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V turnaji v pétanque pfiinesla sedmiãka 
‰tûstí Kouzelné bufiince

Prestigefest v zahradû b˘valého kina 
odstartoval festivalovou sezónu 

¤ezbáfi Jifií Halouzka vytvofiil na pelhfiimov-
ském námûstí jeden z pûti ãesk˘ch rekordÛ

Lezci ze Stfiediska volného ãasu mûli 
úspû‰nou sezónu

Autokros pokraãoval dvûma závody, 
dafiilo se R˘mafiovsk˘m 

ročník XVII I .
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Kam na výlet

Její veličenstvo, královna Vysoká hole (1. část)
Je-li Praděd králem Hrubého Jeseníku, je Vysoká hole bezesporu jeho
královnou. Se svou nadmořskou výškou 1465 metrů je druhou nej-
vyšší horou Moravy. Jenže do 19. století ji obyvatelé podhůří považo-
vali dokonce za nejvyšší vrchol těchto hor. Při pohledu od Bruntálu se
totiž zdála vyšší než samotný Praděd, a protože lidé neměli potřebu to
příliš zkoumat, byla prostě považována za nejvyšší horu. Až sofisti-
kovaná měření prokázala, že jí patří pouze druhá příčka, tedy alespoň
co do výšky hor na Moravě.
Vysoká hole je ovšem i tak pozoruhodný vrchol, úplně jiný než Praděd
i mnohé další kopce v Jeseníkách. Jde vlastně o plochou náhorní ploši-
nu s minimálním převýšením, ze které vybíhá několik rozsoch.
Nejzajímavější je její jihozápadní svah, který padá do ledovcového ka-

ru Velké kotliny, a také oblast Petrových kamenů, přičemž obě patří
k nejpřísněji chráněným oblastem hor. Neméně zajímavá je ovšem i Suť
vybíhající z Vysoké hole na severovýchodní straně a další rozsochy.
Najít nejvyšší bod této hory je opravdu nadlidský úkol. Celý vrchol
kopce, tvořeného fylity a kvarcity, má rozlohu téměř 20 hektarů a pře-
výšení zde jsou skutečně minimální. Na mapách je vrchol zaznačený
na severovýchodní straně plošiny, čemuž se dá věřit, ale bez geode-
tického vybavení tuto skutečnost potvrdit nelze.
Vysoká hole je zajímavá i z hlediska historického. Po jejím vrcholu,
stejně jako na Pradědu, probíhala historická zemská hranice mezi
Moravou a Slezskem a i zde najdeme prastarý trojmezník. Pískovcový
hraniční kámen z roku 1681 připomíná hranici tří panství – bruntál-
ského, janovického a losinského.
Zde dovolte zmínit jednu ze zajímavých historických tradic, jejíž ge-
nezi zkoumal historik Igor Hornišer z bruntálského muzea. Velmi bar-
vitě vyprávěl o zvyku tzv. jízd po hranicích panství. Za správné umís-
tění hraničních kamenů totiž mimo jiné odpovídali rychtáři z obcí 
v údolí. Když některý z rychtářských synků, který měl po otci zdědit
úřad, vyrostl natolik, aby zvládl cestu do hor, vydala se komise slože-
ná z panstva a rychtářů všech tří panství na revizi hraničních kamenů.
U důležitých hranečníků byl rychtářský synek vyplacen rákoskou, aby
si navždy pamatoval, kde tyto leží. Aby byl ovšem zároveň povzbu-
zen v tom, aby je chránil, dostal vzápětí od panstva nějaké drobné pe-
níze. Vrchnost si tímto pozoruhodným rituálem zajišťovala nedotknu-
telnost hranic a také jejich správné vytyčení. I proto se pod hraniční
kameny umisťovala například hromádka popela, aby i při posunutí ka-
mene bylo možné najít místo jeho původního umístění.
V 18. století přicházeli do hor první pastevci a velká travnatá louka na
vrcholu Vysoké hole je nemohla nechat chladnými. Možná i proto by-
la pro Ovčárnu zvolena poloha právě pod vrcholem Vysoké hole.
Koneckonců i německý název Hohe Heide se dal přeložit jako vyso-
ko položená planina či pastvina – prostě hole.
Z Ovčárny vedla až na vrchol stará dobytčí stezka. Obcházela vrcho-
lek Petrových kamenů a mířila na temeno. Využívali ji také turisté,
a tak Moravskoslezský sudetský horský spolek z Jeseníku vyznačil již
na konci 19. století po temeni Vysoké hole značenou stezku, která po-
kračuje po hřebeni dodnes směrem k jihu a patří k páteřním hřebeno-
vým trasám Jeseníků.
I dnes je tato hora zejména místem turistických výšlapů. Běžkařská
trasa od Ovčárny na sedlo Skřítek patří k velmi vyhledávaným.
Kromě toho je však tato královna horských luk významným biotopem
mnoha horských živočichů i rostlin. Proto je její ochrana velmi přísná
a často zde potkáte strážce přírody. Stojí to ale za to, tato oblast patří
k nejpodivuhodnějším u nás. 

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Turistická stezka z Ovčárny na Vysokou holi, dřívější dobytčí stezka

Petrovy kameny a Praděd

Violka žlutá sudetská Fota: M. Marek Hraniční kámen tří panství na Vysoké holi z r. 1681
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Fotbalové téma bylo a ještě stále je v těchto dnech nadmíru aktuální.
Mistrovství Evropy, svátek fotbalu a všech fandů kulatého nesmyslu.
Krom radostných požitků ze samotného sledování hry pak přináší ne-
málo dalšího…
Začněme tím, s kým a kde se na fotbal dívat. Může nastat varianta (ne-
ní nad vlastní zkušenost), kdy se žena doma podiví, že už zase koukám
na fotbal, vždyť jsem se díval včera. Vysvětluji, že fotbal není film, kte-
rý jsem už viděl. Následuje otázka, kteří jsou naši. Oznámení, že žádní,
vede k otázce, proč se tedy dívám. Tak tedy proč?
Pro radost. Fotbal je hra, hra je nebo by alespoň měla být zábavou. Je
obdivuhodné, co dnes mnozí z hráčů s míčem dokážou, jakou fyzickou
kondici mají. Je zábavné sledovat hráče, kteří mají fotbalové myšlení,
je stejně tak zábavné sledovat účinnost zvolených herních strategií.
Pro požitek oka. Dnešní televizní technika umožňuje přenést atmosfé-
ru stadionů do obýváku. Vysoké rozlišení kamer, zobrazování detailů,
zpomalené záběry apod. nabízí opravdu atraktivní podívanou. Své si 
užijí i divačky, které sice fotbal možná tolik nezajímá, ale potěšit je mů-
že pohled na dnešní fotbalisty – přehlídka účesů, svalů a různých teto-
vání. Pokud se jim ovšem nálada nezhorší při konfrontaci s prototypem
muže s pivem u televize.
Pro požitek ucha, pokud hru komentuje člověk s ostrovtipem Míry
Bosáka. Jeho hlášky jsou už legendární, a pokud máme to štěstí, že zá-
pas komentuje on, můžeme si být jistí, že opět nějakou přidá. Např.
když po ukončení našeho trápení s Tureckem poznamenal, že na turec-
kém medu jsme si vylámali zuby a spravit je bude chtít pořádného den-
tistu. 
Pro lásku k divadlu (☺). Ani výše uvedená průkazná televizní techni-
ka neodradí některé hráče od simulování a lhaní. Pak se můžeme bavit
(nebo rozčilovat) nad teatrálními pády bez příčiny nebo tím, jak se
o míč z autu s přesvědčivostí hlásí hráč, který ho tam sám poslal. V tom-
to ohledu je až neuvěřitelné, že někteří sportovci, pro které by měla 
fair play být samozřejmostí, vyznávají zřejmě názor, že účel světí pro-
středky. Pak třeba skončíme u toho, že proti pravidlům skórující ruka je
rukou Boží.
Pro zvýšení krevního tlaku. O to se může postarat třeba pohled na tri-
bunu s pány Peltou, Horníkem, Berbrem apod. Čeština má tisíce krás-
ných a trefných výrazů a bafuňář dle mého názoru patří mezi ně. Je s po-
divem, že právě fotbal je mucholapkou pro takové týpky. A je škoda, že
se fotbalové svazy od nich nedokážou, ku prospěchu svého sportu, 
očistit.
Pro přehlídku emocí v přímém přenosu. Slzy radosti a smutku, s pro-
hrou se bortící svět fotbalisty či fanouška, zuřivost vedoucí až ke kous-
nutí soupeře do ucha, dětský pláč a žalování při pocitu ukřivdění. Prostě
dospělí chlapi jsou jen velké děti.
Výše uvedená tvrzení ovšem v plné míře platit nemusí, pokud si výsle-
dek, z nějakého důvodu, berete osobně. Máte vsazeno nebo fandíte své-
mu celku. A tak ve chvíli, kdy dopisuji tento text (21. 6. 2016 ve 23:00,
kdy náš tým právě prohrál s Tureckem), musím dodat následující.
Radost nemám, není z čeho. Požitek oka se nekonal, zpomalené záběry
jen dokazovaly, jak byli naši hráči marní. Míra Bosák to svým komen-
tářem taky spasit nemohl. Potvrdit tak maximálně mohu jen ten zvýše-
ný tlak z naštvanosti. VB

Pár slov... o kulatém nesmyslu V tomto čísle najdete

Foto na titulní straně: 
Bohumil Švéda: Ptáci (fotografie z výstavy v Galerii Octopus) 

Aktuálně z města
Z jednání zastupitelstva ............................................... str. 4
Forenzní značení jízdních kol ...................................... str. 4

Odbory MěÚ informují
Kdo nezná přírodu, ten nepoznal život ....................... str. 5

Školství
Ze života školy – tentokrát na téma česko-polské družby str. 7
Stříbrné finále okresní florbalové ligy žáků ................ str. 8
Rýmařov zvítězil v krajském kole Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů ..................................................... str. 8
Jan Davídek uvařil kulinářskou inspiraci na prázdniny str. 8
120. výročí založení zemědělské školy v Rýmařově ... str. 9
Taneční loučení se školním rokem .............................. str. 10

Osadní výbory informují
Osadní výbor zve na pouť do Ondřejova ..................... str. 16

Městské muzeum a Galerie Octopus
Uplynulo sto let od narození Františka Vaňáka ........... str. 17
Retrospektiva Bohumila Švédy .................................... str. 19

Jazzclub
Prestigefest odstartoval festivalovou sezónu .............. str. 20

Organizace a spolky
Sedmička přinesla štěstí Kouzelné buřince ................. str. 22

Z okolních obcí a měst
Pět nových českých rekordů putuje do jiříkovské 
Pradědovy galerie ........................................................ str. 22
Prima závěr roku .......................................................... str. 23

Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení 
pohraničí
Eliška Slováčková: Do pohraničí jsem se stěhovat 
nechtěla ........................................................................ str. 24

Z historie
Předměstská osada na Bezručově ulici:
Náves s domy řemeslníků ........................................... str. 26

Naše listárna
Publikum opět zaplnilo zámeckou kapli ..................... str. 29

Sport
Ohlédnutí za 17. ročníkem Lord cupu ......................... str. 30
Autokros pokračoval dvěma závody, dařilo se 
Rýmařovským ............................................................. str. 32
Rýmařovská kuželna hostila republikový turnaj 
handicapovaných kuželkářů ......................................... str. 33
Pozvánka na XXII. ročník DuKo triatlonu .................. str. 33
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva 
Ve čtvrtek 23. června se konalo
ve velkém sále Střediska volné-
ho času Rýmařov třinácté zase-
dání zastupitelstva v tomto vo-
lebním období. V úvodu jednání
blahopřál starosta Petr Klouda
zastupitelům Marcele Staňkové
a Bohumilu Servusovi k jejich
životním jubileím.  
Na programu jednání byla zprá-
va o stavu kultury ve městě za
rok 2015, zpráva o hospodaření
města k 31. květnu 2016, výhled
hospodaření k 31. prosinci 2016,
hodnocení činnosti kontrolního
a finančního výboru za I. polole-
tí 2016, žádosti příspěvkových
organizací o navýšení rozpočtu,
žádost o příspěvek na dofinan-
cování dotace na obnovu střechy
věže fary, aktuální informace
o společnosti VaK Bruntál, ma-
jetkové záležitosti a bod různé.
Zastupitelé přijali celkem šesta-
třicet usnesení.

