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Zateplení se doãkají dal‰í bytové 
domy ve mûstû

Galerie v SVâ nabízí do 18. 5. putovní 
v˘stavu fotografií Les oãima lesníkÛ

Dokumentace ze zru‰en˘ch ordinací 
je uloÏena na krajském úfiadû

Ve Stránském kfitili sedmadvacet 
novû narozen˘ch jehÀat

Dûtsk˘ badmintonov˘ turnaj vyhráli 
domácí
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Upalovaly se čarodějnice a vítal měsíc lásky

Studenti a poslední zvonění Členové ZO KSČM uspořádali setkání s občany

Na zimním stadionu malovaly čarodějnice na obličej a děti soutěžily v různých disciplínách...

...vědomostních testech z čarodějnictví... ...a nejčarovnější kresbě

Nejmladší piráti pluli na nafukovacím škuneru za dobrodružstvím...
...a v jiříkovské galerii U Halouzků létali ohňoví draci i čarodějnice
na koštěti
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Jak smutné a šedivé by byly sportovní rubriky, kdyby nás zpravoda-
jové a komentátoři informovali zcela nezaujatě o sportovních výko-
nech! Abychom měli představu, jaký boj, bitva, řež a invaze na spor-
tovních kolbištích probíhá, pouští si občas sportovní novináři fanta-
zii na špacír až příliš. Chápu, že titulek Slovácko touží po skalpu
Sparty vyjadřuje, že nějaký tým hodně moc chce porazit jiný, a ne-
čekám, že Sparťané odejdou skutečně bez svých pečlivě upravených
vlasových porostů. Nesportovec ale může být někdy opravdu zmaten.
Když vidím titulek, že Kaufman zařídil Klokanům výhru při karetní
přestřelce, těžko na první pohled říci, o jaký sport vůbec jde. A proč
se mu věnují i australští vačnatci.
Sportovní výkon se tak očima nadšeného žurnalisty může změnit
v hit, šlágr, tahák, v němž někdo předvede sólo, pro jiného bude de-
butem či generálkou. Utkání pak může být charakterizováno jako ko-
medie, show, horor, drama, thriller nebo cirkus. Občas nás také ko-
mentátor zavádí do říše pohádek, když se úspěšní sportovci stávají
králem či královnou, obrem či gigantem. Někomu nepomohou ani
kouzla, jiní jsou pro svůj tým pokladem a pro protivníka fantomem,
povedené utkání je pak z říše snů, zejména když se dosud mátožně
hrající tým ke konci vzchopí, jako by ho pokropili živou vodou, a zlo-
mí tak dosavadní prokletí. Někteří dokážou také proměňovat, a to ze-
jména šance. Především díky tomu, že hokejový bůh stál na jejich
straně. Může se také stát, že se spiknou živly, a na ledě či na trávní-
ku se odehrává zemětřesení, smršť, soumrak či úsvit. 
Sportovci pak září, blýskají se a oslňují, ale hlavně bojují, aby zniči-
li, kosili a skolili protivníka, kterého mohou též rozstřílet, převálco-
vat, přejet, smést či rozdrtit. Zkrátka, jedou a válí, dokud je někdo ne-
zabrzdí či neklopýtnou. Občas se také sami nakopnou či přímo kata-
pultují.
Ještě horší situace nastává, když novináři použijí všem sportovcům
srozumitelné, ale nám ostatním utajené sportovní názvosloví či slang.
Co je to ofsajd, si díky Karlu Poláčkovi tak nějak mlhavě dokážu
představit, ale co si má jeden počít se všemi těmi brejky, bodyčeky,
krosčekingy a forčekingy? Jak se mám poprat s tím, že Kvitová nadě-
lila Američance Chiricové dva kanáry? Měla je v kleci v šatně? Je to
tradiční tenisový zvyk, vyměňovat si opeřence? A proč fotbalisté při
zápase vymetají pavučiny – to se pak nesmí divit, že prohrají, když se
místo hry věnují úklidu. Volejbalisté prý zase zatloukají hřebíky. 
Kdo by však myslel, že květnatá sportovní mluva je záležitostí po-
sledních let, byl by na omylu – sportovní novináři byli básníky od ne-
paměti. Například v Lidových novinách z počátku 20. století se do-
čteme: 
„Domácí po mnoha trpkých zkouškách stoupají ve formě a předvá-
dějí krásný football, jemuž obecenstvo hlučně tleská.“
„Z hostů pěkný výkon podala střední útočnice a brankařka. Domácí
hrály snaživě a lví podíl na výhře měla obránkyně, která měla den.“
„Snad žádné odvětví sportu nemělo a nemá tolik nepřátel jako kopa-
ná. Sotva však někdo dovolí si namítati něčeho proti kopané, jakou 

ukázali včera skotští hosté v Brně. Jedenáct vzorně urostlých postav,
u nichž síla a zdraví, vypěstované dlouholetým přísným treningem,
souměrně se spojuje s úžasnou hbitostí a mrštností, podalo nám hru,
kterou každý musil býti přímo nadšen. Jejich obdivuhodná technika
míčová, bezpečné umrtvování a hraní míčů z každé posice, hraní hla-
vou a hlavně strojově přesná a krátká kombinace uváděla každého
v úžas. Při tom hra jejich je naprosto fair.“
„Nescházelo ani několik veselých okamžiků, zvláště když se Šebesta
(pravý halv) hlasitě divil, jak mu ten dědek na křídle utíká.“
A ještě něco je ve sportovním zpravodajství celá desetiletí neochvěj-
nou jistotou – stejně jako v dnešních novinách, i v novinách z počát-
ku století dozajista najdete věty podobné této z Lidových novin roku
1911: „Domácí byli sice lepší, neměli však štěstí a zahodili i penal-
ty.“ ona
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 28. dubna se konalo ve velkém sále Střediska volného ča-
su Rýmařov dvanácté zasedání zastupitelstva v tomto volebním ob-
dobí. Na programu jednání byl závěrečný účet města a schválení 
účetní závěrky města a jeho příspěvkových organizací za rok 2015,
dále výsledky hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s. r. o.,
Městské služby Rýmařov, s. r. o., a společnosti Spojené lesy, s. r. o.,
za rok 2015. Dalšími body jednání byla zpráva o hospodaření
Bytermu Rýmařov za rok 2015, aktuální informace o společnosti
Vak Bruntál, a. s., plnění Integrovaného dokumentu města k 18. 4.
2016, zpráva o hospodaření města k 31. 3. 2016 a návrh na zateple-

ní bytových domů s využitím dotace a spolufinancování formou 
úvěru. Zastupitelé projednali zprávu o stavu zdravotnictví na
Rýmařovsku, zapojení města do Programu prevence kriminality
2016 a poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016. Na
pořadu jednání byly dále žádosti o příspěvek z rozpočtu města
v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově, infor-
mace o průběhu exekuce na nemovitosti společnosti MH Metal
Trade, s. r. o., a majetkové záležitosti. Zastupitelé přijali celkem os-
mačtyřicet usnesení.

Zateplení se dočkají další bytové domy
Zastupitelstvo města Rýmařova rozhodlo na svém řádném zasedání
28. dubna o podání žádosti do výzvy č. 16 Energetické úspory v by-
tových domech. Výzva je zaměřena na zlepšení tepelně-technických
parametrů konstrukcí, na výměnu hlavního zdroje tepla, instalaci so-
lárních termických systémů nebo jednotek pro kombinovanou výro-
bu elektřiny a tepla.
Žádosti podané městem se budou týkat výhradně zlepšení tepelně-
technických parametrů konstrukcí tvořících obálku budovy (zateple-
ní pláště budov, výměny oken a dveří, zateplení stropů sklepů a pod-
lah půd a souvisejících sanačních prací).
Pro zateplení byly vybrány bytové domy Okružní 1, 3, 5 a 7, Julia
Fučíka 89, 90 a 91, Nádražní 1 a Opavská 128 a 130, Janovice. Ve
všech případech jde o starší objekty nebo objekty postavené panelo-
vou technologií, které opravy tohoto typu naléhavě vyžadují.
Dle energetického auditu bude u všech domů dosaženo úspory ener-
gií ve výši 30 %, což znamená, že budou splněny podmínky pro při-
znání dotace ve výši 27 % uznatelných nákladů. Rozpočtované ná-
klady nejsou dosud přesně vyčísleny, ale předpokládáme celkové ná-

klady po soutěži ve výši 25 mil. korun, z toho způsobilé náklady bu-
dou cca 20 mil. korun. Výši dotace lze pak odhadnout na cca 5,4 mil.
korun. Pozitivem je velký zájem stavebních firem o zakázky, který se
jistě příznivě promítne do vysoutěžených cen.
Výplata dotace probíhá zpětně, proto bude zateplení spolufinancová-
no přijetím úvěru, který bude v plném rozsahu jistiny a úroků splácet
Byterm z vlastního rozpočtu. Úvěrové podmínky jsou v současné do-
bě na úrovni, která se už v budoucnu pravděpodobně nebude opako-
vat. Úrokové sazby poskytované obcím jsou pod úrovní vykazované
inflace. 
Zateplením domů významně snížíme náklady nájemníků na bydlení,
odstraníme vady plášťů budov a v neposlední řadě dojde i ke zlepše-
ní estetické hodnoty domů a města celkově. Po zateplení se podíl za-
teplených bytových jednotek ve vlastnictví města Rýmařova zvýší ze
současných 68 % na 74 %.
Stavební práce budou probíhat v letech 2017 a 2018. 

Ing. Lenka Vavřičková
Fota: archiv Bytermu Rýmařov, p. o.

Zpráva o stavu zdravotnictví
Ve zprávě o stavu zdravotnictví v Rýmařově, kterou zastupitelům
předložila místostarostka Mgr. Marcela Staňková, je podrobně po-
psán stav zdravotnictví v našem městě, statistika lékařů, popis stáva-
jící situace, seznam specializované ambulantní péče, odborných lé-
kařů a ostatních zdravotnických zařízení.
Marcela Staňková ve zprávě pro zastupitele dále uvádí: „Od října
2015 až doposud proběhlo několik jednání s praktikujícími stomato-
logy ve městě Rýmařově i se stomatology, kteří by mohli ve městě
provozovat aktivně svoji odbornou praxi. Zastupitelé města
Rýmařova jistě nemohou zachránit české zdravotnictví. Mohou však
apelovat na krajské zastupitele, kteří již mají šanci ovlivnit celkovou
politiku státu ve smyslu přípravy plánu na záchranu českého zdra-
votnictví. Ten by neměl obsahovat jen pravidelnou valorizaci platby
za státní pojištěnce, ale i motivační prvky pro lékaře. Proto se 
17. března 2016 uskutečnilo jednání na Krajském úřadě Moravsko-
slezského kraje s náměstkem hejtmana Ing. Jiřím Martínkem, do je-
hož kompetence spadá i oblast zdravotnictví. Na této schůzce jsme se

vzájemně dohodli, že v maximální možné míře podpoříme aktivity
vedoucí k nápravě neutěšené situace v oblasti zdravotnictví v našem
regionu, zejména ve stomatologii. Ministr zdravotnictví přislíbil 
250 tisíc korun na pořízení ordinace praktického lékaře tam, kde je
jich nedostatek. Náměstek pro zdravotnictví nám sdělil, že
Moravskoslezský kraj chce tuto výhodu dojednat i pro stomatology
v našem regionu, a dále nás ujistil, že podporu můžeme očekávat i od
samotného kraje, jenž chce prosadit (nyní zejména pro stomatology)
následující výhody: stipendium před ukončením vysoké školy, fi-
nanční výpomoc při postgraduálním vzdělávání a finanční příspěvek
na vybavení ordinace. Za město Rýmařov byla na zmíněné schůzce
přislíbena starostou města Ing. Petrem Kloudou a místostarostkou
Mgr. Marcelou Staňkovou pomoc stomatologům ve formě poskytnu-
tí bezúročné návratné půjčky na zakoupení zubní ordinace, přednost-
ního přidělení bytu, případně poskytnutí pomoci při zajištění zaměst-
nání pro partnera.“ Celou zprávu o stavu zdravotnictví najdou obča-
né na webových stránkách města.
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Žádosti o příspěvek z Programů podpory zájmových aktivit
Od 18. prosince 2015 byla pravidla včetně formuláře žádosti vyvěše-
na na webových stránkách města a na úřední desce. Od 18. ledna až
do 31. března 2016 mohly subjekty, které mají ve svých stanovách ja-
ko jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových ak-

tivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí, podávat
žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci stanovených programů.
Město Rýmařov přijalo celkem 24 žádostí, které zahrnovaly poža-
davky v celkové výši 313 200 korun. JiKo
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Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 21. dubna se konalo 19. zasedání
zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Hejtman Miroslav Novák v úvodu informoval
o činnosti Rady MSK. Poté se zastupitelé se-
známili se zprávou o hospodaření kraje za rok
2015, která byla zaměřena na čerpání dotací
v souvislosti s finančním vypořádáním se stát-
ním rozpočtem.

Prioritou Moravskoslezského kraje v roce
2015 bylo maximální dočerpání evropských
peněz, hlavně z končícího programovacího
období (ROP Moravskoslezsko). Kraj v roce
2015 investoval v šesti oblastech – do rekon-
strukce a modernizace silnic II. a III. tříd (970
mil. korun), do integrovaných výjezdových
center (772 mil. korun), do vybavení hasičů

moderní technikou (531 mil. korun), do vý-
stavby a rekonstrukce zdravotnických objektů
(478 mil. korun), do zateplení škol a školských
zařízení (447 mil. korun) a do sociálních zaří-
zení (225 mil. korun). Investice kraje loni
vzrostly oproti roku 2014 o cca 92 % na 
4,4 mld. korun. Je to v patnáctileté historii kra-
je nejvyšší hodnota investičních výdajů.
Celkový zůstatek finančních prostředků na 
účtech kraje k 31. prosinci 2015 byl 1,77 mld.
korun. Zbývající prostředky ve výši 568 mil.
korun byly zapojeny do nově zřízené Rezervy
ze zůstatku hospodaření 2015. V roce 2016 bu-
dou finanční prostředky použity k financování
konkrétních akcí v daných odvětvích. Jejich
rozdělení se bude projednávat na dalším zastu-
pitelstvu v červnu 2016.
Ve 300 obcích Moravskoslezského kraje půso-
bí 398 jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Aby byla udržena akceschopnost jednotek po-
žární ochrany, rozhodlo zastupitelstvo poskyt-
nout účelovou neinvestiční dotaci ve výši
2 200 tisíc korun z rozpočtu kraje na jejich roz-
voj. V našem regionu dotaci ve výši 50 tisíc
korun obdrží Rýmařov, Malá Morávka,
Lomnice, Horní Město, Dolní Moravice
a Břidličná. Celkem tedy na Rýmařovsko po-
plyne 300 tisíc korun pro hasiče. Dotace může
být čerpána na neinvestiční opravy zásahové
techniky, revize, vybavení jednotky nebo 
mzdové výdaje na pracovní pohotovost.
Další materiál, který krajští zastupitelé schvá-
lili, se týkal dotačního titulu Program obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2016. Na realizaci tohoto programu je v roz-

počtu MSK vyhrazeno 20 mil. korun. Dotační
program byl rozdělen na kategorie DT1 
(18 mil. korun) a DT2 (2 mil. korun). Celkem
bylo přijato 133 žádostí, všechny byly bez zá-
vad. V DT1 uspělo 72 žadatelů a v DT2 15 ža-
datelů, celkem tedy 87 žadatelů. V naší oblas-
ti dotaci získaly obce Karlova Studánka 
(300 tis. korun na místní komunikaci),
Moravice (300 tis. korun na rekonstrukci ko-
munitního centra), Mezina (300 tis. korun na
místní komunikaci), Dětřichov nad Bystřicí
(134 200 korun na zázemí ZŠ a MŠ) a Horní
Město (300 tis. korun na I. etapu cyklostezky
Rešov). V kategorii DT2 byly dotace přiděle-
ny Mikroregionu Slezská Harta (50 tis. korun)
a Sdružení obcí Rýmařovska (96 800 korun).
Turistické trasy a jejich značení podpořili za-
stupitelé MSK částkou 700 tis. korun pro Klub
českých turistů, oblast moravskoslezskou.
V našem okrese je značeno 253 km pěších tras,
11 km lyžařských tras a 95 km cykloturistic-
kých tras terénních. 
Do dotačního programu Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kra-
ji 2016 bylo podáno 24 žádostí. Podmínky spl-
nilo 22 žadatelů. Dotace bude vyplácena ve
dvou splátkách po 50 %. Městské muzeum
Rýmařov získá na projekt Kvalita a dostupnost
služeb TIC částku 72 tis. korun.
Moravskoslezský kraj obdržel žádost Českého
svazu včelařů o poskytnutí dotace na obnove-
ní včelích úlů. Dotace byla schválena v plné
výši. Včelaři v okrese Bruntál si rozdělí
269 500 korun. 

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

Dvacáté výročí partnerské smlouvy mezi Rýmařovem a Schottenem: 
Jak to začalo?

Ve dnech 14. a 15. kvûtna 2016 se budou konat v nûmeckém partnerském
mûstû Schottenu v Hesensku, vzdáleném 70 km od Frankfurtu nad Mohanem,
oslavy 20. v˘roãí oficiálního uzavfiení partnerské smlouvy mezi R˘mafiovem
a Schottenem. Na oslavy pozvalo mûsto Schotten ãtyfiicet hostÛ z R˘mafiova
v ãele se starostou Petrem Kloudou a místostarostkou Marcelou StaÀkovou.
Hostem bude i kapela Podolanka. 
Všichni odjedou autobusem v pátek 13. května a ve večerních hodi-
nách budou očekáváni v Schottenu, odkud se zase společně budou
vracet 16. května zpět do Rýmařova. 
20 let – jak to všechno začalo? 
Po politických změnách v tehdejším socialistickém státě a po pádu
„železné opony“, dělící Východní Německo od Západního, se proje-
vila snaha obou stran o přiblížení a oboustranné poznávání se. Tato
snaha byla podporována jak vedením států, tak měst a obcí. Stejnou
snahu měl i okres Wetterau v bezprostřední blízkosti Frankfurtu nad
Mohanem. V té době jsem byla požádána vedením okresu Wetterau,
kde jsem pracovala jako ředitelka zdravotnické školy a organizovala
setkání malých skupin lidí ze školství a zdravotnictví, zda bych ne-
nalezla také partnera pro okres Wetterau. Požadavkem byla obdobná
velikost i struktura (průmysl, zemědělství…). Protože jsem před lety
dostala umístěnku do Rýmařova, kde jsem pracovala nejprve jako
zdravotní sestra a později jako porodní asistentka, byl mi tento krás-
ný kout země blízký, a proto jsem z pověření německého okresu nav-
štívila vedení okresu Bruntál, abych je s návrhem seznámila. Návrh
byl s nadšením přijat. A tak to začalo… 
Úplně první kontakty se uskutečnily na podzim 1992, kdy jsem do-
provázela malou delegaci vedení okresu Wetterau. Česky z nich neu-
měl téměř nikdo. Od těch dní už proběhlo setkání stovek delegací

a jednotlivců, kterým jsem pomáhala. I pro mě to mělo velký vý-
znam, dělám to ráda a také si tím obohacuji slovní zásobu slovy ze
všech možných oborů. 
V lednu 1993 poprvé pozval okres Wetterau zástupce z Bruntálska,
mezi nimi i tehdejšího starostu Rýmařova Miroslava Slováčka. K set-
kání přizval přednosta okresu Rolf Gnadl i starostu Schottenu.
Program byl zvolen tak, aby členové delegace poznali co největší
část okresu. Mimo jiné jsme navštívili pohoří Vogelsberg – ne tak vy-
soké jako Jeseníky, ale jistě stejně půvabné, a tam si padli do noty
i dva starostové. Protože města Schotten a Rýmařov mají obdobný
krajinný ráz, „vedla“ jsem tyto dva starosty k sobě. A nebylo třeba je
pobízet – rozuměli si hned. Schotten v čele se starostou
Zimmermannem, dnes zkušeným a zdatným předsedou Spolku pro
partnerství mezi městy, měl již uzavřeny dlouholeté smlouvy
s Arkem v Itálii, belgickým městem Beloeil-Quevaucamps a fran-
couzským Crosne – dnes trvají už přes 50 let! Oba starostové si řek-
li, že budou tuto snahu podporovat, ale že cesta k uzavření partner-
ství bude ještě dlouhá a jistě ne úplně jednoduchá. Trvalo tři roky, než
se členové zastupitelstev dohodli, že smlouvu uzavřou. 
Mezitím byla města navštěvována delegacemi, aby se lidé obou měst
postupně poznávali. Tou dobou pobývali v Schottenu např. tehdejší
zaměstnanci města Rýmařova Miloslav Marek a Zdeněk Rychlý,
města oboustranně navštívili také zástupci hasičů, proběhly i spor-
tovní soutěže. 
Po dalších jednáních byla 12. října 1996 v rámci velkých oslav
v schottenském evangelickém kostele Pavlem Kolářem a Hansem
Otto Zimmermannem smlouva obou měst slavnostně podepsána za
přítomnosti mnoha občanů, politických zástupců ze všech oblastí
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komunální politiky, zemské správy, německého Bundestagu
a Evropského parlamentu.
Později se u různých příležitostí navzájem navštěvovaly i delegace 
ostatních spřátelených měst. Všechna tato setkání se neobešla bez doro-
zumívací pomoci, a tak jsem mnohokrát do roka zasahovala, Rýmařovští
využívali také kompetentní pomoci Otto Spitzera a Olgy Schreiberové. 
Zástupci Rýmařova se pravidelně zúčastňovali podzimních pracov-
ních porad, kdy se připravoval a koordinoval program na příští rok.
Rýmařov sám dvakrát organizoval – a to velmi dobře – jednu z nej-
významnějších a organizačně nejnáročnějších akcí v roce – Tour du
Jumelage (v Malé Morávce a v Mikulově), dvakrát organizoval pod-
zimní pracovní porady a výstavu amatérských umělců, malířů a foto-

grafů. Stejně tak se zástupci města zúčastňovali akcí pořádaných ji-
nými partnerskými městy. Jako členka výboru partnerského spolku
v Schottenu jsem měla možnost pomáhat v rámci dorozumívání
všem, kdo to potřebovali, aby naše jednání vedla k úspěšným závě-
rům. A nebylo těch akcí v průběhu dvaceti let málo. Město Rýmařov
může být na svou činnost hrdé. 
Budeme jistě všichni rádi, pokud bude více těch, kdo se budou chtít
podílet na dobrovolné partnerské činnosti měst, když už ne sami, 
alespoň svými podněty. Velmi nás potěší, jestliže se do této činnosti
zapojí děti a mladí lidé. Setkání s lidmi z mnoha měst Evropy jistě
přinesou mnoho nového a v soužití lidí v Evropě mnoho dobrého. 

Anna Mezníková (Kolářová)

Zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace ze zrušených ordinací je uložena na krajském úřadě
Patfiíte k pacientÛm lékafie, kter˘ zru‰il ordinaci? Na‰li jste si nového lékafie
a potfiebujete mu pfiedat svou zdravotnickou dokumentaci? Podle zákona je 
uloÏena na krajském úfiadû a o její pfievedení k novému lékafii si musíte zaÏádat.
Krajský úřad dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
přebírá zdravotnickou dokumentaci v případě zániku nebo ukončení
činnosti poskytovatele zdravotních služeb.
Originál zdravotnické dokumentace krajský úřad nepředává přímo do
rukou pacientů. Dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. d) zákona o zdra-
votních službách neprodleně zajistí předání zdravotnické dokumen-
tace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žá-
dosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele. Poskytovatel zvolený
pacientem ke své žádosti musí připojit písemné vyjádření pacienta
o provedené volbě. 
V našem regionu se tato skutečnost týká především pacientů uzavře-

ných stomatologických ordinací MUDr. Marie Vylíčilové a MUDr.
Josefa Vylíčila, ale i několika dalších lékařů. Plný seznam ordinací pod-
le okresů, stejně jako potřebné formuláře a veškeré informace najdou
pacienti na stránkách www.msk.cz v sekci Zdravotnictví – Informace
pro veřejnost pod odkazem Zdravotnická dokumentace. Pokyny i for-
mulář žádosti je vyvěšen také na stránkách www.rymarov.cz.
Žádosti o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat píse-
mně na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdra-
votnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava, případně elektronicky (pokud
používáte zaručený elektronický podpis) na adresu posta@msk.cz.
Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat jméno
a příjmení pacienta, jeho datum narození a adresu trvalého pobytu, ná-
zev dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordi-
nace, název nově zvoleného zdravotnického zařízení (jméno lékaře)
a místo ordinace. ZN, zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Školství

Rýmařove, chystej se na olympiádu!
Ne, tohle opravdu není reklamní akce cestovní kanceláfie. R˘mafiov se mÛ-
Ïe tû‰it na pofiádání leto‰ních letních olympijsk˘ch her. A proã zrovna na-
‰e mûsto?
Rýmařov se o pořádání této významné sportovní události ucházel již
delší dobu, ale kvůli jeho velikosti olympijská komise žádost nebra-
la příliš vážně. Rýmařovský olympijský výbor však přišel na to, jak
komisi obelstít. Na kandidátskou listinu zapsal Rýmařov jako „Ryo“.
Přesně, jak se předpokládalo, komise s vidinou latinskoamerických
her v Riu de Janieru okamžitě zvolila „Ryo“ za vítěze. Netrvalo dlou-
ho a Rýmařov se o svou výhru přihlásil. Brazilskému Riu de Janeiru
teď nezbývá nic jiného, než přepravit vše, co již bylo nachystáno na
olympijské hry, k nám. ,,Teprve v den samotné události bude vzduš-

nými silami dopraven olympijský stadion. Doufáme, že se do areálu
Flemmichovy zahrady, kde se hry budou konat, vejde,“ dodává jeden
ze členů rýmařovského OV Adam Komůrka.
Pod symbolem šesti olympijských kruhů budou obhajovat svou čest
a soutěžit týmy jak z Gymnázia a SOŠ Rýmařov a SSOŠ Prima, tak
ze základní školy. Věříme, že Rýmařov vřele přivítá sportovce při
průvodu městem u příležitosti zahájení her. Sportu zdar a májovým
studentským oslavám rovněž! Rýmařovský olympijský výbor
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KaÏdoroãní koncert sólistÛ, kter˘ pofiádala Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov
v pondûlí 18. dubna, pfiinesl posluchaãÛm netradiãní záÏitek.
Potěšení z předvedených výkonů svých dětí – žáků hudebního oboru
ZUŠ – si vychutnali především rodiče. Pořadatelé koncertu však při-
pravili pro posluchače ještě něco navíc – vystoupení hostů z partner-
ské ZUŠ Krnov a pěvkyně ze ZUŠ Židlochovice. Škola se tak vyma-
nila ze stereotypu klasických přehrávek a koncert nabral zcela jiných
rozměrů. 
Na koncertu se představili žáci rýmařovské ZUŠ Amálie Andršová,
Ondřej Hora, Barbora Hřívová, Adéla Janošťáková, Adéla Janáčová,
Josef Jureček, Ivana Němcová, Barbora Peterková, Vendula
Sochorová, Natálie Struhárová a Petra Zahradníková pod vedením 
učitelek Jaroslavy Brulíkové, Zdeňky Dulajové, Evy Hradilové,
Martiny Mácové a Jany Sedláčkové. Děti zahrály skladby W. Gilloc-
ka, A. Corelliho, J. S. Bacha, W. A Mozarta, J. L. Dusíka a dalších
skladatelů na klavír, akordeon, zobcové flétny a kytaru.
Prvním hostem koncertu byla sestra Jaroslavy Brulíkové, sopranistka
a učitelka zpěvu Kristýna Vladíková ze Základní umělecké školy
v Židlochovicích. S profesionálním výkonem a za doprovodu své sestry
na kytaru či na klavír zazpívala například Sento nel core A. Scarlattiho,
Polské písně – Życzenie F. Chopina, populární skladbu Ave Maria 
L. Cherubiniho či árii Despiny z Mozartovy opery Cosi fan tutte. 

Druhým hostem koncertu byly žákyně Základní umělecké školy
Krnov pod vedením Kateřiny Vidličkové a Šárky Richterové. V prv-
ní části se představilo flétnové kvarteto Čtyřflet junior se skladbami
Na útěku J. Czerného, Valčík vánočních vloček L. Kuruce a Happy
music M. Nováka. Poté se představily starší flétnistky se čtyřmi část-
mi opery Carmen G. Bizeta. JiKo
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Rizikové chování ve společnosti 2016
Ve středu 13. dubna se na Gymnáziu a Střední odborné škole
Rýmařov uskutečnilo školní kolo soutěže zaměřené na rizikové cho-
vání. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích, literární a výtvarné. Ve

svých dílech se zaměřili na aktuální témata života kolem nás, např.
domácí násilí, sebepoškozování, šikanu, náboženský fanatismus, te-
rorismus ad. Fota a text: Mgr. Miroslava Lounová

Výsledky výtvarné části:
1. místo: J. Latková, B. Mervová, K. Kopečná (alkoholismus)
2. místo: K. Petreková (anorexie)
3. místo: J. Laštůvka, T. Vala, A. Bocián (gamblerství)

Výsledky literární části:
1. místo: P. Horňáčková (Jak jsem ztratil hlavu)
2. místo: N. Zakršmídová (alkoholismus)
3. místo: J. Pinterová (šikana)

Vítězná práce Alkoholismus a 1. místo ve výtvarné kategorii žákyň
Latkové, Mervové a Kopečné 1. místo v literární kategorii získala žákyně Horňáčková

Na koncertu sólistů vystoupili zajímaví hosté
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I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje,
že svět bude jiný. Karel IV. Známá i neznámá výročíCitát:

6. 5. 1856 nar. Sigmund Freud, rakouský psychiatr, zakladatel psy-
choanalýzy (zemř. 23. 9. 1939) – 160. výročí narození

6. 5. 1861 nar. Rabíndranáth Thákur, bengálský spisovatel,
skladatel a filosof, nositel Nobelovy ceny za literaturu
(zemř. 7. 8. 1941) – 155. výročí narození

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

8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození
Henriho Dunanta – zakladatele Červeného kříže,
slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní kon-
ference Červeného kříže

8. 5. Svátek matek (druhá květnová neděle) – slaví se od
r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa
Wilsona schválil kongres USA

8. 5. 1906 nar. Roberto Rossellini, italský filmový režisér (zemř.
3. 6. 1977) – 110. výročí narození

9. 5. Den Evropy – upomínka na historický den r. 1950,
kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí
Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj ná-
vrh na založení Evropského společenství uhlí a oceli
– označován též jako Schumanův den

12. 5. 1946 zemř. Václav Špála, malíř (nar. 24. 8. 1885) – 70. výr. úm.
14. 5. 1316 nar. Karel IV., český král a římský císař (zemř. 

29. 11. 1378) – 700. výročí narození
14. 5. 1891 nar. Michail Afanasjevič Bulgakov, ruský spisovatel

a novinář (zemř. 10. 3. 1940) – 125. výročí narození
14. 5. 1931 zemř. Viktor Dyk, spisovatel a publicista (nar. 

31. 12. 1877) – 85. výročí úmrtí
15. 5. Mezinárodní den rodiny – slaví se z rozhodnutí OSN

od roku 1993
18. 5. Mezinárodní den muzeí – slaví se od roku 1978

z podnětu Mezinárodní muzejní rady
18. 5. 1911 zemř. Gustav Mahler, rakouský skladatel a dirigent

(nar. 7. 7. 1860) – 105. výročí úmrtí
18. 5. 1981 zemř. William Saroyan, americký spisovatel (nar. 

31. 8. 1908) – 35. výročí úmrtí

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

květen 2016

Les na fotografiích v galerii Mezipatro
V˘stavní prostor, kter˘ vznikl ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov a pro své 
umístûní na schodi‰ti a ve foyer malého sálu dostal název Mezipatro, hostí pu-
tovní v˘stavu fotografií Les oãima lesníkÛ. VernisáÏ ve ãtvrtek 21. dubna do-
provázeli mysliveãtí trubaãi.
Jak předesílá průvodní slovo k výstavě, necelá padesátka barevných
i černobílých snímků má společné jediné téma – les, zachycený lidmi,
kteří mu zasvětili svůj profesní a často i osobní život. Najdeme tu nej-
různější záběry, motivy a situace, které se mohou na ploše „obyčejné-
ho“ lesa odehrát. Les jako místo přírodní i společenské, jako domov
rostlin a živočichů, svět spoluutvářený vodním živlem a také člověkem.
Člověk je přítomen v každém snímku, ať explicitně, či skrytě. Na foto-
grafiích z kategorie Člověk v lese je objektem dřevař, rybář, myslivec,
sportovec nebo dítě při hodině lesní pedagogiky. V ostatních kategori-
ích není člověk sice vidět, je však stále důležitým elementem, neboť
z pozice subjektu za fotoaparátem ovlivňuje, co bude zachyceno, jed-
nou jako tichý pozorovatel plachého lesního života, jindy jako obdivo-
vatel zákoutí, kompozic a panoramat nebo hledač neotřelých úhlů po-
hledu na důvěrně známé prostředí.
Kolekce vystavená v galerii Mezipatro doputovala do Rýmařova tři ro-
ky po svém vzniku. Dvanáct autorů – lesníků – své snímky vytvořilo
v rámci soutěže vyhlášené šumperským krajským ředitelstvím Lesů
České republiky. Od okamžiku, kdy byly soutěžní snímky vyhodnoce-
ny, vybrány a zpracovány, navštívila výstavní kolekce několik měst:
Olomouc, Hranice, Javorník, Hradec Králové, Hanušovice nebo
Šumperk. V Rýmařově bude k vidění do 18. května. ZN
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Hráč prokopl 
videoloterijní terminál

36letý muž z Břidličné se zpovídá ze svého
řádění v místním baru. Při hře na videolote-
rijním terminálu v opilosti kopl do displeje
takovou silou, že praskl. Způsobená škoda
přesahuje 7 tisíc korun. Hráči hrozí za po-
škození cizí věci až roční trest.

Agresivního opilce 
vyvedla z domu policie

Rýmařovští policisté byli přivoláni 20. dub-
na v podvečer do Břidličné k incidentu v čin-
žovním domě. Agresivní 35letý muž na
chodbě sprostě nadával své matce a kopal do
dveří bytu. Policejní hlídka útočníka podro-
bila dechové zkoušce a naměřila mu přes 
2 promile alkoholu. Opilý muž se nehodlal
uklidnit, a tak ho hlídka odvezla k vystřízli-
vění na záchytnou stanici do Opavy.

Zloděj si z domu odnesl šperky
Majitelé odjeli na pár dnů pryč a jejich dům
mezitím navštívil zloděj. Pachatel se do ro-
dinného domu na Bezručově ulici v Rýma-
řově vloupal někdy mezi 20. a 24. dubnem.
Dům prohledal a odcizil hotovost a šperky
v celkové hodnotě nejméně 78 tisíc korun.
Bude-li dopaden, může dostat trest vězení až
na pět let.

Sliboval výhodnější leasing
Zájemkyně o koupi auta složila zálohu do ru-
kou podvodníka. 35letý muž, který slíbil
zprostředkovat výhodnější leasingovou
smlouvu, od ní v prosinci převzal 18 tisíc ko-
run. Auto ovšem neobstaral, jen se vymlou-
val a oddaloval vrácení peněz. Podvedená
žena by mu patrně obnos nesvěřila, kdyby
tušila, že byl už loni odsouzen za stejný trest-
ný čin soudem v Olomouci. Nyní mu hrozí
vězení až na tři roky.

Mladík se opil na benzínce 
a začal být agresivní

V neděli 24. dubna dopoledne řešili policisté
agresivní chování 20letého muže na benzínové
stanici v Rýmařově. Mladík se svou známou
popíjel alkohol a začal být vulgární k obsluze.
S přivolanými policisty nespolupracoval, do-
konce urážel i je. Hlídka musela použít donu-
covací prostředky, aby muže zajistila. Při de-
chové zkoušce nadýchal 1,74 promile alkoho-
lu a skončil na záchytné stanici v Opavě.

Pomozte při pátrání
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po celo-
státně hledaném Miroslavu Horvátovi, nar.
22. 7. 1989, bytem Karlovice, okres Bruntál.
Soud na muže vydal příkaz k dodání do výko-
nu trestu za různou trestnou činnost a v pátrá-

ní je od 25. 11. 2015. Policisté provedli pro-
věrky u rodinných příslušníků a známých,
kteří však nevědí, kde by se mohl hledaný na-
cházet. Pátrání v dalších možných místech je-
ho výskytu zůstává zatím bez výsledku.

Policisté žádají občany, kteří by mohli sdě-
lit jakékoli informace k osobě Miroslava
Horváta či k místu jeho pobytu, ať volají
na bezplatnou linku 158 či přímo krimina-
listům na tel. čísla 974 731 336 nebo
974 731 320. por. Bc. Pavla Jiroušková
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Znáte knihobudky?
Republiku postupnû zaplavují knihobudky
a knihovnice z Mûstské knihovny v R˘mafiovû
tuto v˘zvu s radostí pfiijaly.
Na konci dubna byla do pergoly u dět-
ského hřiště v zahradě Hedvy připevně-
na naše první knihobudka. Vnímáme ji
jako jeden ze způsobů, jak více přiblížit
čtení a knihu dětem i dospělým, a byly
bychom rády, kdybyste této alternativní
knihovně dali šanci.
Pravidla jsou jednoduchá – vezměte si
knížku nebo časopis, přečtěte si je a vraťte. Pokud se vám podaří do
knihy začíst, vezměte si ji domů a vraťte ji po přečtení. Kdyby se vám
knížka hodně líbila a vy ji nevrátili, nic se neděje, knihobudku bude-
me doplňovat. Foto a text: Lenka Žmolíková
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Rozloučili jsme se

Marie Kuželová – Rýmařov ............................................. 1933
František Tisoň – Rýmařov .............................................. 1936
Josef Sobkulják – Rýmařov .............................................. 1957
Drahomíra Dostálová – Rýmařov ..................................... 1926
Marie Kalivodová – Dolní Moravice ................................ 1926

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Stanislav Ondra – Rýmařov ............................................... 80 let
Lydie Voráčová – Janovice ................................................ 80 let
Hana Poláchová – Rýmařov ............................................... 80 let
Kateřina Calábková – Rýmařov .......................................... 81 let
Růžena Kopečná – Rýmařov ............................................... 81 let
Otto Spitzer – Rýmařov ...................................................... 83 let
Jaroslav Stránský – Rýmařov .............................................. 84 let
Růžena Mlčůchová – Rýmařov ........................................... 85 let
Veronika Ujfaluši – Janovice .............................................. 85 let
Jana Cinková – Rýmařov .................................................... 85 let
Florica Ftáčková – Rýmařov .............................................. 86 let

Kdo v srdcích žije, neumírá,
kdo měl rád, nezapomíná.

Dne 28. dubna to byly dva roky, 
co nás beze slůvka opustila

naše milovaná dcera, maminka a sestra

paní Kateřina Minichová.

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

Odešla jediná na světě, 
jež nikdy nezradí.

Na ni nám zůstane nejhezčí
vzpomínka…

To byla nejdražší,
to byla maminka.

Dne 5. května 2016 jsme si připomněli 
4. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka, sestra, teta

a švagrová,

paní Marcela Petrošová z Rýmařova.
S láskou v srdci vzpomíná

dcera Markéta a ostatní členové rodiny

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Od 3 května je expozice znovu otevřena.
Úterý, čtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–17:00
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Organizace a spolky
Ve Stránském křtili mláďata

V sobotu 23. dubna oÏil areál farmy manÏelÛ Vlaìky a Romana Kfienkov˘ch ve
Stránském dûtsk˘m smíchem. Kfitilo se tady sedmadvacet novû narozen˘ch jeh-
Àat. Deset holek a sedmnáct klukÛ pfii‰lo na svût od 5. do 22. bfiezna.
Děti, které s rodiči či prarodiči zavítaly do Stránského, měly za úkol vy-
myslet sedmadvacet jmen pro jehňata valašky černé. Malé ovečky a be-
ránci se díky nim pyšní jmény Alex, Bella, Bořek, Dáreček, Eliška,
Filípek, Granuláček, Jimmy, Johan, Karel, Kudrlinka, Kudrnáč,
Kudrnáček, Kudrnka, Matýsek, Odmocnina, Ogar, Oskar, Otylka,
Pampeliška, Perla, Sebík, Sven, Šídlo, Terezka, Yennefer a Žižla.
„U Odmocniny jsme dlouho nevěděli, jestli přežije, její porodní váha
byla 1,20 kg. Vešla se pohodlně na kuchyňskou váhu. Ona se ale roz-
hodla všem dokázat, že je bojovnice, váhově už dohnala své vrstevníky
a hlasitě se dožaduje mléka při každé příležitosti. Dokonce i její matka
ji zavrhla a nechtěla ji krmit, takže krmení probíhá od prvního dne z láh-

ve mlékem naší krávy Evelíny. Nejprve jsme krmili každé dvě hodiny
a Odmocnina s námi sdílela naše bydlení. Když jsme si byli jistí, že
zvládne pobyt venku, přiřadila se s dalšími třemi dokrmovanými jehňa-
ty ke stádu,“ řekla po křtu Vlaďka Křenková.
Křenkovi mají na farmě dvacet bahnic (dospělých ovcí), čtyři jehnice
(mladé, ještě nepřipuštěné ovce) a jednoho plemeníka linie Ondráš, kte-
rý je otcem všech letos narozených jehňat. „Pak jsou zde dva berani li-
nie Vašek, ti jsou mladí a budou v květnu posouzeni na nákupním trhu
v Košařiskách. Oba už mají rezervaci k prodeji a budou působit ve stá-
dech na Slovensku v oblasti Zvolena. Koupí je předseda klubu chovate-
lů valašek pro Slovensko. Je to velmi osvícený člověk, který vyučuje 
agroekologii na vysoké škole ve Zvolenu. Nás moc těší, že má zájem o be-
rany z našeho chovu právě takový odborník,“ sdělila Vlaďka Křenková.
První valašky Křenkovi koupili od Ing. Šimečka ze Starých Hamrů. „To
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je člověk, který valašky zachránil před zušlechtěním tak, že je nahnal do
kopců v Beskydech a domů je zpět přivedl až po revoluci, kdy už na 
zušlechťování nikdo netrval. Zpět dostal jen pár kusů, které přežily 
i útok vlků. Začal s chovem znovu a nikomu nechtěl nic prodat,“ přibli-
žuje chovatelka ze Stránského. Později se odhodlal manželům
Křenkovým dvě ovce prodat. „Když jsme přijeli, dal nám ještě zdarma
dvě malé jehnice. Netuším, čím jsme ho přesvědčili k prodeji, ale stalo
se. Ve Stránském se valašky objevily nejprve díky aktivitě Petra
Schäfera a farmy Jirky Beránka. Společně tenkrát dovezli valašky ze
Slovenska, hlavně černě zbarvené. Chtěli jsme chovat valašky po svém,
koupili jsme od Beránků jednu černou jehnici a tak začal náš chov,“ při-
blížila začátky Vlaďka Křenková.
Zkušenosti získávají chovatelé za pochodu a zjišťují, že valašky i po le-
tech dokážou překvapit. Vybudování stáda do podoby, jakou má dnes,
vyžaduje hodiny studia dostupných rodokmenů, příbuzenských vztahů,
které se mohou kombinovat pro uchování vzácného zbarvení a hlavně
přirozených vlastností, které jsou podstatné pro chov v tvrdých jesenic-
kých podmínkách. Střídá se naděje, zklamání a nové hledání vhodných
plemeníků. Příkladem je letošní narození dvou jehniček vzácného zbar-
vení zvaného „ryšaňa“. Takové zbarvení se v Česku neobjevilo dvacet
let. Už od začátku chovu v roce 2005 o toto zbarvení manželé Křenkovi
usilovali a až letos jsou výjimečně zbarvená jehňata na světě.
„Chov ovcí dává smysl, protože tím vše u nás na farmě začíná. Od cho-
vu až po finální zužitkování všeho, co ovce nabízí. Máme i vlastní stři-
hací strojek, a když manžel stříhá, já třídím vlnu, protože každá ovce ji
má mírně odlišnou, a tak už při stříhání plánuji, co všechno vyrobíme.
Zájem o výrobky naštěstí vzrůstá, a tak bychom občas potřebovali dal-
ší ruce. Ovšem je dost klientů, kteří si na originál, třeba podle svého ná-
vrhu, počkají. Naše výrobky z vlny nesou značku Originální produkt
Jeseníky,“ doplnila Vlaďka Křenková.
Chovatelka má vřelý vztah nejen k valaškám, ale i k psaní. Díky tomu
vznikla pohádka Jak ovce valašky do Stránského přišly, která je k dostá-

ní na farmě ve Stránském nebo v rýmařovském muzeu. Z ceny každého
výtisku, jež činí 25 korun, Křenkovi přispějí na konto tříleté Boženky
Hradílkové, která se narodila se spinální muskulární atrofií prvního typu. 
„Pohádka je vymyšlená, ale snad se tak třeba mohly valašky dostat i do
Jeseníků. Trošku mě inspiroval příběh Romanových prarodičů, kteří do
Staré Vsi přišli jako poslední děti z gruntů, na které opravdu nezbylo
nic, a tak po přidělení domku měli kde začít. Pohádka se líbí malým
i velkým návštěvníků,“ říká s nadšením sobě vlastním Vlaďka
Křenková.
Na farmě Křenkových nedávno vznikla také Pastýřova naučná stezka.
Návštěvník se na ní dozví vše o historii plemene, ale i takové zajíma-
vosti, proč má valaška dlouhý ocas, co nejraději jí a že starší ovce po-
máhají mladším při porodech. Stezka vede okolo farmy, a tak lze pozo-
rovat malá jehňátka, plemeníky i ostatní obyvatele farmy – koně, krávy
a tele. Zvířata jsou kontaktní a nechají se pohladit. Naučná stezka má
kromě části poučné také část praktickou. Můžete si v novém přístřešku
vyzkoušet barvit vlnu, vyčesávat na bubnové česačce a pomocí histo-
rického stroje, tzv. vlka, vlnu zpracovat. Můžete dokonce podle jedno-
duchého návodu vyrobit plstěnou podložku pod hrnek, a pokud správ-
ně odpovíte na kvízovou otázku ukrytou na stezce, odnesete si za od-
měnu i pohádku v podobě omalovánek. JiKo

Akce Občanského sdružení Stránské v roce 2016:
18. června: Memoriál Jana Koštiala – soutěž v sečení trávy

kosou, hudba, taneční zábava, soutěže pro děti
i dospělé

10. září: Den na farmě
15. října: Kaštánkohraní – soutěže, pečení brambor v po-

pelu, tvorba podzimních dekorací
26. listopadu: Vánoce na farmě
17. prosince: Výstava betlémů

Kelt Grass Band opět zahraje ve Stránském
Jedním z nejomílanějších přísloví je to o řece, do které nelze vstou-
pit dvakrát. Asi na tom něco bude, nicméně stále se najdou opováž-
livci, kteří to chtějí alespoň zkusit. A to je i případ Kelt Grass Bandu,
který se po čase vrací na místa svých začátků a formování. Kdo há-
dá, že navštívíme Stránské, je na dobré stopě.
Ano, v pátek 13. května (sic!) se na vás budeme těšit na legendární
Vejrovce, kde se tahle kapela dávala dohromady a kde byly položeny
základy naší hudby s keltskou duší. Na posluchače čeká úderem 
19. hodiny porce muziky a zábavy. Bylo by možné rozepsat se o his-
torii a úspěších naší kapely, ale v tomto směru si zájemce dovolíme
odkázat na naše stránky www.keltgrassband.cz.
Přijďte si nás poslechnout v pátek 13. května v 19 hodin na
Vejrovku ve Stránském. A protože v tomto regionu máme svoje ko-
řeny, určitě si připravíme něco speciálního. Už teď se na vás těšíme! 

Kelt Grass Band, foto: archiv kapely

Rocková kapela The Hero vydala třetí desku
Historie kapely The Hero sahá do roku 1995. Po různých
obměnách v sestavě se kapela ustálila ve složení Petr
Laštuvka alias Peter Last – zpěv, piano, akustická kytara,
Roman Veselý – zpěv, elektrická kytara, Pavel Prášil –
bicí nástroje, zpěv a Luděk Holan – basová kytara. 
Po čtrnácti letech vydala letos v březnu kapela The
Hero třetí CD pod názvem Via Musica (volně přelože-
no Řečeno hudbou). „Jedná se o vlastní tvorbu.
Nahrávku jsme kompletně vytvořili v našem nahráva-
cím studiu Espace Records v sále ZUŠ Rýmařov, za což
patří velký dík jak řediteli Jiřímu Tauferovi, tak paní
Grebenárové za trpělivost, jelikož ne vždy to s námi by-
lo jednoduché. Desku tvoří tři české a tři anglické
skladby. Není bez zajímavosti, že v poslední skladbě
vystupuje jako host muzikálová herečka Těšínského di-
vadla Lucie Bergerová (držitelka ceny Thálie) a text
k písni napsal Michal Horáček. CD slouží zároveň ja-
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ko propagační, zasíláme jej do rádií a vydavatelství,“ přiblížil Petr
Laštuvka a nastínil také nejbližší aktivity kapely: „Kapela bude kon-
certovat tradičně na rýmařovském Prestigefestu 25. června, dále
o letních prázdninách v divadle La Skála v Janovicích, na městských
slavnostech v Horním Městě a Moravském Berouně.“

Třetí CD si mohou zájemci zdarma vyzvednout v prodejně Květin
a porcelánu paní Laštuvkové nebo si je bezplatně stáhnout z webo-
vých stránek kapely www.thehero.cz, kde se také dozví vše důležité
o aktuální činnosti kapely. 

JiKo,  foto: archiv kapely
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Jazzclub
Náhodné setkání frankofonistů

Druh˘ dubnov˘ koncert v jazzclubu (18. 4.) pfiivedl na pódium SVâ R˘mafiov
shodou okolností dvû kapely z rÛzn˘ch koutÛ planety, které mají leccos spo-
leãného – podobné nástrojové obsazení, jemuÏ dominuje klavír, nebo rodn˘ ja-
zyk hráãÛ. Ten ale bûhem koncertu nezaznamenáte. Oba bandy hrají ryze in-
strumentálnû.
Čtveřice Buckshot Gala přijela z francouzského Nice a s výjimkou
kytaristy je čistě frankofonní. I frontman Jakub Vacek se sice narodil
v Paříži a trvale žije na jihu Francie, jeho rodiče ovšem pocházejí
z našich končin. Otec Čech a matka Slovenka ho vybavili znalostí 
obou slovanských jazyků, což se mu skvěle hodilo během prvního
středoevropského turné kapely. Ta je teprve na začátku kariéry, exis-
tuje pár měsíců, ale intenzivně sbírá zkušenosti, koncertuje na festi-
valech (Nice Jazz Festival), nahrává skladby a chystá první album.
Skupina Buckshot Gala vznikla loni v září na konzervatoři v Nice,
kde všichni členové studují svůj nástroj: Jakub Vacek kytaru,
Anthony Macconi klavír, Alexandre Gauthier bicí a Axel Tamdrari
baskytaru. Projekt původně vznikl jako interpretační těleso pro auto-
rské skladby Jakuba Vacka, ale záhy se z něj vyvinula standardní jaz-
zová kapela. „Repertoár tvoří moje skladby, které přináším ostatním
členům. Ti si je přisvojí, vnášejí do nich svoje nápady, takže už jsou
vlastně dílem všech,“ přibližuje Jakub Vacek. 
Muzikanti z Nice vyznávají moderní instrumentální jazz, v jehož
zvukové barevnosti hraje výraznou roli klavír (k jejich vzorům patří
pianisté Robert Glasper, Tigran Hamasyan, Brad Mehldau nebo
Aaron Parks), který se v postavení dominantního melodického ná-
stroje střídá s kytarou. Projev mladé čtveřice při živém vstoupení je
možná více soustředěný a méně uvolněný, což lze vysvětlit krátkou
existencí kapely, prozrazuje přesto, že muzikanti své nástroje skvěle
ovládají a neviditelná komunikace šlape. Zájemci si mohou na
YouTube poslechnout tři skladby Buckshot Gala a přesvědčit se, že
dobře souzní i se saxofonem (Witches Flight).
Mladíky z Francie během večera na pódiu vystřídali jazzmani
z Kanady – instrumentální Parc X Trio z Montrealu, metropole fran-
kofonního Québecu. Trojici tvoří klavírista a klávesista Gabriel
Vinuela-Pelletier, kontrabasista a baskytarista Alex Lefaivre a bube-
ník Alain Bourgeois. Před obecenstvem o poznání suverénnější ka-
pela má za sebou podstatně delší kariéru. Založili ji v roce 2007
Gabriel s Alexem coby spolužáci z montrealské univerzity, Alain se
na postu bubeníka objevil o něco později. „Před turné do Mexika
nám odpadl bubeník, Alain za něj zaskočil a už zůstal,“ vysvětluje
Alex Lefaivre.
Trio pojmenované podle montrealského parku Extension, kde Alex
s Gabrielem prožili studentská léta ve společném podnájmu a sklep-
ní zkušebně, doma celkem záhy získalo renomé – v roce 2010 si od-
neslo cenu z mezinárodního jazzového festivalu v Montrealu.
Koncertovalo v Kanadě, Spojených státech, Mexiku a několikrát ta-
ké v Evropě, během letošního turné ve Francii, Německu, Rakousku

a jen na dvou místech České republiky – v České Lípě a v Rýmařově.
Podobně jako francouzská čtveřice i kanadské trio inklinuje k mo-
derní verzi jazzu, svobodně zasahující do rocku, popu, ale třeba i kla-
siky („mystery cover“ Labutího jezera). Dynamickou a skvěle po-
slouchatelnou muzikou naplnili už pět alb a připravují další, ukázky
nových skladeb zazněly i v jazzclubu. Živé vystoupení je ovšem sa-
mo o sobě zážitek, pro diváky i pro hráče samotné. Na pódiu přímo
srší energií, pohupují se, hopsají a hraní si viditelně užívají. Přitom
mezi nimi probíhá neustálý oční kontakt a z výrazu tváří je patrné, že
to, co se tu odehrává, je svého druhu neformální rozhovor tří přátel,
kteří se sešli, aby si „pokecali“.
Další „nevšední zážitek pro všední den“ si mohou hosté jazzclubu
dopřát už dnes večer, na koncertu izraelsko-norského Niogi Jazz
Bandu. ZN
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Z okolních obcí a měst

Před prodejnou zahradní techniky se zabydlel medvěd kodiak 
Dfievofiezbu medvûda kodiaka v Ïivotní velikosti zhotovil darem pro prodejnu
zahradní a lesní techniky na Opavské ulici v R˘mafiovû znám˘ fiezbáfi a maji-
tel galerie U HalouzkÛ v Jifiíkovû Jifií Halouzka.
V jiříkovské galerii vznikají nová řezbářská díla, naučná stezka 
i atrakce pro děti a dospělé. Návštěvníci naleznou odpočinkové a kli-
dové zóny, malé parčíky, lanovku, v provozu budou brzy i venkovní
posilovací stroje. Na dohled se v oboře pase početné stádo daňků, při-
praven je přístřešek s výběhem pro divoká prasata, kolem návštěvní-
ků se volně procházejí pávi a v létě kvetou na umělých jezírkách 
unikátní červené lekníny. To je jen několik zajímavostí, které najdou
návštěvníci v řezbářské galerii v Jiříkově, o světových či evropských
unikátech zapsaných do knihy rekordů nemluvě.
„Poslední velké řezbářské dílo – medvěda kodiaka v životní velikosti
– jsem dokončil před pár dny a je určeno pro mého kamaráda, náčel-
níka dobrovolných záchranářů horské služby a majitele prodejny za-
hradní a lesní techniky Husqvarna v Rýmařově. Dřevořezbu mu věnuji
darem, protože si vážím těch, kteří pomáhají druhým,“ přiblížil bu-
doucnost svého zatím posledního díla řezbář Jiří Halouzka. Dřevěný
kodiak váží odhadem jeden a půl tuny a podle řezbáře jde o největší-

ho medvěda stojícího na čtyřech tlapách, kterého kdy vyřezal.
Na vyhlídkové trase narazí pozorný návštěvník také na dva třímetro-
vé lipové kmeny, které čekají na zpracování. Z obou vzniknou sochy
děda Praděda, z nichž jedna bude umístěna poblíž nástupního mola
výletní lodi na Slezské Hartě a druhá poputuje do Babic. Obě sochy
věnuje řezbář opět darem.
O uplynulém víkendu se Pradědova galerie u Halouzků proměnila
v letovou zónu všech čarodějnic z okolí. A pokud k tomu připočteme
„létající“ draky chrlící oheň, měli v Jiříkově o zábavu postaráno. JiKo

Den plný lesní vůně
V pondělí 11. dubna se žáci 6. A ZŠ Břidličná rozjeli do Janovic, kde
sídlí Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Janovice. Naše škola
navázala s lesní správou spolupráci již před několika lety a na setká-
ní se vždycky moc těšíme.
Tentokrát se v rámci výukového programu Lesní pedagogika žáci vy-
pravili do přilehlého parku, kde pro ně byla připravena naučná stez-
ka. Dozvěděli se mnoho nového o obyvatelích lesa a poznatky si pro-
věřili formou soutěžní stezky, na které na ně číhaly docela záludné 
otázky. Jejich průvodci nebyli skoupí na slovo, počasí jim také přálo,
a tak celé dopoledne uběhlo nečekaně rychle a nikomu se nechtělo
odjíždět. 

Ale tím to celé ještě nekončilo. Členové přírodovědného a chovatel-
ského kroužku SK Břidličná se rovněž vydali do Janovic, aby se po-
kusili trochu pomoci přírodě, vyčistili lesní potůček a posbírali od-
padky v jeho okolí. Při cestě po lesních pěšinkách si zároveň pro-
hlédli probouzející se přírodu. Mohli obdivovat nejen první jarní kvě-
tiny, např. podběl, sasanky, pryšec nebo devětsil, ale také nalévající
se pupeny stromů. Sledovali i pilnou práci ptactva při stavbě hnízd
a podle zpěvu se je snažili určit. Paní Jarmila Honsárková z LS Ja-
novice trpělivě odpovídala na všetečné otázky a připravila pro „bri-
gádníky“ na vlastní zahradě pohoštění.

Fota a text: Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Plán akcí v jiříkovské Pradědově galerii
U Halouzků na rok 2016:

1.–3. července Řezbářské sympozium
27.–28. srpna Rozloučení s prázdninami
1. prosince Vánoční nasvícení betlému
5. prosince S čerty nejsou žádné žerty
10. prosince Adventní koncert v kostele v Jiříkově
24.–26. prosince Vánoce mezi anděly
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Hlásí se opět Břidličná
Tentokrát začneme zprávou o ús-
pěchu ve výtvarné soutěži s poně-
kud delším, ale jednoznačným ná-
zvem „Ztvárněte všechny druhy
sýkor, které vám přiletí na krmít-
ko“. Vyhlásil ji Český svaz 
ochránců přírody jako součást
zimního kola celorepublikové
soutěže Živá zahrada. 
Úkolem dětí bylo nakreslit libo-
volnou technikou co nejvíce dru-
hů sýkorek, které můžeme sledo-
vat u krmítka během zimního při-
krmování. Jedinou podmínkou
bylo, aby si byly jednotlivé druhy
opravdu podobné. 
Žákům z Břidličné se opět dařilo – naše nadějné výtvarnice Eliška
Šopíková a Kristýna Tatoušková z 6. A obsadily v soutěži čelní mís-
ta. Eliška skončila druhá a Kristýna třetí. Oběma gratulujeme a pře-
jeme další úspěchy.
V dubnu proběhlo rovněž okresní kolo Biologické olympiády, jehož

pořadatelem byl SVČ Méďa
v Krnově. Letos jsme měli za-
stoupení ve dvou kategoriích. Ze
školního kola se probojovali Nela
Koutná, Maxmilián Slavík, Adéla
Poláčková a Eliška Hánová. Je
nutné říct, že na rozdíl od přede-

šlých ročníků, kdy jsme měli v olympiádě nasazeny favoritky Marii
Zaoralovou a Marii Paličkovou, které jsou již na středních školách,
tentokrát jely hájit naše barvy nové posily. O to víc nás potěšila in-
formace o krásném pátém místě, které v konkurenci 21 nejlepších 
účastníků ze všech škol bruntálského okresu obsadila Adéla
Poláčková v kategorii D. Ke gratulaci je nutné dodat, že za sebou ne-
chala zástupce všech zúčastněných gymnázií! A nejen to, průběžně
s přípravou na olympiádu se dokázala věnovat i vlastnímu projektu,
s nímž se zúčastní 12. května soutěže Věda je zábava na Univerzitě
Palackého v Olomouci. A již 9. května posílí šestičlenný soutěžní tým
v krajském kole přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list. 
Adéle a všem ostatním zaníceným přírodovědcům gratulujeme k do-
saženým úspěchům a přejeme hodně sil i vědomostí do dalších sou-
těžních klání! Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Zajímavosti z přírody

Překvapivé setkání s lasicí hranostajem
Je‰tû pfied pár lety, zhruba pfied dvaceti, byla tato malá ‰elma dost známá
a roz‰ífiená. V poslední dobû jí velice ubylo a moc k vidûní není. Za její úbytek
mÛÏe zase jen ãlovûk sv˘m nezodpovûdn˘m pfiístupem k pfiírodû.
Lasice hranostaj (Mustela erminea)
řád: šelmy
čeleď: lasicovité
rod: lasice
druh: lasice hranostaj, lasice kolčava
Hranostajové nejraději obývají hromady kamení u polí, mezí, elektric-
kých sloupů a malých remízků. Nepohrdnou ani starými hromadami
dřeva a zarostlými sutinami zemědělských budov. V minulosti je bylo
možno spatřit i u venkovských usedlostí. Dnes se pro ně životní pod-
mínky v přírodě velice zhoršily, a proto je celkem vzácnost tuhle malou
hbitou šelmu spatřit. Zrovna tak je problém potkat se s kolčavou. Přesto
se mi setkání s hranostajem poštěstilo a inspirovalo mě k napsání něko-
lika řádků o této zajímavé šelmičce.
Dospělý hranostaj dorůstá délky kolem třiceti centimetrů, je štíhlý, má
malou hlavu s krátkou, ale silnou tlamičkou a s malými slechy (ušima).
Světla (oči) má jako malé černé korálky, barva srsti je hnědá, spodní
část těla je bílá. Jeho štíhlé, protáhlé tělo je ukončeno zhruba devět cen-
timetrů dlouhým proutkem (ocáskem) s černým zakončením. Zbarvení
konce ocásku mu zůstává i v zimním období, kdy přebarvuje do bílé
zimní srsti. Stává se, že ho na sněhové pokrývce spatříme, právě když

nás upoutá černá část jeho hbitě se pohybujícího proutku.
Potrava hranostaje je velice rozmanitá. V podstatě je schopen ulovit ja-
koukoliv kořist v přiměřené velikosti i větší – mladé zajíčky, divoké
králíky, dokonce se odváží i na malé srnče. Obvykle chytá hraboše, ptá-
ky, když se dostane k hnízdům, bez problému je vyplení, vybere mladé,
vejce si postupně odnáší nebo je spořádá na místě. Když má o běžnou
kořist nouzi, nepohrdne hmyzem ani žížalami.
Kaňkování (páření) probíhá pravděpodobně ve dvou ročních obdobích,
v únoru a březnu (pak je doba březosti jen osm týdnů) nebo v červnu
a červenci (zárodky poté zůstávají v klidu a vyvíjejí se až koncem zi-
my). Této fázi říkáme utajená březivost (latence). Není dosud zcela pro-
zkoumána a je stále předmětem zájmu zoologů. Samička v dubnu až
červnu vrhá 4–7 mláďat. Mláďata jsou holá a slepá, prohlédnou za
40–50 dní. Po čtyřech měsících se osamostatňují.
Lasice představovaly v ještě relativně nedávné historii zajímavý prvek
mezi naší lovnou zvěří. Existovaly dva důvody, proč byly loveny, resp.
hubeny. Hranostaj, který je z obou druhů lasiček větší, byl vždy nosite-
lem krásné kožešiny – královského hermelínu. Právě zimní hermelín
byl hlavním důvodem jeho lovu. Jako druhý důvod je pak uváděna kr-
vežíznivost těchto drobných šelmiček a s ní související škody na drob-
né zvěři. To je dnes však již minulostí. Dobu hájení tyto šelmy nemají,
ale jejich lov je utlumen. Jednak jsou velmi málo vidět, jednak už jejich
kožešina není žádaná a konkrétně v našich revírech nemají tolik mož-

ností páchat škody na drobné zvěři.
Loni v červnu jsem si s hranostaji
pěkně užil. Našel jsem je při jedné
z ranních obchůzek revíru v poko-
sené trávě u jednoho buřením ob-
rostlého železného sloupu. Jejich
hravost je prozradila a tím mi ne-
zbední hranostajové dali příležitost
pořídit pár fotografií. Nebylo to vů-
bec jednoduché focení. Jsou velice
hbití a i v pokosené trávě byl pro-
blém udělat slušný snímek.
Nachystal jsem těmto hbitým tvo-
rečkům pár kamenů a teprve poté
se mi podařilo pořídit několik foto-
grafií. Byl to skvělý zážitek a adre-
nalinové focení.

Fota a text: Václav Vašíček
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Z Rýmařova do světa

Pozoruhodný výlet do Číny (3. část)
Odpoledne jsme se rychlovlakem stěhovali na čtyři dny do Chang-
chungu. Je to asi sedmimilionové moderní velkoměsto. Známé je vý-
robou automobilů, termálními prameny a moderními filmovými ate-
liéry. Leží na severovýchodě země, v území se sibiřským rázem po-
časí. Teploty se po našem příjezdu pohybovaly „jen“ od minus 28 do
minus 21 °C. Naštěstí nám každý den svítilo sluníčko. 
Lístky na rychlovlak bylo nutné koupit už dva měsíce dopředu. Po ce-
lých šest hodin jsme se pak mohli řítit krajinou rychlostí přes 
300 km/hod. Dopravní služby byly opět na velmi vysoké úrovni a my
jsme mohli konečně odpočívat. Překvapení se dostavilo až v Chang-
chungu, v okamžiku vstupu do metra. Bylo půl desáté večer. Všude se
svítilo, ale nikde ani živáček. Vlaky překvapivě už od devíti nejezdi-
ly. Stáli jsme tam se svými početnými objemnými zavazadly a znovu
řešili problém, jak se dostat na hotel. Byl asi třicet kilometrů daleko.
Možná seženeme taxík-mikrobus, utěšovali jsme se. Vypadalo to do-
cela beznadějně. A stejně jako v Pekingu se objevil jakýsi „pomocník“
taxikářů, opět v tmavé bundě, šedých teplácích a špinavých teniskách.
Sliboval „Big-bus“ a vedl nás do garáží taxislužby. Hlavně chtěl pe-
níze, asi provizi. Bohužel, mikrobus taxikáři žádný neměli. Později se
nám přece jen podařilo najít regulérní stanoviště taxislužby. S řidiči
jsme se velmi obtížně, rukama nohama, dohodli na přepravě až do ho-
telu. Čtyři zaplněné taxíky nás v noci převážely na hotel. 
V Chang-chungu jsme byli ubytováni ve zcela novém a moderním
hotelu. Vše zářilo čistotou, podlahy se přímo leskly. Obrovské poste-
le s vysokými zdravotními matracemi měly sněhobílou barvu. Také
nádherná prosklená koupelna a pohodlné vybavení slibovaly příjem-
ný odpočinek po prvních hektických dnech naší dovolené. Ani jsme
neměli pocit, že jsme v orientální Číně. Vše bylo vybaveno v západ-
ním stylu. I samoobslužná jídelna. Ale i zde, v „evropské“ jídelně,
jsme nakonec prožili ty nejintenzivnější zážitky z čínského kulinář-
ského umění. 
Jestli jsem se něčeho před odjezdem do Číny bála, tak to bylo přede-
vším orientální jídlo. Aromatickou asijskou kuchyni skutečně nemu-
sím. O tom jsem byla skálopevně přesvědčena. Už první, velmi opa-
trné ochutnávky v Pekingu mě postupně přesvědčovaly o opaku.
A kulinářské zážitky v Chang-chungu, tak to byl přímo koncert pro
chuťové buňky. Rýže stokrát jinak. K snídani i k večeři. Mimo po-
lévky a různé pochutiny na asi dvaceti podnosech servírovali vyni-
kající masové, houbové, mořské, ale hlavně roztodivné rostlinné
a zeleninové pokrmy. Jídlo bylo aromatické, ostré, lehké a velmi la-
hodné. Jsem vyléčena. Pravé asijské kuchyně už se nebojím! Lžíce
ani příbory v této jídelně nebyly. Jen hůlčičky. A tak jsme se alespoň
dokonale vycvičili v užívání tohoto asijského příboru. 
Do „sibiřského“ Chang-chungu jsme samozřejmě nepřijeli jen kvůli
kulinářským zážitkům. Naším cílem bylo běžecké lyžování a vrchol-
ným zážitkem pak měl být světový pohár dálkových běhů. Závod na
padesát kilometrů – Vasaloppet China. Tedy po pravdě, trénovat jsme
měli všichni, ale závodit chtěli jen chlapi. Já jsem je měla povzbuzo-
vat a prohánět je ve stopě. 

Lyžařský areál se nacházel za městem, na obrovském zamrzlém je-
zeře v blízkosti kopcovitého lesa. K přesunu nám stačily tři stanice
metrem a tři kilometry starým pendlujícím mikrobusem. Cesta byla
lemována uměleckými postavami bílých zimních sportovců a nechy-
běla ani pestrá vánoční výzdoba. Ve zdobení jsou Číňané prostě ne-
překonatelní. Areál zimní zábavy se nám postupně otevíral a náš 
úžas se stupňoval. Na pětikilometrovém zamrzlém jezeře, na umělém
sněhu a na umělých sněhových kopcích tu návštěvníci proháněli čtyř-
kolky, koňská spřežení, psí spřežení, bruslili, jezdili na gumách, a co
mě zaujalo asi nejvíc – učili se sjezdovat na úplně rovném „kopci“.
Bylo zábavné sledovat, jak zvládají asi „metrové“ převýšení. Čína
zřejmě objevila sjezdové lyžování, myslela jsem si. A když později
někteří viděli naše „zvláštní“, dlouhé a tenké běžecké lyže, tak to už
nevydrželi, chtěli je osahávat, fotit a filmovat. Lyžování je v Číně asi
ještě v plenkách. Proto závod světového poháru v běhu na lyžích sem
tak zvaně „na klíč“ přivezli Švédové. Ale kdo ví, možná budou čín-
ští lyžaři brzo nejúspěšnější na světě. Moc jim to přeju.
V čem jsou ale už dnes nepřekonatelní? Jednoznačně v hraní si kde-
koli a s čímkoli. Tady, na zamrzlém jezeře, v místě pořádání závodů,
vytvořili stovky nádherných a obdivuhodných staveb z umělého sně-
hu. Mistrovská umělecká díla představují rozmanitou asijskou příro-
du a kulturu. Paláce, chrámy, pagody, lidská sousoší, stromy, rostli-
ny, ptáci, zvířata, hlavolamy… Vše staví vlastníma rukama v hlubo-
kém mrazu. Už při pohledu na ně mi ruce mrznou. Ale vše je na-
prosto dokonalé! Sluníčko svítí a my se mezi originálními ledovými
kulisami proháníme na běžkách. 
Dva dny jsme si na upravených běžeckých tratích spokojeně tréno-
vali. Třetí den byly závody. Lyžařský areál se zaplnil natěšenými
sportovci a pořadateli. Atmosféra byla slavnostní. Sluníčko svítilo,
hudba hrála, nechyběl ani dračí tanec. Na start se postavilo několik
set netrpělivých závodníků z mnoha zemí světa. Tak málo? Divila
jsem se. Vždyť na jiných závodech světového poháru startují tisíce!

Na nádraží je mraveniště tisíců lidí, ale nikdo nemá problém najít
svůj vlak

Čínská kuchyně je velmi chutná a pestrá, hodovali jsme u otočného
stolu s hůlčičkami, na které jsme si rychle zvykali V hotelu Jinjiang Inn byla ubytována většina závodníků
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Napětí ale vrcholilo. Start!!! Lavina lyžařů vyrazila. Pojedou dva 
okruhy – lesem, přes kopce, po pláních a po zamrzlém jezeře. Starost
nám dělal nepolevující mráz minus 23 °C. Štípal do tváří, vtíral se na
tělo i do rukavic. To je „Sibiř“! Uvědomovala jsem si nebezpečí 
omrzlin. Za hodinu se k silnému mrazu přidal navíc i mohutný, vel-
mi ostrý sibiřský vítr. Spíš vichřice! Sníh vířil vzduchem. Téměř ne-
bylo vidět. Reklamní výzdoba nevydržela. Plakáty létaly, mantinely
padaly. No, nebudou to mít závodníci vůbec jednoduché! Určitě 
omrznou! Začala jsem se bát o zdraví našich „kluků“…
Konečně! Jeden závodník po druhém už přijíždí do cíle. První je
Čech, Petr Novák. Třetí mezi ženami je taky Češka, Adéla
Boudíková. A co chlapi z našeho týmu? Ti si dávají tak trochu na čas.
Nejsou už nejmladší a trať si „vychutnávají“ trochu déle. Vítr se po-
malu uklidňuje. Naši borci postupně projíždějí cílem. A jsou všichni.
Od cíle se vrací hodně zmrzlí, omrzlí, unavení, ale spokojení! I přes
nedostatečný trénink zvládli první letošní lyžařský maraton. Silou
vlastní vůle překonali nástrahy sibiřského počasí. Získali krásné me-
daile a nové sportovní zážitky. 

Co k závodům ještě dodat? Snad bych mohla (s dovolením) vzpome-
nout i na to, jak si Ivan poradil s nástrahami drsné sibiřské zimy.
Z našich závodníků tu byl nejstarší a při závodu i „nejvytrvalejší“.
S nástrahami tratě, s mrazem a větrem se pral jako obvykle, po svém!
Jen dvě vrstvy oděvu a tenké rukavičky v kapse. Proti větru a únavě
bojoval hlavně svou mentální silou. Dvakrát spadl a bolestivě si na-

razil rameno. Přesto pokračoval dál. Zraněný, promrzlý. No, jako
ruský Meresjev! Když si konečně vzpomněl na rukavice v kapse, by-
lo už pozdě. Po několika hodinách krásného lyžování i utrpení se pře-
ce jen dostal až do cíle. Hurá!!! Pusu od ucha k uchu: „Ještě za mnou
jedou další!“ Prožíval neskutečnou euforii. V tom okamžiku netušil,
že ruce už má docela omrzlé. 
V cíli se na Ivana vrhlo asi deset mladých čínských děvčat – pořada-
telek. Úsměvem a potleskem dávaly najevo, jak jsou rády, že došel
sám a po svých. Na krk mu pověsily krásnou medaili a z nohou mu 
okamžitě sundávaly lyže. Zřejmě nechtěly, aby se sám ohýbal. Hrozilo,
že už by se nenarovnal. Do zmrzlé pusy mu hned cpaly oplateček, asi
aby měl sílu k opuštění cílového prostoru. A Ivan si tu péči náležitě 
užíval. Ani jsem se k němu nemohla protlačit, abych mu dala najevo
radost, že ta sanitka, co před chvílí houkala, povozila někoho jiného. 
Naše radost vydržela jen chvíli. K odjezdu autobusu chybělo ujít pár
kroků. Ivan byl ještě ztuhlý po závodech. Vyleštěný sníh pod nohama
nepříjemně klouzal. Pozor, ať nespadneš! Otočím se na něj. Pozdě!
Ivan už se válel na zemi a podle grimasy to vypadalo, že si polámal
snad obě nohy. Naštěstí se prudce narazil „jen“ na tuhý vosk, který
měl v kapse. Hodně to bolelo. Po příjezdu na hotel si konečně uvě-
domil, že i na něj toho bylo už dost, a velkolepou slavnostní večeři
s pořadateli s díky odmítl. Horká sprcha (místo obvyklé studené)
a teplá postel dostaly v tuto chvíli přednost. (Dokončení příště.)

Fota a text: Eva a Ivan Sovišovi

Akce hradu Sovince

Kolotoč príma pohádek: 21.–22. května
Den dětí na zakletém hradě

Účinkují:
Pohádkové divadlo Já to jsem

Fakír, akrobat a kejklíř Zdeněk Vlček
Víťa Marčík jr. a Eliščiny pohádky

Skupina Cavalieri Moravi
Soutěže, rytířský turnaj či vystoupení dravých ptáků!

Srnčí stezkou: 28.–29. května
Ukázky výcviku a příletové poslušnosti dravých ptáků

Sokolnické besedy a doprovodný lesnicko-pohádkový program
Zvou Muzeum Bruntál a spolek Špinavci

Na zamrzlém jezeře, v místě pořádání závodů, vytvořili čínští umělci stovky nádherných a obdivuhodných staveb z umělého sněhu. Mistrovská
díla představují rozmanitou asijskou přírodu a kulturu. Paláce, chrámy, pagody, lidská sousoší, stromy, rostliny, ptáci, zvířata, hlavolamy…
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Z historie

Předměstská osada na Bezručově ulici:
Obchodní stanice a trhovisko z poloviny 13. století

Jižně od truchlivých zbytků původního zemědělského sídliště vznikl
kolem roku 1250 s malým časovým odstupem od jeho zkázy izolo-
vaný komplex několika domů na křižovatce starších cest pokračují-
cích od Olomouce a Uničova k severu a od západu k východu nejspíš
k Jívovské cestě. Úsekem západovýchodní kupecké stezky je i dneš-
ní Bezručova ulice, jež je tak nejstarší, 700 let užívanou rýmařovskou
komunikací. Její pokračování na východ v zahloubení pod řadou ga-
ráží na Vrchlického ulici je dosud dobře patrné.
Vznikly zde v uspořádané linii tři domy nápadně rozměrnější než
starší. Nezanedbatelné postavení měla skupina dvou budov. Z větší
části dochovaný nápadný jednoprostorový dům zaujal půdorys o roz-
měrech 6 x 6,16 m. Po úhlopříčce běží uvnitř v udusané podlaze žlá-
bek se zbytky dřeva dvou hranolů (kulánů?), které v místnosti držely
mohutný dřevěný hranolový sloup zasazený v kůlové jamce. Ten nej-
spíše pomáhal vzepřít sedlovou střechu, stěží jehlancovou. V jihový-
chodním rohu síně stála rozpadlá kamenná pec. Funkce stavby (kr-
čmy?) asi souvisela s hostinskými službami. Budova zčásti porušila
nevelký dům starší fáze osídlení. O 60 cm výše se na dobře vyrovna-
ném terénním stupni rozkládal pevný hospodářský objekt s rozměry
7,3 x 5,4 m, na západě omezený zdvojeným základovým trámovým
věncem. Hliněnou podlahu vypálenou při požáru do silné červené
krusty pečlivě udusali. Objekt asi sloužil k ustájení jízdních nebo taž-

ných koní kupců a zároveň jako stodola. V jeho části nebo spíše
v půdním patře se zřejmě uchovávala dostatečná zásoba sena k jejich
krmení v zimních či podzimních měsících. Místo však mohlo po-

Rampový vchod do budovy s kamennou podezdívkouDům s kamennými základy (zasypávání)

Dům s kamennou podezdívkou (zasypávání)Zbytky pece

Spodní dvě budovy stanice (dole hostinský dům s pecí, ve stínu stáj)
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sloužit i k lacinému přespání pocestným. Prostor mezi oběma domy
vyplňoval lehký dřevěný přístřešek, aniž co spojoval. 
Mezi početnými nálezy převážila kuchyňská keramika s vyvinutější-
mi okraji zdobenými i s podhrdlím jedním či dvěma svazky vodo-
rovných rýh nebo žlábků a poprvé se v naší oblasti objevil pás obtis-
ku primitivního čtverečkového rádélka. Nadále se obtáčela z písčité,
častěji tuhové hmoty. Zvláštní postavení mají sporadické hrnce zdo-
bené ostře řezanými rýhami či mělkými klikatkami (propletenými 
vlnovkami) v okraji, pod hrdlem a nade dnem. Patří k nim též džbán
s ústím podoby trojlistu a jedno-
duché nezdobené hrnky robené
ještě lepením v ruce. Jejich hmo-
ta obsahuje šupinky místní břid-
lice. Šlo o pokus vyrábět místní
rýmařovskou hrnčinu, pro niž se
však v okolí našla jen velmi ne-
hodnotná hlína, snad odněkud
z cihlářského ložiska v místech
dnešního závodu na výrobu ro-
dinných domků. Hruběji vyhlíže-
jící keramika se pálila nejvýše
při teplotě 600 °C, ale při vyšší
teplotě plamenů ohniště se nádo-
by bortily, drobily nebo puchly.
Nekvalitní místní materiál ukon-
čil snahu hotovit místní kerami-
ku a téměř po tři sta let nezbývalo lidem Rýmařovska než nakupovat
na trzích potřebné kuchyňské zboží dovážené na vozech vystlaných
slámou až z hrnčíren Hané, z Opavska či odjinud.
Ubylo zlomků masivních zásobnic, zato se objevily první tvary kolo-

nizační hrnčiny, která se v Německu objevuje od Rýna po Ulm už ko-
lem roku 1250. Výjimečné kulovitě vejčité bíle pálené tenkostěnné
hrnce (Kugelforme) s jednoduchými okraji a zdobené vedle rýh i čer-
veně malovanými linkami v podhrdlí patří k nejstarším na Moravě.
S nimi přišly i šedavé džbány z dokonale plavené hlinitojílovité hmo-
ty, zdobené v horní části výdutě polem těsně kladených vodorovných
rýh. Vzácně nalézáme i červené zboží s bílými linkami, jež známe ze
západních Čech. Dovezená keramika se vyráběla na pomalu rotují-
cím ručním kruhu. Ke kónickým přibyly zvoncovité poklice se sto-
pou odříznutí z rychloobrátkového kruhu. Ojedinělými nálezy jsou
zlomek drobného zvonečku s vnějším i vnitřním červeným malová-

ním, drobná nádobka z kaolini-
tické hlíny (hračka, voňavka),
jež se též vyskytla ve dvou 
exemplářích ve švábském Es-
slingenu, dívčí hračka – dro-
boučká dvojkónická nádobka, tu-
hový kahánek nebo hliněná vál-
covitá zátka, jež se v hrdle lahvic
upevňovala hadříkem. 

Velké gotické klíče s kosočtve-
rečnými hlavicemi a složitými
lamelami, částmi zámku a silným kováním dveří s ulpěným petri-
fikovaným (rzí zpevněným) dřevem svědčí, že budovu nejspíše
s cennějším inventářem a penězi v truhlici majitel uzamykal. Zcela
výjimečně zabloudila do šenku také ojedinělá šipka s tulejí. 
Nad skupinou domů stál rozměr-
ný téměř čtvercový dům o rozmě-

rech 8,6–8,8 x 8–8,5 m, tedy větší, než byl ve stejné době palác měst-
ského hradu. Jeho užitná vnitřní plocha zahloubená 0,6 m dosáhla 
45 m2. Jediné kamenné základy (stěny?) ze 13. století v prostoru
Bezručovy ulice tvořilo lomové zdivo šíře 0,6 m kladené na hlínu.
Poprvé na Rýmařovsku se zde objevil pozvolně klesající kamenný
rampový vchod. Vstup typický pro stavby německých kolonistů
chránilo před pronikáním chladného vzduchu dovnitř domu obdélné
zádveří. Dveře se z bezpečnost-
ních důvodů otevíraly vpravo
dovnitř. Oči nezvaného příchozí-

Tenkostěnný světlý kolonizační
hrnec se zvoncovou poklicíSkupina keramiky německých kolonistů Hrnek na pití, světlá keramika

Domácí keramika
Domácí keramika s hrnčířskou
značkou na dně Červeně malovaný zvoneček Německá šedá keramika

Obchodní stanice krátce po roce
1250 (IX dolní dům s pecí, XXX
stáj, XX horní dům)

Dům s kamennými základy (dolní část), změřen a zakreslen každý kámen
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ho se pak musely adaptovat na
šero uvnitř a obyvatel domu se
mohl skrýt za dveřmi a zaútočit
pravou rukou. Vnitřní dělení, jež
by bylo při jeho vnitřní rozloze
logické, se bohužel nedochovalo.
Dům patří k nejkvalitněji a nej-
pevněji stavěným. Nelze mu 
upřít výjimečnost a očividnou
dominanci. Interpretace účelu
stavby je dosud otázkou, zvláště
když chybí výraznější hmotné
doklady. Jednodušší a méně ho-
nosné stavby stejného typu mů-
žeme hledat mezi obytnými pro-

vizorii právě založených měst,
ale zdejší měla nesporně dlouho-
dobější obytný charakter.
Středověká obchodní stanice na
Bezručově ulici vznikla zřejmě
i s trhovištěm ještě před založe-
ním Rýmařova v exponovaném
místě, na poloviční cestě mezi
staršími přemyslovskými městy
Uničovem a Bruntálem, založe-
nými roku 1213. Cesta mezi obě-
ma královskými centry byla vy-
čerpávající. V horském terénu 
urazil vůz jen 12–16 km za den.
V našem případě vedla komuni-
kace zčásti po rovině, a tak dosa-
hoval denní průměr 18–20 km,
tedy necelé dvě české míle.
Pocestní a kupecké karavany 
s ozbrojeným doprovodem stou-
pali po strmé kamenité Rešovské
cestě nebo po mírnějším sklonu
Královské stezky podél Olšavy
(Oslavy) a údolím Stráleckého
potoka. V době dlouhých zim do-
prava zboží zcela ustala. Pěší
poutníci, označení mořskou muš-
lí na pokrývce hlavy, se lopotili
na svatá místa či jinam s brašnou
přes rameno, jež většinou obsa-

hovala celý majetek pocestného. Ušli denně i 30–50 km a jezdci na
dobrých koních překonali i delší trasu. Vozkové často zápolili s po-
ruchami kol. Jen koním ulevilo 13. století prvními chomouty.
Večer na konci vyčerpávajícího dne čekala unavené krčma s jídlem
a pitím, případně i s koupelí v kádi či osvěžením u studny vyložené
křemennými oblouny níže pod nynější Bezručovou ulicí, kterou nám
její nálezce zatajil, nebo v chladivé průzračné vodě potoka. Na
zchvácené koně čekal obrok, seno a stání. Lidé si při světle loučí vy-
měnili opožděné novinky z domova i ciziny, ale jistě je zaujaly
i smyšlené příběhy. V lepším případě bylo možno přenocovat na la-
vici nebo v jednoduché společné posteli s řadou dalších nezvaných
spolunocležníků, štěnic, vší i blech. Lépe bylo na voňavém seně ve
stáji nebo na slámě rozestřené na podlaze šenku. Místní kovář se při-
živil na podkovách i opravách vozů. Více lidí budilo respekt všudy-
přítomných lapků, kteří číhali i u brodů na bezbranné kupce. Jindy
připravovali léčky skryti v lesních houštinách. S prvním rozbřeskem
vyrazili odpočatí lidé s ozbrojeným doprovodem na cestu a pojedlo
se až o poledni. Výjimečně si někdo převlékl upocenou košili z před-
chozího dne, v níž i spal. 
Obdobné komunikační uzly s obchodními stanicemi stejného typu a tr-
hy se v druhé půli 13. století začaly měnit v mladší vrstvu přemyslov-
ských měst, jež doplnily již nevyhovující starší a řidší systém. Vznik
Rýmařova je tedy úzce spojen s existencí stanice. Předchůdkyně tržní
vsi kolonistů přežila podle řady indicií dál. Zanikla však o málo dříve
než ves, když její roli převzalo město, a ztratila tím své opodstatnění.
I zde nacházíme stopy požáru. Zcela jistě shořela stodola, dům s ka-
mennými základy zřejmě nikoli. Mgr. J. Karel
(Goš, V. – Novák, J. – Karel, J. Počátky osídlení Rýmařova, Památky
archeologické LXXVI, Praha 1985; Goš, V. – Karel, J. – Novák, J.
Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově, Čas. Sl. muzea, Opava 1974;
Karel J. Archeologický výzkum středověkého areálu města

Rýmařova, Rýmařov 2005;
Novák, J. – Karel, J. Histo-
ricko-archeologický výzkum
v Rýmařově, Opava 1977;
Týž: Cestami středověkých
kupců, RH, 6/I Rýmařov
2001; Týž: Cesty a stezky
Rýmařovska, RH 23/XII,
Rýmařov 2010; Roční zprávy
a dokumentace výzkumu, ar-
chiv Muzea Rýmařov; Kouřil,
P. – Prix, D. – Wihoda, M.
Středověké fortifikace a „Je-
senická stezka“ v údolí Černé
Opavy, Archaeologia histori-
ca 23, Brno 1998; Sviták, Z.
„Rešovská“ cesta, VVVM,
XLIV/3, Brno 1992; Lobbe-
dey, U. Untersuchungen mit-
telalterichen Keramik vorne-
mlich aus Südwestdeutsch-
land, Berlín 1968 ad.)

Gotické klíče a kování z hostinské
části staniceRekonstrukce obchodní stanice Fota a repro: J. Karel

Hrníček na pití, pokus o místní
výrobu keramiky

Pokus o výrobu hrnčířského zbo-
ží v Rýmařově

Vzácná bílá nádobka a hliněná zátka Běžná hrnčina z poloviny 13. stol. 
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Kdo zajistí důstojné loučení?
Chodím jako hodně stará Rýmařovačka na
poslední loučení s občany, které za svůj
dlouhý pobyt v Rýmařově znám. Jako mno-
ho starších občanů trpím značnou nedoslý-
chavostí. Pravidelně se snažím sedět v ob-

řadní síni na Okružní ulici v popředí.
Přesto mnohá slova paní Sládečkové
Sicové neslyším. Prý dokáže při loučení
hovořit velmi dojemně.
Je skutečně tak velký problém zajistit ozvuče-

ní kostelíka? Copak si zemřelý nezaslouží, aby
o jeho činnosti ve prospěch našeho krásného
Rýmařova lidé vyslechli pár milých slov?
Chci věřit, že bude učiněna náprava. 

Marie Kudelová

Gymnázium v Rýmařově má letos 70 roků
Je pravdou, že tato škola má celkově už 
114 let. Výročí 70 let platí pro první české
gymnázium v našem městě. První studenti ně-
meckého gymnázia nastoupili již v roce 1902
do největší školní budovy v Rýmařově na
Jelínkově ulici č. 1, která tehdy ovšem nesla
jméno Antonína Pohla. Budova na této ulici se
začala stavět na konci 19. století a byla již v ro-
ce 1902 schopna přijmout první studenty. Ti
maturovali v roce 1910.
Historie českého gymnázia začíná po druhé
světové válce. Již 9. července 1945 posílá za-
stupitelstvo zprávu Zemské školní radě v Brně
o budově tzv. Oberschule. Uvádí, že budova
může sloužit pro vyučování na plánovaném
českém gymnáziu. Dne 31. srpna 1945 rozesílá

ministerstvo školství v Praze pokyny k přijímá-
ní žáků na střední školy v pohraničí. Okresní
správní komise v Rýmařově reaguje tak, že žá-
dá po všech místních správních komisích zprá-
vu o počtu zájemců o studium. Tento důležitý
dokument podepsal školský referent Pavlů
a přednosta kanceláře Hliněnský. Odpovědělo
na něj 19 správních komisí z 39 obcí.
Na základě zaslaných seznamů zájemců o stu-
dium posílá město Rýmařov 7. prosince 1945
na ministerstvo žádost o povolení otevřít
Státní reálné gymnázium. Své memorandum
odůvodňuje potřebou středoškolského vzdělá-
ní pro děti nových osídlenců pohraničí.
Věc se daří, a tak píše první zatímní správce
PhDr. Otakar Vašek, státní profesor, žádost

o povolení zahájit vyučování od února 1946.
Osmnáctý únor se stává slavným dnem pro ce-
lý tehdejší okres Rýmařov. V pondělí 18. úno-
ra 1946 jsou studenti tercie slavnostně přivítá-
ni k zahájení vyučování, o den později, v úte-
rý 19. února, jsou slavnostně vítáni studenti
kvarty. Vyučování na českém gymnáziu
v Rýmařově je tímto zahájeno.
Existence prvního českého gymnázia trvala
pouze do 30. června 1949. Pro malý počet stu-
dentů bylo až do roku 1956 uzavřeno.
Dnes žije v Rýmařově už jen mizivý počet stu-
dentů prvního Státního reálného gymnázia.
Patřím osobně mezi ně. 

Mgr. Antonín Zaďa Zavadil, 
promovaný pedagog

odpověď
V prosinci 2013 zajistilo Středisko volného času Rýmařov ozvučení smuteční síně na Okružní ulici. Na žádost smutečního řečníka byla apa-
ratura pro nepotřebnost za tři měsíce vrácena zpět. Marcela Pavlová, Středisko volného času Rýmařov 

Detaily
Letošní poznávací soutěž se soustředí na historické nebo zajímavé
detaily našeho města a místních částí (Janovic, Jamartic, Harrachova,
Stránského a Ondřejova) s přesahem do Staré Vsi, Ferdinandova,
Stříbrných Hor a Skal.

V každém z vy-
dání Rýmařov-
ského horizontu
08–21 a 23/2016
uveřejníme jed-
nu fotografii
spolu se soutěž-
ním kuponem.
Úkolem soutě-
žících je určit
místo, objekt, 
ulici nebo číslo
popisné domu,
na kterém se fo-
tografovaný de-
tail nachází.
Čím přesněji bu-
de fotografie
popsána, tím lé-
pe. Čtenáři, kte-
ří odhalí nejvíce
objektů (nemusí
uhádnout všech-
ny), budou zařa-
zeni do slosová-
ní o zajímavé
ceny a předplat-
né Rýmařov-
ského horizontu
na rok 2017.

Soutěžní kupony vystřihněte a zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete
vhodit do schránky u vchodu do Střediska volného času na Okružní
10, případně zaslat na redakční e-mail rymhor@seznam.cz. Přijímají
se i kopie kuponů.
Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v Rýmařovském ho-
rizontu 23/2016. Kupony můžete zasílat jednotlivě nebo všechny na-
jednou do 5. ledna 2017. Jména výherců budou uveřejněna v prvním
vydání Rýmařovského horizontu 13. ledna 2017. Hodně štěstí v sou-
těži přeje redakce RH! Soutěž připravili JiKo a Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 2
Jméno a příjmení

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

.......................................................................................................
Telefonní kontakt

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

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

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

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

✃
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Schinzel z Dobfieãova
Stalo se to jednoho pûkného srpnového od-
poledne v roce 1823. MÛj otec pracoval
v zahradû, kdyÏ nedaleko zaslechl Ïalostné
sténání, vzdychání a nafiíkání. Pohlédl pfies
zahradní plot na ulici a spatfiil tam star‰ího
muÏe, kterak pomal˘m vrávorav˘m krokem
‰el ulicí dolÛ. Od nûj pocházel ten náfiek.
Otec k nûmu ihned pospíchal a ptal se ho,
co mu schází? „Ó“, zvolal ten na smrt ne-
mocn˘ muÏ, – „vyklenula se mi k˘la z bfiicha.
Nemohu dál udûlat ani krok. Ach, kdybych
jen zÛstal doma se sv˘mi, moÏná by se mi
dostalo pomoci.“
V tom okamÏiku se úplnû prohnul pod svaz-
kem pfiíze, kter˘ nesl na zádech, a pod tíhou
bfiemene spadl na zem a svíjel se bolestí.
MÛj otec neztrácel ãas, sÀal z nûj ten náklad,
zvedl ho ze zemû a odvedl ho do pokoje.
Pfiikázal matce, aby rychle pfiipravila postel
pro hosty v horním pokoji. Poté odvedl ne-
mocného k loÏi a opatrnû ho do nûj poloÏil.
Pak se rychle ustrojil a pospíchal pro lékafie.
BûÏel za ‰ikovn˘m operatérem Antonem
Schneiderem (Schneiderem ranhojiãem),
o kterém se je‰tû dále zmíním. Nezastihl ho
v‰ak doma. Musel ho jít nejprve hledat
do v˘ãepu.
Opravdu tam Asklépia také na‰el. Prosil ho
naléhavû, aby s ním okamÏitû ‰el k tûÏce ne-
mocnému.
Ranhojiã Schneider se v‰ak jiÏ podíval hlu-
boko do sklenice1 a zdráhal se s ním odejít
a odlouãit se tak od ìábelského ducha. MÛj
otec v‰ak nepolevil a také Franz Raschka, to-
vary‰ lékafiského cechu, o kterém budu rov-
nûÏ pozdûji vyprávût, mu domlouval. A tak
ho mnoha dobr˘mi slovy pfiesvûdãili a z jeho
opojení pfiivedli k vûdomí. Ranhojiã
Schneider se vzdal a ‰el s m˘m otcem, ná-
sledován Franzem Raschkou.
KdyÏ lékafi Schneider nemocného vidûl a pro-
hlédl, zeptal se, zda mÛÏe operaci zaplatit?2

Nemocn˘ se ost˘chavû zeptal, kolik by to asi
stálo? Schneider Ïádal pro sebe sto a pro lé-
kafiského asistenta padesát zlat˘ch W. W.
Na smrt nemocn˘ muÏ, svíjející se bolestí, se-

pjal ruce a snaÏnû prosil: „Mil˘ pane doktore!
Mám jen malou dfievûnou chatrã v Dobfie-
ãovû. Ta je ale zadluÏená. Nemám Ïádnou
hotovost ani jiného jmûní. Ale podívejte!
Tahle mandel pfiíze stojí 25 zlat˘ch. Chtûl
jsem ji zanést tkalcovskému mistru Aloisi
Schantelovi, abych mu ji prodal a za utrÏené
peníze nakoupil potraviny pro svou poãet-
nou rodinu. Vezmûte si tûch 25 zlat˘ch, kte-
ré za pfiízi dostanu, a zachraÀte mû.
Proboha vás prosím, pomozte mi!“
Opil˘ Asklepios v‰ak chladnû odvûtil: „Pokud
tûch 125 zlat˘ch nebude leÏet zde na stole,
nebo nedostanu záruku, Ïe budou zaplace-
ny, nehnu ani prstem!“
PfiestoÏe se mÛj otec a Raschka velmi pfii-
mlouvali, toho chladného muÏe neobmûkãi-
li. Neustoupil ze svého poÏadavku a vzdálil
se mrzut˘, Ïe vykonal zbyteãnou cestu, a ne-
chal nemocného trpût!3

Teì si mÛj otec bezmála nevûdûl rady, co by
mûl dûlat, protoÏe nemocn˘ kfiiãel bolestí,
stra‰nû nafiíkal a proboha prosil, aby ho zabil.
V tísni si otec vzpomnûl na sousedku
Bittnerku, která prodávala léãivé byliny a po-
mohla jimi uÏ mnoh˘m nemocn˘m. Rychle
k ní bûÏel a krátce jí objasnil cizincÛv stav,
takÏe vûdûla, co má dûlat. Ihned ‰la za ne-
mocn˘m a dÛkladnû se ho vyptala na jeho
neduh. Pak vyzvala mého otce, aby ‰el s ní,
dala mu nûkolik bylin, které musely b˘t oka-
mÏitû uvafieny, a aÏ to bude hotovo, nafiídi-
la, aby ãást pfievafien˘ch bylin, tepl˘ch tak,
aby se to dalo na tûle snést, byla poloÏena
na k˘lu. Obklady se musely del‰í dobu ob-
novovat, zároveÀ v‰ak musel nemocn˘ pít
bylinn˘ odvar.
„Tímto zpÛsobem,“ pravila stará Bittnerka,
„se k˘la sama spraví a nemocn˘ dostane leh-
k˘ prÛjem.“
OkamÏitû se pfiikroãilo k vafiení bylin.
Tovary‰ jménem Johann Englisch, o kte-
rém pozdûji je‰tû povyprávím vesel˘ kou-
sek, mûl také ãasto s kolikou co dûlat. Va-
fiil ty byliny ve dvou velk˘ch hrncích, já
jsem lámal tfiísky a otec pfiikládal nemoc-
nému obklady, a tak jsme spojili v‰echny

síly, abychom nemocnému pomohli.
Obklady byly co pût aÏ deset minut obno-
vovány a bûhem hodiny jsme k na‰í radosti
vidûli, Ïe vystouplá k˘la zmûkla a nemocn˘
pocítil znaãnou úlevu.
Po dvou hodinách se zcela uklidnil, usnul
a probral se teprve následujícího rána.
KdyÏ se probudil, prohlásil s radostn˘m obli-
ãejem, Ïe se zase cítí zcela dobfie a svûÏe.
Pfiedpovûì sousedky Bittnerky se v‰ak k hrÛ-
ze zotaveného vyplnila. Hluboce se stydûl,
mnohokrát prosil za prominutí, Ïe zpÛsobil
tolik ‰kody.
Otec ho v‰ak chlácholil slovy: „Buìte klidn˘,
mil˘ pfiíteli, a tû‰te se, Ïe jste opût zdrav˘,
v‰echno ostatní nestojí za fieã. Ta postel se
zase uvede do náleÏitého stavu!“
Po snídani se uzdraven˘ muÏ ptal, co je dlu-
Ïen, a pfiedev‰ím, co Ïádá ta nápomocná
Ïena za jeho záchranu?
Nato fiekl mÛj otec: „Dejte jí pût gro‰Û, s tím
se ona spokojí!“ – A zavedl ho k ní, aby se
oba pfieptali, co je dluÏen.
Ona v‰ak odvûtila: „Dej mi tolik, kolik sám 
uváÏí‰,“ a protoÏe mûl u sebe zrovna jen je-
den ‰esták celého svého jmûní, dal jí ho a ta
Ïena s tím byla naprosto spokojená a mno-
hokrát dûkovala.4

Tak mÛÏe kaÏd˘ usoudit, jak˘ je rozdíl mezi
profesionály s taxou a láskou k bliÏnímu! – 
Ten chud˘, poctiv˘ a ‰Èastn˘ muÏ podûkoval
m˘m rodiãÛm za velkou pomoc, kterou mu
prokázali. Nyní nesl vesele svou mandel pfií-
ze, o niÏ pfied ãtrnácti hodinami za podiv-
n˘ch okolností skoro pfii‰el, k mistru
Schantelovi, kter˘ ji od nûj koupil.
Nûkolik dní nato se postar‰í Ïena naloÏená
velk˘m ko‰em ptala, jestli je dobfie u BrixelÛ,
kde její muÏ leÏel nemocn˘ a zase se uzdravil?
KdyÏ jí pfiitakali, sundala z ramen velk˘ ko‰,
pln˘ nejlep‰ích ãern˘ch tfie‰ní, a pfiedala ten
dar otci. Otec se sice velmi zdráhal nûco pfii-
jmout a mínil, Ïe by Ïena mohla tfie‰nû pro-
dat, ale ona trvala na svém, protoÏe to byly
vlastnoruãnû vypûstované plody, a nene-
chala se Ïádn˘m zpÛsobem pfiesvûdãit.
Dar byl pfiijat a Ïena se slzami díkÛ ode‰la.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Ano alkohol, právû ten hraje velkou roli mezi uboh˘m, zpustl˘m lidem. D. H.
2 Doktofii totiÏ mají operaci tam, kde nemohou pomoci, vÏdy po ruce, a to je ve vût‰inû tûÏk˘ch pfiípadÛ. Je v‰ak nákladná a nepfiíjem-

ná. Je to naprosto zbyteãn˘, násiln˘ zásah do lidské pfiirozenosti, kter˘ obyãejnû konãí smrtí chirurgovy obûti!
Kdo se o tom chce více informovat, aÈ si pfieãte „Pfiíruãku pfiírodní léãby“ Theodora Hahna a mnoho jin˘ch podobn˘ch spisÛ, hlavnû v‰ak
„Nové umûní léãby“, vûstník pro léãbu bez lékÛ a operace od Dr. Lothara Vollmara; v‰e lze obdrÏet u Huga Schuberta v R˘mafiovû.
3 „Vizte, jak˘ ãlovûk“! dalo by se ironicky zvolat, kdyby nás plnû nezamûstnával ten trpící. Je nasnadû pfiání, aby koneãnû jednou lidstvo otev-

fielo oãi pfied takov˘mi zvlá‰tními poradci tûla. Lidé by se mûli nauãit léãit sami a b˘t si vlastními lékafii. Tomu se lze v˘bornû nauãit studiem pfií-
rodního léãitelství, pfiiãemÏ k tomu v˘teãnû slouÏí Melzerova pfiíruãka pfiírodního lékafiství. K dostání u Huga Schuberta v R˘mafiovû. H. D.

4 Kdo tedy tomu tûÏce nemocnému pomohl? Ten opil˘ doktor, vûdecky vzdûlan˘ operatér, ten státem zplnomocnûn˘ mistr léãitel? 
Ne, úãinná, ãistá lidská láska a nûkolik léãiv˘ch rostlin, do urãité míry pfiírodní léãitelství. A to v‰e bez penûÏité odmûny! BûÏte tedy a po-
máhejte si navzájem, milí lidé!
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Sport

Rýmařovský aerobik v Praze opět zazářil
V neděli 3. dubna bojovaly čtyři závodnice SK Studio Sport a zdraví
Rýmařov v Praze o postup na mistrovství České republiky
v Soutěžním Aerobic Master Class. V tomto odvětví patří rýmařov-
ské závodnice k republikové špičce, což děvčata v tomto závodě
předvedla dokonale. Bezchybné cvičení vyneslo všechny naše zá-
vodnice na stupně vítězů.
V kategorii 11–13 let vystoupila Bára Šulková na stupeň nejvyšší se
zlatou medailí na krku, o jeden stupínek níže se stříbrnou medailí

skončila Tereza Šulíková. V kategorii 14–16 let obsadila zlatý stupeň
Tereza Človečková a bronzový stupeň Šárka Pallová. Klára Vlčková
vybojovala postup již v Plzni, takže již pět závodnic SK Studio Sport
a zdraví Rýmařov má zajištěnu nominaci na MČR SAMC 2016.
Děvčatům gratulujeme k výborné reprezentaci klubu a města
Rýmařova, děkujeme trenérkám Lydii Mihálové a Olze Človečkové
za výbornou přípravu závodnic a rodičům za obětavou pomoc. Více
na www.studiosportazdravi.cz. Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Historicky první duel rýmařovských badmintonistů
Dne 16. dubna probûhlo v tûlocviãnû gymnázia a SO· pfiátelské dvojutkání
v badmintonu novû vzniklého t˘mu SK Badec Ryo. R˘mafiov‰tí badmintonisté
na domácí pÛdû pfiivítali v˘bûr hráãÛ a hráãek z oddílu SKP Kometa Brno, za
kter˘ nastoupil i rodák z Horního Mûsta Dominik ·a‰inka. 
První utkání začalo hned po deváté hodině ráno deblem na prvním
kurtu. Za domácí Ryo nastoupili Jiří Sofka a jeho věrný parťák Radek
Koňařík proti ostřílené dvojici z Komety, kterou tvořili Martin
Svoboda a Marián Blažek. Na domácích byla vidět nervozita, což se
projevilo v konečném výsledku 3:21 a 8:21.
Na druhém kurtu se začal hrát debl, do kterého nastoupili za domácí
Ryo sousedi z Janovic Janek Hnilo a Stanislav Večeřa proti komeťác-
ké dvojici Dominik Šašinka a Michal Říha (Joke). Zde sice na domá-
cích borcích nebyla vidět nervozita, ale chyběla vyhranost a zkuše-
nost. První set skončil 16:21, druhý set 13:21. 
Po mužském deblu nastoupily na kurt ženské dvojice, za domácí Ryo
Simona Ptáčková a Jarka Šustrová proti Komeťačkám Ireně Blažkové
a Haně Pospíšilové. Ženy z obou týmů bojovaly jako lvice o každý
míček, u domácích ale chyběla větší souhra a štěstí, a proto prohrály
15:21 a 17:21. 
Mezitím se rozehrál první singl mužů. Za domácí nastoupil nový člen
Honza Hnilo z Břidličné proti komeťáckému Jokeovi. Joke je ostříle-

ný druholigový borec, ale náš Honza se nenechal zkušeným protivní-
kem zastrašit a statečně bojoval o každý bod. Bohužel to opět nesta-
čilo a Honza prohrál dvakrát 12:21.
Druhý singl mužů proti sobě postavil domácího Michala Kalába a ho-
stujícího Mariána Blažka. Zkušený hráč Rya Michal si proti
Mariánovi, který se specializuje na debl a mix, počínal velice dobře.
Nakonec ale stejně prohrál 18:21 a 21:23.
Na druhém kurtu se mezitím schylovalo k bratrovražednému souboji,
neboť za domácí Ryo nastoupil odchovanec a stále platný hráč
Komety Radek Šašinka proti svému mladšímu bratru Dominikovi,
který je také hráčem Komety. Zápas vypadal jako reklama na bad-
minton, ve hře byly zapojeny všechny druhy úderů, fejky a triky. Pro
diváky lahůdka. Zápas skončil 21:19, 19:21 a 21:19 pro domácího
hráče. 
Do konce utkání zbývalo dohrát singl žen. Za Ryo nastoupila po zra-
nění Jana Ošlejšková proti Komeťačce Ireně Blažkové. Jana se snaži-
la, jak mohla, ale na Irenu nestačila a prohrála 2:21 a 10:21. 
Posledním zápasem dopolední série byl mix. Za domácí tým nastou-
pila dvojice odchovanců a hráčů Komety Radek Šašinka a Simona
Ptáčková proti zakladateli a předsedovi Komety Martinu Svobodovi
a jeho parťačce Haně Pospíšilové. Komeťáci předvedli, že na jihu
Moravy se hraje badminton snad každý den a proti nerozehrané, ač
zkušené dvojici ze severu Moravy si počínali velice dobře a zaslouže-
ně vyhráli 9:21 a 22:24. 
V celkovém součtu utkání se z vítězství 1:7 radovala hostující SKP
Kometa Brno. 
Po výborném obědě na Větrné hůrce turnaj pokračoval. V prvním deb-
lu Michal Kaláb s Honzou Hnilem porazili hostujícího Mariána Blažka
s Martinem Svobodou 2:0 na sety. V druhém deblu nastoupili Radek
Koňařík s Jiřím Sofkou proti Jokovi s Dominikem a i tentokrát domá-
cí vyhráli – ve třetím setu, tedy 2:1 na sety. V ženském deblu proti so-
bě nastoupily Simona Ptáčková s Janou Ošlejškovou proti Ireně
Blažkové s Hanou Pospíšilovou. Domácí dvojice prohrála 2:0 na sety.
V singlu domácí Stanislav Večeřa prohrál s Martinem Svobodou 2:0 na
sety, naopak Michal Kaláb zvítězil 2:0 nad Dominikem Šašinkou.
Radek Šašinka nastoupil proti Jokovi, který vyhrál 2:0 na sety. V mixu
Radek Koňařík s Jarkou Šustrovou nestačili na Martina SvoboduSK Badec Ryo – SKP Kometa Brno Foto: archiv klubu

Fota: a rchiv SK
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s Irenou Blažkovou – 2:0 na sety. Poslední zápas, ženský singl Simony
Ptáčkové proti Haně Pospíšilové, zachránil čest domácího Rya, když
domácí vyhráli 2:0 na sety a konečný stav odpoledního utkání posunu-
li na 4:4. Tímto výsledkem získali hráči domácího týmu SK Badec Ryo

své první body. Nutno dodat, že šlo o historicky první utkání badmin-
tonu na půdě rýmařovských badmintonových kurtů.
SK Badec Ryo děkuje sponzorům: www.krasnaauta.cz, Autoopravna
– Radek Šašinka, Těžba harvestorem – Josef Šustr. Radek Šašinka

Dětský badmintonový turnaj vyhráli domácí
V sobotu 23. dubna uspofiádali badmintonisté SK Badec Ryo ve spolupráci se
SVâ R˘mafiov dûtsk˘ badmintonov˘ turnaj v deblu pro vûkovou kategorii
8–13 let. Turnaje se zúãastnilo ãtrnáct dûtí z R˘mafiova a sedm dûtí 
z ostravského SVâ Ostrãilova – Moravská Ostrava.
Celkem bylo odehráno 110 utkání na dva vítězné sety hrané do 15 bo-
dů. Každá dvojice tedy odehrála 10 utkání, což bylo fyzicky a psy-
chicky náročné nejen pro samotné hráče, ale také pro pořadatele
a rozhodčí.
Z rýmařovských nadějí se turnaje zúčastnily dvojice: Marek Bocián –
Tadeáš Procházka (11. místo), Richard Bulíček – Pavlína Motalová 
(9. místo), Tomáš Rys – Lucie Kalábová (7. místo), Jan Baran – Klára
Tomíčková (6. místo) a Tomáš Petrek – Barbora Škurková (5. místo).
Stupně vítězů a 3. místo obsadili Jan Hanuš s Janem Berčíkem.
Medaili za 2. místo si odvezli chlapci s Ostravy, celkovými vítězi tur-
naje s jediným prohraným utkáním se stali domácí Jan Jablončík
s Aničkou Chlachulovou. Individuální cenu za největšího bojovníka si
odnesl Tadeáš Procházka a objevem turnaje se stala Pavlína Motalová.
Po úspěšném umístění na turnaji v Ostravě, který se našim dětským
badmintonistům podařilo vyhrát, jsme obdobný úspěch zopakovali
i na domácí půdě, na třech kurtech haly rýmařovského gymnázia
a SOŠ a za velké podpory rodinných příslušníků všech hráčů.
Rýmařovské naděje se věnují trénování jen jednou týdně, přičemž
tréninku se aktivně účastní kolem dvaceti dětí. Od příští sezóny by-

chom chtěli dětem tréninkovou dávku navýšit o další den. Věříme, že
se našim badmintonistům bude dařit i na dalších turnajích a za před-
vedenou hru a účast na našem prvním turnaji jim všem děkujeme.
Dík patří rovněž SVČ Rýmařov, městu Rýmařov a RD Rýmařov za
věcné ceny pro vítěze. Michal Kaláb

Autokrosaři zahájili závodní sezónu
V sobotu 16. dubna byla zahájena autokrosová závodní sezóna
v Rýmařově prvním závodem. Pro letošní rok byly vypsány tři divi-
ze: N do 1 400 ccm, tzv. sériovky, pro vozy bez úpravy motoru, kte-
ré musí splňovat konkrétní bezpečnostní předpisy, dále divize D1 do
1 400 ccm a divize D2 nad 1 400 ccm.
Zahajovacího závodu se zúčastnilo sedmnáct strojů. Divize N byla
zastoupena pouze dvěma vozy. V divizi D1 byl favoritem uničovský
Jiří Křístek. Roli favorita splnil, ovšem neměl to vůbec jednoduché.
O jeho vítězství rozhodla teprve finálová jízda.
Divize D2 měla hned několik adeptů na vítězství. Rýmařovský jez-
dec Stanislav Salek odjel základní jízdy bez problémů a nikoho ne-
nechal na pochybách, že chce obhájit loňské absolutní vítězství,
ovšem ve finálové jízdě ho zradila technika. 

Výsledky 1. závodu seriálu Rýmařovského poháru:
Divize N do 1 400 ccm
1. místo: Martin Sneidl – Opel (Opava)
2. místo: Miroslav Šuba – Škoda Felicia (Rýmařov)

Divize D1 do 1 400 ccm
1. místo: Jiří Křístek – Škoda Felicia (Uničov)
2. místo: František Zachara – Daihatsu (Horní Město)
3. místo: Petr Soška – Škoda Felicia (Opava)

Divize D2 nad 1 400 ccm
1. místo: Alfred Heinisch – VW Golf (Rýmařov)
2. místo: Martin Harasim – Seat (Štěpánkovice)
3. místo: Petr Vašíček – Škoda Felicia (Rýmařov)
První závod byl pro rýmařovské jezdce úspěšný. Ovšem sezóna
teprve začíná a jezdci mají před sebou ještě pět pohárových zá-
vodů. Organizátoři děkují všem divákům, kteří si našli čas a při-
šli jezdce podpořit. Obzvláště si ceníme účasti našeho pravidel-
ného fanouška motoristického sportu, kterým je dlouholetý uči-
tel Antonín Zaďa Zavadil. Další závod se pojede 14. května.
Další termíny pohárových závodů pro rok 2016 jsou následující:
14. 5., 11. 6., 9. 7., 6. 8., 17. 9. a jako poslední se pojede volný
závod 8. října. Jan Dohnal

Na podání Lucka Kalábová a vítězná dvojice turnaje Honza
Jablončík a Anička Chlachulová

Divize D1: 1. Jiří Křístek, 2. František Zachara, 3. Petr Soška
Divize D2: 1. Alfred Heinisch, 2. Martin Harasim, 3. Petr Vašíček

Fota: Josef Litvík
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 4+1 na Jesenické ulici v Břidličné. Po rekonstrukci, nová ku-

chyň, termofasáda, dva sklepy, balkon, internet, omítky. Cena 320 000 ko-
run. Možnost koupě i s garáží 50 m od bytu. Při společné koupi nebo ry-
chlém jednání sleva. Tel.: 731 072 975.

• Prodám stavební pozemek v Rešově o rozloze 600 m2 včetně hotových
základů na chatu s hotovým sklepem. El. přípojka i s revizí + dřevěná chat-
ka po celkové renovaci. Cena dle dohody. Tel.: 606 386 119.

DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY

• kanalizaãní    • vodovodní    • elektro

ODVODNùNÍ OBJEKTÒ

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE

Kontakt: 
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, R˘mafiov

pokornypavel2@seznam.cz, mobil: 608 830 881
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!
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