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V Schottenu se budou procházet 
po R˘mafiovském námûstí

Pfiehlídka Podveãer v Orientu
– letos poprvé se soutûÏí Neila Habibi

Knihovna pasovala prvÀáãky 
na ãtenáfie

Olympijského majálesu se zúãastnili 
Ïáci a studenti v‰ech ‰kol

R˘mafiov má novou vicemistryni âR 
v soutûÏním aerobiku – Janu Hamplovou

ročník XVII I .
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Podvečer v Orientu
Každoroční přehlídka vystoupení orientálních tanečnic, které trénují
pod hlavičkou Neily SVČ Rýmařov, připadla na poslední pátek v květ-
nu. Autorky programu se rozhodly předvést před publikem vše, co letos
jednotlivé taneční skupiny vytvořily, takže přehlídka nabrala zatím nej-
většího rozsahu ve své historii. Na pódiu se představily všechny věko-
vé kategorie od nejmladších (Jasmínky) přes starší děti (Šehrezádky)
a juniorky (Annidia) po dospělé tanečnice (Sheilla, Saitah a Medusa),
formace, dua i sóla, ale i nejrůznější styly a fúze, které mísí prvky kla-
sického, moderního a východního disko tance. Program nabídl choreo-
grafie se závoji, vějíři a křídly, svíčkami a světly, podvečer byl zároveň
přehlídkou krásných kostýmů. Odpoledne před samotným pásmem
proběhla soutěž pro tanečnice do 18 let Neila Habibi 2016, jejíž vý-
sledky se vyhlašovaly v průběhu Podvečera v Orientu. Nejmladší děti:
1. Adéla Lašáková, 2. Aneta Rysová, 3. Lucie Borovičková; děti: 
1. Renata Macečková, 2. Sára Schenková, 3. Petra Jánská; juniorky: 
1. Kamila Panochová, 2. Tereza Jandelová, 3. Petra Čamková. ZN Jasmínky

Šehrezádky

Annidia

Saitah Medusa Fota: Jakub Vala

Sheilla

Vítězky dětské kategorieVítězky nejmladší kategorie
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Olympijského majálesu se zúčastnili žáci a studenti všech škol
Bujaré oslavy mládí mají v Rýmařově dlouhou tradici. Novodobá historie
studentských slavností se začala psát v roce 2000 z popudu profesorů zdej-
šího gymnázia Petra Kroutila a Vladimíra Stanzela. Prvních pět ročníků
neslo název Iuvenales a probíhalo na přelomu května a června. K tradiční-
mu názvu majáles se studenti vrátili v roce 2005 a začali jej pořádat každý
rok na jiné téma.
To letošní bylo ve znamení olympijských her jako předzvěst letní olympi-
ády pořádané v brazilském Riu de Janeiru. Sportovního majálesu se vedle
studentů Gymnázia a SOŠ Rýmařov a soukromé střední školy Prima
Rýmařov zúčastnili poprvé také žáci druhého stupně Základní školy
Rýmařov.
Početný průvod sportovců, trenérů, rozhodčích, „premiantů a šprtů“, členů
ochranky i olympijského výboru se dal na pochod směrem k náměstí krát-
ce po půl deváté. Namísto klíče od města tentokrát předal starosta Petr

Klouda studentům olympijskou pochodeň. Průvod se pak vydal do zahra-
dy Hedvy, kde na osmi stanovištích bojovali „olympionici“ o medaile.
V jednotlivých disciplínách měli prokázat nejen sílu, vytrvalost a přesnou
mušku, ale také vědomosti a talent při tanečních kreacích. V případě stu-
dentské olympiády platilo více než kdy jindy známé „není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“. Prvenství v olympiádě si nakonec odnesli maturanti
z gymnázia, druzí skončili terciáni a bronz vybojovali osmáci ze Základní
školy Rýmařov. 
Na organizaci majálesu a sestavení jednotlivých olympijských disciplín se
podíleli studenti septimy, absolventka Miroslava Rapouchová a jako mo-
derátor průvodu i samotných olympijských her Adam Komůrka. Po ukon-
čení her se učitelé a studenti Gymnázia a SOŠ Rýmařov vyhecovali a zor-
ganizovali na multifunkčním hřišti u edrovického rybníka turnaj ve flor-
balu. Utkání dopadlo lépe pro studenty, kteří nakonec slavili vítězství. JiKo
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Zajímavosti z přírody
Červen – měsíc myslivosti

Možná se i mezi myslivci, hlavně mladými, najdou tací, kteří nevědí
nic o tom, proč vznikla tradice s názvem Červen – měsíc myslivos-
ti a ochrany přírody.
Její vznik se datuje k roku 1959. A proč zrovna červen? Protože je to
období přelomu jara s létem, kdy přichází v přírodě na svět největší
množství mláďat všech živočichů a také bují veškerá vegetace. V pra-
vodatném myslivci to vše zanechává nádherné pocity a radost, co
všechno se rodí v jeho revíru a v přírodě vůbec. Právě v tuto roční do-
bu si naše příroda zaslouží zpřísněnou ochranu, a to hlavně od nás,
myslivců. K ochraně přírody by měla patřit i myslivecká osvěta, tře-
ba prostřednictvím obecního či městského rozhlasu, veřejných vitrín,
tisku a přednášek o myslivosti nebo i společenských posezení s přá-
teli myslivosti. Ovšem nejdůležitější je ochrana přímo v přírodě sa-
motné, v honitbě.
Co znamená ochrana přírody? Například chránit mláďata příchozí na
svět před zdivočelými psy a kočkami, kteří se toulají v honitbě a ne- Bledule jarní

Kachna divoká

Lýkovec jedovatý Mláďata racka chechtavého

Muflonka s muflončetem Srnče

Liščata
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pohrdnou příležitostí něco ukořistit. Další hrozbou pro mláďata je
vrána šedá, kdysi jsme jí říkali „gestapo“ revíru. Sebere a dovede
uklovat všechno, co nově narozeného najde, od mladých ptáčků až po
zajíčky. Plenění hnízd je na jejím denním pořádku. Další je liška 
obecná, v posledních letech dost přemnožená. Náročnost lišek na 
uživení je veliká, nestačí jim jen myši, hraboši a nalezené padliny
zvěře. Snadno dovedou zadávit srnče, přestože se je srna snaží bránit.
Liška se později pro srnče vrátí a stejně si ho odnese. Mladí zajíci se
před ní musí mít hodně na pozoru a mnohým se této hrozbě nepoda-
ří uniknout. Skřivani a křepelky jsou u lišek pravidelným doplňkem
stravy. Z dalších šelem uvedu mývalovce kuního (psíka mývalovité-
ho), který má téměř stejné potravní nároky jako liška. Naopak jeze-
vec je v tuto dobu hájen a škodí méně. Nejvíce škody páchá v ba-
žantnicích. To je jen stručný výčet škodné zvěře žijící v našem blíz-
kém okolí. Vím, že mnozí namítnou, že i takoví živočichové do pří-
rody patří. Ano, patří, ale v únosné míře.
Z přírody se vlivem činnosti člověka vytrácejí nebo nadobro vytrati-
ly druhy zvěře, které zřejmě už nikdy nevrátíme zpět. Mohu jmeno-
vat koroptev polní, v minulosti se vyskytující v hojných stavech a po-
četných stádečkách, tetřívka obecného, tetřeva hlušce, jeřábka lesní-
ho a sluku lesní v horských a podhorských oblastech, bekasínu otav-
ní apod. Proto by měly myslivecké organizace i samotní myslivci (ale
opravdoví myslivci!) upozorňovat naše spoluobčany na nevhodné
chování v přírodě, na nezodpovědné pouštění čtyřnohých miláčků
z dohledu, na ničení křovin, lesních porostů a mnoha krásných divo-
ce rostoucích květin. Lesní flóra nabízí zvěři jedinečný úkryt pro
hnízdění a kladení mláďat a patří do potravního řetězce řady živoči-
chů. Silně ohroženými druhy jsou např. ocún jesenní, prvosenka jar-
ní, lýkovec jedovatý. 
Dále je potřeba vysvětlit, proč lidé nemají brát do rukou mláďata, ze-
jména srnčata, která při svých procházkách v přírodě náhodně na-
jdou. Veškerá volně žijící zvěř je velice plachá a lidský pach ve zvě-
ři vyvolává strach z potencionálního nebezpečí. Lidským pachem za-
větřená srnčata srna opouští a ona osamocená hynou nebo se stávají
snadnou kořistí škodné zvěře, dokonce i zvěře černé – divočáků. 
Je nadevše jasné, že člověk nemá právo měnit přírodní zákony a ani
je nezmění. Jednoduše, přírodě se poroučet nedá, měli bychom si jí
vážit, a ne ji ničit a bohatství přírody zneužívat ve svůj sobecký pro-
spěch. Největším nešvarem v dnešní době je odhazování odpadků při
toulkách přírodou. Ničíš přírodu, ničíš sebe! Nejlépe je v tomto ob-
dobí omezit návštěvy přírody vůbec.
Doufám, že těchto pár vět přispělo k větší úctě k přírodě, ke všem
tvorům a rostlinám v ní žijícím. Chovejme se k přírodě s úctou a po-
korou. Fota a text: Václav Vašíček
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Včelka, mravenec, to nás napadne hned. Mraveneček nese kládu ně-
kolikrát větší, než je on sám. – Proč? Má přidáno nebo je to jeho
zvyk? No vlastně je to stéblo, pro toho Ferdu je to kláda. Je to tak sil-
né zvíře? Já mu opatrně to stéblo vzala a on... pokračoval dál stejným
směrem. Asi ho čekají na pile, na Katru, nebo ve výrobně turistických
známek. A on si frajer přijde bez kládičky. Kdo ho pošupuje dál?
Instinkt. Do toho o něm pan Sekora napíše knihu.
Víme toho moc, ale kudy chodí mravenci, to nevíme. A jak pracují?
Teď jdu do poslanecké sněmovny. Přátelé, já se dovedu snadno na-
štvat, zvlášť při sledování naší politické scény. Pěním asi třicetkrát
za den a musím to vypustit ven, jinak exploduju. Jdu si změřit krev-
ní tlak.
Tak se pořád mluví o odchodu do důchodu. Bude to v pětašedesáti
nebo o dva roky později? Navrhuju, aby se do penze nechodilo vů-
bec, aby všichni pracovali až do smrti. Tedy pro republiku. Nemyslím
parazity a podfukáře. Je dobře, že si můžu říct svobodně svůj názor
třeba o našich senátorech. Oni tam obětavě dřou a dřou a už by se
mohli věnovat svým koníčkům nebo vnoučatům, ale oni, hrdinové, se
lopotí a dávají všanc své zdraví a životy. Nehledí na oběti.
Pan Čuba sfoukl na dortu už osmdesát svíček, paní Emmerová s ko-

Pár slov... z kapsáře
O pracovitosti
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To předpokládalo, jaký má krasopis, jakou mravnost a tatíček nadi-
tou prkenici.
Dnes se cení osobnost. A taky, co je užitečné, je dobré. Ne, že neza-
biješ, ale když to bude užitečné, tak holt zabiješ. Ve škole jsme mí-
vali náboženství, to jest důraz na etiku. Povinnosti, o kterých se ne-
diskutuje, které se plní. Dnes chápeme demokracii tak, že si můžeme
dělat to, co není výslovně zakázáno.
Zaměstnavatel se mě nebude ptát na krasopis, ale jestli jsem dochvil-
ná, vzdělaná, spolehlivá, mám řidičák, znám jazyky, rozumím si s po-
čítačem, jsem ochotná dojíždět za prací... Pokoušíme se o seberozvoj,
leštíme ega a svoje vlastnosti. Máme pět naučených vzorců, které vy-
cházejí z nesplnitelných příkazů: Musíš být dokonalý, silný, vstřícný,
snaživý a rychlý.

„Dokonalý“, to byly samé jedničky – cíl mnoha rodičů. K čemu je to dobré?
„Buď silný“ znamená: neříkej si o pomoc. Ale my pocházíme ze
smečky, tlupy, která je postavena na spolupráci.
„Buď vstřícný“ je manipulace: já pro vás něco udělám a vy na oplát-
ku pro mě.
„Snaž se“ je týrání lidí. Slíbím, že to udělám, ale to neznamená, že to
udělám.
„Buď rychlý“ znamená být na několika místech současně, a nikde po-
řádně.
Třeba se budu snažit toto nastavení změnit. Muži to možná vezmou
jako výzvu a ženy řeknou: „Já už jsem taková, no.“ Ale co když je
problém u mě?
Chci se cítit s lidmi dobře a oni aby se cítili dobře se mnou. Si

Přijme se mravný hoch do učení

legy Sobotkou a Foltýnem letos slaví sedmdesát dva a neúnavný bo-
jovník za práva kuřáků pan Kubera má 69 let. Takovým lidem připa-
dá hranice 67 let směšná. A mně zase senát připomíná domov dů-
chodců na zájezdu. Hodně se jich zájezdu taky neúčastní, lavice jsou
poloprázdné. Projednává se nějaký zákon? Však my potom dodateč-
ně uděláme patřičný počet novelizací. Že to stojí hodně peněz?
Nevadí. Protikuřácký zákon už má 220 připomínek.
Teď se Pepa Váňa, Pan žokej, rozhodl, že ještě jednou pojede Velkou
pardubickou a pak bude kandidovat do senátu. Prý to zvládne.
Fandím horkým hlavám, ale jeho věk je 69 let.
A víte, jaké jsou platy představitelů našich státních institucí? Vedoucí

kanceláře senátu Jiří Uklein – 174 029 korun, předseda Ústavního
soudu Pavel Rychetský – 253 000 korun, prezident republiky Miloš
Zeman – 422 000 korun, ombudsmanka Anna Šabatová – 162 926
korun, guvernér České národní banky Jiří Rusnok – 428 698 korun,
český europoslanec – 337 000 korun.
A soukromý sektor? Manažeři, členové správních rad a vedení pod-
niků... OKD padá, a tak rychle vyplatit odměny v řádech milionů, te-
dy stovek milionů. Pánbůh je nad námi vysoko a Bakala daleko.
S tím nic nenaděláš, slyším vždycky. Jsou to ale peníze, které ně-
kde chybějí. Pak vybíráme po dvacetikorunách na nemocnou hol-
čičku... Si

Aktuálně z města

Chráněné bydlení pro handicapované bylo oficiálně otevřeno
Ve stfiedu 25. kvûtna bylo v rekonstruovaném objektu b˘valé matefiské ‰ko-
ly na ulici U Potoka v R˘mafiovû oficiálnû otevfieno chránûné bydlení pro pat-
náct klientÛ.
Projekt transformace zámku Jindřichov ve Slezsku byl ukončen. Lidé
s handicapem se přestěhovali do nového bydlení v Rýmařově, Vrbně
pod Pradědem a Osoblaze. Projekt za zhruba 58 milionů byl financován
z evropských peněz, kraj se na něm podílel zhruba pěti miliony korun.
Rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy v Rýmařově odstarto-
vala před dvěma lety. Chráněné bydlení bylo hotovo asi před půl ro-
kem a první klienti se nastěhovali zanedlouho po rekonstrukci,
ovšem na oficiální otevření se čekalo až do doby, kdy budou dokon-
čeny zbývající objekty ve Vrbně a Osoblaze, aby se všechna zařízení
otevírala současně. 
Za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, kraj-
ského zastupitele Jaroslava Kaly, místostarostky Rýmařova Marcely
Staňkové, ředitelů příspěvkových organizací a zástupců organizací
poskytujících sociální služby bylo ve středu 25. května dopoledne
chráněné bydlení v Rýmařově slavnostně otevřeno. Poskytovatelem
sociálních služeb v tomto objektu je krajská příspěvková organizace
Sagapo se sídlem v Bruntále. Klienti mají k dispozici jednolůžkové
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Vzhledem ke ‰patnému technickému stavu stávající administrativní budovy
spoleãnosti Teplo, zejména kvÛli její energetické nároãnosti, byl vypracován
projekt na v˘stavbu nového sídla. VyrÛstá pfied pÛvodní budovou smûrem
k OkruÏní ulici. 
Nová stavba bude mít podobu dvoupodlažního objektu bez podskle-
pení se šikmou valbovou střechou na zastavěné ploše cca 163 m2.
V budově bude pět kanceláří, zasedací místnost, hygienické a tech-
nické zázemí a archivní a skladovací prostory. Zděná budova bude
zateplena.
Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině dubna a měly by být
dokončeny do 180 dnů, tj. pravděpodobně v říjnu 2016. Stavbu rea-
lizuje společnost Rýmstav CZ, spol. s r. o., Rýmařov, která zvítězila
v zadávacím řízení s nabídkovou cenou 4 332 785 korun vč. DPH.
Podrobný situační výkres je k dispozici na webových stránkách měs-
ta. Ing. Miroslav Sigmund,

vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Teplo Rýmařov bude mít nové sídlo

V návaznosti na rekonstrukci bytových domů na Radniční ulici spo-
jenou se zřízením nové pasáže Hrádek byl vypracován projekt na re-
konstrukci zpevněných ploch v okolí Hrádku, které navazují přímo
na novou pasáž.
Projekt zahrnuje rekonstrukci asfaltové komunikace, nová dlážděná
parkovací stání, dlážděnou manipulační plochu pro zásobování
a dlážděné chodníky. Bude osazeno nové veřejné osvětlení, v někte-
rých místech bude nutno dosypat ornici a zasít trávu.
Realizací stavby v žádném případě nebude dotčen prostor archeo-
logické lokality Hrádek. Stavební práce byly zahájeny ve středu 
18. května a měly by být ukončeny do konce srpna.
Stavbu provádí firma Aleš Fousek, Krnov, která zvítězila v zadáva-
cím řízení s nabídkovou cenou 2 702 789 korun vč. DPH.

Ing. Miroslav Sigmund, 
vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Rekonstrukce komunikace u Hrádku

a dvoulůžkové pokoje, kuchyně s obývacím pokojem, relaxační míst-
nosti, prostory pro rehabilitaci a sociální zázemí. Bydlení jim posky-
tuje soukromí i potřebnou podpůrnou péči personálu. 
„Po opuštění nevhodných objektů v Hošťálkovech, Opavě a Nové
Horce se nám podařilo ukončit projekt transformace pobytových slu-
žeb. Všichni klienti, kteří původně bydleli na zámku v Jindřichově ve
Slezsku, se po dobu realizace projektu přestěhovali do náhradního
bydlení. Teď už bydlí v nových službách, získali více soukromí a dů-
stojnější podmínky pro život srovnatelný s životním stylem svých vrs-

tevníků bez handicapu,“ sdělil před slavnostním přestřižením pásky
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. S vyšším stan-
dardem pro klienty chráněného bydlení se výrazně zlepší i pracovní
podmínky zaměstnanců.
„I když je míra závislosti většiny uživatelů v těchto nových pobyto-
vých službách velmi vysoká, všichni pozitivně vnímají nové možnosti
svého každodenního života. Nové domovy jim poskytují pocit bezpečí
a jistoty, tolik potřebné soukromí a prostor pro seberealizaci,“ dopl-
nil Petr Konečný, ředitel organizace Sagapo. JiKo

Zpravodajství ve zkratce

Silnice do Jamartic bude do konce října uzavřena
Z dÛvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude uzavfien úsek silnice II/370 me-
zi R˘mafiovem a Jamarticemi. Stavební práce mají zaãít 6. ãervna a ve dvou eta-
pách budou trvat do konce fiíjna. Dal‰í etapa naváÏe v roce 2017.
První etapa rekonstrukce uzavře od 6. června do 26. srpna úsek mezi kři-
žovatkou u mostu přes potok Lučina za bývalou STS po dopravní značení

Začátek obce Jamartice. Úsek v délce 1,370 km bude zcela uzavřen na je-
denáct týdnů. Vyznačená objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od
mostu po odbočce vlevo kolem rybníka s napojením na silnici I/11 ke kři-
žovatce na Dolní Moravici. Zde se odbočí vpravo na silnici III/37020 až
k Technoplynu u Velké Štáhle a na křižovatce vpravo po silnici II/370 do
Jamartic. Objízdná trasa platí i pro veřejnou autobusovou dopravu.
Autobus se v Jamarticích otočí a bude pokračovat zpět na Velkou Štáhli
a Břidličnou. Totéž platí v opačném směru, tzn. že autobus zajede do
Jamartic na poslední zastávku ve směru na Rýmařov, otočí se a pojede zpět
kolem Technoplynu, poté po silnici I/11 a kolem rybníčků před
Rýmařovem se u mostu přes potok Lučina opět napojí na původní trasu sil-
nice II/370.
Ve druhé etapě rekonstrukce bude částečně uzavřen úsek v délce 740 m
mezi křižovatkou u mostu přes Lučinu a dopravní značkou Konec obce
Rýmařov. Částečnou uzávěru bude usměrňovat semafor. Uzavírka bude
platit od 26. srpna do 30. října. Při realizaci prací bude po dohodě se sta-
vební firmou umožněn vjezd do areálu bývalé STS a recyklačního dvora.
Z podkladů odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov ZN
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Téma vydání

V Schottenu se budou procházet po Rýmařovském náměstí
To, že Rýmařov uzavřel v minulosti tzv. partnerské smlouvy s něko-
lika evropskými městy, je široce známo; obsah tohoto partnerství je
však pro běžné obyvatele našeho města poněkud mlhavou záležitos-
tí. Zprávy o tom, že do Rýmařova zavítala zahraniční delegace nebo
naopak že do jistého města odjela výprava od nás, dodávají pojmu
partnerství mezi městy jen nejasné obrysy. Spolupráce s některými
z nich přitom sahá poměrně hluboko do naší polistopadové minulos-
ti, dále než členství České republiky v Evropské unii.
To je i případ partnerství Rýmařova s německým Schottenem, které
letos dospělo k dvacátému výročí. O prvních kontaktech mezi těmito
městy se mohli čtenáři dočíst v příspěvku Anny Mezníkové
(Kolářové) v RH 9/2016. Přestože od uzavření smlouvy uběhly dvě
desítky let a v čele obou měst se vystřídalo několik starostů, komuni-
kace mezi Rýmařovem a Schottenem nevyčpěla, o čemž svědčí 
i oslavy letošního jubilea. Na pozvání německých hostitelů se 
13. května do Schottenu vydala skupina Rýmařovanů – kromě všech
tří polistopadových starostů Miroslava Slováčka, Pavla Koláře a Petra
Kloudy, místostarostky Marcely Staňkové a nepostradatelné tlumoč-
nice Anny Mezníkové jej navštívili také pracovníci škol a kulturních
institucí a jako hlavní hvězda oslav dechová kapela Podolanka.

Aspoň pro hrubou představu se sluší partnerské město trochu přiblí-
žit. Schotten, na rozdíl třeba od polského Ozimku, s nímž má
Rýmařov patrně nejživější styky, není zrovna za rohem. Leží nedale-
ko Frankfurtu nad Mohanem, v centrální části Hesenska. Cesta tam
trvá autobusem dvanáct hodin, při hustším provozu i déle. Jakmile
však sjedete z vcelku nudné dálnice, ocitnete se v příjemně zvlněné
krajině travnatých strání (z nichž zemědělství nevymýtilo remízky),
lesíků, vesnic s farmami a městeček s typickými hrázděnými domy.
Schotten se rozkládá na svahu vyhaslé sopky zvané Vogelsberg. Tak
jako se Rýmařovu přezdívá „brána Jeseníků“, Schotten se honosí tím,
že leží „v srdci zeleného vulkánu“.

Našemu městu je blízký nejen polohou v kopcích a orientací na tu-
ristiku (nabízí lyžování, vodní sporty na přehradě řeky Nidda, vulka-
neum, zámek, gotický kostel a další památky), ale i velikostí.
Schotten s okolními vesnicemi (místními částmi) má přibližně deset
tisíc obyvatel, z toho polovina žije přímo ve městě. A podobností je
víc, i těch negativních – stejně jako Rýmařov i Schotten se postupně
vylidňuje, ve skladbě obyvatelstva začínají převažovat senioři, na
dětském hřišti v klidné části města bývá liduprázdno. Řada krásných
hrázděných budov v centru je neobydlená a pomalu chátrá, v prodej-
nách se podnikatelé střídají stejně často jako u nás. Uzavřeno je i sou-
kromé muzeum, knihovnu si o víkendu můžete prohlédnout jen zven-
čí. Město je mimo všední dny poklidné, o jeho běžném ruchu svědčí
pouze lešení kolem rekonstruovaného kostela nebo rozkopaná hlavní
třída, na níž se rodí Rýmařovské náměstí. Mimochodem, vedle go-

Pětinu obyvatel univerzitního města Marburgu tvoří studenti

Point Alpha – tudy vedla hranice mezi Východem a Západem

Rýmařovské náměstí (Rýmařov-Platz) bylo v době otvírání ještě v re-
konstrukci

Schotten je půvabné městečko s hrázděnými domy

Pod hradem najdete obří Popelčin střevíček, v parku pohádkové
knížky – ve městě totiž studovali bratři Grimmové
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tického římskokatolického kostela najdete další zajímavost – kontro-
verzní vodotrysk z evropských peněz, který po realizaci vyvolával
nemalé vášně.
Schotten je v každém případě sympatické městečko, které se
Rýmařovu (svým způsobem) velmi podobá. Pro rýmařovskou výpra-
vu by tak bylo zajímavé jej blíž prozkoumat, v pečlivě naplánovaném
programu víkendové návštěvy však na procházku městem mnoho ča-
su nezbylo. Více prostoru dostaly atraktivity v širším okolí – krásné
univerzitní město Marburg s kostelem sv. Alžběty a středověkým hra-
dem či Point Alpha, památník studené války na někdejší hranici me-
zi východním a západním Německem s pozorovací základnou ame-
rické armády.
Do centra Schottenu se Češi během oficiálního programu dostali
vlastně jen při sobotním slavnostním otevření Rýmařovského náměs-
tí. Rýmařov-Platz vznikl na hlavní třídě Vogelsbergstrasse jako další
místo zasvěcené myšlence partnerství mezi evropskými městy.
Schotten už má náměstíčko pojmenované po belgickém Beloeil, fran-
couzském Crosne, italském Arku i skotském Maybole a bronzová
plaketa s rozcestníkem zdobí dlažbu Evropského náměstí (Europa-
Platz). K těm tedy nyní přibylo náměstí pojmenované po našem měs-
tě. V době slavnostního odhalení bylo ještě ve fázi pokládání nové
dlažby, Rýmařovany ale jistě potěší, že bude patrně největším a nej-
frekventovanějším „partnerským“ náměstím v Schottenu.
Odhalení nového názvu se ujali bývalý starosta Schottenu a předseda

spolku pro mezinárodní vztahy Hans Otto Zimmermann, první radní
Hans Jürgen Jochim jako zástupce německé starostky a rýmařovský
starosta Petr Klouda. Otvírání náměstí doprovázela Podolanka, která
byla i hlavním hudebním hostem následujícího večera dechové hud-
by v schottenské Festhalle, během nějž se střídala s místním tělesem
Musikverein 1974 Schotten-Rudingshain. Podolanka zaznamenala
velký ohlas místního publika v sobotu i při slavnostním nedělním ve-
čeru, který byl věnován oficialitám spjatým s oslavou výročí.
V neděli se mimo jiné znovu podepisovala partnerská smlouva mezi
Schottenem a Rýmařovem, zástupci německé strany i všech delegací
přednesli své zdravice, zapsali se do Zlaté knihy města Schottenu

a vzájemně si vyměnili dary. Pro zajímavost – rýmařovský starosta
převzal z rukou Hanse Jürgena Jochima zlacenou mísu z vulkanické
horniny, symbol sopečné prehistorie Vogelsbergu.
Během slavnostních projevů zazněly myšlenky o smyslu partnerství
mezi evropskými městy, ať v samotných počátcích, kdy znamenaly
možnost vzájemného poznání lidí z Východu a Západu po desetile-
tích izolace, nebo v současnosti, kdy spojená Evropa řeší aktuální
problémy včetně uprchlické krize. Řečníci přitom zdůrazňovali důle-
žitost kontaktů mezi běžnými lidmi: „Rád vidím, že se setkávají lidé
nejen na formální úrovni, ale i lidé, kteří se přátelí. Partnerství tedy
nezůstává jen na papíře,“ řekl mimo jiné radní Jochim.
Setkání oněch obyčejných lidí přitom neprobíhají jen organizovaně
na úrovni spolků (hasičských, rybářských aj.), ale i individuálně. Na
schottenské oslavy výročí partnerství s Rýmařovem si své rodiště při-
šla připomenout jednaosmdesátiletá Elisabeth Mockenhaupt.
Narodila se v roce 1935 v rýmařovské nemocnici a dětství prožila na
samotě zvané Bleiche (bělidlo) mezi Ryžovištěm a Kněžpolem. Její
rodina šla v roce 1946 do odsunu a ona jako jedenáctiletá absolvova-
la namáhavou cestu z lágru na janovickém zámku do německého
města Gießen a odtud do Rotheimu. Do Schottenu se přistěhovala už
dospělá za manželem. V Německu se vyučila švadlenou, pracovala
také v obchodě a několik let před penzí působila na schottenské rad-
nici jako zaměstnankyně tehdejšího starosty Hanse Otto Zimmer-
manna. „Poprvé jsem se do svého rodiště podívala v roce 1974, bylo
však obtížné dostat se přes hranice. Znovu jsem se tam vrátila až v le-
tech 1996 a 2006 při oficiálních návštěvách partnerských měst. Před
deseti lety jsem se zastavila v Kněžpoli, kam jsem chodila do školy.
Ve školní budově je dnes penzion. Dávala jsem si čaj ve své bývalé
třídě,“ popisuje Elisabeth Mockenhaupt. Dům, kde vyrostla, už nee-
xistuje, místu se ale stále říká „Bleicha“. Dnes bydlí Elisabeth na
Vogelsbergstrasse, poblíž Rýmařov-Platz. „Když jdu do města, pro-
cházím přes Rýmařov,“ dodává s úsměvem.
Pohnutý osud měla také další neformální účastnice oslav, Růžena
Beilner, rodačka z Bílovce. Do Schottenu přijela s manželem
Freddym, potomkem bíloveckých Němců, kteří z Československa 

Partnerskou smlouvu po 20 letech podepisuje Hans Jürgen Jochim
a Petr Klouda, vpravo Hans Otto Zimmermann

Podolanka hraje na hudebním večeru společně s německou dechovkou

Elisabeth Mockenhaupt i Růžena Beilner se narodily v Československu

Věra Sabová z Podolanky, překladatelka Anna Mezníková a bývalí
starostové Pavel Kolář a Miroslav Slováček dostali ocenění spolku
pro mezinárodní partnerství
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odešli v roce 1951. Jeho otec totiž pracoval pro firmu Koh-i-noor
a jako držitel patentu na výrobu psacích potřeb musel po válce zau-
čit české dělníky. Beilnerovi se odstěhovali do průmyslového Hanau,
když bylo Freddymu šest let. S Růženinými rodiči, svými přáteli, se
znovu setkali až po dvaceti letech. Jednadvacetiletá dívka se pak na
oplátku vydala na desetidenní návštěvu Německa – v létě 1968.
„Jednadvacátého srpna 1968 jsem dostala nabídku k sňatku. Po pří-
chodu vojsk jsem se totiž už nemohla vrátit domů,“ vzpomíná Růžena
Beilner. Žila v Německu na vízum a za dva roky se prostřednictvím
Červeného kříže do Německa vystěhovali i její rodiče. Zvláště její

maminka přesídlení nesla těžce a Růžena sama dodnes postrádá češ-
tinu. I proto začala vyhledávat společné akce partnerských měst, na-
př. Bělotína a města Höchst im Odenwald, Mariánských Lázní a měs-
ta Bad Homburg a naposledy Rýmařova a Schottenu. „Čeština je
kousek domova. Všude, kde jsou Češi, tam jsem já,“ vysvětluje
Růžena Beilner.
Oslavy dvaceti let partnerství mezi Schottenem a Rýmařovem budou
pokračovat v září na tradičních lesnických dnech. Rýmařov se záro-
veň chystá na pořádání velké společné akce partnerských měst Tour
du Jumelage, která proběhne příští rok. ZN

Odbory MěÚ informují

Existují sklady civilní ochrany nebo podzemní kryty v případě ohrožení státu?
V tomto vydání pfiedstavíme obãanÛm ponûkud ménû znám˘ odbor mûstské-
ho úfiadu, kter˘ nese název „vnitfiních vûcí“. Odbor, jehoÏ vedoucím je Zdenûk
Kudlák, pracuje celkem na sedmi úsecích – evidence obyvatel, agenda ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ, matrika, správa budov, poÏární 
ochrana, krizové fiízení, ochrana obyvatelstva a obrana âR, informace a va-
rování obyvatelstva.
V oblasti samosprávy zajišťuje odbor vnitřních věcí provoz a údržbu
budov MěÚ Rýmařov, zajišťuje chod a dokumentaci u služebních
a referentských vozidel, vybavení kanceláří, správu elektronické 
úřední desky, evidenci ztrát a nálezů a informační službu. Dále plní
úkoly požární prevence, provádí materiálové zabezpečení městské
policie, zajišťuje chod jednotek dobrovolných hasičů v Rýmařově
a v místní části Janovice.
V oblasti státní správy vede evidenci obyvatel a ohlašovny, agendu
občanských průkazů a cestovních dokladů. Zajišťuje výkon veškeré
agendy na úseku matrik, vypravení sociálních pohřbů, úhradu nákla-
dů na vypravení pohřbů, ověřování listin a podpisů, průběh voleb,
sčítání lidu, místní referendum, plní další úkoly dané organizačním
řádem úřadu. 
Na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů vykonává Městský úřad Rýmařov v přenesené působ-
nosti státní správu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Rýmařov, která je vymezena územím obcí Břidličná, Dolní Moravice,
Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,
Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle. Odbor dále plní úkoly
na úseku krizového řízení a obrany státu, technicky zajišťuje činnost
krizového štábu a bezpečnostní rady města a úkoly města vyplývající
z branného zákona, péči o válečné hroby a pietní místa. Připravuje ná-
vrhy a zabezpečuje agendu přísedících okresního soudu.

Nejvytíženější úseky z pohledu občana
Nejvytíženějšími úseky odboru vnitřních věcí, a z pohledu občana
nejdůležitějšími, jsou matrika a agenda občanských průkazů a ce-
stovních dokladů. „Ostatní úseky jsou za-
měřené na chod úřadu, požární ochranu
včetně vybavení Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů (JSDH) města Rýmařova
a dvou sborů dobrovolných hasičů (SDH),
což jsou dvě ryze dobrovolné hasičské or-
ganizace, dále úseky zaměřené na bezpeč-
nost města a správy budov, ale s těmi obča-
né do kontaktu tolik nepřijdou,“ pozname-
nal vedoucí odboru Zdeněk Kudlák. 

Informace a městský rozhlas
Jedním z úkolů odboru je zabezpečení pro-
vozuschopnosti městského rozhlasu a infor-
mačního systému města. Už delší dobu jsme
městský rozhlas neslyšeli. Funguje vůbec?
A jaký má v současnosti vlastně význam,
když by případné krizové situace dnes ohla-
šovala elektronická siréna, která je řízena
centrálně z Integrovaného bezpečnostního
centra Moravskoslezského kraje (IBC)

v Ostravě a dvakrát ročně je prověřováno spuštění varovných prvků
hromadně z operačního střediska Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR. V některých částech našeho města jsou podle
občanů hluchá místa, kde není městský rozhlas vůbec slyšet. K čemu
tedy potom takováto investice, která neslouží tak, jak by měla?
Podle Zdeňka Kudláka je městský rozhlas funkční, vysílá v pondělí
a ve čtvrtek a své posluchače si zcela určitě najde. Momentálně však
nejsou dva přijímače aktivní. To znamená, že na dvou místech roz-
hlas není slyšet. Firma, která provádí jednou ročně servis městského
rozhlasu, dojíždí z Rožnova pod Radhoštěm. Příští servisní kontrola
proběhne v červnu. O operativnějším servisu rozhlasu se jedná s rý-
mařovskou firmou Easy Control.
Celý rozhlasový systém se dá napojit na Integrovaný záchranný
systém v Ostravě. V současné době jsou na území města už pouze
moderní elektronické sirény, jedna je nainstalována na Komerční
bance, druhá na požární zbrojnici v Janovicích, třetí na budově
Městských služeb a čtvrtá na bytovém domě v Jamarticích. Sirény se
dají také ovládat prostřednictvím SIM karty a přístup k nim přes mo-
bilní telefon má pouze starosta, vedoucí odboru vnitřních věcí a veli-
tel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařova.

Kdy si mohu přihlásit adresu trvalého pobytu na městském úřadě? 
Úsek evidence obyvatel provádí mimo jiné přihlašování k trvalému
pobytu. Může se občan města přihlásit k trvalému pobytu na adrese
Městského úřadu Rýmařov, za jakých podmínek a kolik takových 
obyvatel má město na své adrese přihlášených? „Město Rýmařov 
eviduje k dnešnímu dni 283 občanů, kteří mají jako administrativní
údaj o trvalém pobytu uvedenu adresu ohlašovny MěÚ, tzn. Rýmařov,
náměstí Míru 230/1. Každý občan musí mít ze zákona uveden údaj
o místě, kde pobývá. Trvalý pobyt na obecním úřadě je stanoven pod-
le zákona o evidenci obyvatel dvěma podmínkami: osobě zaniklo uží-
vací právo k nemovitosti a osoba v objektu nebydlí nebo osoba objekt
neužívá. Pokud doložíte splnění uvedených podmínek, obecní úřad by
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Školství

Rýmařov postupuje do krajského kola atletického čtyřboje
Jarní sezóna patfií pfiedev‰ím Královnû sportÛ – atletice. S velk˘m pfiedsti-
hem se letos uskuteãnilo okresní kolo atletického ãtyfiboje pro star‰í Ïactvo.
Na krnovsk˘ stadion se vypravila dvû druÏstva ze Z· Jelínkova.
Čtyřboj je prověrkou kondice, odolnosti a technické všestrannosti v leh-
koatletických disciplínách. Všichni závodníci nejprve absolvují šedesá-
timetrový sprint, dále volí mezi vrhem koulí nebo hodem míčkem, sko-
kem do dálky nebo do výšky. Vše završí během na 800 m (dívky)
a 1000 m (chlapci). Soutěže se letos účastnilo sedm škol.
Družstvo starších hochů ve složení Petr Juřena, Tomáš Nebes, Martin
Jančík, Roman Lasovský, Michal Pastyřík a Dominik Hamerka v těž-
ké konkurenci vybojovalo krásné a navíc postupové druhé místo.
Dařilo se jim v rychlostních a skokanských disciplínách, o vítězství
se však rozhodovalo v dlouhém běhu, kde se sice dokázali mimořád-
ně vybičovat, ale výhru jim sebrali hoši z Vrbna. Mezi jednotlivci se
poté nejlépe umístili na čtvrtém, pátém a šestém místě.

Skvěle se dařilo našim vícebojařkám v sestavě Tereza Jandelová,
Sabina Turtáková, Adéla Stržínková, Natálie Lachnitová, Jana
Hamplová a Šárka Pallová. Nejenže soutěž dívčích družstev vyhrály,
překonaly také rekord školy a odnesly si individuální ocenění. Bronz
získala Natálie Lachnitová, která se do atletického kádru vrátila více
než po roce, o to však s větší vervou. Celkové prvenství mezi jedno-
tlivkyněmi patřilo Janě Hamplové. S přehledem zvládla sprinterskou
a koulařskou část, soupeřkám nedala šanci ve skoku vysokém a sou-
těž zakončila neskutečným finišem v běhu na 800 m. Vytvořila nový
individuální školní rekord a téměř pokořila hranici dvou tisíc bodů.
Po výborném týmovém výkonu obě družstva pokračují dál do krajské-
ho kola ve Frýdku-Místku, kde se utkají s nejlepšími atletickými výbě-
ry severní Moravy. Blahopřejeme k postupu a děkujeme za vydařenou
reprezentaci. 

Karel Toman, ZŠ Jelínkova 1

měl údaj o trvalém pobytu takové osoby formou správního řízení
změnit na adresu ohlašovny, tedy přímo na adresu obecního úřadu
(tzv. bezdomovecký trvalý pobyt),“ sdělil k trvalému pobytu na radni-
ci vedoucí odboru vnitřních věcí Zdeněk Kudlák.

Mohu odevzdat nalezenou věc na městském úřadu?
Úsek evidence obyvatel vede také evidenci ztrát a nálezů. Pokud ob-
čan nalezne ve městě či v okolí cennější věc, může ji odevzdat kro-
mě Policie České republiky také na zmíněném úseku. „V současnos-
ti u nás evidujeme několik starších jízdních kol, měli jsme tady i dět-
ský kočárek. Nalezené věci se zaevidují, určitou dobu se musí ucho-
vávat pro případ, že by se objevil jejich majitel. Pokud se nikdo ne-
přihlásí, daná věc se zadokumentuje, převezme do majetku města, zá-
stupci likvidační komise zastupitelstva ji ocení a obálkovou metodou
se nabídne občanům ke koupi,“ sdělil k evidenci ztrát a nálezů
Zdeněk Kudlák.

Příprava voleb
Úsek evidence obyvatel se rovněž podílí na přípravě voleb. V pátek
7. a v sobotu 8. října 2016 se v České republice uskuteční řádné vol-
by do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Na to
jak příprava na volby probíhá, co všechno je třeba udělat a proč jsou
jednotlivé volební okrsky ve městě rozděleny tak, jak jsou, odpovídá 
opět vedoucí odboru vnitřních věcí: „K prvnímu lednu daného roku,
ve kterém budou volby probíhat, se mohou provádět změny jednotli-
vých volebních okrsků. Do roku 2010 jsme jich měli třináct.
Vzhledem k tomu, že některé okrsky měly značné rozdíly v počtu vo-
ličů, přistoupilo se ke sjednocení několika okrsků, takže mají v sou-
časnosti průměrně kolem 600 až 800 voličů. Okrsků je nyní dvanáct
a každý má svou volební komisi, která je složena ze zapisovatele
a členů volební komise, jež delegují volební strany.“ Téměř každá vo-

lební místnost má bezbariérový přístup a tam, kde brání vjezdu vo-
zíčkářů vyvýšený schod či jiná překážka, přijde člen volební komise
za voličem s mobilní volební urnou. Určení členové volební komise
s přenosnou urnou vyjíždějí za imobilními občany i na vyžádání.
„Volby se uskutečňují devadesát dnů po vyhlášení prezidentem re-
publiky a my je začínáme připravovat asi 60 dnů před stanoveným
termínem. Samotné volby pro nás končí poté, co Český statistický 
úřad převezme výsledky od všech osmadvaceti volebních okrskových
komisí v rámci všech obcí spadajících pod obec s rozšířenou působ-
ností (ORP) Rýmařov a centrála v Praze nám potvrdí, že ORP
Rýmařov má všechno v pořádku,“ informoval o problematice voleb-
ních příprav vedoucí odboru vnitřních věcí.

Existují sklady civilní ochrany obyvatel? 
„Za ochranu svého zdraví je odpovědný sám občan. Takže žádné
sklady už město nemá. Sklad s prostředky na ochranu obyvatelstva
u Města Albrechtic je pod správou HZS MSK. Tyto prostředky by při
závažné havárii, úniku chemické látky a podobně byly převezeny do
poškozené oblasti a ve vytipovaném místě (určené volební místnosti)
by byly pracovníky krizového štábu předávány občanům,“ sdělil k ci-
vilní ochraně Zdeněk Kudlák. Vchody do betonových krytů z dob
studené války byly zasypány nebo zabetonovány. Jako kryty by dnes
sloužily sklepní prostory rodinných a bytových domů. Pokud by to
situace dovolila, bylo by vhodné opustit prostor a vzdálit se z napa-
deného místa mimo město.
„Pro krizové řízení pracuje krizový štáb a bezpečnostní rada ORP
Rýmařov, které zasedají dvakrát ročně. Nedílnou součástí ochrany 
obyvatelstva a životního prostředí je činnost povodňové komise,“ do-
plnil Zdeněk Kudlák. Na většinu modelů krizových stavů existuje
plán krizové připravenosti, ať se jedná o záplavy nebo extrémní su-
cha. JiKo

Fota: archiv ZŠ
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Medailová žeň v okresním kole Poháru rozhlasu
Letošní 48. ročník Poháru rozhlasu v lehké atletice se opět konal na
sportovním stadionu v Krnově za účasti jedenácti škol. Závodilo se ve
sprintu, výšce a dálce, hodu míčkem, vrhu koulí, vytrvalostních bězích
a štafetě na 4x 60 m. V této soutěži, na rozdíl od všestrannostních více-
bojů, mohou za jednu školu nastoupit až dvanáctičlenná družstva se
specialisty na jednotlivé disciplíny.
V kategorii mladšího žactva odstartovaly medailovou žeň naše dívky.
Na prvním, druhém a třetím místě v běhu na 60 m se umístily Tereza
Altmanová, Dominika Jirušová a Lucie Tomečková. Běh na 600 m vy-
hrála Kateřina Furiková, třetí doběhla Karolína Ryšková. Ve skoku da-
lekém získala další zlato Tereza Altmanová. Ve štafetách suverénně zví-
tězila čtveřice Altmanová, Tomečková, Jirušová a Helena Továrková.
Mezi mladšími hochy dosprintoval jako druhý Denis Vavruša, v běhu
na 1000 m se parádním výkonem 3:05 uvedl Dalibor Šuba. Ve výšce
bral stříbro Ladislav Ošťádal, v dálce Lukáš Loužecký. V míčku opět 
uspěl druhým místem Ladislav Ošťádal. Ve štafetách kluci doběhli dru-

zí. Starším dívkám vybojovala třetí místo Šárka Pallová ve sprintu, za
laťku překonanou ve výšce 155 cm získala zlato Jana Hamplová. Dálku
vyhrála Natálie Lachnitová, druhý nejlepší skok patřil Šárce Pallové.
Jana Hamplová ještě přidala bronz v kouli a spolu s Natálií, Šárkou
a Adélou Stržínkovou doslova převálcovaly soupeřky ve štafetě. Ve 
sprintu starších hochů doběhl jako třetí Roman Lasovský, na prvním
a druhém místě se na patnáctistovce umístili vytrvalci Petr Andrýsek
a Zdeněk Vilímek. Nad laťkou ve výšce 180 cm fantasticky zabojoval
druhým místem Dominik Hamerka následovaný třetím Romanem
Lasovským. Ve štafetě taktéž bodovali druhým místem.
Celkově naši sportovci nasbírali sedm zlatých, sedm stříbrných a šest
bronzových medailí, vyrovnali a překonali řadu školních rekordů.
Družstvo starších hochů a mladších dívek postoupilo do krajského finá-
le v Opavě, starší dívky a mladší hoši skončili druzí. Děkujeme za vy-
nikající sportovní reprezentaci a přejeme úspěchy i v dalším soutěžním
kole. Fota a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova 1

Na gymnáziu a SOŠ se odehrál turnaj ve scrabble
Deskovou hru scrabble vymyslel americký architekt Alfred Mosher
Butts již v roce 1938, úspěchu a uznání se však dočkala až o deset let
později, kdy ji začal prodávat největší americký výrobce hraček.
Úkolem hráčů je vytvářet na herním plánu do sebe zapadající slova
za co možná nejvyšší počet bodů. Soutěžící si tak hravou formou tří-
bí slovní zásobu, postřeh, soustředění i strategii.
Turnaje ve scrabblu jsou populární po celém světě. V České republi-
ce je zřejmě nejznámějším mistrem písničkář Jaromír Nohavica, kte-
rý vyhrál celorepublikový šampionát v roce 1997. Gymnázium
a Střední odborná škola Rýmařov, p. o., uspořádaly svůj první školní
turnaj v anglické verzi scrabblu 12. května. A kdo se stal naším škol-
ním šampionem? 
Soutěže se zúčastnilo 34 studentů všech věkových kategorií.
Soutěžící z nejnižšího ročníku si zaslouží velký obdiv a pochvalu za
statečnost, s jakou se utkali se zkušenějšími protihráči. Primu kon-
krétně reprezentovala Lenka Do, Denisa Dřevová, Anna Salajová
a Šimon Nádvorník. Celkovým vítězem se ve vyrovnaném finálním

souboji stala dvojice studentek ze sexty: Vanda Walaková a Denisa
Orlová. Na druhém místě skončil tým Silent Shadows ve složení
Ondra Hanuš, Petr Němec a Matěj Rampula, třetí místo obsadili Jan
Seifert a Pavel Kopeček.
Výherkyním blahopřejeme a těšíme na další ročník turnaje, který plá-
nujeme zahájit kvalifikačním kolem v rámci jednotlivých tříd. Do fi-
nále nejlepších týmů pak plánujeme zapojit i další školy našeho 
okresu. Fota a text: Mgr. Zdeňka Buchtová, Bc. Martina Ujfaluši
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Zlatá tretra 2016
Pro sportovce, kteří dlouhodobě a s výbornými výsledky reprezento-
vali svou školu, byl i letos připraven zájezd na prestižní atletický mí-
tink Zlatá tretra, v pořadí již padesátý pátý. Oceněno bylo tentokrát
37 žáků a žákyň, kteří se účastnili závodů v přespolním běhu, florba-
lu, OVOV, atletickém čtyřboji, minikopané, šplhu, Poháru rozhlasu,
streethokeji… Doprovázeli je učitelé, kteří je na soutěže připravova-
li a pomáhali při pořádání sportovních akcí.
Už při příjezdu do Ostravy bylo jasné, že počasí tentokrát bohatě vy-
nahradí loňský studený a sychravý ročník. Přestože značná část špič-
kových atletů ladí formu směrem k olympijskému Riu, dokázal ma-
nagement Zlaté tretry mítink kvalitně obsadit a opět přitáhnout nej-
větší hvězdu současné atletiky – jamajského sprintera Usaina Bolta.
Ten nadšené publikum nezklamal a zvítězil ve své parádní disciplíně,
běhu na 100 m. Kromě něj se zde uvedlo několik dalších velkých

jmen, čeští běžci Pavel Maslák, Jakub Holuša, Zuzana Hejnová
a Denisa Rosolová, oštěpaři Petr Frydrych a Julius Yego, tyčkaři
Renauld Lavillenie a Jiřina Ptáčníková, koulař Tomasz Majewski 
a olympijský šampion a světový rekordman v desetiboji Ashton
Eaton. V roli čestných hostů se letos představili mj. Roman Šebrle,
Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová a také legendární kubán-
ský atlet Alberto Juantorena.
Pohled na závodící, tentokrát z vyšších pater nádherně zrekonstruo-
vaného stadionu, stál za to a všichni diváci si v prosluněném podve-
čeru celou akci náležitě užili. Těšme se na skvělé výkony na letních
olympijských hrách. Fota a text: Karel Toman, ZŠ Jelínkova 1
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ZUŠ nacvičuje fragment dětské opery
Tomáše Hanzlíka Tvarůžkové ódy

Na konec ‰kolního roku si r˘mafiovská základní umûlecká ‰kola pfiipravila 
opravdovou lahÛdku. S orchestrem Zu‰kabandem, s herci literárnû-drama-
tického oboru a s taneãníky Spolku pfiátel ZU· R˘mafiov jsme pro r˘mafiov-
ské publikum nacviãili ãást opery Tomá‰e Hanzlíka TvarÛÏkové ódy.
Opera vypráví o malém Wolfgangu Mozartovi, který ve svých jede-
nácti letech navštívil s rodinou Vídeň, Brno a především Olomouc.
Cestou se ovšem on i jeho sestra nakazili velmi nebezpečnými ne-
štovicemi, takže do Olomouce už přijeli vážně nemocní. Tomáš
Hanzlík o tom říká: „Ustaraný otec Leopold Mozart, jehož syn začal
blouznit v horečkách, proto navštívil kapitulního děkana Leopolda
Františka, hraběte Podstatského, se kterým se znal ze Salzburgu. Ten
přikázal v rezidenci připravit dva pokoje a poslal pro Josefa Wolfa,
biskupova osobního lékaře. Kapitulní děkan tak mladičkému sklada-
teli patrně zachránil život.“ Dlužno dodat, že doktor Wolf zachránil
nejenom život mladého Wolfganga Amadea, ale též nádhernou hud-
bu, kterou tento fantastický hudební skladatel později složil. Celou 
událost připomíná pamětní deska umístěná na domě, kde v Olomouci
Mozartovi bydleli – nachází se na rohu, kde se potkává dnešní
Lafayettova ulice a Dolní náměstí.
Premiéra opery proběhne za účasti samotného autora hudby Tomáše
Hanzlíka, přijede též autor libreta David Hrbek.
V pátek 3. června 2016 v 17 hodin proběhne v koncertním sále ZUŠ
na Divadelní ulici veřejná zkouška, na niž může přijít každý, kdo
chce pomoci dětem toto skvělé dílo co nejlépe nacvičit v atmosféře
opravdového představení. V sobotu 11. června od 15 hodin pak pro-
běhne premiéra opery v rámci pásma ZUŠ ve velkém sále zámku
v Janovicích, kde základní umělecká škola ve spolupráci s městským
muzeem tradičně připravuje výstavy, koncerty a představení při za-
hájení zámecké sezóny. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ

Opilá žena bez řidičáku nabourala příteli auto
Krátce před půlnocí 19. května havarovala na ulici Palackého
v Rýmařově 43letá žena ve fordu. Údajně si za jízdy posouvala se-
dadlo, přitom vyjela ze silnice a narazila do betonového základu mo-
stu. Z místa nehody odešla, aniž by nehodu ohlásila. Teprve ráno se na
místo dostavil majitel vozidla, který hlídce policistů sdělil, že auto
v noci bez jeho vědomí řídila jeho přítelkyně. Po chvíli se dostavila

i samotná řidička a podstoupila dechovou zkoušku, která u ní proká-
zala alkohol. Policisté navíc zjistili, že vůbec nemá řidičské oprávně-
ní. Způsobená škoda na vozidle byla odhadnuta na 150 tisíc korun.

Zloděj odnesl dopravní značku
Škodu ve výši 15 tisíc korun způsobil zloděj, který odcizil bílou re-
flexní značku s černým klínem (Návěstidlo na opačné straně) umís-

Záchranáři v terénu

Studenti se učí první pomoc přímo od záchranářů
Primárním úkolem zdravotnické zá-
chranné sluÏby je poskytování pfied-
nemocniãní neodkladné péãe pacien-
tÛm, ktefií se ocitnou v ohroÏení
Ïivota. V rámci sv˘ch moÏ-
ností v‰ak záchranáfii vû-
nují ãas také prevenci
a vzdûlávání vefiejnosti,
napfi. bûhem velk˘ch ve-
fiejn˘ch akcí, jako jsou Dny
NATO a dny s IZS, nebo pfii samo-
statn˘ch lekcích.
Ve středu 25. května a o týden
později výjezdovou základnu
krajských záchranářů v Rýma-
řově navštívili místní gymna-
zisté. Studenti se dozvěděli důle-
žité informace o činnosti zá-

chranné služby a zopakovali si
zásady volání na tísňovou linku.
Ve skupinách se pak věnovali

nácviku základní resuscita-
ce, prvního kontaktu

s pacientem a aktiva-
ce řetězce přežití,
a to i pomocí mobilní

aplikace ZÁCHRAN-
KA. Důraz záchranáři

kladli především na praktic-
ký nácvik nepřímé srdeční masá-
že. Studenti si také mohli pro-
hlédnout vozy záchranářů a vy-
zkoušet manipulaci s EKG moni-
torem, nosítky nebo ventilátorem. 

PhDr. Lukáš Humpl
Tiskový mluvčí ZZS MSK
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těnou mezi zastávkou vlaku a železničním přejezdem v Břidličné.
Viníkovi hrozí trest vězení až na dva roky. 

Sázeli v herně bez peněz
Policejní inspektor bruntálské kriminálky zahájil trestní stíhání dvou mu-
žů ve věku 48 a 21 let za podvod. Jako zaměstnanci herny v Rýmařově
měli v říjnu 2014 opakovaně využít přístupu ke klíčům a pokladně her-
ního zařízení, zasáhnout do technického zařízení výherního přístroje
a sázet bez potřebné finanční částky. Společnosti vlastnící výherní auto-
mat způsobili škodu za 455 tisíc korun. Jako motiv podvodu muži uved-
li tíživou finanční situaci. Hrozí jim trest vězení až na pět let.

Největším hříchem řidičů je alkohol
Během víkendové dopravní akce na Rýmařovsku a Vrbensku zkon-
trolovali policisté bezmála tři sta vozidel. Zjistili přes dvacet doprav-
ních přestupků, z toho pět případů řízení pod vlivem alkoholu a jed-
nu jízdu bez řidičského oprávnění. Dalšími častými přestupky byl ne-
vyhovující technický stav nebo nerespektování dopravního značení.
Mimo tuto dopravní akci policisté při silničních kontrolách v okrese
Bruntál přistihli tři řidiče pod vlivem drog a jednoho opilého, který
nadýchal kolem 3 promile alkoholu. 

por. Bc. Pavla Jiroušková
Skupina tisku a prevence Bruntál

Hasiči v terénu

V Malé Morávce havaroval autobus s dětmi
Ve středu 25. května ráno hava-
roval v Malé Morávce autobus,
který převážel děti do školy

v přírodě. Autobus jel na pravi-
delné lince z Bruntálu do
Karlovy Studánky a v Karlově

do něj přistoupilo osmnáct dětí
a dvě učitelky. Žádní další cestu-
jící v autobuse nejeli. Ze zatím
nejasných příčin sjel
autobus za zatáčkou
poblíž chaty Kopřivná
do silničního příkopu,
převrátil se na bok
a narazil do betonové-
ho mostku. Při nehodě
bylo šest osob lehce
zraněno. 
Na místě nehody zasahovaly tři
jednotky profesionálních hasičů
ze stanic v Bruntále, Rýmařově
a Ostravě-Zábřehu. Hasiči ošetři-
li zraněné, tři z nich – řidiče, uči-
telku a dítě – předali do péče zá-
chranářů, kteří je dopravili k vy-

šetření do nemocnice. Ostatní dě-
ti hasiči odvezli evakuačním 
autobusem do školy v přírodě.

Poté nastoupila těžká
technika. Ostravští ha-
siči s pomocí speciálu
Mercedes Bizon a sil-
ného jeřábu vyprostili
havarovaný autobus
z příkopu. Celý zásah
trval pět hodin. Škoda
se odhaduje na 100 ti-

síc korun. Okolnosti nehody in-
tenzivně prošetřují kriminalisté
ve spolupráci s dopravní policií. 

por. Bc. Pavla Jiroušková 
Skupina tisku a prevence Bruntál
por. Mgr. Petr Kůdela, HZS MSK

Foto: Martin Šíbl

Jazzclub

Americká zpěvačka Alita Moses uzavřela jarní jazzovou sezónu
Nedûlním koncertem (22. 5.) vyvrcholila jarní sezóna v Jazzclubu SVâ R˘mafiov.
Jeho hlavní protagonistkou byla americká jazzová zpûvaãka v doprovodu evrop-
sk˘ch hudebníkÛ – Alita Moses a Walter Fischbacher Trio.
Alita Moses má všechny předpoklady k tomu stát se hvězdou hudební-
ho šoubyznysu. Je mladá, krásná, má skvělý hlas i hudební vzdělání
a umí se pohybovat po jevišti. S takovou výbavou by se mohla nechat
odchytit některou produkční společností a proměnit se v celebritu. Srdce
ji ovšem táhne jinam než ke komerci.
Alita má muziku doslova v genech. Její zesnulý otec Fredric „Fritz“
Moses byl operním barytonistou a vyučoval zpěv na Hartt School ve
West Hartfordu, její matka Janelle Robinson, rovněž profesorka na této
škole, zpívala na Broadwayi. Alita tudíž byla hudbou obklopena praktic-
ky od narození, prý začala zpívat, jakmile se naučila mluvit, a rodiče je-
jí talent pochopitelně rozvíjeli. Navštěvovala nejen hodiny zpěvu, ale

i hry na klavír, kytaru a violoncello. Kromě vážné hudby se doma popr-
vé setkala s jazzem, neboť její otec byl velkým obdivovatelem Billie
Holiday. Dvě skladby z repertoáru této legendy zařadila Alita Moses na
playlist svého evropského turné (You Don’t Know What Love Is
a There’s No Greater Love, kterou svého času oživila např. Amy
Winehouse).
Hudba Alitu Moses 
provázela na základní
i střední škole, hrála v or-
chestru, zpívala ve sboru
a později ve školním
jazzbandu, a přestože prý
chvíli uvažovala o tom,
že se stane veterinářkou,
nakonec si – po koncertě
na University of the Arts
ve Filadeldii – zvolila
studium jazzového zpě-
vu právě na této škole.
Během studií začala spo-
lupracovat se školním
bigbandem, se symfonic-
kým orchestrem v Hart-
fordu, ale i s filadelfský-
mi rhythm&bluesovými,
indie a popovými kape-
lami, ale též s předními
jazzmany, jako jsou Al
Jarreau, Joel Frahm nebo
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INFOSERVIS  Střediska volného času Rýmařov – červen 2016

Cenu Karla Schinzela si odnesly agáve, světla a černoška z Lisabonu

Fotografická soutûÏ nesoucí jméno slavného edrovického rodáka, vynálezce,
chemika a prÛkopníka barevné fotografie Karla Schinzela (1886–1951) byla
poprvé vyhlá‰ena v roce 1972 a od té doby se (s pfiestávkami) koná ve dvou-
letém intervalu. Leto‰ní roãník vyhlásili pofiadatelé ze Stfiediska volného ãa-
su R˘mafiov a Volného sdruÏení fotografÛ na zaãátku bfiezna a uzavfieli jej
v kvûtnu. Ve ãtvrtek 26. kvûtna byla vernisáÏí v galerii Mezipatro otevfiena
v˘stava nejlep‰ích soutûÏních snímkÛ.
Rýmařov má hlubokou fotografickou tradici, vedle Karla Schinzela
spjatého s barevnou fotografií se hlásí také k Jaroslavu Němcovi coby
představiteli fotografie černobílé. Soutěž pojmenovaná po něm se
s „Schinzelem“ pravidelně střídá. S Rýmařovskem je bytostně spjata ce-
lá řada osobitých fotografů, mezi nimi aktuálně asi nejproslulejší
Jindřich Štreit často předsedá porotě obou soutěží. Letos jej zastoupil
Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Porota hodnotila snímky, které do soutěže zaslalo několik desítek fo-
tografů z České republiky a Polska, ve třech kategoriích. V kategorii
s přírodní tematikou vybrala pro první místo cyklus tří snímků Agáve
Bedřicha Randýska ze vsetínského fotoklubu, druhým místem oceni-
la dvojici fotografií Skaláci z Jadranu Miloše Bučka z Tišnova a tře-
tím místem třídílný cyklus Pole kolem nás Marka Hnáta z Rýmařova.
V kategorii reportážních a dokumentárních snímků zvítězil portrét,
který pod názvem Léto v Lisabonu do soutěže přihlásila fotografka
Marieta Poliaková z Trutnova. Za ní se umístila série exotických kra-
jin Kontrast 1–4 polské autorky Marzeny Kasperské z Ozimku a pro
třetí místo porota vybrala cyklus Vánoční ryba vsetínského fotografa
Františka Novotného.
V poslední kategorii – volné téma – si cenu za první místo odnesl Jan
Hrubý ze Vsetína s cyklem Světla, jako druhý skončil Josef Maruška
z Tišnova, který zachytil různé podoby Trojského mostu, a třetím
místem byl oceněn snímek rýmařovského fotografa Bohumila Švédy
Setkání věků.
Letošní ročník soutěže o Cenu Karla Schinzela podpořil Evropský

fond pro regionální rozvoj v rámci projektu Kulturní stezkou pohra-
ničí. Díky tomu mohli být vítězové všech tří kategorií odměněni hod-
notnými cenami. První v kategorii získali tablet, druzí externí hard-
disk a třetí fotobrašnu.
Všechny oceněné fotografie a také výběr těch nejzajímavějších, kte-
ré se na medailová místa nevešly, si mohou zájemci prohlédnout
v galerii Mezipatro ve Středisku volného času Rýmařov do 24. červ-
na. ZN

Larry MeKenna. Jako sólistka se představila na soutěžním festivalu
Essentially Ellington Jazz Competition v New Yorku a dveře do Evropy
jí před dvěma lety otevřela účast na prestižní soutěži v jazzovém zpěvu
ve švýcarském Montreux, kde získala první cenu poroty i publika. Do
Evropy se po roce vrátila s vlastní show a letos v květnu poprvé koncer-
tovala také na středoevropských pódiích.
Na květnovém turné po Německu, Švýcarsku, Rakousku, Slovensku
a České republice Alitu Moses doprovázelo rakousko-české trio Waltera
Fischbachera, pianisty a skladatele usazeného v New Yorku (spolupra-
coval např. s Laco Deczim). Kromě něj Alitu provázel rakouský bubeník
a skladatel Andy Winter, který rovněž zakotvil v New Yorku, a český
kontrabasista Petr Dvorský. Zkušení jazzmani s mladou zpěvačkou vy-
tvořili perfektně šlapající těleso, v němž má každý člen svůj prostor.
Sošná Alita s širokým úsměvem a procítěným hlasem má přirozeně čel-

ní postavení, ale i její doprovod se dostane do popředí při improvizacích
a především při interpretaci autorských skladeb. Repertoár byl totiž se-
staven nejen ze standardů (Summertime nebo Someone to Watch Over
Me George Gershwina), ale i z originálních skladeb Waltera Fischba-
chera (Hold On, Froggy Style, Mellow Moon Moaning) a Andyho
Wintera (Steps, Love Song nebo Mirage). Alita se během turné ovšem
nepředstavila výhradně jako jazzová zpěvačka, její hlas má dispozice
i pro soul či jazzové aranže popu, které koncertu dodávají „šťávu“ (ve fi-
nále zazněl třeba hit Chaky Khan Ain’t Nobody a jako přídavek Kiss ne-
dávno zesnulé popové ikony Prince).
Poslední jarní koncert jazzclubu byl skutečným vrcholem sezóny, během
níž se v Rýmařově objevila celá řada skvělých muzikantů. Nezbývá než
s napětím čekat, jaké hudební menu připraví pořadatelé ze SVČ na pod-
zim. ZN

Marieta Poliaková – Léto v Lisabonu

Jan Hrubý – Světla
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Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele.
Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé. 

Gilbert Keith Chesterton

Známá i neznámá výročí

Citát:

3. 6. 1926 nar. Allen Ginsberg, americký básník (zemř. 5. 4. 1997)
– 90. výročí narození

4. 6. 1941 zemř. František Janeček, technik, průmyslník a vyná-
lezce, zakladatel továrny na výrobu motocyklů Jawa
(nar. 23. 1. 1878) – 75. výročí úmrtí

5. 6. Světový den životního prostředí – slaví se od roku
1972 z rozhodnutí konference OSN o problémech ži-
votního prostředí 

5. 6. 1896 nar. Federico García Lorca, španělský spisovatel (po-
praven 19. 8. 1936) – 120. výročí narození

6. 6. 1606 nar. Pierre Corneille, francouzský spisovatel (zemř. 
1. 10. 1684) – 410. výročí narození

6. 6. 1946 zemř. Gerhart Hauptmann, německý spisovatel, nosi-
tel Nobelovy ceny (nar. 15. 11. 1862) – 70. výročí úmrtí

7. 6. 1966 zemř. Hans Arp, německý výtvarník, jeden z vůdčích du-
chů dadaistického hnutí (nar. 16. 9. 1887) – 50. výr. úm.

8. 6. 1876 zemř. George Sand, vl. jm. Aurore Dudevantová, fran-
couzská spisovatelka (nar. 1. 7. 1804) – 140. výročí úmrtí

10. 6. Vyhlazení obce Lidice
10. 6. 1926 zemř. Antonio Gaudí y Cornet, katalánský architekt

(nar. 25. 6. 1852) – 90. výročí úmrtí
12. 6. 1946 zemř. Karel Toman, vl. jm. Antonín Bernášek, básník

a překladatel (nar. 25. 2. 1877) – 70. výročí úmrtí
14. 6. Světový den dárců krve – vyhlášen Světovou zdra-

votnickou organizací (WHO) a dalšími zdravotnic-
kými federacemi

14. 6. 1936 zemř. Gilbert Keith Chesterton, anglický prozaik
a publicista (nar. 29. 5. 1874) – 80. výročí úmrtí

14. 6. 1986 zemř. Jorge Luis Borges, argentinský prozaik a literár-
ní teoretik (nar. 24. 8. 1899) – 30. výročí úmrtí

15. 6. 1996 zemř. Ella Fitzgeraldová, americká jazzová zpěvačka
(nar. 25. 4. 1918) – 20. výročí úmrtí

16. 6. 1991 zemř. Adina Mandlová, herečka (nar. 28. 1. 1910)
– 25. výročí úmrtí

16. 6. 2006 zemř. Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka (nar. 12. 7. 1926)
– 10. výročí úmrtí

Rozloučili jsme se

Alexander Krajčovič – Rýmařov ....................................... 1935 
Richard Kopčil – Rýmařov ............................................... 1921 
Miroslav Chovaniec – Skály ............................................. 1960 
Oldřiška Roubalová – Malá Morávka .............................. 1937

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jozef Baláž – Rýmařov ........................................................ 80 let 
Zita Špicerová – Rýmařov ................................................... 80 let 
Gertruda Polčáková – Rýmařov .......................................... 80 let 
Danuška Binderová – Rýmařov .......................................... 81 let 
Drahomíra Soldánová – Rýmařov ....................................... 81 let 
Vladimír Smetana – Rýmařov .............................................. 81 let 
Ladislav Urban – Edrovice .................................................. 81 let 
Božena Hájková – Rýmařov ................................................ 82 let 
Pavel Vidan – Rýmařov ....................................................... 83 let 
Olga Tomková – Rýmařov ................................................... 84 let 
Radoslav Šír – Rýmařov ...................................................... 85 let 
Marie Kabeláčová – Rýmařov ............................................. 91 let 
Anna Pavlíková – Rýmařov ................................................ 92 let 

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 8:30–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Okružní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

po–pá 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste 

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v prvním pololetí 2016 (každý lichý týden v úterý):

7. 6. a 21. 6. 2016.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v červnu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
pondělí   18:45–19:45 pondělí 17:00–18:30

středa 17:00–18:30

Sauna je v provozu každý den

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb

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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Knihovna pasovala prvňáčky na čtenáře
V záfií umûli pfieãíst sotva pár písmen, teì zvládnou celé vûty i odstavce.
KdyÏ vezmou do ruky kníÏku, nemusí si v ní uÏ jen prohlíÏet obrázky. A veãer
pfied spaním se mÛÏou pfii ãtení pohádek stfiídat s rodiãem. PrvÀáci vstoupi-
li mezi ãtenáfie.
Každoročně oslavuje rýmařovská knihovna velký pokrok, který během
prvního roku školní docházky děti zvládly, jejich pasováním na čtená-
ře. Letos do knihovny postupně zavítaly všechny první třídy zdejší zá-
kladní školy, nejen aby se děti předvedly, jak jim čtení jde, ale také aby
se dozvěděly, k čemu je dobré chodit do knihovny. S knihovnicí Petrou
Klimentovou si prošly půjčovnu knížek pro děti a mládež a zjistily, že
v knihovně se dá dělat i spousta jiných věcí než jen číst.

Došlo samozřejmě i na malou zkoušku ze čtení, v níž naštěstí všich-
ni uspěli a mohli si jako odměnu odnést pěknou knížku, záložku
a většina také průkazku do knihovny, aby si měli na čem svou novou
dovednost cvičit. A taky aby se mohli pustit do toho velkého dobro-
družství, které před nimi otevírá svět jménem literatura.
Prvňáci se stali čtenáři, neznamená to ale, že jsou už připravení na sa-
mostatné čtení. Každý knihovník nebo knihovnice vám potvrdí, že na
začátku jsou děti z knížek nadšené, ale postupně jejich zájem opadá,
pokud necítí podporu svých blízkých. Pořád ještě potřebují předčítat
od rodičů a o knížkách si povídat, aby si zvykly na to, že do jejich ži-
vota navzdory televizním a počítačovým lákadlům patří. ZN

Šašek vypráví příběh největšího z Čechů
Sedmisté v˘roãí narození nejvût‰ího âecha, ãeského krále a fiímského císa-
fie Karla IV., pfiipomnûla i r˘mafiovská knihovna – v˘stavou v˘tvarn˘ch pra-
cí s karolínskou tematikou v galerii U Stromu poznání nebo pofiadem pro dû-
ti ‰kolou povinné z repertoáru královéhradeckého Divadla jednoho herce.
René Josef v roli králova ‰a‰ka pfiedstavil Ïivot svého pána v tûch nejzají-
mavûj‰ích momentech, s respektem k jeho majestátu i s lehkou nadsázkou.
Divadlo jednoho herce (vzniklo v Hradci Králové v roce 2004) se za-
měřuje na představení pro školy a v souladu s tím na témata, která za-
padají do vzdělávacího procesu. Přibližuje zásadní díla naší i světo-
vé literatury (Romeo a Julie, Maryša), ale také důležité postavy čes-
kých dějin, zejména ty, kterými se dodnes můžeme chlubit. Po vy-
slancích Jiříka z Poděbrad a Janu Husovi letos v souvislosti se se-
dmistým výročím logicky přišel na řadu Karel IV.
Scenárista a režisér Vladimír Zajíc napsal pro herce Reného Josefa
krátkou inscenaci ze života velkého českého panovníka s akcentem
na atraktivní a státotvorné okamžiky. Karel IV. se tak objevuje na
scéně jako dědic Přemyslovců, odvážný rytíř, moudrý soudce, vzdě-
laný muž, který ovládal pět jazyků a dokonce uměl i číst a psát (!),
jako dobrodruh, stavitel hradů i kamenného mostu, spisovatel, zakla-
datel univerzity, arcibiskupství a slovanského kláštera, ale i vinic, vě-
řící muž i obdivovatel ženské krásy, zkrátka osobnost, na kterou lze
být vlastenecky hrdý a přitom k ní cítit i obyčejnou lidskou sympatii.
René Josef jako šašek ve službách krále sleduje životní osudy svého
pána od jeho vladařských počátků ve věku patnácti let až do posled-
ních okamžiků, kdy ve dvaašedesáti unavený, ale smířený odchází na
věčnost. Vystačí si s několika rekvizitami, Karla pak příznačně před-
stavuje dřevěná loutka, která v rukou herce ožívá podobně jako od-

kaz skutečné historické osobnosti. „Karel IV., oprávněně zvaný Otec
vlasti, je monumentální postavou naší země. A nejen naší. Je evrop-
skou osobností. Jeho vzdělanost byla na tehdejší dobu ohromná a je-
ho státnický rozhled velký. Byl to muž, který měl vizi a především vů-
li ji naplnit,“ charakterizují autoři hlavní postavu a René Josef ve fi-
nále představení zdůrazňuje, že to nejpodstatnější na Karlovi IV. tkví
v tom, že to, co realizoval, přetrvalo dodnes, slouží ještě po sedmi
stech letech a může sloužit ještě několik dalších století. ZN

PROVOZNÍ DOBA Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00, St  z a v ř e n o, Čt  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Organizace a spolky

Kouzelná buřinka příští rok oslaví desáté narozeniny
Aktivity místního sdružení rodičů a blízkých mentálně postižených se na
stránkách našich novin prezentují pravidelně – handicapovaní se před-
stavují jako sportovci, jako účinkující při nejrůznějších kulturních udá-
lostech, jako protagonisté každoročního Koncertu pro Kouzelnou buřin-
ku. Můžete se s nimi setkat na jarmarcích, kde nabízejí své výrobky z ko-
šíkářské a truhlářské dílny, nebo si zajít do Kavárny Buřinka, kde vás 
s úsměvem obslouží. Sportují, cestují, tvoří, baví se. Patří do života měs-
ta už jaksi nepostradatelně. Ještě před pár lety to tak ale nebylo.
Členové rýmařovské organizace Společnosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením v ČR se v pátek 20. května sešli v Kavárně Buřinka na
Sokolovské ulici, aby shrnuli činnost sdružení za loňský rok a napláno-
vali akce pro ten letošní – už devátý. V mnohém bude podobný, nabitý
sportováním, nacvičováním hudebních a tanečních vystoupení a samo-
zřejmě cestováním na zajímavá místa. Letos se handicapovaní vydají tře-
ba na hrad Helfštýn, do lázní ve Velkých Losinách, případně v rakous-
kém Laa.
Čekají je opět sportovní soutěže. V červnu se přímo v Rýmařově utkají
v pétanque a v říjnu ve fotbálku. Na oba turnaje pravidelně přijíždějí
hosté z bruntálské Polárky a ze zdejší základní školy praktické. A nao-
pak do Bruntálu a dalších měst vyráží tým Kouzelné buřinky závodit
v atletice nebo v bowlingu. Sportovci z Rýmařova jsou už pověstní:
„Kam přijedeme, tam sbíráme medaile,“ konstatuje předsedkyně SPMP
Rýmařov Lucie Camfrlová. Nejlepší individuální výkony loni podali
Vladimír Litvik a Milan Sáblík, kteří zvítězili na atletických závodech
v Bruntále a na atletické olympiádě ve Frýdku-Místku, úspěchy ale za-
znamenává celý tým Kouzelné buřinky.
Kromě toho mají handicapovaní na programu také výtvarný a počítačo-
vý kurz nebo logopedická cvičení. Veškerá činnost, doplňující jejich prá-
ci v sociálně terapeutické dílně Buřinka, kterou provozuje rýmařovské

středisko Diakonie ČCE, přispívá k jejich soběstačnosti a zvyšuje jejich
sebevědomí a komunikativnost. Apozitivní vliv směřuje i opačným smě-
rem – do tzv. majoritní společnosti, která se učí respektovat to, že jsou
její součástí i handicapovaní.
Činnost volnočasového centra pro mentálně postižené financuje SPMP
Rýmařov z členských příspěvků, dotací a sponzorských darů. Kouzelnou
buřinku podporuje město Rýmařov, krajská organizace SPMP, středisko
Diakonie ČCE a SVČ Rýmařov, na její provoz přispívají také mnohé fir-
my a jednotlivci. Poděkováním všem sponzorům bude letošní Koncert
pro Kouzelnou buřinku, který je naplánován na 3. listopadu.
Program pro letošní rok je vcelku jasný, už teď se ale Kouzelná buřinka
začíná připravovat na rok příští, kdy oslaví první kulatiny – desáté výro-
čí svého vzniku. ZN, foto: archiv Kouzelné buřinky

Závod mladších skautek a skautů letos v Rýmařově
KaÏd˘ rok se o kvûtnovém víkendu scházejí v‰ichni skauti z okresu Bruntál,
aby pomûfiili síly a vûdomosti zamûfiené na skauting a pfiírodu, ale i fyzickou
zdatnost a zruãnost, logické my‰lení nebo znalosti první pomoci. Nechybûla
ani zkou‰ka ze znalostí ãeské historie, státních znakÛ apod.
Akce probíhá jako dvoudenní setkání, a tak v Rýmařově na Stráni vy-
rostlo stanové městečko pro 96 účastníků. Na krojových domoven-
kách jsme si mohli přečíst, že do Rýmařova přijeli skauti z Krnova,
Bruntálu, Zlatých Hor a Lipníku nad Bečvou. Souběžně se závody
světlušek a vlčat proběhla hra pro starší skautky a skauty s horole-
zeckou tematikou Messnerovy vrcholy. Hra poměrně náročná na fy-
zickou zdatnost, odolnost a pevnou vůli prověřila dvanáct dvojic
v prostoru zříceniny hradu Strálku. Všichni se výborně vypořádali se
skutečností, že téměř celou noc pršelo a bouřilo. Heslo skautů „Buď
připraven!“ bylo naplněno.
V konečném hodnocení závodů skončily rýmařovské šestičlenné
hlídky světlušek i vlčat na čtvrtých místech, třetí místo patří dvojici
našich horoskautek, čtvrté místo dvojici horoskautů. Na prvních mís-
tech v závodě světlušek a vlčat i ve hře Messnerovy vrcholy skonči-
ly hlídky ze Zlatých Hor. Fota a text: Alois Šimko, Loy
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Mladí rybáři nahlédli pod hladinu
Na počátku dubna navštívili mladí členové Petrova cechu
z Rýmařova a Břidličné pstruží líheň v Domašově nad Bystřicí.
Pracovník líhně Čestmír Janoštík trpělivě vysvětloval, v čem spočívá
práce na líhni, od kulení plůdku pstruha potočního až po konečné vy-

sazení do horských bystřin. Krásný den jsme završili procházkou po
okolí a opékáním v přírodě v okolí Domašova. Rád bych poděkoval
Čestmíru Janoštíkovi za mimořádný zážitek.
V rybářských exkurzích jsme pokračovali i na konci dubna, kdy jsme
navštívili skanzen Modrá u Uherského Hradiště. Mladí rybáři zde na-
hlédli pod hladinu a pozorovali ryby našich vod v jejich přirozeném
prostředí. Mohli jsme vidět kapry o velikosti jednoho metru nebo vy-
zu velkou, kdysi původní druh, který se pomalu vrací do našich řek
a rybníků. Zaujala také expozice vycpaných ptáků a savců, kteří se po-
hybují v okolí našich vod, zvláště druhy, se kterými se mladí rybáři za-
tím ve volné přírodě nesetkali, např. bobr evropský. Cestou zpět jsme
navštívili Zoo Lešnou, která byla loni vyhlášena po Praze druhou nej-
krásnější zahradou u nás. Myslím, že všem se velice líbil volný pohyb
lidí mezi zvířaty v některých pavilónech. Díky nádhernému počasí se
výlet vydařil a vřele ho můžu doporučit všem rodičům s dětmi.
Závěrem bych chtěl za děti i dospělé poděkovat sponzorům, bez kte-
rých by se tyto akce nemohly uskutečnit: městu Rýmařovu, MO ČRS
Rýmařov, manželům Černým, majitelům penzionu Mary, a manže-
lům Záhorovým. Jaromír Čech a Petr Mácka, vedoucí kroužku

Zlatý kapřík byl letos jen jeden
Jako každý rok i letos jsme se sešli na rybářských závodech mládeže
Zlatý kapřík 2016. Závody se konaly na počátku května v nově a kva-
litně zarybněném revíru v Ryžovišti. Za polojasného počasí zápolilo
osmnáct mladých rybářů z Rýmařova a Břidličné v rybářských do-

vednostech, ale hlavně ve snaze přelstít nejběžnější rybu našich vod
– kapra.
Loni přálo dětem rybářské štěstí a bylo vytaženo sedmnáct kaprů, letos
se vodní pán Vodouch asi špatně vyspal a podle toho dopadly i závody.

Pozvánka na koncert v zámecké kapli
Ondfiej Baãík ve spolupráci s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov vás zvou v nedûli
19. ãervna v 17:00 na dal‰í koncert v kapli sv. Floriána a sv. Hilária na zám-
ku Janovice. Vyslechnete skladby v provedení pûveckého sboru Bernardini
z Bfiidliãné se sólistkou Lenkou Kawa.
Po letech smutných osudů zámku a zámecké kaple oživí naši přátelé
krásný prostor zámecké kaple přitažlivou harmonií afroamerických

spirituálů, tóny důstojné duchovní písně i vokálních skladeb z oblas-
ti lidové a populární hudby. S radostí uvítáme občany Rýmařovska
a okolí i další zájemce o sborový zpěv.
Sponzory koncertu jsou firmy Eurointermetall, s. r. o., a Steelbak, 
s. r. o., se sídlem na ulici 8. května v Rýmařově. 

Ondřej Bačík

Foto: J. Čech
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Byl vytažen pouze jeden kapr a jedna plotice. Jak se říká, není každý
den posvícení, ale i tak všechny děti obdržely drobné ceny do výbavy
a doufám, že si spraví náladu na letním soustředění na Slezské Hartě.
Poděkování patří opět sponzorům, kteří nám díky své štědrosti umož-
ňují předávat rybářské zkušenosti mladým a tím je připravovat nejen na

krásný koníček, ale třeba i na budoucí povolání, vždyť studovat na ry-
bářské škole a spojit koníčka s profesí je snem snad každého rybáře.
Ještě jednou děkuji Městskému úřadu Rýmařov, MO ČRS Rýmařov,
manželům Černým z penzionu Mary a manželům Záhorovým.

Jaromír Čech a Petr Mácka, vedoucí kroužku
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Z okolních obcí a měst

Ekologická exkurze
Ve dnech 3. aÏ 5. kvûtna se ãtyfiãlenn˘ t˘m pfiírodovûdného krouÏku Stu-
dentského klubu Bfiidliãná pfii místní základní ‰kole zúãastnil ekologické ex-
kurze Bádáme spoleãnû. Exkurze byla souãástí odmûny za 3. místo na kraj-
ské badatelské konferenci EVVO 2016, která se konala 22. bfiezna v Ostravû.
Během těchto dnů navštívilo šest nejúspěšnějších školních týmů
z Neplachovic, Lichnova, Bohumína, Hnojníku, Ostravy-Zábřehu
a Břidličné zajímavé přírodní lokality, např. Arboretum v Opavě,
Lávový proud u Meziny, Venušinu sopku, jeskyně Na Pomezí, Rejvíz
i okouzlující Mechové jezírko. Kromě toho se žáci setkali s řeckým
spisovatelem a lesníkem žijícím od dětství v Jeseníkách, panem
Sotirisem Joanidisem. Své vědomosti, šikovnost i schopnost týmové
práce si během celého pobytu ověřovali při plnění rozmanitých úko-
lů. Je třeba podotknout, že ani zde se náš tým neztratil a skončil na 
2. místě. Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Věda je zábava
âlenové pfiírodovûdného krouÏku SK Bfiidliãná se 12. kvûtna zúãastnili 
10. roãníku studentské soutûÏe Vûda je zábava, pofiádané Pfiírodovûdeckou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 
Do soutěže přihlásili žáci z Břidličné dvě práce zaměřené na zdraví
člověka. Žákyně sedmého ročníku Adéla Poláčková a Eliška Hánová
představily práci nazvanou Přírodní repelenty a ektoparazité.
Výsledky svého pozorování úspěšně prezentovali i žáci čtvrtého roč-
níku Eliška Zlámalová, Kateřina Bartozelová, Petr Oliš, Miroslav
Loukota a Marek Smažinka, kteří se zaměřili na kvalitu vody
v Břidličné. Svou práci nazvali Chemická analýza vody v Břidličné
a okolí. Přestože byli nejmladší ze všech účastníků, v tvrdé konku-
renci dvanácti nejlepších prací z celé ČR na ústřední téma letošního
ročníku Člověk a zdraví se probojovali na 1. místo. Blahopřejeme!
Na skvěle připravené soutěžní konferenci, v přátelské atmosféře se
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zdravou dávkou soutěživosti, se všichni obohatili o nové poznatky
a získali jiný pohled na obávané přírodovědné obory, jako jsou bio-
logie, chemie a fyzika. To je podle nás největším vítězstvím celé ak-
ce. Proto děkujeme kolektivu pedagogů z Univerzity Palackého
v Olomouci za její pořádání a těšíme se na další ročník.
Žáci z Břidličné se ale zapojují i do dalších přírodovědných soutěží.
Deváťáci František Pilár, Zdeněk Pavlát, Jan Tarcala, Jakub Tarcala
a Dominik Vala byli jako úspěšní řešitelé soutěže pozváni do třetího,

finálového kola chemické soutěže Labyrint, mezi patnáct nejlepších
mladých chemiků z celé ČR. Finálové kolo proběhlo v Pevnosti po-
znání 12. května. Kluci bojovali statečně – František Pilár obsadil
nádherné 3. místo. Gratulujeme!
Do krajského kola Biologické olympiády se v kategorii D probojo-
vala Adéla Poláčková ze sedmého ročníku. Adéla si z Ostravy při-
vezla titul úspěšné řešitelky, takže naše blahopřání patří i jí. 

Mgr. Květa Děrdová

Další Zlatý list je za námi
V pondělí 9. května se v areálu ZŠ Břidličná uskutečnilo krajské ko-
lo 44. ročníku celorepublikové přírodovědně-ekologické soutěže
Zlatý list. Jejím pořadatelem v Moravskoslezském kraji byl již po-
čtvrté Studentský klub Břidličná. Letošního ročníku se zúčastnilo 
52 závodních družstev, tedy celkem 312 žáků z jednadvaceti škol kraje. 
Na náročné stezce s patnácti zastávkami si soutěžící prověřili své vě-
domosti a opravdu toho museli znát dost – o včelařství, ornitologii,
bezobratlých živočiších, botanice, lesnictví, myslivosti, rybaření, ale
rovněž o plazech a obojživelnících, šelmách, netopýrech, ochraně

přírody či první pomoci. Pořada-
telé se postarali i o dobrou náladu
a zábavu v rámci dobrovolného
programu a samozřejmě o malé
občerstvení, na němž se podílela
společnost Madeta, a. s., a pitný
režim, který zajistila společnost
Fontea, a. s. 
Za úspěch celé akce je třeba po-
děkovat především odborníkům
na soutěžních stanovištích, jme-
novitě pracovníkům Přírodově-
decké fakulty UP Olomouc, Lesů
ČR, s. p., EKO-KOM, a. s., Zoo
Olomouc, CHKO Jeseníky, Hnutí
Duha, Okresního mysliveckého

spolku Bruntál, Českého svazu včelařů Rýmařov i všem ostatním,
kteří se zasloužili o hladký průběh dne. Poděkování si rovněž za-
slouží pedagogové ze ZŠ Břidličná a učitelé doprovázející soutěžní
týmy. Celé akci dodala na významu i návštěva starosty Břidličné
Miroslava Kladníčka, který předal diplomy soutěžícím kategorie N.
Ani letos neodjížděl žádný ze soutěžících s prázdnýma rukama. Na
tom, že bylo možno všechny odměnit, mají zásluhu především spon-
zoři: Krajský úřad MSK, odbor školství, mládeže a sportu, Povodí
Odry, s. p., firmy E.ON Česká republika, s. r. o., Storck Česká repub-
lika, s. r. o., Martech Holding, a. s., uax®, s. r. o., Terno Olomouc,
Mladá fronta, a. s., ČZS, z. s., Albi, a. s., VZP, Starp, spol. s r. o., Fraus,
s. r. o., Portál, s. r. o., Supermarket Senino, Rádio Impuls, Smart Press,
s. r. o., Nadace Depositum Bonum, Inreko, spol. s r. o., Printstep, s. r.
o., FTV Prima, spol. s r. o., Jung – Industry, s. r. o., Dajana Pet, s. r. o.,
Europe Direct Bruntál, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Infini,
a. s., Hnutí Duha Olomouc, Pevnost poznání Olomouc a pan Zadražil
– Vystřihovánky – projekty.

Výsledky:
Kategorie N (1. – 3. třída) Kategorie M (4. – 6. třída)
1. ZŠ Město Albrechtice 1. ZŠ Břidličná
2. ZŠ Břidličná 2. ZŠ Opava, B. Němcové
3. ZŠ a MŠ Třemešná 3. ZŠ Břidličná

Kategorie S (7. – 9. třída)
1. ZŠ a Gymnázium Vítkov
2. ZŠ Město Albrechtice
3. ZŠ Břidličná

Mgr. Květa Děrdová, krajská koordinátorka ZL

Akce hradu Sovince
Kašpárek ze skalního hradu

18. a 19. června
Loutkářská a pohádková pouť

Putování hradem z pohádky do pohádky
Celý víkend hrané divadelní, šermířské a loutkové pohádky

Záhada prokleté truhly
9. a 10. července

Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce
Zbojnické a šermířské povídky o zručnosti šizuňků a kapsářek
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Prostor pro firmy a podnikatele

Bruntál bude mít nové obchodní centrum – už v červnu
UÏ jen t˘den zb˘vá do otevfiení nového obchodního centra v Bruntále. Provoz
zahájí ve ãtvrtek 9. ãervna.
Areál ponese jméno „Fastmall Vaše nákupní centrum“ a návštěvníci
v něm najdou pět prodejen o celkové ploše téměř tři tisíce metrů čtve-
rečních. „Půjde o zajímavý mix značek, podařilo se nám nasmlouvat
DM drogerii, Sportisimo, Planeo elektro a Jysk, které v září doplní
CCC boty,“ sdělila Eva Kvasničková ze společnosti Fastav
Development – AOC, s. r. o., která výstavbu nákupního centra reali-
zuje a financuje. Dodala, že nakupující budou mít k dispozici 50 par-
kovacích míst. 
Obchodní centrum vzniká na třídě Práce 2024/1a, na pozemcích
v blízkosti oblíbeného Kauflandu. Výstavba začala před šesti měsíci
a náklady dosáhnou výše několika desítek milionů korun. V prodej-
nách najde zaměstnání kolem třiceti lidí. „Zprovoznění nového ob-
chodního centra přímo v Bruntále nelze vnímat jinak než jako velké

plus. Hlavní jsou samozřejmě desítky nových pracovních míst a také
skutečnost, že lidé z Bruntálu nebudou muset vyjíždět za nákupy na-
bízeného sortimentu do větších měst,“ řekl místostarosta Bruntálu
Libor Unverdorben.
Zahájení provozu bude slavnostní a první návštěvníci se mohou těšit
na mnohá překvapení. Detaily odpoledního zábavního programu se
ještě dolaďují, jisté však je, že nebudou chybět různá vystoupení, sou-
těže pro děti a atraktivní cenové nabídky. 
Půjde o otevření už šestého Fastmallu. Obchodní centra s touto znač-
kou úspěšně fungují v Novém Jičíně, Kopřivnici, Českém Krumlově,
Vsetíně a nejnověji v Orlové, kde bylo otevřeno v říjnu loňského roku.
Společnost Fastav Development – AOC, s. r. o., je generálním spon-
zorem prvoligového fotbalového klubu ve Zlíně. Více o společnosti
a jejích projektech na www.fastav.cz. Mgr. Zdeněk Dvořák, 

mediální zástupce Fastav Development – AOC, s. r. o.

placená inzerce

V měsíci červnu oslaví náš bývalý pedagog PaedDr. Antonín Zaďa
Zavadil své velmi vysoké životní jubileum. Všichni současní i býva-
lí pedagogové ze školy v Břid-ličné blahopřejí tomuto významnému
a uznávanému pedagogovi a přejí mu ještě mnoho let ve svěžesti
a optimismu.
Jmenovaný byl vždy obdivován pro svou schopnost učit mládež a dě-
ti v neuvěřitelném počtu osmi předmětů. Jde o vynikajícího organi-
zátora různých sportovních závodů, nácviku všech celostátních spar-
takiád od roku 1955 či mnoha pěveckých soutěží. Více než půl stole-
tí byl aktivním muzikantem a člověkem, který věnoval svým žákům
a studentům neuvěřitelných 65 let v průběhu hlavních prázdnin na

celkem 160 letních táborech, kde se za tu dobu rekreovalo 25 tisíc tá-
borových účastníků.
V důchodovém věku neodešel na zasloužený odpočinek, ale naopak
zůstal ve škole a učil dalších dvacet let navíc. Je proto pochopitelné,
že byl ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyznamenán za
celoživotní dílo nejvyšším vyznamenáním pro pedagogy.
V Pelhřimově byl potom zapsán do knihy rekordů České republiky
jako občan naší vlasti nejdéle pracující na letních táborech. Překonal
tím i svůj vzor – spisovatele Jaroslava Foglara. 
Přejeme svému kolegovi ještě mnoho let ve zdraví a optimismu.

Dana Šišmová, učitelka

Učitelé přejí k životnímu jubileu
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Z historie

Předměstská osada na Bezručově ulici
Němečtí zemědělci v 2. půli 13. století

Na léta osiřelá pole zničené vesnice se začal vracet les, křoviska, po-
toční niva se opět změnila v hustě zarostlou pustinu, ale prořídlí čes-
ky mluvící rolníci se již po hrůzách válek nevraceli. Správce újezdu
ani český král neměli nejmenší zájem přenechat dříve osídlený pro-
stor vracejícím se lesům. Věc byla naléhavá a panovník sáhl po jiném
rozumném řešení. Umožnil německým kolonistům, aby znovu obyd-
leli prostor pusté vsi podle svých tradic a zásad, jež byly proti starší-
mu českému právu humánnější, modernější a pro obě strany výnos-
nější (časem zvítězilo emfyteutické právo i v českých oblastech).
Není známo, odkud kolonisté přicházeli, víme jen, že založili nové síd-
liště na zcela odlišném principu jižněji, aby se vyhnuli zdevastované

ploše starší vsi. Na nynější Bezru-
čově ulici vznikla jednořadová
ves. Své domy zemědělci postavi-
li v jižní části lánů, jež se docho-
valy a užívaly ještě roku 1747, jak
je zakreslil Josef Surgent na mapě
janovického panství. Polnosti dě-
lené na lány začínají na severní li-
nii dnešní ulice, zachovávají
striktně šíři kolem 70 m a pokra-
čují proti svahu. Na konci řady
statků se linie domů prudce zlomi-
la v pravém úhlu k severu a mezi
usedlostmi naproti budovám ob-
chodní stanice vznikla řada čtyř
domů řemeslníků.
Z předpokládaných čtyř rolnic-

Menší zásobnice z Mohelnicka a hrnec z německé hrnčírny in situ

Vyměřování plochy kolonizační
usedlosti 

Rampový vchod zádveří domu, na
konci dole zbytek dřevěného prahu

Pokračování stezky za Vrchlického ulicí

Zhruba čtvrtina zkoumané plochy domu se zbytky dřevěné podlahy

Dnešní stav nálezu obytné části usedlosti

700 let stará kupecká stezka (Bezručova ulice)

Vyměřování plochy zemědělské
usedlosti
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kých usedlostí se podařilo částečně prozkoumat jediný objekt, 
o ostatních se však dochovaly zprávy z doby výstavby zdejších ro-
dinných domků (1930–1975), ale nynější zástavba nedovolila jejich
ověření v terénu. Obytný dům od návsi třetí usedlosti objevil výkop
pro zadní vjezd k dvojdomu u Opavské ulice. Dům se zahloubil 
0,95 m a vstupovalo se do něj od východu strmě klesajícím rampovým
vchodem, jehož zbytky jistilo dřevěné zádveří na kamenné podezdív-
ce a dole jej omezil silný příčný trámec prahu. Pěchovanicovou stěnu
suterénní části domu zpevňovala prostá dřevěná konstrukce.
Vše nasvědčovalo tomu, že obyvatelé opustili dům narychlo při po-
žáru a nepodařilo se jim nic z vybavení zachránit, jak prozrazují ce-
lé nebo bagrem poškozené hrnce, stojící či svalené na hliněné podla-
ze u dveří. Podél jižní stěny ležela šídlovitá sudlice délky 0,967 m.
Jednu z prvních na našem území tvořil ostrý jehlicovitý hrot (přes 
0,5 m) a zbytek tulej na uchycení k ratišti. Podle vzdálenosti byla asi
původně opřena v rohu za dveřmi. Jednalo se o velmi nebezpečnou
zbraň pěšího bojovníka proti jezdci. Chladné zbraně (oštěpy, kopí,
meče, tesáky, dýky) sloužily movitějším obyvatelům měst i vesnic
k osobní ochraně i při návštěvě trhů.
Ani vybavení kuchyňskou keramikou nebylo skromné. S velkými
hrnci, již běžně zdobenými rádélkem nebo svazky rýh, stály vedle se-
be u jižní stěny typický tenkostěnný červeně malovaný hrnec kolo-
nistů z Německa s menší zásobnicí typické české silnostěnné prove-
nience, deformovanou tlakem zdi. Podobně jako zde i v ostatních do-
mech nové vsi převládla česká keramika nad německou. Při zkoumá-
ní původu keramické hmoty německými i českými odborníky na stře-
dověkou keramiku roku 1988 se prokázalo, že kolonisté s sebou ne-
přiváželi nádoby, ale techniku jejich výroby. Lze tedy odvodit, že se
zdejší kolonisté již příliš vzdálili od svých dílen, a vzali tedy za vděk
dostupnější domácí pomoravskou keramikou.
Domy byly větší a lépe konstruované než ve starší osadě. Mohly
sloužit déle a udržely podstatně více tepla.1

Mgr. Jiří Karel, fota a repro: archiv autora
(Goš V. – Novák J. – Karel J.:
Počátky osídlení Rýmařova, Pam.
archeologické LXXVI, Praha
1985; Goš V. – Karel J. – Novák
J.: Zaniklé středověké sídliště
v Rýmařově, Čas. Sl. muzea,
Opava 1974; Karel J.: Archeolo-
gický výzkum středověkého areálu
města Rýmařova, Rýmařov 2005,
Novák, J. – Karel, J.: Historicko-
archeologický výzkum v Rýmařo-
vě, Opava 1977; Roční zprávy
a dokumentace výzkumu, archiv
Městského muzea Rýmařov ad.)
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Vývoj předměstské osady od 1. poloviny do konce 13. stol. (černě:
předkolonizační ves, bez výplně a kamenné základy: obchodní stani-
ce, tečkovaně: ves německých kolonistů, čárkovaně: předpokládané
domy a jejich části)

Středo- a severomoravská kera-
mika z 2. poloviny 13. stol.Německá tenkostěnná keramika

Nákres sudlice po základním očiš-
tění a část další, přezka a šipka 

Typické moravské nádoby německých rolníků

Skupina nádob a fragmentů po nálezu

1 Bohužel došlo v době výzkumu
k nevybíravému napadání nás
i studentů a pokus vyrazit na na-
še konto soudní cestou z bruntál-
ského muzea nemalou finanční
částku sice skončil fiaskem, ale
též přerušením oficiální spolu-
práce s muzeem. Na druhé straně
je třeba ocenit spolupráci a vel-
korysost ostatních obyvatel
Bezručovy ulice, zvláště pánů
Musila, Pavlů a Kazdy.

Miskovitý kahan
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Kam na výlet

Praděd – král mlhavého království (2. část)
Na konci 18. století se již na úbočí Pradědu pásly ovce a krávy.
Horské hřebeny byly tehdy porostlé jen řídkým lesem a toho využí-
vala správa panství pod horami a pasáci sem vyháněli stáda, jak jen
to umožnilo zdejší drsné podnebí. Díky tomu zde vznikaly i první 
útulny, horské salaše, kterých využívali také první turisté v polovině
19. století. Ti se rekrutovali zejména z řad návštěvníků lázní
v Karlově Studánce. Již od počátku 19. století patřily jejich výstupy
na Praděd k módním trendům. I proto nechala tehdejší správa panství
postavit na úbočí hory jednoduchou útulnu, která mohla sloužit ná-
vštěvníkům jako příbytek při nepřízni počasí. Využívali ji také pas-
tevci, a byla tedy jakousi multifunkční stavbou – řečeno dnešním
slovníkem.
Počátky organizované turistiky jsou však mnohem mladší. V roce
1881 vzniká v Jeseníku Mährisch-Schlesische Sudetengebirgsverein
(MSSGV) – Moravskoslezský sudetský horský spolek, a právě ten
stál za masovou propagací Pradědu jako turistické lokality. Už v ro-
ce 1891 velký ctitel Jeseníků, tajný rada Callien z Nysy, navrhl vy-
budování rozhledny a turistické chaty na Pradědu. Zajímavé byly ná-
sledné diskuse, z nichž vzešel například i nápad na prodloužení že-
lezniční trati z Vrbna pod Pradědem či z Malé Morávky až do
Karlovy Studánky, na niž by navazovala ozubená dráha na vrchol
Pradědu. Nic z toho se neuskutečnilo, byť vydavatelé pohlednic na
přelomu 19. a 20. století malovali na své návrhy velkoobjemové la-
nové dráhy, které mířily k vrcholu a vozily davy turistů. Vše ale do-
dnes zůstalo jen na papíře.
Samotná rozhledna se však nakonec přece jen stavět začala. Roku
1903 byly předloženy Moravskoslezským sudetským turistickým
spolkem z Jeseníku stavební plány architekta Franze von Neumanna
a o rok později začala vlastní výstavba, která trvala sedm let. Není se
co divit. I dnes se oblasti Pradědu říká moravský ledovec a počasí je
zde více než nevyzpytatelné. Stavět se dá jen pár týdnů v roce a červ-
nové sněžení tu není ničím neobvyklým. Na Pradědu tak vyrostla mo-
hutná i poněkud ponurá věž ve stylu hradní hlásky i se zubatým cim-
buřím. Na počest vládnoucího rodu dostala jméno Habsburgwarte.
I když vyhlídková plošina ve výšce 32 a půl metru nabízela krásný vý-
hled a přístupná byla i restaurace, ubytovací část věže se ukázala, ze-
jména v zimě, téměř nepoužitelnou. Navíc začal kámen použitý na
stavbu rozhledny zvětrávat a stavba hrozila zhroucením. Už v roce
1929 byly podniknuty nákladné záchranné práce, které na čas pomoh-
ly, ale i tak nebyl pobyt ve věži ničím příjemným. Za II. světové vál-
ky věž nejprve dostala jméno Adolfa Hitlera a následně ji pro sebe,
stejně jako celé okolí Pradědu, zabrala branná moc. Vojáci využívali
rozhlednu jako meteorologickou stanici a pozorovací hlásku. Patrně
tehdy zde byla instalována i první radiostanice, sloužící však téměř
výhradně vojenským účelům. Pro potřeby posádky zde v té době vy-

rostla také Poštovní chata, kterou stavěli zajatci a totálně nasazení pra-
covníci. Ti se také postarali o první kvalitnější cestu vedoucí na vr-
chol, která nahradila původní horskou stezku.
I přes rekonstrukci, která proběhla ve 20. letech, se nakonec věž do-
žila jen konce 50. let. V roce 1957 musela být rozhledna z bezpeč-
nostních důvodů pro veřejnost uzavřena, za bouře 2. května roku
1959 se zhroutila a na jejím místě zůstala jen hromada kamení.
Rodáci z Jeseníků a jejich potomci se rozhodli v oblasti mnohem niž-
ších hor Thüringer Wald (Durynský les) v Německu vybudovat kopii
Habsburgwarte na kopci Wetzstein u města Lehesten, kde kdysi už
stávala kamenná rozhledna. V roce 2004 byla přesná kopie někdejší
pradědské věže dokončena a dostala jméno Altvaterturm. Stala se zá-
roveň muzeem obyvatel vyhnaných nejen z Jesenicka, ale z celé vý-
chodní Evropy.
Po zřícení rozhledny na vrcholu bičovaném vichřicemi a námrazou
osiřela jen Poštovní chata. To už výrazně vzrostla potřeba šíření roz-
hlasového a televizního vysílání, a tak se na konci 60. let začalo opět
zvažovat postavení věže na Pradědu, která měla primárně sloužit ší-
ření televizního a rozhlasového signálu a distribuci dalšího vysílání.
Realizací nového návrhu byl pověřen brněnský architekt Jan Liška.
Znal dobře problematiku staveb telekomunikačních věží, ale také ob-
last Pradědu a její specifika. A tak vznikl projekt dnešní věže, která
se stala novým symbolem nejvyššího vrcholu Hrubého Jeseníku. Její
výška 146 metrů je nutností, aby antény z jejího vrcholu měly přímý
dohled na sesterská zařízení v jiných stanicích. Díky tomu je dnes vr-
chol vysílače na Pradědu nejvyšším bodem v ČR, vyšším než vrchol
Sněžky. Vyhlídková plošina pro turisty je ve výšce 73 metrů nad ze-
mí a za krásného počasí je odsud vidět nejen celé Jeseníky a velkou
část Moravy, ale také vzdálené Beskydy, daleko do Polska, a když

Violka žlutá sudetská  Foto: David Řehoř
Nejvyšší hora Moravy Praděd (1491 m) s moderním vysílačem a rozhlednou 

Foto zdroj: www.zimni-strediska.cz

Chata Švýcárna r. 1910, v pozadí stará kamenná rozhledna 
Repro: archiv redakce
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máte štěstí, tak zahlédnete i vrcholky západních Tater. Na plošinu ve-
de dvojice výtahů. Jsou velmi rychlé a pozoruhodné je, že v případě
poruchy můžete přestoupit z jednoho výtahu do druhého. Základnu
vysílače tvoří prstenec, ze kterého vybíhají tři křídla symbolizující tři
jesenické hřebeny vybíhající z Pradědu. V jednom je technické záze-
mí vysílače, druhé slouží jako hotel a třetí jako restaurace. Vysílač
byl uveden do provozu 15. prosince roku 1979.
Nejlepší a nejjednodušší způsob cesty na vrchol je využít kyvadlovou
autobusovou dopravu z rozcestí Hvězda u Karlovy Studánky na
Ovčárnu a poslední tři a půl kilometru vyšlapat po svých.
Hora Praděd je přírodním unikátem, a to jak z hlediska přírody živé,
tak i té neživé. Samotný masiv hory tvoří jakousi páteř Hrubého
Jeseníku. Je to hřbet dlouhý 12 kilometrů se širokými oblými hřebe-
ny a příkrými svahy padajícími do hlubokých údolí. Oblé horské
hřbety naznačují, že jde o pohoří značného stáří. Hmota hory se sklá-
dá z krystalických břidlic předdevonského stáří. Při stavbě základů
vysílače i dalších průzkumech zde byly objeveny fylonitizované
a chloritizované ruly i krystaly vzácného nerostu anatasu modré, me-
dově žluté a čiré barvy. Praděd je stejně jako celý hlavní hřeben
Hrubého Jeseníku rozvodím dvou úmoří. Západní část vrcholu dotu-
je vodami povodí Divoké Desné, která je přítokem Moravy, s jejímiž
vodami míří do Dunaje a Černého moře. Opava stejně jako Bělá na
východě a severovýchodě hory jsou přítoky Odry, se kterou končí ve
vodách Baltu.

Rozsáhlá kupa Pradědu je také významnou přírodní rezervací s cha-
rakteristickou květenou alpinských holí. Travnatý porost tvoří hlavně
kostřava nízká a smilka tuhá. Kvete zde například zvonek vousatý, vi-
olka sudetská, zlatobýl alpinský, koprníček nachový, mochna zlatá,
podbělice alpská, silenka nadmutá a další květena. Na severozápad-
ním svahu vykukují z trávy Tabulové kameny, které jsou domovem
mnoha druhů mechů, lišejníků a játrovek. Vzácná vrba bylinná či la-
ponská a také šicha černá jsou živým pozůstatkem poslední doby le-
dové. Smrkový les sahá na úbočích Pradědu do nadmořské výšky ko-
lem 1 400 m, dále rostou ojediněle jen zakrslé smrky, jeřáby a kleč. Ta
zde není původní, byla vysazena uměle v 90. letech 19. století.
Když se sem vydáte za podzimních mlh, kdy skučící vítr valí přes vr-
chol chuchvalce mraků, je Praděd úplně jiný. Vrací se mu něco z té
dávné tajemnosti jesenických hor. A může se vám zničehonic stát, že
zahlédnete v mlze zachmuřenou vrásčitou tvář muže v hornické ha-
leně. To si vládce hor Praděd obhlíží, zda se lidé stále chovají tak, jak
se v horách sluší.
A pokud vám tajemství hory nestačí, vezměte si mapu a spojte podle
pravítka tři okresní města pod Jeseníky – Šumperk, Jeseník a Bruntál.
Vznikne téměř rovnostranný trojúhelník, a když vynesete osy jeho
stěn, protnou se vám právě na vrcholu Pradědu. Tvrdit ovšem, že
dávní lokátoři zakládali tato města s ohledem na polohu Pradědu, by
bylo patrně velmi troufalé. I když, kdo ví...

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

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 vydání Rýmařovského horizontu 08–21 a 23/2016 uve-
řejníme jednu fotografii spolu se soutěžním kuponem. Úkolem sou-
těžících je určit místo, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kte-
rém se fotografovaný detail nachází. Čím přesněji bude fotografie
popsána, tím lépe. Čtenáři, kteří odhalí nejvíce objektů (nemusí 
uhádnout všechny), budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny
a předplatné Rýmařovského 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@sez-nam.cz. Přijíma-
jí 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 M. Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 4

Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefonní kontakt

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃
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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!

Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 4+1 na Jesenické ulici v Břidličné. Po rekonstrukci,

nová kuchyň, termofasáda, dva sklepy, balkon, internet,
omítky. Cena 320 000 korun. Možnost koupě i s garáží 50 m od by-
tu. Při společné koupi nebo rychlém jednání sleva. Tel.:
731 072 975.

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

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 17. 6. 2016
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek
9. 6. 2016  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
12/2016
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Rýmařov má novou vicemistryni ČR v soutěžním aerobiku
V neděli 29. května proběhlo v Praze mistrovství ČR v Soutěžním
Aerobic Master Class. Nejvyšší soutěže o titul mistryně České re-
publiky se mohou zúčastnit jen nejlepší závodnice, které projdou sí-
tem krajských nominačních kol. Jako každý rok i letos měl
Rýmařov na mistrovství bohaté zastoupení.
Mezi elitu českého soutěžního aerobiku se nominovalo devět zá-
vodnic SK Studio Sport a zdraví, na start mistrovství však nastou-
pilo jen sedm děvčat. V kategorii 8–10 let soutěžily Dominika
Grussová a Kateřina Kohoutková, obě cvičily velmi pěkně, ale na
postup do finále to nestačilo, ani Báře Šulkové a Kláře Vlčkové
v kategorii 11–13 let se nepodařilo v silné konkurenci probojovat

do finálové patnáctky. V juniorské kategorii 14–16 let jsme měli tři
želízka v ohni: Janu Hamplovou, Terezu Človečkovou a Šárku
Pallovou. Tereza a Jana postoupily do finálového kola, obě před-
vedly ve finále excelentní výkon, který Terezu vynesl na krásné 
5. místo a Janu až na stupně vítězů se stříbrnou medailí na krku a ti-
tulem vicemistryně ČR 2016. 
Děkuji všem závodnicím a trenérkám Lydii Mihálové a Olze
Človečkové za výbornou reprezentaci klubu a města, rodičům za
pomoc a přátelskou atmosféru, kterou na mistrovství vytvořili, mě-
stu Rýmařov za finanční podporu. Více informací na www.studio-
sportazdravi.cz. Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Rýmařováci na koloběžkách bojovali o putovní přilbici svatého Václava
O víkendu 28.–29. kvûtna byla zahájena ãeská
Rollo liga 2016. Úvodní kolo 42. roãníku nejstar-
‰í a nejúspû‰nûj‰í kolobûÏkové soutûÏe na svûtû
se konalo v Mezefiíãi a Staré Boleslavi ve stfied-
ních âechách pod názvem O putovní pfiilbici sva-
tého Václava. Na start se postavilo pfies sto zá-
vodníkÛ z celého âeska.
Sobotní časovka na 23 km se startem a cí-
lem v obci Mezeříč byla pro všechny zá-
vodníky těžkou zkouškou a závěrečné 4 km
dlouhé stoupání dokonale prověřilo fyzic-
kou připravenost. Na start této trati se po-
stavil v kategorii mužů masters jediný rý-
mařovský dospělý závodník Petr Andrýsek.
Všichni svěřenci Ski klubu RD Rýmařov
v kategorii žaček a žáků pak odstartovali na
9 km dlouhé trati a začali zúročovat své let-
ní tréninky na koloběžkách.
Nedělní kritérium na rovinatém okruhu ve

sportovním areálu Stará Boleslav Houšťka,
v místech, kde se často připravoval legen-
dární atlet Emil Zátopek, přineslo úplně ji-
nou podívanou. Žáci a kadeti bojovali
v 33členném startovním poli. A že se
Rýmařováci opět neztratili, dokazují vý-
sledkové tabulky.
I když tento víkend na spoustě míst naší re-
publiky lidé bojovali s bouřkami a přívalo-
vými dešti, oblasti závodů se vyhnuly 
a opět vládla fantastická přátelská atmosféra.
Za 14 dní nás čeká česká část Evropského
poháru a tímto všechny zveme na další ko-
lo Rollo ligy, které proběhne 11. až 12. čer-
vna, tentokrát v Jeseníku. Profil tratí bude
náročný a rozhodně se bude na co dívat.
Přijeďte povzbudit náš tým – koloběhu
zdar!

Ladislav Baslar, Ski klub RD Rýmařov

Sport
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