Zpráva o stavu kultury ve městě za rok 2015
Odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov vypracoval na základě zpráv
o činnosti knihovny, muzea a Střediska volného času Rýmařov zprá-
vu o stavu kultury ve městě za rok 2015. Zpráva reflektuje současný
stav ve výše uvedených organizacích, popisuje stav a činnost měst-

ského periodika Rýmařovský horizont, stav městské kroniky a reka-
pituluje příspěvky poskytnuté městem v oblasti kulturních a zájmo-
vých aktivit. Zpráva o stavu kultury za rok 2015 je v plném rozsahu
umístěna na webových stránkách města.

Žádost o příspěvek na dofinancování dotace na obnovu střechy věže fary
Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov poskytnutí příspěvku ve výši 17 984 korun na dokončení obnovy stře-
chy věže fary na Školním náměstí v rámci čerpání z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón pro rok 2016. JiKo

Forenzní značení jízdních kol
Mûsto R˘mafiov se zapojilo do celostátního projektu forenzního znaãení kol. Podafiilo
se získat dotaci z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra, která umoÏ-
nila nakoupit potfiebnou technologii a materiál pro bezplatné oznaãení sta kol.
Forenzní značení je stále častěji uplatňovaná metoda pro preventivní
ochranu movitého majetku. Značící materiál, tzv. syntetická DNA,
obsahuje mikrotečky, z nichž lze pomocí identifikačního setu vyčíst
evidenční číslo. Označení není pouhým okem viditelné, na předmětu
je vidět jen pod UV světlem, kolo je však opatřeno také neodstrani-
telnou nálepkou Chráněno DNA. Takto označené jízdní kolo odrazu-
je pachatele krádeží. Pokud přesto k odcizení dojde, identifikace kra-
deného kola je snadnější, stejně jako pátrání po něm. Součástí znače-
ní je totiž registrace do databáze, a to jak místní, tak celorepubliko-
vé. V případě, že dojde k odcizení, prodeji kola nebo změně jeho bar-
vy apod., je občan povinen tuto informaci oznámit.
V období od 13. července si mohou občané na služebně městské po-
licie v Rýmařově nechat označit kolo, motokolo nebo invalidní vo-
zík. Značení jízdních kol je určeno výhradně pro občany s trvalým
pobytem na území města Rýmařova. Vzhledem k tomu, že toto pre-
ventivní opatření hradí z 90 % ministerstvo vnitra ze státního rozpo-

čtu a zbývajících 10 % doplácí město Rýmařov, je pro občany města
tato služba zdarma. Před samotným značením je potřeba si předem
domluvit se strážníky termín a hodinu, aby byl zajištěn plynulý prů-
běh celé akce, jelikož celý proces označování trvá okolo 20 minut.

Značení kol probíhá na služebně Městské policie Rýmařov, ulice 8. května 48, Rýmařov, a to vždy ve středu dopoledne 
od 9 do 10 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin. Vzhledem k tomu, že označení a registrace trvá kolem 20 minut, je nutné se
u strážníků objednat předem na čísle 773 774 270.
Pro vlastní evidenci je nutné mít s sebou: čisté a suché jízdní kolo! (na znečištěná a vlhká kola nelze roztok aplikovat), občanský prů-
kaz, doklad o nabytí kola (pokud není, bude sepsáno čestné prohlášení). Bc. Iveta Podzemná, odbor sociálních věcí MěÚ Rýmařov

Ilustrační foto: archiv Městské policie Opava
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Odbory MěÚ informují
Kdo nezná přírodu, ten nepoznal život

âtenáfiÛm, ktefií mají rádi pfiírodu, ãisté ovzdu‰í, zajímají se o ochranu lesa a Ïi-
vota v rybnících a v na‰ich tocích, potfiebují vyfiídit Ïádost o povolení skácet
strom nebo získat rybáfisk˘ ãi loveck˘ lístek, tûm v‰em je vûnován ãlánek, ve
kterém pfiedstavujeme odbor Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov,
jehoÏ vedoucím je RNDr. Franti‰ek âermák. 
Odbor životního prostředí má velmi širokou škálu pracovních úkolů,
a to hned na několika úsecích – počínaje ochranou přírody a krajiny přes
rybářství, vodoprávní úřad, státní správu lesů, myslivosti, ochranu zví-
řat proti týrání, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu ovzdu-
ší, odpadové hospodářství a konče místním hospodářstvím pro
Rýmařov a jeho místní části. Vydává také závazná stanoviska pro jed-
notlivé oblasti, ve kterých vykonává státní správu, k územním nebo sta-
vebním řízením a podobně. Abychom smysluplně pojali takto rozsáhlou
činnost, museli bychom vydat nejméně dvě samostatná čísla Horizontu.
Proto se budeme věnovat zejména problematice, která se bezprostředně
týká občanů města.
„Nejsložitějším úsekem z hlediska pracovní činnosti je vodoprávní 
úřad, který nejenže vystavuje různá povolení týkající se vod, ale zároveň
vykonává funkci speciálního stavebního úřadu a z hlediska složitosti
správních řízení je tento úsek asi nejnáročnější. Dalším velmi frekven-
tovaným úsekem je státní ochrana přírody a krajiny, a to zejména ve
vazbě k povolování kácení stromů. Žádostí a samotných řízení, zejména
v zimním období, je velké množství a rozhodování o skácení stromů bý-
vá často velice složité. Řízení na úseku myslivosti je sice početně méně,
ale některá z nich mají i pět stovek účastníků, když se například projed-
návají honitby a podobně,“ sdělil k nejexponovanějším úsekům odbo-
ru životního prostředí František Čermák.
Které úseky odboru využívají občané města nejčastěji? Podle Františka
Čermáka je to obdobné jako u nejexponovanějších úseků odboru s tím,
že nejčastější činností pro občany je vydávání závazných stanovisek pro
jednotlivá opatření, která vede stavební úřad. Při každém územním ří-
zení, při každém povolování stavby se odbor životního prostředí musí
k dané věci vyjadřovat a takováto vyjádření jsou závazná pro řízení, kte-
rá vede stavební úřad. Další frekventovanou činností pro občany je zmí-
něné povolování kácení stromů a v poslední době hodně občanů, zvláš-
tě v místních částech, chce řešit individuální zásobování vodou a žádá
o povolení výstavby studny.
Se státní správou na úseku ochrany přírody a krajiny souvisí povolení
kácení stromů. Na to, jaká jsou pravidla kácení dřevin, kterými se musí
každý striktně řídit, a to i na soukromém pozemku, odpovídá vedoucí
odboru František Čermák: „Kácení reguluje zákon na ochranu přírody
a krajiny, který byl několikrát novelizován a je stále v platnosti.
Povolení ke skácení dřeviny musí být pro strom, který má ve výčetní výš-
ce (130 cm) obvod větší než 80 cm, a vymýcení souvislého porostu (ke-
řového, náletových dřevin apod.), který má výměru větší než 40 m2. Z to-
ho jsou vyjmuty stromy do 80 cm v obvodu a dále ovocné stromy, kde
povolení ke kácení není potřeba. Pokud bychom měli ovšem povolit
všechny žádosti o skácení, nezůstane s nadsázkou v Rýmařově jediný
strom. U každého stromu většinou existují dvě skupiny lidí, jedna, která
hájí zachování za každou cenu, a pak ta druhá, která na kácení trvá.
U dalšího stromu se často role prohodí… Rozhodovat je někdy opravdu
těžké. Máme nastavena pravidla, která jsou daná výše zmíněným záko-
nem, a ten ukládá, že ke kácení musí být vždy zákonné důvody. Na prv-
ním místě je provozní bezpečnost stromu, pokud se o ní pochybuje a hro-
zí selhání daného stromu, tak jednoznačně povolujeme kácení. V dalších
případech se postupuje individuálně a na základě veřejného zájmu na
skácení stromu, který musí převyšovat hodnoty stromu z hlediska ekolo-
gického nebo společenského,“ sdělil ke kácení stromů František
Čermák.
K úseku ochrany přírody a krajiny patří také vodní toky, rybníky, re-
tenční nádrže a podobně. Nějakou dobu se ocitáme v situaci, kdy zdro-
je podzemních vod jsou téměř na nule a sucha, která v posledních letech
panují, optimismu nepřidají. Návrh opatření k omezení následků sucha,
který počítá například s obnovou malých rybníků nebo budováním zá-
vlahových systémů, schválila před několika dny vláda. Na opatření pro-

ti suchu by měly jít přes tři miliardy ročně. V rámci první etapy chce mi-
nisterstvo zemědělství podpořit hlavně zadržení vody v krajině, obno-
vovat rybníky a malé vodní nádrže, rozvíjet závlahové systémy nebo
odbahňovat vodní nádrže. Pracuje se i v našem regionu na podobných
projektech? Podle vedoucího odboru životního prostředí se k některým
záležitostem v ČR přistupuje kampaňovitě. „Otázkou vody v krajině je
třeba se zabývat, město Rýmařov tuto problematiku řeší již desítky let.
Ve městě vznikla řada nádrží, několik jich bylo revitalizováno, budují se
mokřadní tůně. Máme připraveny čtyři projekty v různé fázi realizace.
Jde například o revitalizaci Mýdlového potoka, který teče do rybníka
U Lomu, kde bylo v minulosti provedeno v rámci tzv. náhradních rekul-
tivací systematické odvodnění, a tok byl převeden v meliorační kanál.
Na to teď máme připraven projekt, budeme podávat žádost a doufáme,
že budeme úspěšní, protože projekt přispěje k zadržení vody v krajině
a k biodiverzitě, tedy k tomu, aby zde mohli existovat volně žijící živoči-
chové a rostliny,“ přiblížil jeden z projektů František Čermák. 
Dalším projektem je vodní nádrž o velikosti cca 1 ha, která by měla
vzniknout v nivě Podolského potoka pod benzínovou pumpou, také by
měl být obnoven rybníček, který býval na Okružní ulici u základní ško-
ly (na ten se připravuje projekt) a další nádrž by měla vzniknout v hor-
ním toku Mýdlového potoka. „Určitě bychom chtěli řešit další projek-
ty, ale bohužel přes velkou snahu a řadu jednání se nám nedaří získat
pozemky, které musí mít město ve svém vlastnictví. A stát na tato opat-
ření bohužel pozemky neposkytuje. Na jedné straně stát podporuje tato
opatření, na druhé straně nám k těmto účelům pozemky nedá. Také mi
vadí, že v naší podhorské krajině byly v minulosti provedeny velice roz-
sáhlé odvodňovací práce. Třetina zemědělských pozemků je systematic-
ky odvodněna, jsou tam meliorace, které jsou většinou funkční, a to při-
spívá k tomu, že se z krajiny rychle odvádí voda. Zrušit meliorace nel-
ze. Meliorační systém je součást vlastnictví pozemků. Je to těžko řeši-
telná situace. Netvrdím, že by se meliorace měly paušálně zrušit všude,
ale pokud se nacházíme v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
a pozemky jsou většinou používány k extenzivnímu chovu jatečného sko-
tu, považuji zde provedené odvodnění za jeden z hlavních faktorů sni-
žujících retenční schopnost krajiny,“ konstatoval vedoucí odboru život-
ního prostředí.
Rybářství je jeden z dalších úseků odboru životního prostředí. Laik vi-
dí rybolov a rybářský lístek. Za jakých podmínek si o něj může zájem-
ce požádat? Rybářem se může v České republice stát v podstatě každý,
podmínkou je složení zkoušky základních znalostí rybářského minima,
pak požádá o státní rybářský lístek, vyřídí si u příslušného rybářského
svazu povolení k rybolovu a může začít s lovem. Stejně rychle může ry-
bář o lístek přijít, když poruší rybářský zákon a spáchá zvlášť závažný
přestupek. Podobně jako s rybářským lístkem je tomu i s loveckým líst-
kem na úseku výkonu státní správy myslivosti. 

Vedoucí odboru životního prostředí František Čermák se pstruhem 
obecným (Salmo trutta morpha fario), který byl po zdokumentování
vrácen zpět do vody
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Dalším úsekem je ochrana zvířat proti týrání. Odbor životního prostře-
dí obdrží kolem deseti oznámení o týrání zvířete za rok. „Náš odbor ta-
kové oznámení řeší obvykle jako přestupek, ale vždy je nutné odborné
posouzení státní veterinární správy, která na náš popud provede kon-
trolu. Na základě jejich odborného posouzení celou záležitost buď odlo-
žíme, nebo ukládáme sankci, popř. rozhodujeme o odebrání zvířete. Při
podezření ze spáchání trestného činu státní veterinární správa postoupí
celou záležitost odpovědnému orgánu,“ objasnil František Čermák.
Jedním z důležitých úseků odboru životního prostředí je ochrana 
ovzduší. Někdo by se mohl domnívat, že v našem regionu je vzduch
čistý, ale opak je pravdou. Podle Františka Čermáka nás trápí zejména
benzapyreny a polétavý prach. V loňském roce proběhl od ledna do pro-
since monitoring čistoty ovzduší, provedený Zdravotním ústavem
Ostrava, ze kterého jednoznačně vyplynulo, že v zimním období jsou
z 60 % zdrojem znečištění lokální topeniště. Výsledky měření jsou zve-
řejněny na stránkách města. 
„Pro mě je velké trauma povolit pokácet strom. Není to pro mě jedno-

duché. Chtěl bych všechny požádat, aby k rozhodnutí pokácet strom při-
stupovali zodpovědně, aby si na svém pozemku ponechávali jen dřevi-
ny, které tam opravdu chtějí a které mají perspektivu. O vysazování na
městském pozemku ani nemluvě, tam je potřeba mít souhlas města.
Nekoncepční vysazování stromů, zejména smrků a bříz na sídlištích, ve-
de později často k problémům. Strom je živá bytost a podle mého názo-
ru uvažuje, cítí a řeší problémy obdobně jako jiné bytosti, jen to trvá
delší dobu. Stačí se podívat na staleté lípy, jak reagovaly na různé situ-
ace, jak vyrovnávaly různé tlaky. Jsou to obdivuhodná díla přírody.
Nedávno jsme v Jamarticích objevili lípu, která má šest metrů v obvo-
du, její stáří odhadujeme na tři sta let a budeme ji vyhlašovat památným
stromem. To mi udělalo opravdu velkou radost,“ sdělil na závěr
František Čermák, který má rád kromě přírody také cestování. Měl
možnost vidět celou řadu národních parků a úžasných koutů přírody
v několika zemích světa. Nejvíce jej oslovila krajina v Kanadě, v oblasti
Yukonu, která je jednou z posledních nedotčených divočin na světě. 

JiKo 

Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 23. června se uskutečnilo 20. zasedání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. V úvodu vystoupil zástupce společnosti
Moody‘s Investors Service a seznámil zastupitele s výsledkem pře-
hodnocení ratingu Moravskoslezského kraje. Dále byl předán řediteli
krajského úřadu Tomáši Kotyzovi certifikát managementu kvality pro
činnost vykonávanou Krajským úřadem MSK, který prokazuje splně-
ní požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a potvrzení certifikátu
EMAS dle normy ČSN EN ISO 14001.
Hejtman Miroslav Novák předložil ke schválení závěrečný účet
Moravskoslezského kraje za rok 2015, který byl z pohledu hospoda-
ření ve srovnání s předchozími roky i s tím letošním mimořádný. Byly
maximálně využity a dočerpány evropské zdroje v rámci končícího
programovacího období, především v Regionálním operačním pro-
gramu Moravskoslezsko. Tím se podařilo navýšit rozpočet kraje o 4,6
mld. korun. Z ROP Moravskoslezsko čerpalo dotace i město

Rýmařov. Celkové vyhodnocení
programovacího období 2007–2013
bude předloženo zastupitelstvu
v 2. pololetí 2016. Mohu konsta-
tovat, že hlavní cíl, se kterým byl
připravován rozpočet na rok 2015,
byl splněn. Výsledek účetní jed-
notky (hospodaření kraje) dosáhl
k 31. prosinci 2015 částky 755
mil. korun. Hospodaření kraje za
rok 2015 bylo dle zákona o krajích
přezkoumáno Ministerstvem finan-
cí a nebyly zjištěny žádné chyby
ani nedostatky. Zastupitelstvo závě-
rečný účet jednomyslně schválilo.
Plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel
Hasičského záchranného sboru
MSK, předložil obsáhlou zprávu
o stavu požární ochrany v kraji za
rok 2015 s důrazem na finanční zabezpečení integrovaného záchran-
ného systému. Zdrojem finančních prostředků byl státní rozpočet, roz-
počty kraje a statutárního města Ostravy, mimorozpočtové zdroje
a hlavně strukturální fondy EU. Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí v Moravskoslezském kraji obdržely v roce 2015 krajské dotace
ve výši 23 mil. korun. V roce 2015 došlo k výrazné obměně prvový-
jezdových a velkoobjemových hasičských vozidel, přičemž nahrazo-
vané vozy (18 kusů CAS a 15 ks velkoobjemových CAS 32 Tatra 815)
byly bezplatně poskytnuty vybraným jednotkám dobrovolným hasi-
čům obcí s územní působností. Moravskoslezský kraj nakoupil s vyu-
žitím ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 padesát dopravních
automobilů pro jednotky SDH obcí s územní působností. Kraj se sna-
žil maximálně čerpat finanční prostředky z fondů EU. Nákup techni-
ky dosáhl částky 192 mil. korun.
Zastupitelé projednali poskytnutí účelové dotace v celkové výši 
9,225 mil. korun z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu
pro jednotky SDH obcí. Z celkového počtu 43 žádostí byly dvě žá-
dosti vyřazeny, i tak požadavek dosáhl částky 18,45 mil. korun.
Příspěvek může činit maximálně 50 % nákladů. Dotace 250 tis. korun
na pořízení automobilu pro jednotku požární ochrany byla schválena
obci Horní Město a dále Andělské Hoře v našem okrese.
Některým obcím na Rýmařovsku byly pro rok 2016 schváleny dotace
v rámci podpory hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji. Celkem
bylo vyčleněno 27,9 mil. korun. Tvrdkov obdrží 14 tis. korun, Horní
Město 72 tis. korun, Václavov 72 tis. korun, Dolní Moravice 108,6 tis. ko-
run, obec Malá Štáhle 107,1 tis. korun a Rýmařov 370,3 tis. korun.
V rámci podpory turistického ruchu na Slezské Hartě zastupitelstvo
schválilo dotaci Mikroregionu Slezská Harta ve výši 10 mil. korun na
pořízení velkokapacitní lodě pro 45 osob. Částka 9 mil. korun je 
určena na nákup lodě a 1 mil. korun na její provoz. Hlavním důvodem
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je nedostatečná kapacita stávající lodi.
Částka 13 mil. korun byla letos vyčleněna na podporu přípravy pro-
jektové dokumentace. Pro obce a dobrovolné svazky obcí byl vyhlá-
šen Dotační titul 1, tzv. DT1. Zastupitelstvo kraje schválilo dotaci 
300 tis. korun Sdružení obcí Rýmařovska na úpravy a rozšíření sběr-
ných míst, částku 300 tis. korun obci Velká Štáhle na projekt protipo-
vodňových opatření a 127 tis. korun získá Karlova Studánka na úpra-
vu autobusového terminálu Hvězda, který si jako přestupní místo do

vrcholových partií Jeseníků zaslouží zkulturnit.
V rámci soutěže Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2016 se jako
třetí umístila obec Ryžoviště. Blahopřeji starostce Evě Lašákové.
Zastupitelé schválili obci Ryžoviště poskytnout finanční odměnu za
toto umístění ve výši 100 tis. korun.
Závěrem mi dovolte, abych Vám, čtenářům RH, popřál pěknou dovo-
lenou a dětem příjemné prázdniny. 

Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

Školství

Ze života školy – tentokrát na téma česko-polské družby
Trvá témûfi celé desetiletí a je sloÏena ze vzájemn˘ch setkání, na jejichÏ spoãí-
tání by nestaãilo ani v‰ech dvacet prstÛ – i tak se dá shrnout druÏba Základní
‰koly R˘mafiov s První základní ‰kolou v polském Ozimku.
Také letošní školní rok byl v tomto ohledu bohatý. Poprvé jsme uvítali
hosty v prosinci, to když skupina třiceti dětí z Ozimku přijela na jedno-
denní výlet do Rýmařova a společně s našimi žáky prožila sportovně la-
děné odpoledne s kin-ballem, završené návštěvou školního vánočního
jarmarku a společnou večeří, na kterou si děti samy připravily a upekly
pizzu ve cvičné kuchyni. Po večeři si ještě vyzkoušely malování na per-
níčky cukrovou polevou a rozdaly si drobné dárky pod stromečkem.
Následovalo jarní dvoudenní setkání, během něhož jsme děti z Ozimku
vzali na rozhlednu do Nové Vsi a po jejím zdolání jsme si v prosluně-
ném odpoledni společně zahráli hru motivovanou sci-fi románem Den
trifidů. Druhý den jsme strávili na chatě Relaxe ve Staré Vsi. Začali
jsme adrenalinovým dopolednem – hrály se laser games v terénu (ob-
doba paintballu, avšak nestřílí se kuličkami s barvou, ale paprskem)
a skákalo se na bungee trampolíně. Po společném obědě se děti ještě vy-
řádily na místním hřišti a byl čas na loučení. Věděli jsme však, že se za-
nedlouho opět setkáme.
V červnu (3. – 4. 6.) se dvacet dětí z rýmařovské „základky“ vypravilo
na dvoudenní výlet do polského Ozimku. Páteční dopoledne bylo tro-
chu pracovní. Nejprve jsme zamířili do Opole na policejní okrsek, kde
jsme se v rámci preventivního programu (jsme totiž účastníky jejich
dlouhodobého projektu S českými přáteli zabraňujeme závislostem a zá-
roveň propagujeme zdravý životní styl) zúčastnili besedy o vzniku zá-
vislostí s Mirosławou Olszewskou, protidrogovou zplnomocněnkyní 
opolského kraje. Pak jsme si prohlédli policejní budovu a některá pra-
coviště. V daktyloskopické laboratoři jsme si mohli nechat sejmout 
otisky prstů, nebo třeba nosu, úst i brady. Zajímavá byla návštěva velí-
nu, pracoviště, odkud se koordinuje veškerá činnost zajišťující bezpeč-
nost obyvatel kraje.
Po obědě jsme ve stejném duchu tvořili ve smíšených česko-polských
párech projekty ve školní PC učebně. Za použití programu Tagxedo
jsme sestavovali do různých tvarů „shluky slov“ v polštině, češtině
a angličtině na téma protidrogové prevence, zdravého životního stylu
a přátelství. Hotové výtvory byly vytištěny a vystaveny. Za tuto práci

jsme dostali odměnu – volné vstupenky do Juraparku v nedalekém
Krasiejowě, kam jsme se chystali v sobotu.
Pak jsme se ale potřebovali protáhnout, a tak jsme vyzkoušeli místní
školní hřiště i tělocvičnu. Polští přátelé, inspirováni prosincovou hrou
s kin-ballem, si také jeden pro svou školu pořídili, a tak jsme si opět
společně zahráli naše oblíbené hry. Hodiny letěly a byl čas večeře – tu
jsme si ve školní jídelně z připravených surovin sami vyrobili. (A s chu-
tí snědli.) Nocovali jsme přímo v Juraparku, v hotelu, který je umístěn
ve futuristickém pavilonu evoluce člověka.
Sobota nás vítala krásným počasím. Začali jsme prohlídkou pavilonu
s iluzí cestování časem. Při prohlídce prehistorických nalezišť, v tunelu
času, v oceanáriu i na pláži nám s polskými kamarády utekl den jako ta
voda. Novinkou tentokrát bylo 5D kino a cesta k bájné Atlantidě. A pak
přišlo loučení, nákupy suvenýrů a jelo se domů. Všichni se těšíme, že
nás naši přátelé v září na oplátku navštíví v Rýmařově.
Mé poděkování patří organizačnímu týmu: za polskou stranu paní
Gražyně Świercz, za českou především Mgr. Kateřině Pallové, městu
Ozimek za „volňásky“ do Juraparku, zúčastněným dětem a jejich rodi-
čům, ale také naší škole za vstřícnost a velkou finanční podporu.
Děkujeme! Zájemci najdou více fotek na webech www.zsrymarov.cz
nebo www.psp1.ozimek.pl. Fota a text: Petra Mížová
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Stříbrné finále okresní florbalové ligy žáků
V polovinû ãervna dovr‰ili na‰i florbalisté leto‰ní neuvûfiitelnû úspû‰né ta-
Ïení sportovními soutûÏemi. Závûreãn˘m kolem vyvrcholil ‰est˘ roãník 

okresní florbalové ligy ÏákÛ s úãastí osmi vybran˘ch ‰kol okresu Bruntál.
Liga probíhá celoroãnû formou turnajÛ se stfiídav˘m pofiadatelstvím.
Našemu mužstvu se podařilo zopakovat úspěch svých předchůdců
a vybojovat krásné druhé místo a stříbrné medaile. Barvy ZŠ
Jelínkova naposledy oblékli veteráni předchozích ročníků a odcháze-
jící deváťáci, výborný brankář Vladimír Šiška, nekompromisní 
obránce a srdcař týmu Zdeněk Vilímek a útočná esa Tomáš Nebes
a Michal Štefanišin. Zdatně je doplňovali osmáci Matyas Schwarz
a Patrik Hamerka a nastupující generace mladších hochů, Jan
Jablončík, Matěj Papaj, Samuel Kajan, Jiří Palla, Ondřej Cíleček,
Dalibor Šuba a Adam Čermák. Těší nás nejen medaile a páté a čtvr-
té místo Tomáše a Michala v kanadském bodování, ale i vynikající 
umístění v tabulce fair play, které vychází z bodového hodnocení za
sportovní chování, vystupování na hřišti i mimo něj a herní sympatie.
Končícím kluků děkujeme za dlouhodobě vynikající reprezentaci
a přejeme hodně štěstí na nových působištích, mladším hráčům pak
mnoho vydařených zápasů v dalších ligových ročnících. 

Karel Toman, foto: archiv ZŠ Jelínkova

Rýmařov zvítězil v krajském kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Posedmé v fiadû vyjeli závodníci Z· Jelínkova bojovat o nominaci na velké re-
publikové finále Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ. Tato soutûÏ probí-
há v celé republice pod patronací b˘val˘ch i souãasn˘ch sportovních hvûzd
a osobností, z nichÏ nejznámûj‰í jsou zakladatelé projektu OVOV Robert Zmûlík
a Roman ·ebrle, oba olympij‰tí ‰ampioni v desetiboji.
Po vítězném okresním kole čekala naše družstvo i jednotlivce nesmír-
ně těžká krajská kvalifikace v Havířově a konkurence téměř 250 zá-
vodníků z patnácti škol. Moravskoslezský kraj patřící k tuzemským
sportovním špičkám opět představil své nejlepší výběry a očekával se
urputný boj o první dvě postupová místa. Soutěžilo se v šesti disciplí-
nách; během velmi krátké doby bylo třeba zvládnout sprint na 60 m, tři
pokusy v dálce a hodu míčkem, následovalo shybování na šikmé lavi-
ci a sedy lehy po dobu dvou minut. Na závěr si závodníci vybírali me-
zi během na 1000 m a dvouminutovým driblinkem mezi metami.
Někteří z našich žáků se republikového finále již zúčastnili, a proto se
i letos rozhodli, že ze sebe v horkém dni budou od začátku ždímat jen
to nejlepší. Podařilo se jim nezaváhat ani v jedné disciplíně, vybičovat
se za hranici osobního maxima a s velkým náskokem vyhrát soutěž
družstev. Obvykle neporazitelný severomoravský sportovní hegemon
ZŠ Englišova z Opavy za nimi tentokrát zaostal o téměř tisíc bodů.
Odměnou vítězům byl zlatý pohár, medaile, diplomy a gratulace od 
olympioničky Šárky Kašpárkové, zástupců olympijského víceboje
a města Havířova.
Největší odměnou však je již sedmá účast školy z malého města na vr-
cholném sportovním podniku, který se po šesti letech přesouvá z Prahy
do Brna. Na své čtvrté republikové finále se budou pilně připravovat
vítězka mezi dívkami ročníku 2002 Kateřina Furiková a Karolína
Ryšková, která se v téže kategorii umístila na 3. místě. Čtvrtou repub-
likovou účast si na body vybojovala za ročník 2001 i Jana Hamplová,
zažívající sezónu snů. Potřetí se dvoudenního desetiboje zúčastní
Matyas Schwarz, podruhé se kvalifikoval Jan Jablončík, jenž za ročník
2003 vybojoval 1. místo, dále Šárka Pallová, Tereza Altmanová
a Helena Továrková. Premiéru si odbudou Denis Vavruša a Jan

Tihelka, vítěz mezi chlapci ročníku 2002. Spolu s nimi se za jednotliv-
ce nominoval prvním místem za ročník 2005 Ondřej Křenek a na bo-
dy postupující Lucie Tomečková, ročník 2003. Velkou šanci postoupit
do finále na body má i Tomáš Furik, mezi chlapci ročníku 2006 stříbr-
ný. Výborně reprezentovali Rýmařov i další jednotlivci, František
Sázel, Roman Hradil, Lukáš Loužecký, Ondřej Baslar, Alexandra
Glacnerová, Renáta Andrýsková, Tereza Krečmerová a Natálie
Struhárová.
Přímý postup na republikové finále a nádherný bodový zisk přes
25 000 bodů dává tušit pěkné umístění mezi nejlepšími mladými spor-
tovci z celé ČR. Družstvo i jednotlivce čeká tvrdá prázdninová přípra-
va a dřina, vynahrazená však možností znovu se zúčastnit mimořádné-
ho sportovního podniku. Po takto skvělém výkonu nezbývá než gratu-
lovat, držet pěsti a vyjádřit obrovské poděkování všem, kdo se o tento
úspěch zasloužili. Karel Toman, foto: archiv ZŠ Jelínkova

Jan Davídek uvařil kulinářskou inspiraci na prázdniny
Zaãátek ‰kolního roku zpestfiila jídelna na ulici 1. máje sv˘m strávníkÛm 
ochutnávkou asijské kuchynû a exoticky se vafiilo i v ãervnu. V první letní den
se v kuchyni ‰kolní jídelny opût ãinil kuchafisk˘ mistr Jan Davídek, kter˘ me-
nu tentokrát sestavil z pokrmÛ asijské, stfiedomofiské a severské kuchynû.
Jan Davídek patří mezi špičkové profesionální kuchaře, honosí se
medailemi ze světového kulinářského šampionátu v Thajsku, ale
v televizi, která přetéká kuchařskými pořady rozličné kvality, na něj
nenarazíte. Pracuje jako šéfkuchař studia Unilever a své umění i vá-
šeň pro dobré jídlo šíří při prezentacích pro hotely, restaurace, ne-
mocnice nebo jídelny. I ve větších vývařovnách se totiž podle něj dá
připravit kvalitní pokrm.

Pro své červnové hostování ve školní jídelně na ulici 1. máje, která po
celý týden vařila jídla typická pro různé národní kuchyně, zvolil pokr-
my asijské, středomořské a skandinávské. „Jelikož je před prázdnina-
mi a blíží se doba dovolených, připravili jsme středomořskou kuchyni
v kombinaci s asijskou kuchyní, aby se lidé naladili na léto,“ vysvětlil
Jan Davídek. Strávníci tak na jídelním lístku zaznamenali marockou
čočkovou polévku s cizrnou a rajčaty, šafránový kuskus a pečená ku-
řecí stehna s olivami, citronovou šťávou, zázvorem a kardamomem,
nebo rýžové nudle Pad Thai s krevetami a sojovými výhonky.
Na odpoledne připravila jídelna besedu pro gurmány s ukázkami se-
verského vaření. „V poslední době je populárním tématem nordic styl
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120. výročí založení zemědělské školy v Rýmařově
Výchova dětí je zaměstnáním, kdy musíme umět ztrácet čas, aby-
chom ho v budoucnu ušetřili. J. J. Rousseau

Kulaté v˘roãí své existence si v tomto roce pfiipomíná nejen r˘mafiovské
gymnázium, ale také druhá tradiãní stfiedo‰kolská instituce v na‰em mûstû
– nûkdej‰í zemûdûlská ‰kola. Ta nyní slaví 120. v˘roãí svého zaloÏení.
Historickým datem založení školy se dle městské kroniky udává leto-
počet 1896, kdy vznikla první zemědělská škola v Rýmařově s názvem
Landwirtschaftliche Winter Schule (Zimní rolnická škola) s německým
vyučovacím jazykem. Jejím ředitelem byl do roku 1910 Alois Klee.

Po osvobození republiky v roce 1945 na německou tradici navázali češ-
tí dosídlenci, když v Rýmařově otevřeli Zimní rolnicko-lukařskou ško-
lu, jejíž součástí byl i školní statek Josefa Feitla. Vyučování dvouletého
oboru pěstitel-chovatel bylo organizováno jen v zimních měsících.
Ředitelem školy byl až do roku 1948 Josef Pišťák.
V roce 1952 byla rozhodnutím Krajského národního výboru
v Olomouci výuka na škole v Rýmařově zrušena a škola obnovila čin-
nost až 1. listopadu 1957 jako Zimní škola zemědělské mládeže. Jejím
ředitelem se stal pan Němec. Stěžejní změnou bylo zahájení celoroční
výuky na Zemědělské učňovské škole v roce 1958 s ředitelem panem
Vrabkou. Ve školním roce 1959/1960 se ředitelem školy stal František
Zemánek a v roce 1960/1961 František Devera. Po celou dobu se zde
vyučoval pouze učební obor pěstitel-chovatel.

vaření, který je v podstatě blízký i nám. Už naše babičky měly ve zvyku
zpracovávat vesměs všechno, co roste na zahrádce nebo za domem,
včetně slupek, květů a košťálů, tedy maximálně využívat všechno, co
příroda nabízí,“ přiblížil Jan Davídek. Skandinávská kuchyně, která
zahrnuje oblast od Dánska přes Faerské ostrovy, Norsko, Švédsko,
Finsko až po Island a Grónsko, je podle něj otevřená a hravá. Souvisí
s tradičním rybolovem a pěstováním zeleniny a bylinek, ale její princi-
py jsou univerzální a použitelné i pro naše podmínky. Soustředí se na
čerstvé sezónní suroviny pěstované ekologicky a na podporu domácí
produkce.
Během besedy ukázal šéfkuchař Davídek možnosti, jak lze podle se-
verských receptur zpracovávat české ingredience – zeleninu, oves,
houby, maso či tvarůžky. Předvedl výrobu ochucené soli (třeba s pou-
žitím mladého smrkového jehličí) nebo fermentaci, tedy kvašení po-
mocí soli a syrovátky. Pro ochucení jídel pak navrhl bylinky, které běž-
ně rostou na louce a u potoka – řebříček, šťavel, hadinec či květ řed-
kvičky.
Jídlo a jeho příprava zažívá v posledních letech boom. Každá televiz-
ní stanice má kuchařskou show, foodblogeři plní internet fotkami a ku-
linářskými zážitky, rozmáhá se gurmánská turistika i on-line konzu-

mace před kamerou. V éře fascinace jídlem se kuchaři jako Jan
Davídek snaží lidem vštípit, že vaření může mít i filosofický rozměr
a vyjadřovat zodpovědný přístup nejen k vlastnímu zdraví, ale i ke svě-
tu, v němž žijeme. ZN
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V letech 1961–1980 působil na škole se změněným názvem
Zemědělské odborné učiliště ředitel Jaroslav Vrubl. K původnímu obo-
ru pěstitel-chovatel se připojil nový učební obor zemědělský mechani-
zátor. V roce 1976 převládl jako jediný učební obor traktorista-mecha-
nizátor, navštěvovalo jej celkem 71 žáků.
V letech 1981–1989 fungovalo Zemědělské odborné učiliště
v Rýmařově jako odloučené pracoviště školy ve Městě Albrechticích
s ředitelem Ing. Jiřím Gojným. Pro školu to znamenalo především 
organizační problémy, způsobené padesátikilometrovou vzdáleností
mezi oběma školami. Řízením odloučeného pracoviště v Rýmařově byl
do roku 1985 pověřen Jaroslav Bednář, po jeho odchodu do důchodu
Jiří Žváček. Mezi lety 1982 až 1987 se žáci na naší škole vzdělávali 
v oboru strojník se zaměřením pro zemědělskou výrobu.
Školní rok 1989/1990 znamenal pro školu další podstatnou změnu.
Osamostatnila se, změnila název na Střední odborné učiliště
v Rýmařově, ředitelem se 15. září 1989 stal Jiří Žváček a zavedeny by-
ly tříleté učební obory mechanizátor rostlinné výroby, strojník se zamě-
řením pro zemědělskou výrobu a mechanik opravář pro zemědělské
a lesnické stroje, od roku 1992 přibyl obor zemědělec/hospodyňka.
V roce 1993 vznikla dodatkem ke zřizovací listině nová součást školy –
odborné učiliště. V té době školu řídil Institut výchovy a vzdělávání při
Ministerstvu zemědělství a výživy v Praze. Obor mechanik-opravář
změnil název na opraváře zemědělských strojů.

K 1. září 1995 opět škola změnila název a do sítě škol byla zapsána ja-
ko Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště. Nově byly
vyučovány obory kuchař-číšník pro pohostinství a krejčí/krejčová se za-
měřením na dámské oděvy (SOU) a obory opravářské práce a kuchař-
ské práce určené pro žáky ze zvláštních škol (OU).
V říjnu 2001 přešla funkce zřizovatele z Ministerstva zemědělství ČR
na Moravskoslezský kraj. V tomto roce byla ukončena výuka oboru
krejčí/krejčová a stabilizovaly se obory opravář zemědělských strojů,
kuchař-číšník pro pohostinství, kuchařské práce a opravářské práce.
V roce 2003 došlo k další změně názvu školy a z původní „zemědělky“
se stalo Střední odborné učiliště a Odborné učiliště v Rýmařově. V říj-
nu toho roku byla krajem pověřena zastupováním ředitele Jiřího Žváčka
Ing. Soňa Kováříková. Na místo ředitele byl vypsán konkurz a 1. září
2004 byla Ing. Soňa Kováříková jmenována do funkce ředitelky školy.
Začala realizovat svůj koncepční záměr a rozvoj školy na základě
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací sou-
stavy Moravskoslezského kraje. Realizaci koncepčního záměru školy se
podařilo uskutečnit s velkou pomocí tehdejší náměstkyně hejtmana kra-

je PhDr. Jaroslavy Wenigerové a za podpory města, jmenovitě Ing. Petra
Kloudy a Ing. Jaroslava Kaly.
Od 1. ledna 2006 změnila škola název na Střední školu, Rýmařov, přís-
pěvkovou organizaci, a od školního roku 2006/2007 otevřela první roč-
ník nového učebního oboru hutník, který je vyučován ve spolupráci
s firmou Al Invest Břidličná, a čtyřletého maturitního oboru hotelnictví
a turismus. Všechny tyto změny znamenaly pro školu velký krok vpřed,
který se odrážel v celkové profilaci s možností lepšího uplatnění absol-
ventů a jejich výraznější flexibility na pracovním trhu.
Na základě další vlny optimalizací Moravskoslezského kraje se Střední
škola, Rýmařov, příspěvková organizace od 1. července 2013 sloučila
s místním gymnáziem a přijala společný název Gymnázium a Střední
odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace. Ředitelkou školy je
Mgr. Zdena Kovaříková. 
V letošním roce slaví obě součásti sloučené školy významná výročí.
Gymnázium 70 let od založení českého Státního reálného gymnasia
v Rýmařově a Střední odborná škola 120. výročí založení německé
Zimní rolnické školy. 
Střední zemědělská škola v Rýmařově prošla za 120 let velkými změ-
nami, jak z hlediska profilace školy a názvu, tak obměnou pedagogic-
kých i ostatních pracovníků. 
V souvislosti s ukončením své aktivní pedagogické činnosti bych ráda
touto cestou poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za kvalitně
odvedenou práci při výchovně vzdělávacím procesu, který nebyl vždy
v podmínkách učňovského školství jednoduchý. Popřála bych jim i ne-
pedagogickým pracovníkům školy pevné zdraví, neutuchající optimis-
mus a společenské ocenění jejich náročné práce. Ing. Soňa Kováříková

Taneční loučení se školním rokem
Taneční obor ZUŠ o sobě dává během roku vědět hlavně svými vý-
sledky na soutěžích, které letos opět stály za pozornost – medaile
z mistrovství republiky, zlatá pro dětskou a stříbrná pro juniorskou
formaci, skvělé umístění v dalších soutěžích nebo postup sólistů na
světovou soutěž byly odměnou pro mladé tanečníky i jejich choreo-
grafku Alenu Tomeškovou za celoroční přípravu, náročné tréninky
a namáhavé cesty na soutěže.
Tanec je ale i zábava a radost, což je nejzřetelnější v době, kdy sou-

těže skončí a blíží se i závěr školního roku. Každoročně v červnu se
všichni (i nesoutěžící) tanečníci představí svým nejbližším a nejvěr-
nějším fanouškům – rodinám a přátelům.
Závěrečné vystoupení se odehrálo v sobotu 25. června, během vr-
cholícího tropického vedra. Přesto se v tělocvičně sešlo početné pub-
likum, pro které byl připraven pestrý program. Na samý začátek ve-
doucí oboru nachystala dva flashbacky, když oživila před lety úspěš-
nou skladbu na píseň z muzikálu Vlasy a sólovou sestavu Neposedný

Fota: archiv školy
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plamínek, kterou nacvičila Barbora Hřívová. Kromě ní se představi-
ly i ostatní sólistky: Týna Baslarová, Šarlota Sedláčková, Julie
Bršťáková a Ivana Němcová. Obě posledně jmenované sólistky, letos
už juniorky, společně zatancovaly i své duo Síla přátelství. Se všemi
skladbami sólistky reprezentovaly Rýmařov na tanečních soutěžích.
Diváci se mohli podívat i na obě skupinové choreografie dětí a juni-
orek, které letos udělaly tanečnímu oboru ZUŠ Rýmařov asi nejlepší
jméno, když suverénně postoupily z regionálního do zemského a po-
sléze republikového kola mistrovství pořádaného Czech Dance
Organization a z každého klání přivezly zlato nebo stříbro.

Kromě zkušených tanečnic se na závěrečné přehlídce předvedly
i mladší a nejmladší děti, které zatím tancují skutečně jen pro vlastní
potěšení – 2. a 3. ročník přiběhl na parket S písničkou, holčičky z pří-
pravky zase rozkvetly jako Pomněnky. Svých několik minut slávy
před očima publika prožily i nejstarší tanečnice, čtyři letošní absol-
ventky. A finálová sestava Flash Boom jako obvykle patřila všem.
Taneční loučení se školním rokem je pokaždé oslavou – pro děti, je-
jich učitele i rodiče. Naposledy se vyhlašují výsledky, rozdávají me-
daile, předávají kytice a dárky. Naposledy se děkuje a tleská – s po-
citem, že všechna ta námaha a dřina stály za to. ZN

Fota: Petr Němec

Prořezal měchy náklaďáku
V noci z 21. na 22. června poškodil neznámý pachatel tatru zaparko-
vanou v Janovicích. Prořezal oba vzduchové měchy na zadní části
vozidla, které se tak stalo nepojízdným. Majiteli vznikla škoda za 
nejméně 10 tisíc korun.

Osmnáct let týral družku
Za pět měsíců letošního roku policisté v okrese Bruntál řešili osm pří-
padů týrání osoby žijící ve společném obydlí. Mnohdy šlo o případy,
kdy týraná osoba věc oznámila až po mnoha letech utrpení.
Osmnáct let snášela ponižování, slovní a fyzické útoky 48letá žena
z Rýmařovska od svého o osm let staršího druha. Partner jí často způ-
sobil zranění, která si musela nechat ošetřit v nemocnici, nikdy ale
neuvedla, jak k nim přišla. Policisté útočníka zadrželi a obvinili jej ze

zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Byl vykázán z bytu
na deset dní a policejní komisař podal podnět k návrhu na jeho vzetí
do vazby. Hrozí mu trest vězení až na osm let.

Opilý mladík bez řidičáku 
vrazil do stromu

V pátek 17. června večer si za volant felicie sedl 19letý mladík bez
řidičáku. Při rychlé jízdě Revoluční ulicí v Rýmařově dostal v zatáč-
ce smyk, vyjel na chodník a narazil do stromu. Mladý řidič i jeho
spolujezdec po nehodě utekli, policisté je ale s pomocí svědků brzy
našli. Zjistili, že řidič nevlastní řidičský průkaz a má zákaz řízení.
Dechová zkouška u něj navíc ukázala přes 1,5 promile alkoholu.
Mladík je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

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

Nábor k Policii České republiky
Policie ČR pořádá nábor do služby pořádkové policie, pro přímý výkon služby (uniformovaná složka policie).

Požadavky:
– písemná žádost + životopis doručené na personální pracoviště

(Policie ČR, územní odbor Bruntál, Partyzánská 9, 792 01, kontakt
J. Tuhý, tel. 974 731 400, e-mail: jaromir.tuhy@pcr.cz),

– občanství České republiky,
– věk nad 18 let,
– trestní bezúhonnost,
– střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší,
– fyzická způsobilost: výborná fyzická zdatnost (test síly, rychlosti,

hbitosti a vytrvalosti),
– zdravotní způsobilost (alergie, toxi vyšetření, zrak),
– osobnostní způsobilost k výkonu služby (psychologické vyšetření),
– není členem politické strany nebo politického hnutí,
– nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není

členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které
vykonávají podnikatelskou činnost,

– není tetován na viditelném místě, nemá tetování s extremistickým
podtextem,

– ŘP skupiny B.

Služební příjem, základní doba služby v týdnu:
– nástupní plat v době školní přípravy (zhruba 1 rok) 17 960 korun

(hrubá mzda),
– základní doba služby 37,5 hodiny týdně v dvousměnném, třísměn-

ném nebo nepřetržitém režimu.
Sociální výhody:
– 6 týdnů dovolené,
– možnost studijního volna s nárokem na služební příjem,
– ozdravný pobyt v délce 14 dní u policistů ve služebním poměru 

alespoň 15 let,
– příspěvky na dovolenou a kulturní akce,
– linky pomoci v krizi,
– nárok na odchodné po šesti letech trvání služebního poměru – od

jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu,
– nárok na výsluhový příspěvek po 15 letech trvání služebního po-

měru od 20 %,
– kariérní růst.
Pro pracoviště OOP Bruntál a OOP Rýmařov výhodou uchazeči byd-
lící v regionu. J. Tuhý
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Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si
nestěžuje, že ho má málo. Erasmus Rotterdamský Známá i neznámá výročíCitát:

1. 7. 1996 zemř. Ota Janeček, výtvarník (nar. 15. 8. 1919)
– 20. výročí úmrtí

2. 7. 1996 zemř. Miloš Kirschner, loutkoherec (nar. 16. 3. 1927)
– 20. výročí úmrtí

5. 7. Státní svátek ČR – připomínka příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu roku 863

6. 7. Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa
roku 1415

6. 7. 1916 zemř. Odilon Redon, francouzský výtvarník (nar. 
20. 4. 1840) – 100. výročí úmrtí

7. 7. 1991 zemř. František Kocourek, herec a bavič (nar. 
21. 2. 1947) – 25. výročí úmrtí

8. 7. 1926 zemř. Karel Václav Rais, spisovatel (nar. 4. 1. 1859) 
– 90. výročí úmrtí

11. 7. 1856 zemř. Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec (nar. 
4. 2. 1808) – 160. výročí úmrtí

12. 7. 1536 zemř. Erasmus Desiderius Rotterdamský, vl. jm.
Gerrit Gerritszoon, nizozemský humanistický myslitel
(nar. 28. 10. 1466) – 480. výročí úmrtí

12. 7. 1926 nar. Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka (zemř. 
16. 6. 2006) – 90. výročí narození

13. 7. 1986 zemř. Ladislav Pešek, vl. jm. L. Pech, herec (nar. 
4. 10. 1906) – 30. výročí úmrtí

14. 7. 1766 zemř. František Maxmilián Kaňka, barokní architekt
a stavitel (nar. 19. 8. 1674) – 250. výročí úmrtí

15. 7. 1606 nar. Rembradt Harmenszoon van Rijn, nizozemský
malíř (zemř. 4. 10. 1669) – 410. výročí narození

20. 7. 1996 zemř. František Plánička, fotbalista (nar. 2. 6. 1904)
– 20. výročí úmrtí

23. 7. 1926 nar. Ludvík Vaculík, spisovatel (zemř. 6. 6. 2015) 
– 90. výročí narození

24. 7. 1991 zemř. Isaac Bashevis Singer, americký spisovatel pol-
ského původu píšící jidiš, nositel Nobelovy ceny (nar.
14. 7. 1904) – 25. výročí úmrtí

26. 7. 1856 nar. George Bernard Shaw, anglický spisovatel irské-
ho původu, nositel Nobelovy ceny (zemř. 2. 9. 1950) 
– 160. výročí narození

26. 7. 1976 zemř. Nikolaj Nosov, ruský prozaik, autor knih pro dě-
ti (nar. 23. 11. 1908) – 40. výročí úmrtí

27. 7. 1946 zemř. Gertrude Steinová, americká prozaička a literár-
ní kritička (nar. 3. 2. 1874) – 70. výročí úmrtí

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

červenec 2016
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Jaká byla lezecká sezóna?
Na první závody v tomto školním roce se děti z lezeckého kroužku
Střediska volného času vydaly do Lipníku nad Bečvou. Pro polovinu
dětí to byla první zkušenost se závoděním a také s jinou stěnou, než
na jakou jsou zvyklí ze SVČ. Nejlépe se vedlo Adamu Kappelovi,
který nezaváhal na žádné cestě a za svůj výkon si odnesl první mís-
to. Velmi dobře si vedly i Vendula Ambrožová, která skončila na dru-
hém místě, a Amálie Andršová, která si odnesla místo třetí. 
Další závodní zastávka byla ve Frýdku-Místku, kde se děti zúčastnily
prvního kola Moravskoslezského gekona. U této menší stěny je umís-
těn i boulder, kde se lezla jedna z kvalifikačních cest. Na boulderu se
zapotili všichni naši lezci, jelikož podobnou disciplínu na stejně pře-
vislém boulderu netrénují. I tak se do finálních kol podařilo probojo-
vat většině našich lezců. Závod byl napínavý až do finále, Amálie
Andršová s dalšími třemi dívkami bojovala o třetí místo, nakonec roz-
hodlo půl bodu a bronz si odvezla do-
mů. Adam Kappel vyrovnaným výko-
nem také získal výborné třetí místo.
Devatenáctého března se vydalo sedm
lezců na druhé kolo této série do
Opavy. Amálie Andršová bez nejmenší-
ho zaváhání postupovala všemi koly
a s třemi soupeřkami postoupila až do
superfinále, kde měla nejrychlejší čas,
což rozhodlo o jejím vítězství. Další
medailové umístění, třetí místo, si od-
vezl Tomáš Vala.
Moravskoslezský gekon pokračoval
v Orlové, což byla pro naše děti i pořa-
datele premiéra. Nejlépe závodní cesty
sedly jednomu z našich nejmladších zá-
vodníků – Matěj Fryblík si odnesl třetí
místo. Ostatní rýmařovští favorité
skončili těsně pod stupni vítězů.
Během května děti jely změřit síly do
Lanškrouna na Orlický monkey cup.
Stejně jako loni zde byla naše žlutá od-
dílová trička vidět. Na prvním místě
stanula Amálka Andršová, která si zá-

roveň odnesla i titul malého šplhouna ze závodů na tyči. Na druhém
místě ve své kategorii se umístil Šimon Nádvorník.
Předposlední kolo seriálu se uskutečnilo na konci května
v Rýmařově. Na závodníky čekalo třináct tras na obtížnost postave-
ných pouze pro tento závod. Díky velké lezecké základně
v Rýmařově a její podpoře byl průběh závodu velmi svižný a již v do-
poledních hodinách byli známi vítězové, což se nepovedlo na žád-
ném dalším závodě. Amálie Andršová opět nenašla přemožitelku a na
domácí scéně svou kategorii vyhrála.
Poslední, finálové kolo se uskutečnilo 26. června v Ostravě. Do to-
hoto závodu nastupovala Amálka s možností dobrého výsledku v ce-
lé sérii. Jelikož její výkonnost měla stoupající tendenci a i zde ze se-
be vydala vše, suverénně vyhrála ostravské kolo a podařilo se jí ob-
hájit celkové vítězství. Výborně se vedlo i Matěji Fryblíkovi. Z třetí-

ho místa postupoval do finále, kde jako
jeden z mála dolezl až k vrcholu.
Ostravské kolo taktéž vyhrál a celkově
skončil na druhém místě. Smůla prová-
zela Šimona Nádvorníka a Terezu
Trčkovou. Terka ve finálové cestě z ne-
pozornosti sáhla na jiný chyt, než byl
postaven pro její cestu, a hned na za-
čátku skončila. Šimon výborně absol-
voval kvalifikační cesty a do finále na-
stupoval z prvního místa. Bohužel i je-
ho zaskočila na začátku finálové cesty
nepozornost a bylo po nadějích. 
Chtěl bych poděkovat všem dětem, kte-
ré reprezentovaly lezecký kroužek
Střediska volného času Rýmařov po
celý rok: Amálii Andršové, Tereze
Trčkové, Vendule Ambrožové, Veroni-
ce Švehlové, Kateřině Malé, Adamu
Kappelovi, Matěji Fryblíkovi, Šimonu
Nádvorníkovi, Jakubu Fryblíkovi, Kryš-
tofu Fryblíkovi, Adamu Nikolovovi
a Tomáši Valovi. 

Foto a text: Jakub Vala
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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.
Termín kavárniček ve druhém pololetí 2016 

(každý lichý týden v úterý):
13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Krytý bazén v Břidličné
je uzavřen

z důvodu rekonstrukce.
O datu otevření

vás budeme informovat.

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

Rozloučili jsme se
Eva Kokešová – Janovice .................................................. 1933

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Věra Straková – Rýmařov ................................................... 80 let
Ludmila Schneiderová – Rýmařov ...................................... 81 let
Růžena Poláchová – Rýmařov ............................................ 81 let
Antonín Mišák – Rýmařov .................................................. 81 let
Marie Václavíková – Rýmařov ........................................... 82 let
Josef Echinger – Janovice .................................................. 84 let
Eva Muráriková – Rýmařov ............................................... 86 let
Vlasta Prouzová – Rýmařov ............................................... 87 let
Anna Janeková – Edrovice ................................................ 88 let
Anežka Štanglicová – Janovice .......................................... 92 let
Ludmila Orságová – Rýmařov ........................................... 92 let

Od 4. do 10. července 2016: ZAVŘENO
PŮJČOVNÍ DOBA od 11. 7. 2016 do 31. 8. 2016:
Po  9:00–16:00, Út  9:00–16:00, St  z a v ř e n o

Čt  9:00–16:00, Pá  9:00–16:00

Servis služeb

Osadní výbor Ondřejov zve poutníky
na pouť do Ondřejova

v neděli 31. července v 10:30 v kapli svaté Anny
Moc se na vás těšíme!

Osadní výbory informují

Akce hradu Sovince
Záhada prokleté truhly – 9. a 10. července

Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce
Zbojnické a šermířské povídky o zručnosti šizuňků a kapsářek

Na příkaz císaře – 16. a 17. července
Velkolepý rytířský turnaj

Vystoupí mimo jiné Víťa Marčík, 
nejlépe hodnocený kumštýř, co kdy na Sovinci účinkoval

Hradní bestie – 23. a 24. července 
Šermíři, mušketýři a děsivá hradní bestie

Za čest krále – 30. a 31. července
Sovinec v temné době třicetileté války

Obléhání hradu a bohatý celodenní program
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Uplynulo sto let od narození Františka Vaňáka
Leto‰ní rok pfiiná‰í kulatá v˘roãí dûjinn˘ch událostí, v˘znamn˘ch institucí ãi
sdruÏení, ale i jednotliv˘ch osobností. Právû nyní si pfiipomínáme sté v˘roãí na-
rození klíãové postavy r˘mafiovského pováleãného Ïivota – dlouholetého du-
chovního správce zdej‰í farnosti a prvního porevoluãního olomouckého arci-
biskupa Mons. ThDr. Franti‰ka VaÀáka. Pfiipomenout si jej mohou také ná-
v‰tûvníci muzea na v˘stavû v galerii Pran˘fi, která byla zahájena symbolicky
v den st˘ch narozenin doktora VaÀáka.
Portrét doktora Františka Vaňáka připravil před pěti lety, v době 95. vý-
ročí jeho narození a 20. výročí úmrtí, Mgr. Martin Samson. Stať s od-
kazy na další prameny najdou zájemci v RH 13/2011 (s. 8–10). Zde si
dovolíme tuto mimořádnou osobnost představit alespoň stručným me-
dailonem.
František Vaňák se narodil 28. června 1916 v rodině zemědělců ve
Vojtěchově, obci nedaleko Litovle, kde prožil dětství a absolvoval 
obecnou školu. Inspirován a podporován svou tetou Norbertinou, ře-
holnicí v Opavě, v roce 1928 nastoupil na Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži a roku 1936 úspěšně odmaturoval. Ve studiu pokračoval
na bohoslovecké fakultě v Olomouci
a 5. července 1941 byl v olomoucké ka-
tedrále sv. Václava vysvěcen na kněze.
Primiční mši svatou sloužil o týden po-
zději v rodné farnosti v Luké. 
Následovalo putování po prvních půso-
bištích – Frenštát pod Radhoštěm, od ro-
ku 1943 Rychaltice, od roku 1948 Olo-
mouc. V době nastupujícího vlivu ko-
munisty propagovaného ateismu dokon-
čil Vaňák doktorské studium a 9. března
1950 byl v aule Cyrilometodějské boho-
slovecké fakulty Univerzity Palackého
prohlášen doktorem teologie. Již o rok
později byl za otevřenou kritiku tzv.
Katolické akce a za četbu zakázaných
pastýřských listů potrestán pozastave-
ním platu a přeložením do malého města
Rýmařova v bývalých Sudetech – na dal-
ších bezmála čtyřicet let.
Atmosféra ve zdejší obci věřících byla
na počátku 50. let podle Vaňákova vlast-
ního svědectví stísněná. V pohraničí se
teprve usazovalo obyvatelstvo, které
sem přišlo během poválečných let z růz-
ných částí země, tradice byly přerušeny,
soudržnost oslabena, velký vliv měli ko-
munisté. V roce 1950 musely klášter v Janovické (dnes Sokolovské) 
ulici opustit františkánky a dočasně zde zůstalo jen pět sester zaměst-
naných v nemocnici, první český poválečný kněz v Rýmařově 
P. Florian Oral byl internován v Želivském klášteře, Vaňákův před-
chůdce P. Vojtěch Tkadlčík byl přeložen do Stráže nad Nisou. František
Vaňák přišel do vykořeněného pohraničí bez velkého uvítání, přesto si
zanedlouho našel cestu k místním obyvatelům a jeho práce duchovní-
ho na Rýmařovsku byla neuvěřitelně úspěšná.
Hlavní zásluhu na tom měl jeho empatický přístup k lidem, ke křesťa-
nům i nevěřícím, vysoká úroveň duchovní služby a především schop-
nost vyjednávání. Traduje se, že si jej dokonce vážili i místní komu-
nisté. Právě tyto vlastnosti a schopnosti Františka Vaňáka vedly k to-
mu, že byl oblíben a respektován, a především mu umožnily dosáhnout
prakticky nemožného – opravit během let komunistického režimu vel-
kou část chátrajících kostelů a kaplí farnosti a získat na jejich obnovu
nemalé částky, materiál či brigádníky. Díky jeho organizačnímu a di-
plomatickému umění proběhla rozsáhlá renovace kaple V Lipkách
(mezi lety 1958–1980), oprava kaple v Ondřejově (1974–1975), koste-
lů ve Staré Vsi (1976), ve Stránském a Jamarticích (1982–1983), ve
Václavově (1988), v Rudě či Rešově. Zachránil také množství umě-
leckých předmětů, které náležely k vybavení chrámů.

Opravami kostelních budov se zapsal do tváře zdejšího kraje, do pa-
měti obyvatel se vryl svou lidskostí, tolerancí a vstřícností. Navště-
voval staré, nemocné či osamělé lidi bez ohledu na vyznání, při ná-
vštěvách rýmařovské nemocnice díky pochopení personálu uděloval
svátosti, ač to bylo zakázáno, věnoval se ale také mládeži, připravoval
mladé věřící na první svaté přijímání či biřmování a často byl chápa-
vým poradcem i pro jejich osobní život. Od roku 1951 navíc působil
u církevního soudu a od roku 1965 předsedal arcidiecéznímu soudu.
Doktor František Vaňák rozvíjel ve skrovném volném čase i ryze 
osobní záliby. Zajímal se o botaniku a na farní zahradě pěstoval kvě-
tiny, ba dokonce vinnou révu. Vedle toho se věnoval turistice a s přá-
teli (mimo jiné s kardinálem Františkem Tomáškem) podnikal pěší
výlety do hor. 
Během dlouhých let svého působení byl výjimečný kněz a člověk
František Vaňák několikrát neúspěšně navrhován pro povýšení.
Komunistický režim jej však ze zapadlé farnosti nemínil propustit.
Teprve v předvečer listopadové revoluce v roce 1989, konkrétně 

26. července, byl jmenován apoštolským
administrátorem arcidiecéze olomoucké
a o dva měsíce později vysvěcen na bis-
kupa v katedrále sv. Václava v Olomou-
ci. Jeho další, byť dávno zasloužený po-
stup v církevním úřadu se odehrál teprve
po pádu režimu – 21. prosince 1989 jej
papež Jan Pavel II. povýšil na olomouc-
kého arcibiskupa. Rýmařovskou farnost
sice musel kvůli plnění povinností opus-
tit, nicméně nepřerušil s ní kontakty. Už
jako arcibiskup se zúčastnil křížové ces-
ty v Rudě se svým dlouholetým přítelem
P. Bohumilem Měchurou, správcem hor-
noměstské farnosti, a s přáteli z Rýma-
řovska se stýkal až do své smrti. 
Jako nový olomoucký arcibiskup se za-
měřil na obrodu církevního školství.
Záhy se mu podařilo obnovit Cyrilome-
todějskou teologickou fakultu, která byla
v říjnu 1990 začleněna do svazku
Univerzity Palackého, dále Arcibiskup-
ské gymnázium v Kroměříži a další 
ústavy. 
Během krátkého trvání svého arcibiskup-
ského úřadu projevil František Vaňák
stejnou vytrvalost a činorodost jako v le-

tech působení v rýmařovské farnosti. Podnikl např. cestu do USA
a Kanady, aby navázal spolupráci s tamními krajany. Byl srdečně přijat,
o čemž svědčí i jeho jmenování čestným občanem města Houstonu v ro-
ce 1990. V tomtéž roce byl jmenován čestným občanem Rýmařova. 
Bohužel v úřadu arcibiskupa působil František Vaňák jen krátce. Po 
oslavě 75. narozenin a 50. výročí kněžství na Velehradě byl v důsled-
ku dlouhodobé těžké nemoci hospitalizován ve Městě Albrechticích.
Zde v péči sester boromejek 14. září 1991 zemřel. Je pochován na sv.
Hostýně.
Ani čtvrt století po svém odchodu z Rýmařova není dlouholetý farář
ThDr. František Vaňák, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský,
ale především laskavý a odvážný člověk, zapomenut. Pamětníci i zá-
jemci, kteří si chtějí tuto výraznou postavu připomenout, mohou 
navštívit galerii Pranýř městského muzea, jež Františka Vaňáka před-
stavuje výstavou dokumentů, předmětů a fotografií z muzejních sbírek
včetně nejnovějších přírůstků od soukromých dárců. Najdou zde sním-
ky z bohoslužeb, procesí, z oprav kostelů či ze slavnostních okamžiků,
jakými bylo udělení doktorátu či jmenování arcibiskupem a setkání
s papežem Janem Pavlem II. Mezi vystavenými artefakty je mimo jiné
jižanský klobouk, který doktor Vaňák obdržel darem od českých kraja-
nů z Houstonu. Výstava je otevřena do 31. července. ZN
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Retrospektiva Bohumila Švédy
V ãervenci vystavuje v Galerii Octopus stálice r˘mafiovské dokumentární
a v˘tvarné fotografie Bohumil ·véda (1938). Rodák z Prostûjova, kter˘ se
zapsal také do historie místního ‰kolství, pfiedstavuje v retrospektivû obû
své fotografické polohy – pfieváÏnû volnou tvorbu i ãasosbûrnou dokumen-
taci r˘mafiovsk˘ch ulic, v níÏ zachytil promûny mûsta do souãasnosti i v˘-
znamné události v období ‰edesát˘ch aÏ osmdesát˘ch let.
Profesní život spojil Mgr. Bohumil Švéda s rýmařovským základním
školstvím. Vystudoval pedagogický obor matematika – fyzika, dopl-
něný později kurzem informatiky, působil nejprve jako učitel, poté
zástupce ředitele a ředitel základní školy v Rýmařově. Mezi lety
1981–1984 vykonával funkci okresního školního inspektora.
Prakticky celý dospělý život se věnuje fotografování, jehož počátky
datuje rokem 1952. O deset let později se už podílel na založení fo-
tokroužku při Spojeném závodním klubu města Rýmařova, pozdější-

ho Jednotného kulturní-
ho střediska v Rýmařově.
Nyní je aktivním členem
fotoklubu při SVČ Rý-
mařov a volného sdruže-
ní Octopus. Od šedesá-
tých let se zúčastňuje ko-
lektivních výstav (Rý-
mařov, Bruntál, Olomouc,
Opava, Praha, Hradec
Králové, Děčín, Písek,
Kolín ad.) a soutěží na
celorepublikové úrovni,
mapových okruhů i Ceny
Karla Schinzela a Černo-
bílých valér, které se po-
řádají v Rýmařově pro
fotografy amatéry z ČR

i zahraničí. Jeho snímky
si z několika ročníků od-
nesly přední umístění.
Několikrát se představil
v Rýmařově též samo-
statnou výstavou, napo-
sledy v roce 2012 v měst-
ské knihovně, kde loni
v prosinci při příležitosti
oslavy 70. výročí založe-
ní této instituce před-
stavil také ukázku svých
srovnávacích snímků
města.
Dokumentátor Bohumil
Švéda během desítek let
vytvořil cenný soubor fo-
tografií zachycujících
dnes již neexistující budovy, zákoutí a podoby městských ulic či ná-
městí, jež srovnáním se současným stavem dokonale ilustrují promě-
ny životního prostoru Rýmařovanů i postupné zvelebování města, ale
současně zánik jeho dřívějších architektonických rysů. Srovnávací
snímky, jež jsou kromě své historické a dokumentační hodnoty di-
vácky velmi atraktivní, autor prezentuje ve velkém sále galerie.
Vedle „statických“ dokumentárních fotografií se Bohumil Švéda za-
měřil i na zachycování dynamiky života ve městě v období tzv. nor-
malizace, od mezníku v roce 1968 po čerstvě porevoluční události
v roce 1990. Dokumentoval archeologické vykopávky, volební pro-
gramy, zachytil průběh spartakiád a různých oslav, i momenty vprav-
dě historické, např. položení základního kamene továrny na výrobu
rodinných domů (dnešní RD Rýmařov), okružní cestu Moravou 
s ostatky sv. Cyrila nebo vstup vojsk Varšavské smlouvy do města.Zrcadlení

V podvečer
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Převážnou část vystaveného Švédova díla tvoří výtvarná fotografie,
kterou návštěvníci muzea najdou v obou sálech galerie. Ve volné tvor-
bě autor nezapře zájem o architekturu, městskou i přírodní krajinu
a současně cit pro detail a „poetickou geometrii“. „Snažím se tvořit,
zobrazovat realitu podle svého výtvarného cítění, ukazovat ostatním,
jak to vidím já. Hledám nový pohled na věc, alternativní způsoby, jak
znázornit fotografovaný objekt v jiné perspektivě, hledám, na co se já

i lidé rádi dívají,“ předeslal ke své retrospektivní výstavě autor.
S fotografiemi Bohumila Švédy, které v sobě spojují věcně vypoví-
dací a estetickou hodnotu, se mohli zájemci dosud setkat nejen při
výstavách, ale také v publikacích o historii a současnosti našeho měs-
ta (obrazová publikace Rýmařov z roku 1970) nebo na stránkách na-
šeho periodika. Příležitost spatřit dílo Bohumila Švédy ve větším roz-
sahu mají návštěvníci muzea do konce července. ZN

Exponát měsíce
Červenec: Ornát barokního typu (1. pol. 20. století)

Na den 28. června připadá životní výročí významné, (nejen po celém
Rýmařovsku) oblíbené a často vzpomínané osobnosti – Mons. ThDr.
Františka Vaňáka, který se narodil právě před 100 lety. Městské mu-
zeum z toho důvodu knězi Vaňákovi věnuje vzpomínkovou výstavu

v galerii Pranýř. Návštěvníci si však mimo dočasně vystavené expo-
náty mohou prohlédnout také sbírku církevních brokátů, jež je před-
stavena ve stálé expozici muzea. Součástí tohoto celku jsou totiž tři
svrchní liturgická roucha, která při bohoslužbách nosil František
Vaňák.
Jde o luxusní církevní textilie zdobené většinou ornamentálními, flo-
rálními či zoomorfními výšivkami, symbolizujícími nejrůznější křes-
ťanské reálie. Jako exponát měsíce července jsme však vybrali ornát
barokního typu s vyšitým motivem figurálním – zadní strana ornátu
nese z mraků vystupující polopostavu žehnajícího Krista s planoucím
srdcem na hrudi. Z dálky výjev působí jako malba, při bližším zkou-
mání však zjistíme, že se jedná o velice kvalitní a mistrně provede-
nou výšivku z barevných, stříbrných a zlatých nití.
Výšivkami ze zlata a stříbra na církevních paramentech byla vyhlá-
šená místní textilní firma Flemmichů, jež s největší pravděpodobnos-
tí zhotovila i toto roucho. Ornát barokního typu pak odkazuje ke stři-
hu, kde jsou rukávy ornátu maximálně zkráceny.
Přijďte se na tento uměleckořemeslný kousek podívat, stejně jako na
připomínku čestného občana Rýmařova, laskavého a tolerantního
kněze, metropolitu moravského a prvního porevolučního olomoucké-
ho arcibiskupa, pana Františka Vaňáka.

Foto a text: Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Jazzclub

Prestigefest odstartoval festivalovou sezónu 

Léto na R˘mafiovsku se hlásí mnoh˘mi pfiíznaky; kromû tûch povûtrnostních
tfieba i velk˘mi hudebními produkcemi neboli festivaly. Prvním z nich je pra-
videlnû uÏ koncem ãervna Prestigefest na zahradû b˘valého kina.
Loni jsme si pochvalovali komorní ráz jubilejního desátého ročníku.
Do druhé dekády ovšem „Prestiž“ vstoupil úplně opačně – odehrával
se opět ve dvou dnech (24. a 25. 6.) a seznam účinkujících ještě za
dobu trvání této přehlídky domácí tvořivosti nebyl delší. Vešlo se na
něj devatenáct kapel, dvojic či jednotlivců a bylo skoro neuvěřitelné,
že při takovém počtu nenastal během festivalu prakticky žádný nebo
jen minimální časový skluz. Každý z protagonistů pátečního a sobot-
ního programu, snad s výjimkou polské kapely Sekator, svůj čas do-
držel a využil k maximální spokojenosti publika, ničeho zkrátka ne-
bylo málo ani příliš a nikdo celebritně nezdržoval.

Rockin’ Jackals Bubeníci SVČ

Mrtvý holub
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Díky žánrové pestrosti místní hudební scény, kterou ještě oživilo něko-
lik hostů z blízka i daleka (Václavov, Krnov, Opole), se navíc neustále
měnila atmosféra od poslechové pohody pohupujících se nohou po vy-
pjatou energičnost zběsilého pogování, přičemž oba tyto krajní póly pří-
značně vystihly obě polské kapely – akustičtí Bardians s interpretací po-
pulárních songů na dvě kytary a housle v úvodu přehlídky a jako jejich
protiváha Sekator s hardcorovým nářezem téměř ve finále.
Mezi tyto protipóly se vešlo leccos: bigbeatové blues (Meclopin
Band), rockabilly (Rockin‘ Jackals), ska (Mrtvý holub), surový pop
(We Play Aparát), rock (Key Features), alternativa (Sibérija), hip hop
(Omega Styl) i sudetský punkfolk (Ladibor Danda). Na pódiu se stří-
dalo mládí (Esshole, Silent Shadows, DJ Haby, bubeníci Michala
Fidlera, tentokrát na barely) se stálicemi místní scény (The Hero,
Personality Lapse, DJ Stanley), domácí kapely doplnili spřátelení
souputníci z širšího okolí (Loco Loco, Demage).
Zkrátka nabídka přepestrá, organizace šlapající, počasí vpravdě letní
(aspoň byla žízeň), obecenstvo multigenerační, atmosféra typicky
prestižní. Prestigefest, který začínal jako večírek pro místní kapely,

které si prostě chtěly zahrát, se rozrostl do takového rozsahu i díky
příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj, který konání fes-
tivalu podpořil v rámci projektu Klíče k přátelství. ZN

Organizace a spolky

Meclopin Band
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Sedmička přinesla štěstí Kouzelné buřince
Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním postiÏením (SPMP) pofiádá v R˘ma-
fiovû kaÏdoroãnû turnaj v oblíbené francouzské hfie pétanque. Na hfii‰ti u zá-
kladní ‰koly na ulici 1. máje se 23. ãervna k sedmému roãníku tohoto klání
se‰lo sedm t˘mÛ.
Pétanque je nenáročná hra, která se pěstuje především ve Francii. Malý
písečný plácek najdete téměř v každém tamním městečku, v parku ne-
bo u zahradní restaurace. Hru, která nevyžaduje velké sportovní výko-

ny, a přesto může být velmi napí-
navá, si oblíbili i v rýmařovské
Kouzelné buřince. K účasti na le-
tošním turnaji pozvali své stabilní

soupeře z bruntálské Polárky a ze základní školy praktické na Školním
náměstí. Kouzelná buřinka sestavila tři družstva, Polárka a ZŠ po dvou.
Sedm sportovních týmů se utkalo ve dvou kolech sedmého ročníku tur-
naje a sedmička byla nakonec pro všechny šťastná. Na stupních vítězů
po finálovém rozstřelu stanuli zástupci všech tří organizací.
Nejpřesnější mušku měli „černí“ sportovci z Kouzelné buřinky, kteří
kvůli shodnému počtu bodů museli ve finále vyzvat k rozhodující hře
zástupce Polárky. Ta si nakonec do Bruntálu odvezla stříbrné medai-
le. Třetí místo uhájili žáci ZŠ Školní náměstí z týmu Sluníček, a to
jen o jediný bod za vítězi. Slušného skóre dosáhl i červený tým
Kouzelné buřinky na čtvrtém místě, za nimi se pak s malými bodo-
vými rozdíly seřadili hráči druhého týmu Polárky, barevné družstvo
Buřinky a Tygři ze základní školy.
„Děkujeme našim podporovatelům z Moravskoslezského kraje a měs-
ta Rýmařova za finanční příspěvek na sedmý ročník turnaje. Díky
patří i místní základní škole za poskytnutí hřiště a školní jídelně za
vynikající pohoštění pro závodníky,“ shrnula vedoucí SPMP
Rýmařov Lucie Camfrlová. Díky této podpoře se mohli z diplomů
a dárků radovat nejen vítězové, ale všichni účastníci turnaje. ZN

Z okolních obcí a měst

Pět nových českých rekordů putuje do jiříkovské Pradědovy galerie
Na 26. roãníku mezinárodního festivalu v Pelhfiimovû, mûstû rekordÛ, doká-
zal fiezbáfi Jifií Halouzka z Jifiíkova, Ïe je opût mistrem svého fiemesla. Pfiímo
pfied zraky divákÛ na pelhfiimovském námûstí vyfiezal pomocí nejvût‰í sério-
vû vyrábûné motorové pily, jejíÏ délka je 2,2 metry, délka li‰ty 1,85 metrÛ
a váha 21 kilo, kfiehkou dfievûnou plastiku, které dal jméno Srdce stromu. Za
to mu pelhfiimovská agentura Dobr˘ den udûlila dal‰í ãesk˘ rekord. 
„Práce s tou pilou byla hodně složitá a někdy jsem už nevěřil, že dí-
lo dokončím. