiem.
Následovali Doomas a deathmetalová mašinérie Tortharry. 
Před devátou došlo na očekávané a na pódium staroveského kina vy-
stoupil Big Boss s legendou Root, která rozjela zvukově výborný set.
Fanoušci se pak uklidnili u Lunatic Gods, aby je ve finále dorazili os-
travští Nahum.
Opět se ukázalo, že Bugrfest má smysl, když do tak malé dědiny, jako
je Stará Ves, dorazí metalisti v podstatě ze všech koutů Moravy i z da-
lekých Čech. Veškeré poděkování na http://bugrfest.pise.cz. Děkujeme
za přízeň a za rok v květnu na Bugrfestu vol. IV! Marek Pavlík

Big Boss, nesmrtelná ikona tuzemské scény a zároveň nejstarší aktiv-
ní blackmetalový zpěvák snad v celé Evropě Fota: Deathr

Hlavní blackmetalová legenda festivalu – kapela RootPořadatelé bratři Pavlíkovi s Big Bossem

Dětský den a kácení májky v Tvrdkově dne 30. května ve 14:00
Připravili jsme pro vás:

Těšíme se na všechny – malé i velké!
Srdečně zvou pořadatelé

HUDBU – OBČERSTVENÍ – KOLO ŠTĚSTÍ

HASIČSKOU TECHNIKU 14:00–16:00 SKÁKACÍ HRAD 14:00–18:00 MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
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DûkanÛv správce
Franz Groß se narodil v Holãovicích ve
Slezsku jako syn bohatého mlynáfie. Pouze
Großovi rodiãe a obyvatelé domu byli kato-
líci; zbytek vesnice byl evangelického vyzná-
ní.
Franz je‰tû nebyl na svûtû a jeho rodiãe slo-
Ïili slib, Ïe pokud bude oãekávané dítû chla-
pec, stane se knûzem.
K velké radosti rodiãÛ se skuteãnû narodil
syn.
KdyÏ povyrostl, pfii‰el do mûsta, studoval
a musel, aÈ chtûl nebo nechtûl, vstoupit do
knûÏského stavu.
Po vysvûcení na knûze pfii‰el do R˘mafiova,
kde slouÏil svou primici.2 Netrvalo to dlou-
ho, stal se kaplanem a po nûkolika letech
pfievzal od dûkana Palma celé hospodáfiství.
JelikoÏ beztak více tíhl k selskému stavu neÏ
k duchovnímu povolání, byl zcela ve svém
Ïivlu a jako správce farního majetku se cítil
velmi dobfie, k tomu také náleÏel ‰tolov˘ po-
platek a taxy s v˘jimkou velkého smuteãní-
ho prÛvodu.
Zpustlému hospodáfiství se nyní dafiilo úpl-
nû jinak.
Kaplan v‰e rozdûlil podle praktick˘ch zásad,
hlídal a kontroloval zamûstnance; nikdo ho
nemohl po‰kodit nebo okrást, neboÈ byl
vÏdy mezi dûlníky. Sám také pfiiloÏil ruku
k dílu a svou pfiítomností a pfiíkladem dosta-
teãnû pobízel ostatní, takÏe v‰e ods˘palo 
– zkrátka v‰echno nyní ‰lo ve zcela jiném
taktu! – 
Pozemky byly fiádnû a ve správn˘ ãas obdû-
lány, takÏe se staly v˘nosn˘mi, coÏ umoÏni-
lo dobrou sklizeÀ. V dobû Ïní kaplan pomá-
hal vázat snopy, a kdyÏ byla nouze, sváÏel
s koÀmi obilí.
VÏdy jednal hbitû a uÏiteãnû. Takov˘ byl ta-
ké v kostele bûhem obûtování pfii m‰i, pro-

to v zimû lidé rádi vidûli, Ïe slouÏí ranní m‰i,
neboÈ s ní byl za ãtvrt hodiny hotov! Nûjak˘
pánbíãkáfi ho kvÛli tomu nejspí‰ udal, a tak
byl kaplan pro‰etfien, on v‰ak pfii té pfiíleÏi-
tosti odslouÏil m‰i stejnû rychle jako obvy-
kle, aniÏ by nûco vynechal. Díky jeho Ïivé-
mu a energickému temperamentu mûli
k nûmu jeho slouÏící, obzvlá‰tû mládeÏ, 
úpln˘ respekt; pfiece jen to byl dobr˘ zpo-
vûdník. – 
Vá‰nivû rád koufiil tabák a v mlad‰ích letech
hrál karty, ãímÏ ãasto strávil celé noci.
V dfiívûj‰ích dobách patfiily Jamartice k r˘-
mafiovské farnosti. Je‰tû za ãasÛ císafie
Josefa obdrÏeli Jamartiãtí svolení postavit si
vlastní kostel. Obec se potom domluvila s r˘-
mafiovsk˘m dûkanem, Ïe jim dá k dispozici
duchovního ke konání kázání a bohosluÏeb
po v‰echny nedûle a svátky. Sami mu vÏdy
obstarali dopravu do Jamartic a v‰echny
platby hradili r˘mafiovskému dûkanátu, coÏ
se dûje je‰tû dnes.
Tak jednou pfii‰la fiada na milého správce
Franze Große. On v‰ak celou noc ze sobo-
ty na nedûli hrál karty.
NuÏe nejdfiíve musel slouÏit ranní kázání ve
farním kostele v R˘mafiovû, teprve potom jel
do Jamartic, kde mûl kázání a následnû slav-
nostní m‰i. Pfii ní ho ale pfiemohl spánek,
takÏe se pfii pfiedãítání evangelia opfiel o ol-
táfi a pfiitom usnul.
Kostelník Messner k nûmu okamÏitû pfiispû-
chal a zalomcoval jeho paÏí; pan kaplan se
sice opût zvedl, ale je‰tû rozespal˘ sedûl
u hráãského stolu v hostinci, neboÈ zvolal:
„Pas!“
Nato se rychle probudil. Známé zvolání
z karetní hry ale usly‰eli mnozí pfiítomní, pro-
toÏe kostel byl mal˘.
Ti, ktefií sedûli nejblíÏe oltáfii, byli jeho pfiáte-
lé, totiÏ soudce a pfiísedící, a tak díky nim zÛ-

stala pfiíhoda (skandál) utajena a ostatním li-
dem vymluvena.
Pozdûji jednou pfiece, zrovna v dobû skliznû,
vynechal pfii slavnostní m‰i obûtování, coÏ se
mnoh˘m bigotním lidem nelíbilo, a proto si
stûÏovali u dûkana. Ten jim pfiislíbil, Ïe si s ka-
planem promluví. S touto údajnou dÛtkou
se musela deputace spokojit. Oni si to v‰ak
dobfie zapamatovali a vyãkávali na dal‰í pfií-
leÏitost, aby kaplanovi zavafiili.
Oãekávan˘ pfiípad se udál následujícího ro-
ku, kdyÏ mûl kaplan pfiedmûstsk˘m slouÏit
prÛvod na svátek BoÏího tûla. ProtoÏe v‰ak
zrovna bylo ‰patné poãasí, moc se mu do
toho nechtûlo, a proto si lidé stûÏovali
u konzistofie.
Tato záleÏitost probudila i bigotní jamartické
obãany, ktefií se pfiidali ke stíÏnosti, a tak mu-
sel dobr˘ pan kaplan sloÏit pokutu 300 zla-
t˘ch konvenãní mûny, coÏ ho velmi mrzelo,
a k tomu dostal písemnou dÛtku.
Od té doby si dával dobr˘ pozor v oné ob-
ci prorokÛ, kde lidé ze samé svatosti sly‰í trá-
vu rÛst a blechy zpívat – jak se vyjádfiil –, aby
nepfiipustil nebo nedûlal nic, co by u nich
vzbudilo pohor‰ení: také R˘mafiovsk˘m
slouÏil prÛvod na svátek BoÏího tûla, i kdyby
mûly padat trakafie!
Ostatnû pronájmem velmi zbohatl, a kdyby
nevloÏil tolik penûz do domu, kter˘ dennû
nav‰tûvoval, byl by se stal velmi bohat˘m
muÏem.
Tím nejkrásnûj‰ím a nejlaskavûj‰ím rysem je-
ho povahy v‰ak byla láska a úcta ke star˘m
rodiãÛm, o které peãoval aÏ do konce jejich
Ïivota.
Administrátorem byl aÏ do roku 1843, kdy
do R˘mafiova pfii‰el nov˘ dûkan Josef
Scholz, rodák ze ·umperku, jenÏ se sám sta-
ral o hospodáfiství, a Franz Groß ode‰el do
penze; zemfiel roku 1845.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1Primice = první m‰e novû vysvûceného knûze (pozn. red.)

Vzpomínka na pana učitele Vojtěcha Piňose a jeho odkaz
Často a rád vzpomínám na jednoho z nejlepších učitelů, kteří později
v mém životě ovlivnili mou profesní dráhu, na pana učitele Vojtěcha
Piňose. Právě on nás zasvětil do tajů biologie a současně nás vedl
v předmětu, který se tehdy nazýval pozemky. Rád vzpomínám i na prv-
ní výzkumné výpravy, kdy jsme jezdili se speciální sondou měřit hloub-
ku rašelinišť ve Stříbrných Horách.
Pocházím ze sedmi dětí a můj tatínek byl po celý minulý režim soukro-
mým zahradníkem. Nikdy nepoužíval žádné agrochemikálie, ale hlav-
ně kvalitní kompost, zelené hnojení, koňský hnůj pod okurky a kvalitní

uleželou chlévskou mrvu. Pravda je taková, že tatínek nebyl za svých
80 let života ani jednou vážně nemocen. Jedno staré čínské přísloví pra-
ví, že nejšťastnější je ten člověk, který je zahradníkem. V případě mého
tatínka to byla skutečnost.
Každé jaro po tzv. zmrzlých nám tatínek vozil přísadu, kterou jsme pod
vedením pana učitele Vojtěcha Piňose sázeli a starali se o ni. Dělo se tak
na školní zahradě, která byla později převedena pod Technické služby
a za ředitelování pana Ing. Petra Kloudy jeho nesmyslným rozhodnutím
zrušena. Na můj dotaz, proč dělá takovou nepředloženost, odpověděl,
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Pozoruhodná místa na Rýmařovsku - 2. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž jsme vybrali čtrnáct
z nich. Mnoho z vás, čtenářů, si teď asi řekne, že uhádnout je bude jed-
noduché, vždyť kdo by neznal třeba Rešovské vodopády, rozhlednu
v Nové Vsi či skalní masiv na Rabštejně. Ale opak bude pravdou.
Vybrali jsme tentokrát méně známá přírodní zákoutí a pozoruhodná
místa, která byste v internetových fotogaleriích možná nenašli. Do na-
šeho okruhu jsme nad rámec Rýmařovska tentokrát zařadili i Karlovu
Studánku a její okolí. 
Připomeňte si čtrnáct zajímavostí našeho regionu prostřednictvím soutě-

že a nechejte se třeba inspirovat k výletu. Všem soutěžícím přejeme ne-
jen příjemné zážitky při putování jesenickou přírodou a Rýmařovskem,
ale také úspěch v soutěži při poznávání jednotlivých zadání.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je mů-
žete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 14 s foto-
grafií vyjde v RH č. 23/2015 v pátek 18. prosince. Kupóny můžete za-
sílat jednotlivě nebo všechny najednou do 7. ledna 2016. Jména výher-
ců budou uveřejněna 15. ledna 2016 v prvním vydání RH příštího roku.
Hodně štěstí v soutěži přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 2
Jméno a příjmení

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

.......................................................................................................
Telefon

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

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

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

✃

Po cyklostezce jako na houpačce
Když jsem 7. května od Penny vyrazila do Janovic, byl nádherný
den. Šla jsem pomalu a doufala jsem, že potkám na nové cyklostez-
ce nějaké cyklisty. Z protisměru přijela jedna paní, ale pak celou ce-
stu už nikdo. Zato po silnici projelo několik cyklistů v trikotech
a s helmami rychlostí závodníka. Chtěla jsem se zeptat, proč neje-

dou po cyklostezce, ale byli daleko ode mě a rychle pryč!
Při chůzi jsem poznala také možný důvod proč! Silnice vede pěkně v ro-
vině, ale cyklostezka jako na houpačce, nahoru dolů! Neměla být také
v rovině? To už by dalo více práce i více nákladů, jenže starší lidé na ní
budou těžko jezdit, když se po ní hůře jezdí než po rovné cestě. Kdo tudy
už prošel nebo projel? Stezka ve-
de jen do Janovic a s velkými 
úseky nepřizpůsobenými cyklis-
tům, ti musí slézat z kola a projít.
Všude, kde jsem byla návště-
vou, byly cyklostezky v rovině,
a to i v horských městečkách!
Myslím, že se ta naše moc ne-
vydařila! Ale myslet znamená
nevědět nic! Proto přeji, aby
každý, kdo po ní pojede, měl
z ní radost a byl spokojený
s touto prací. Není určená přece
pro chodce, ale cyklisty! Tak
šťastnou cestu, přátelé mladí,
malí i starší, pohodovou cestu
bez úrazu!               Fota a text:

Olga Schreiberová

že si přece veškerou zeleninu a přísadu koupíme.
Na posledním zastupitelstvu jsem se dověděl, že bude město Rýmařov
otvírat novou kompostárnu. Jako syna zahradníka mne ihned napadlo,
že nejlepší využití kompostu je právě v zahradnictví. Navrhuji proto pa-
nu Ing. Petru Kloudovi, aby obnovil to, co svého času jako ředitel
Technických služeb svým nekompetentním rozhodnutím zrušil – měst-
ské zahradnictví, a rozdal to nejcennější, co se v přírodě nachází a co
nás všechny živí, co se tvoří tisíce let – půdu. Toto obnovené zahrad-
nictví zaměstná značné množství nezaměstnaných a hlavně město bude
mít zeleninu z místních zdrojů a dostatek přísady na zkrášlení veřejných
prostranství.
Jako poradce slušného (honosně nazývaného ekologického) zemědělství
se marně snažím prosadit projekt postupného zavádění biopotravin do
předškolních a školních stravovacích zařízení jako součást primární pre-

vence zdravotního stavu našich dětí. Požádal jsem nejvyšší ústavní čini-
tele včetně prezidenta o převzetí záštity nad tímto projektem, bohužel
s negativním výsledkem. Pokud se to netýká těchto pánů osobně, jako
v případě zesnulého ministra zemědělství Ing. Josefa Luxe, který se stal
zastáncem ekologického zemědělství v okamžiku, kdy sám onemocněl
akutní leukémií, nemají o zdraví těch, kteří je volili, opravdový zájem.
Smutnou skutečností zůstává, že i stávající ministr zemědělství, profesí
rostlinolékař, nemá zájem si vyslechnout argumenty pro zavedení výše
uvedeného projektu do života, přestože je křesťan a otec čtyř dětí.
Doporučuji proto všem politikům na všech úrovních pravidelné návště-
vy dětských onkologických oddělení fakultních nemocnic. Potom se
možná probudí a budou konat!

Ing. Josef Švéda, poradce slušného, ekologického zemědělství 
našich předků a angažovaný občan Rýmařova
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Akce hradu Sovince

Účinkují:
Divadelní a šermířská společnost BAŠTÝŘI
– vyhlášená moravská skupina na Sovinci
poprvé s pohádkou Zachraňte princeznu

a s premiérou humorné veršované povídky
Hrdinové z donucení

Fantastické profesionální jihočeské divadlo 
JÁ TO JSEM

– na Sovinci podruhé, tentokrát s pohádkou
Královská moudrost a Kolotoč pohádek

Divadlo jednoho herce VÍŤA MARČÍK
a Eliščiny pohádky

Brněnská skupina šermu 
CAVALIERI MORAVI 

– na Sovinci poprvé s šermířskou 
pohádkou Táhni zpátky do pohádky 

a s premiérou šermířské pověsti 
Závisti navzdory

23. a 24. května Kolotoč prima pohádek
Den dětí na pohádkovém hradě

Akce se zárukou vysoké kvality programu!

Dobové hry, soutěže a rytířský turnajíček, bohatý celodenní pohádkový program

Kulturní akce a výstavy sezóny 2015
1. – 31. 5. Oděvy pěti století VIII (výstava)

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

30. 5. Jak se lidé odívali – cyklus přednášek
13. – 14. 6. Kašpárek ze skalního hradu – loutkářská pouť

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

4. 7. Pradivadlo – Člověk z kraje La Mancha (od 20:00)

6. 6. – 30. 9. Silvan Omerzu – loutky (výstava)

Změna programu vyhrazena. 
Podrobnosti na webových stránkách Muzea v Bruntále

(www.mubr.cz)

Historická posádka Špinavci, spolek přátel hradu Sovince, 
připravuje:

Pro tento rok připravujeme úplně nový program, na kterém se bu-
dou podílet ti nejlepší kumštýři z České republiky.
Hlavním lákadlem sezóny by se měla stát nově zpřístupněná nauč-
ná stezka po hradbách Sovince s podzemní chodbou, do které 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

Užitečná informace

Splácet půjčku hotově? Zaplatíte dvojnásobek!
KdyÏ potfiebujete rychle pÛjãit peníze, jistû oceníte
moÏnost dostat na ruku hotovost hned pfii podpisu
smlouvy. Tím si ov‰em urãíte i zpÛsob splácení, kte-
r˘ zdaleka tak v˘hodn˘ není. V takzvaném hoto-
vostním reÏimu splátek nakonec poskytovateli úvû-
ru zaplatíte jednou tolik, kolik jste si pÛjãili. 
Už jste někdy slyšeli o hotovostním režimu
splátek? Ačkoliv je běžnou praxí splácet spo-
třebitelské úvěry měsíčně a bezhotovostně,
není to pravidlem. „Hotovostní režim určuje
vedle způsobu čerpání peněz i způsob spláce-
ní, který představuje osobní výběr splátek
v hotovosti obchodním zástupcem poskytova-
tele úvěru. Výběrčí za vámi bude chodit domů
a inkasovat jednotlivé splátky jednou týdně,
neboť interval splátek je týdenní,“ říká Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Provident Financial, s. r. o., takovýto režim
smlouvy nabízí a vy si jej můžete zvolit. Ale
rozhodně to není zadarmo. Při půjčce ve výši
18 000 korun činí cena za hotovostní inkaso
splátek přes 10 000 korun. Po započtení dal-
ších účtovaných nákladů, jako jsou úrok a po-
platek za administrativní činnost, ve výsledku
zaplatíte 36 600 Kč. V porovnání s tím, co jste
si půjčili, tedy vracíte jednou tolik. Přitom
roční procentní sazba nákladů (RPSN), která
ukazuje nákladnost úvěru za rok, při 100 tý-
denních splátkách činí 49,7 %. Tolik ovšem
zaplatíte v případě, že splácíte úvěr na účet
společnosti. Poplatek za hotovostní režim
splátek totiž není do RPSN zahrnut.
Hotovostní režim sice nepatří k nejběžnějším
způsobům splácení a spotřebitel si jej nemusí

zvolit. „Poplatky za splátky v hotovosti by ale
měly být zahrnuty mezi náklady spojené 
s úvěrem, aby se každý mohl informovaně roz-
hodnout. Kdyby smluvní informace obsahova-
ly dvě RPSN, málokdo by dal dobrovolně
přednost hotovostnímu inkasu před ekonomic-
ky nenáročnou bezhotovostní variantou,“
konstatuje Lukáš Zelený. Jedinou výhodou je
zde okamžité vyplacení půjčky na ruku, za-
tímco u bezhotovostního režimu si pár dnů
počkáte na připsání částky na váš účet. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Strašák exekuce – kdy se obávat návštěvy exekutora?
Mnoho lidí se domnívá, Ïe pokud nezaplatí dluh, na-
pfiíklad kupní cenu ãi splátku úvûru, znamená to, Ïe
u nich doma mÛÏe kdykoliv zazvonit exekutor. To je
ov‰em mylná pfiedstava. Za jak˘ch podmínek mÛÏe
dojít k exekuci a jak se v takové situaci zachovat?
Exekutoři a exekuce nemají v obecném pově-
domí moc dobré jméno. Poslat na někoho 
exekutora ale není tak jednoduché, jak se na
první pohled může zdát. „Aby mohl exekutor
jednat, musí mít věřitel takzvaný exekuční ti-

tul. Tím je často pravomocný platební rozkaz
nebo rozsudek. Ve většině případů tedy musí
před samotnou exekucí proběhnout řízení
před soudem, kde má dlužník právo se hájit
a dluh zpochybnit,“ vysvětluje Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu.
Na základě platného exekučního titulu si vě-
řitel vybere exekutora. Výhodnější pro něj
bývá obracet se na velké úřady, které mají vy-
soké procento úspěšnosti ve vymáhání, i kdy-

by sídlily na druhém konci republiky.
Dlužník pak ale kromě svého dluhu musí pla-
tit i cestovní výdaje exekučního vykonavate-
le. Proto se v současné době diskutuje o změ-
ně pravidel pro určení příslušného exekutora.
Exekutor poté zašle soudu návrh na zaháje-
ní exekuce. Jsou-li všechny náležitosti v po-
řádku, soud jej formálně pověří a nařídí sa-
motnou exekuci na dlužníka. Ten pak do 15
dnů dostane vyrozumění o zahájení exekuce
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Pozor na podvodné nabídky ubytování
Chcete si objednat ubytování po internetu? Buìte 
opatrní. Podvodné nabídky ubytování mohou b˘t po-
mûrnû sofistikované a tûÏko odhalitelné. Podvodníci
zneuÏívají i velké seriózní servery zprostfiedkující
ubytování. Jak pfiedejít nepfiíjemnému pfiekvapení
a finanãním ztrátám?
Představte si tuto běžnou situaci: vybíráte si
z internetových nabídek ubytování, klikáte
z jednoho webu na druhý, až se dostanete k in-
zerátu na příjemně vypadající a cenově výhod-
ný penzion. Jeho popis si přečtete a fotografie
prohlédnete díky přiloženému odkazu na seri-
ózní server, který zprostředkovává ubytování
přímo mezi zákazníkem a ubytovatelem. Na 
e-mailovou adresu uvedenou v původním inzerá-
tu zašlete objednávku s termínem a následně dle
e-mailových instrukcí pošlete bankovním převo-
dem peníze. Jenže pak komunikace ustane.
Takový případ zažila Češka, která po krátkém
pátrání zjistila, že údajný podnikatel inzerující
ubytování v luxusních chatách v Alpách byl ve
skutečnosti podvodník. „Jako referenční od-

kaz pro svoji fiktivní nabídku zneužil web vel-
ké irské společnosti, která pobyty seriózně
zprostředkovává pro reálné ubytovatele.
Penzion daného jména tedy existuje, ale ná-
vštěvu této zákaznice rozhodně nečekal. Za do-
mnělé ubytování přitom spotřebitelka zaplatila
bankovním převodem na účet ve Velké Británii
1 450 eur, tedy přes 40 000 korun,“ uvádí
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. Naděje dostat peníze zpět není u inter-
netových podvodníků většinou velká, nicméně
je možné takový podvod nahlásit britské poli-
cii na jejím serveru www.actionfraud.po-
lice.uk. 
Jedinou možností, jak se podobných případů
vyvarovat, je obezřetnost. „Spotřebitelka by
možná podvodu předešla, kdyby si přečetla
podmínky zprostředkovatelského serveru. Ten
totiž podobným situacím předchází tak, že veš-
kerá komunikace s ubytovatelem se má ode-
hrávat pouze přes jeho web, nikoli e-mailem
mimo prostředí webu. A úhrada ubytování má

proběhnout prostřednictvím jeho platební brá-
ny, nikoli bankovním převodem na účet fyzické
osoby ve Velké Británii,“ vysvětluje Tomáš
Večl, ředitel Evropského spotřebitelského
centra při České obchodní inspekci.
V každém případě je vhodné zjistit si na inter-
netu ohlasy jiných ubytovaných, ověřit si pra-
vost e-mailového spojení a také to, komu pří-
padně máte převodem zaslat peníze. „V e-ma-
ilu s podrobnostmi pro transakci stálo, že jde
o platbu přímo zprostředkovatelské společnos-
ti, jako majitel účtu ovšem byla uvedena fyzic-
ká osoba. Než uhradíte jakoukoli částku, do-
poručujeme do ubytovacího zařízení i zavo-
lat,“ říká Lukáš Zelený. 

Vanda Jarošová, Ondřej Tichota, 
Lukáš Zelený, dTest

Zajímavosti z přírody
Naše violky

Známe je snad všichni, jsou krásné a je na ně li-
bý pohled. Violky (lidově fialky) zpestřují naši
přírodu vícerými druhy. Jako první se po zimě,
v nižších polohách už ve druhé půli března,
probouzí violka vonná (Viola odorata), kterou
poznáte podle temně fialových květů. Zdobí
světlé lesy, háje, zarostlé stráně i okraje cest.
Jako léčivka je známá odedávna, její kořeny
obsahují saponin – čajový odvar vyvolává nu-
cení na zvracení. Málokdo ví, že listy mohou
být dochucovadlem k zeleným salátům a že
jedlé jsou i květy. Ty se ale spíše využívají
k výrobě parfémů. Vůně violky vonné je neo-
dolatelná, je však mezi ostatními jediná, která
voní.
V dubnu až květnu se v listnatých a smíšených
lesích setkáváme se dvěma podobnými druhy
violek. Je to violka lesní (Viola sylvatica) a vi-
olka Rivinova (Viola riviniana). Jak oba druhy
rozlišit? Doporučuji opatrně obrátit jejich květ
a podívat se na ostruhy. Violka lesní má ostru-
hu fialovou, violka Rivinova bělavou.
Bělavou až nažloutlou ostruhu má také violka
psí (Viola canina). Tu ale poznáte podle větších
bleděfialových květů a kromě světlých lesů
a křovin ji často spatříte i v příkopech a na kraj-
nicích cest. Ostruha violek funguje jako nádrž-

ka pro nektar, který láká opylující hmyz.
Za violkou bahenní (Viola palustris) se však
musíme vydat na úplně odlišná stanoviště, jak
napovídá její název. V ohromném množství se
vyskytuje např. na Skalském rašeliništi, ale ob-
sazuje také některé mokřiny či prameniště.
Mezi našimi violkami je jedna z nejmenších.
Ne všechny fialky jsou fialové. Violka trojba-
revná (Viola tricolor) kombinuje ve svém kvě-
tu fialovou, bělavou a žlutou. Setkáme se s ní
na polích, zahradách a tu a tam i na podhor-
ských loukách. Jí podobná je violka rolní
(Viola arvensis), která je však velmi hojná (lou-
ky, pole, pastviny, náspy, kolejiště). Má dva
poddruhy; zmíněný druh má žlutý květ, violka

rolní nejmenší (V. a. ssp. minima) má květ ble-
dý se žlutou skvrnou a najdeme ji spíše v niž-
ších polohách.
Za violkou žlutou sudetskou (Viola lutea ssp.
sudetica) se naopak musíme vydat do hor, až na
bezlesé louky, kde její velké žluté květy může-
me obdivovat v letních měsících. Je to vzác-
nější druh, v České republice roste jen
v Hrubém Jeseníku, na Králickém Sněžníku,
v Beskydech a Krkonoších. Violka sudetská
a violka žlutá, rozšířená v západní Evropě, pat-
ří ke zdrojům, z nichž byly vyšlechtěny vel-
kokvěté zahradní macešky. Pro některé odrůdy
macešek byly výchozími druhy violka trojba-
revná a ostruhatá.
Čistě žlutá je také violka dvoukvětá (Viola bif-
lora), avšak mnohem drobnější květem i vzrůs-
tem. Patří mezi horské rostliny, ač ji nacházíme
už ve výškách kolem 800 m. Podél horských
toků však stoupá až do alpinského stupně.
Můžete ji spatřit od května do srpna např. na
horním toku Podolského potoka (Žďárský žleb
i níže) nebo na naučné stezce Bílá Opava.
Takže až půjdete na vycházku, dívejte se i blí-
že kolem sebe. Nakonec – ony to nejsou jen vi-
olky, které potěší náš zrak. 

Foto a text: Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov

a od této chvíle nesmí se svým majetkem na-
kládat. 
Zároveň exekutor pošle dlužníkovi výzvu
k dobrovolnému zaplacení dluhu do 30 dnů.
Zaplacením v této lhůtě může dlužník ušetřit
na nákladech, které se odvíjejí jak od výše
dlužné částky, tak od úkonů, které exekutor
a jeho úřad podnikne.
Další postup je čistě v rukách exekutora. Ten
by měl jednat především rychle a účelně, aby
chránil práva všech účastníků, tedy věřitele
i dlužníka, kterému nemají vznikat zbytečné
škody. Bohužel, praxe bývá často jiná.

Jakmile exekutor posoudí možnosti, vybere
nejlepší způsob, jak exekuci provést, a vydá
exekuční příkaz. I věřitel může navrhnout, ja-
kým způsobem se má exekuce provést, sdělit
exekutorovi, kde je dlužník zaměstnaný a od-
kud mu například pravidelně chodí peníze
nebo kdo by mohl dlužit samotnému dlužní-
kovi.
Co by měl dlužník dělat? „Základem je mít
přehled o své právní situaci a aktivně pro-
blém řešit. Nesdělovat adresu pobytu či ne-
přebírat zásilky se nevyplatí. Většina rozhod-
nutí může být doručena takzvanou fikcí

a z pohledu zákona je jedno, zda se s nimi
dlužník seznámil. Soud doručuje do místa po-
sledního známého bydliště, většinou toho tr-
valého, uvedeného v registru obyvatel.
Aktivní věřitel a exekutor si ale dají větší prá-
ci zjistit, kde se dlužník skutečně nachází,“
upozorňuje Lukáš Zelený.

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Violka psí
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Sport

Rýmařovský desetiboj před branami finále
Třemi disciplínami pokračovala celoroční soutěž rýmařovských de-
setibojařů. V sobotu 21. března, tedy na první jarní den, vládlo poča-
sí, které lákalo spíše k venkovním pohybovým aktivitám. Desetibo-
jaři si však dali dostaveníčko u zelených stolů v tělocvičně na Ná-
rodní ulici. Pod vedením hlavního organizátora teto disciplíny Josefa
Vosyky a jeho syna Jakuba svedli napínavé souboje, ze kterých vyšli
vítězové jednotlivých kategorií:
Muži A: Vavřička Tomáš Hnilo Jan Holub Pavel
Muži B: Rektořík Bronislav Vosyka Josef Pán Vladimír
Muži C: Orlík Václav Volek Ivo Lachnit Jaroslav
Ženy A: Sekáčová Jana Hřívová Karolína Mácková Eva
Ženy B: Továrková Andrea Chodurová Lenka Svatoňová Hana
Ženy C: Kolářová Pavla Sovišová Eva Jurášová Alena
Opravdu aprílové počasí čekalo na desetibojaře při další disciplíně –
vrhu koulí v sobotu 18. dubna. Ranní sněhová nadílka nevěštila prá-
vě nejteplejší počasí, ale desetibojaři se nezalekli a absolvovali tuto
disciplínu, byť v čepicích a rukavicích. Málo platná byla podpora
Jardy Hofmana, který opět zvládl přípravu i organizaci disciplíny na
jedničku. Motivoval soutěžící výzvou „Slivovičku máš, když svůj
výkon překonáš“. Tato zůstala téměř nevyslyšena, pouze výkon
Aleny Jurášové byl o 18 cm lepší než v loňském roce, a tak byla od-
měněna douškem lahodného hřejivého moku. Pořadí v této disciplí-
ně bylo následující: 
Muži A: Veislík Pavel Toman Karel Soviš Jakub
Muži B: Glacner Miroslav Rektořík Bronislav Jaroš Jiří

Muži C: Křimský Lubomír Volek Ivo Horáček Jan
Ženy A: Žáková Marcela Metelková Lenka Hřívová Karolína
Ženy B: Grenarová Eva Míčková Markéta Cicková Marta
Ženy C: Jurášová Alena Sovišová Eva Kolářová Pavla
V pátek 15. května již opět počasí desetibojařům přálo, slunečné
a teplé provázelo v pořadí devátou disciplínu – skok daleký. O napí-
navé souboje nebyla nouze a mnohdy o lepším umístění rozhodova-
ly centimetry. Kdo vyšel ze soubojů nejlépe?
Muži A: Toman Karel Holub Pavel Soviš David
Muži B: Bodlák Aleš Štanglica Jiří Glacner Miroslav
Muži C: Svedoník Josef Volek Ivo Hofman Jaroslav
Ženy A: Metelková Lenka Kutová Šárka Gromusová Barbora
Ženy B: Továrková Andrea Cicková Marta Míčková Markéta
Ženy C: Jurášová Alena Dokládalová Bož. Sovišová Eva
Poslední disciplínou, která desetibojaře čeká, je běh na 60 m, který se
koná v pátek 12. června od 16:30 na atletickém hřišti u ZŠ na ulici 
1. máje.
A jaké je celkové pořadí před závěrečnou disciplínou?
Muži A: Toman Karel Gromus Tomáš Holub Pavel
Muži B: Rektořík Bronislav Štanglica Jiří Bodlák Aleš
Muži C: Volek Ivo Hofman Jaroslav Svedoník Josef
Ženy A: Metelková Lenka Mácková Eva Hřívová Karolína
Ženy B: Míčková Markéta Grenarová Eva Chodurová Lenka
Ženy C: Jurášová Alena Sovišová Eva Kolářová Pavla

Alena Jurášová

Běžci z Rya se zúčastnili dalších vytrvalostních závodů
V sobotu 18. dubna se v Pardubicích konal 10. ročník Pardubického vi-
nařského půlmaratonu za účasti našich závodníků – Běžců z Rya 
– Jiřího Štanglici st., Jiřího Štanglici ml., Karla Stržínka, Martiny
Matulové a Lídy Glacnerové. Závod byl zároveň mistrovstvím České
republiky mužů a žen v půlmaratonu.
Rovina bez většího převýšení přilákala na trať 21,095 km a 10 km na 
1 600 závodníků z celé republiky i ze zahraničí. Velice dobře zorganizo-
vaný závod se běžel jako dva okruhy pro půlmaratónskou trať, respekti-
ve jeden okruh pro 10kilometrový závod. Vzhledem k dobrým povětr-
nostním podmínkám si všichni naši borci doběhli pro osobní rekordy.
Dalším závodem Běžců z Rya byl Pražský maraton, který je součástí
běžeckého seriálu RunCzech. Závod, který proběhl již ve 21. ročníku,
si za dobu své existence vybudoval neotřesitelnou pozici v kalendáři
světových maratonů.
Z našeho klubu Běžců z Rya se ho zúčastnili Ivan Soviš a Jan Soviš,
oba v excelentní, zlaté skupině běžců PIM King (absolvovali totiž úpl-
ně všechny ročníky tohoto maratonu), Karel Stržínek, který svou se-
dmou účastí letos vstoupil do bronzové skupiny PIM King, a čtvrtým
účastníkem byl Jiří Štanglica st. Všichni čtyři zažili na vlastní kůži, ja-
ké to je doběhnout do cíle maratonu – pocit, který se nedá převyprávět. 

Karel Stržínek

Fota: Božena Dokládalová a Rudolf Heisig

Běžci z Rya na Pražském maratonu Foto: archiv K. Stržínka
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Letní olympiáda dětí a mládeže – největší sportovní událost roku
Letní olympiáda dětí a mládeže se koná jednou za
čtyři roky. Jde o soutěž talentované mládeže kra-
jů ČR a již nominace závodníka na olympiádu je
velkým úspěchem. Každý kraj vybere na olympi-
ádu jen jednoho, nejúspěšnějšího sportovce v da-
né sportovní disciplíně.
O nominaci na olympiádu v soutěžích sportovní-
ho aerobiku bojovaly tři závodnice SK Studio
Sport a zdraví Rýmařov Amálie Vinohradníková,
Tereza Človečková a Šárka Pallová. Nominační
kritéria byla velmi přísná. Závodníci sportovního
aerobiku, ženy i muži, museli absolvovat tři no-
minační závody, ze kterých byl na olympiádu
jmenován nejlepší závodník z každého kraje ve
věkových kategoriích 8–10 let a 11–13 let.
Závodnice SK SSaZ Rýmařov byly úspěšné a zís-
kaly dvě nominace – Amálie Vinohradníková
v kategorii 8–10 let a Tereza Človečková v kate-
gorii 11–13 let. Šárka Pallová se v kategorii

11–13 let umístila na výborném druhém místě a je
náhradnicí družstva Moravskoslezského kraje.
Na letní olympiádě bude mít SK Studio Sport
a zdraví také trenérské zastoupení. Lydie
Mihálová byla nominována jako trenérka olym-
pijského týmu sportovního aerobiku Moravsko-
slezského kraje a Olga Človečková jako trenérka
olympijského týmu sportovního aerobiku Olo-
mouckého kraje.
Všem děvčatům, trenérkám a rodičům děkujeme
za dobře odvedenou práci a výbornou reprezenta-
ci sportovního klubu a města Rýmařova. 
Letní olympiáda dětí a mládeže proběhne v Plzni
od 14. do 19. června a některá sportovní zápolení
bude vysílat Česká televize. Držte rýmařovským
závodnicím pěsti – čeká je těžký boj s elitou spor-
tovního aerobiku ČR. Bližší informace najdete na
www.studiosportazdravi.cz. Foto a text:

Lydie Švédíková, předsedkyně SK SSaZ

Jiskra porazila Strahovice a podlehla Dolnímu Benešovu
V sobotu 10. května přivítali fotbaloví dorostenci Jiskry na svém
hřišti tým SK Meteor Strahovice. V prvním poločase byl k vidění ve-
lice pohledný fotbal. Tempo diktovali převážně domácí, kteří si vy-
tvářeli mnoho šancí, bohužel jako vždy chyběla přesná koncovka.
Ukázku produktivní ofenzivy tak předvedl soupeř. Jeho první váž-
nější útok skončil v 8. minutě gólem. Domácí to ale povzbudilo, ve
25. minutě našel Zifčák v malém vápně Tomečka a ten srovnal na 1:1.
Ve 33. minutě prošel Cabák sám středem hřiště, nabídl gólovou šan-
ci Kopečkovi a ten jí nepohrdl.
Druhý poločas začal pro domácí výborně, hned v úvodu se trefil pří-
zemní střelou Seifert a zvýšil na 3:1. Klidné vedení narušili hosté,
když využili nekoncentrovanosti domácích a po dvou akcích snížili
na 3:3. Rýmařovští už byli velice neproduktivní a do hry se dostáva-
li hosté. V 80. minutě se po jedné z mála pěkných akcí uvolnil po pra-
vé straně Zifčák a v pokutovém území byl nedovoleně zastaven.
Následnou penaltu proměnil Cabák a vrátil tak vedení na stranu do-
mácích. Jiskra tedy zvítězila 4:3.
V tomto zápase jsme měli více ze hry a kluci předváděli krásné akce,
škoda že je nedokázali využít a po hrubé chybě obrany pustili soupe-
ře do hry.
Sestava: Kubját – Urbánek, Cabák, Kováč, Raušer, Seifert, Vajdík,
Mitov 70‘ (Hořínek), Zifčák, Tomeček, Kopeček 60‘ (Beier).
O týden později, 16. května, odehráli dorostenci Rýmařova zápas na

hřišti Dolního Benešova. Jiskra se musela obejít bez některých hráčů
a hrála od začátku v deseti. V prvním poločase si vytvářela šance,
soupeře tlačila a hnala se za první brankou. Ve 42. minutě se dokázal
ve vápně nejlépe zorientovat Cabák a poslal Jiskru do vedení.
Ve druhém poločase dokázali domácí snížit, hosté to ale nezabalili
a snažili se strhnout vedení na svou stranu. To se jim povedlo 
v 63. minutě, když svou druhou branku po rohovém kopu vsítil
Cabák. Domácí se však nechtěli spokojit s prohrou a vyrovnali na
2:2. Hosté už nedokázali odpovědět, navíc v závěru utkání inkasova-
li další dvě branky a s tím prohru 4:2. 
Jsem více než znechucen tím, co předvedl pán z Benešova na lajně,
když deset minut před koncem pustil třímetrový ofsajd a nechal do-
mácí zvýšit na 3:2. Asi to „musel“ udělat, když viděl, jak naši kluci
Benešov válcují v deseti hráčích. Snad z toho má dobrý pocit a je na
sebe pyšný. Naši dorostenci se přesto nemají za co stydět. Hřiště
v Benešově je hodně velké a široké a hrát v horku v deseti od začát-
ku do konce nebylo pro naše kluky jednoduché, ale jejich nasazení
bylo úžasné.
Sestava: Kubját – Kováč, Skrutek, Zifčák, Seifert, Vajdík, Cabák,
Raušer, Tomeček, Urbánek.
Další utkání sehrají dorostenci doma 23. května proti Budišovu nad
Budišovkou.

Tomáš Durna, trenér

Řeči, řeči a zase jen řeči...
Po valné hromadě České unie sportu, která se konala poslední dubnovou
sobotu, byla potvrzena správnost před třemi lety nastoupené cesty této
naší restrukturalizované sportovní organizace. Rád bych se proto, jako
„zasloužilý bafuňář“ s padesátiletou funkcionářskou činností, vyjádřil
k celkovému financování sportu v České republice.
Již několik veřejných konferencí na nejvyšší úrovni sportu a vlády se
touto problematikou zabývalo, ta poslední v lednu letošního roku. Vždy
bylo konstatováno, že financování českého sportu je na nejnižší úrovni
za posledních 25 let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů
klesla na současnou kritickou mez.
Objem těchto prostředků je nyní třetinový, oproti roku 2006 poloviční.
Výdaje státu na sport klesly pod hranici 0,1 % HDP. Jsme tak na samém
konci EU, kde jsou výdaje až desetinásobně vyšší. Na rozdíl od
Slovenska, kde oproti roku 1989 zvýšili výdaje na sport v poměru k HDP
na více než dvojnásobek, v Česku za uplynulé období klesly výdaje na
sport téměř dvaapůlkrát! Současné výdaje na sport na Slovensku jsou te-
dy pětkrát vyšší než u nás. Pokud by měl český sport stejné podmínky
jako na Slovensku, měl by dnes místo necelých 3 miliard korun ze stát-
ního rozpočtu až 15 miliard. Naše vládní koalice se v tomto plně shodu-
je a předpokládá, že by se dotace měly v budoucnu pohybovat v rozme-

zí 10–12 miliard korun.
Pokud to vládní koalice myslí vážně, musí akceptovat nezpochybnitelný
celospolečenský význam sportu. Je zásadním zdravotním faktorem, re-
dukuje rizika civilizačních chorob. Každých 100 korun na zdravotní pre-
venci šetří až 253 korun na léčbu těchto nemocí. Sport se podílí na příj-
mech státního rozpočtu více než 3,5 % a zabezpečuje práci pro skoro 
4 % pracovní síly.
Všechny vyspělé světové ekonomiky se shodly v tom, že sportovní akce
mají ekonomický i společenský přesah, který v každém případě podně-
cuje další ekonomický boom, a že ekonomický a společenský přínos
sportu je měřitelný.
Potřebujeme pro posílení akceschopnosti sportu v regionech 6 miliard –
to je pouze malá část z toho, co sport přináší v podobě odvodů do veřej-
ných rozpočtů. Pro začátek by prospěly i 3 miliardy pro rok 2015, které
přislíbili ministr školství, mládeže a (údajně i tělovýchovy) M. Chládek
a ministr financí A. Babiš. Už ani tento slib nebude naplněn, protože se
posouvá do roku 2016. Peníze by měly sloužit k navýšení pohybových
aktivit na školách, pro posílení činnosti základních článků sportu, obno-
vu infrastruktury, na údržbu a provoz zařízení, kde mládež sportuje,
a v neposlední řadě na odměny trenérů mládeže, kteří tuto dobrovolnou
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a dosud nedoceněnou práci vykonávají jen „z lásky“ ke sportu.
Sportovní prostředí splnilo sliby, které před volbami dalo politikům –
stalo se jednotným a v principu soudržným. Na řadě s plněním jsou ny-
ní politici!
Přenášet povinnosti státu na kraje, města a obce není fair play. Proto bych
rád využil této příležitosti a poděkoval těm našim zastupitelům, kteří
podpořili naše požadavky a pro všechny sportovní organizace ve městě
schválili příspěvky pro rok 2015.

František Pohanka, předseda TJ Jiskra Rýmařov

Soukromá řádková inzerce
Prodám byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000 ko-
run. Tel.: 776 784 649.
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Horská kola se prohnala po Jesenické magistrále
V nedûli 17. kvûtna se ve Flemmichovû zahradû opût roztoãily ráfky horsk˘ch
kol pfii závodû Po Jesenické magistrále, na kter˘ se letos sjelo pfies 200 zá-
vodníkÛ z âeské republiky i Polska.
Závod byl zařazen do seriálu Jesenický šnek a Jesenický šneček, ve kte-
rém startují i nejmenší cyklisté na odrážedlech či kolech. V kategorii do
čtyř let se sešlo celkem dvacet závodnic a závodníků. V dívkách byla
nejrychlejší Ellie Škodová a mezi hochy Lukáš Bittner. Všechny děti si
odnesly malou odměnu, která by pro ně mohla být motivací pro další ro-
ky.
Další kategorie se vydaly na trať již v terénu. Nejmladší z těchto kate-
gorií zastupovali předžačky a předžáci, v dívkách vyhrála Veronika
Dobešová a mezi chlapci Adam Pírek. V malých žačkách a žácích do-
jeli nejlépe Magdaléna Míčková a Karel Najser, v mladších žačkách
Nela Argirovská a mezi hochy Martin Adámek.
V hlavním závodě se cyklisté vydali na 5,5 km dlouhý okruh, který ob-
sahoval prudké výjezdy i brod potoka. K hromadnému startu nastoupi-
lo 111 závodníků. V nejmladší kategorii G (dívky 13–15 let) se nejlépe
vedlo Heleně Nováčkové, v kategorii H (hoši 13–15 let) Filipu Řehovi,
kategorii juniorů M ovládl Jan Bebeč. V hlavních mužských kategori-
ích byly k vidění velmi kvalitní výkony, kategorii A (18–30 let) vyhrál
Lubomír Petruš, který se stal i nejrychlejším mužem celého závodu.

Trať dlouhou 23 km zvládl za 57 minut a jako cenu pro vítěze si odnesl
cyklistický trenažér. Vítězkou v kategorii mladších žen se stala místní
závodnice Tereza Valová, kategorii žen nad 40 let kralovala Renata
Najserová, nejrychlejší ze všech žen, která za svůj výkon získala jako
cenu cyklistickou bundu. V kategorii B (30–40 let) byl nejrychlejší
Tomáš Kechrt, kategorii C (40–50 let) vyhrál Martin Kouřil, v katego-
rii D (50–60 let) prvenství vybojoval Martin Vala a kategorii E (nad 60
let) zvládl nejrychleji Jiří Kouřil.
Děkujeme partnerům a sponzorům akce, bez kterých by podobný závod
nemohl být uskutečněn.
Seriál Jesenický šnek pokračuje v sobotu 23. května závodem horských
kol ve Vikýřovicích.
Kompletní výsledky najdete na www.svcrymarov.cz nebo jesenickys-
nek.com. Jakub Vala

Fota: J. Vala a M. Škoda
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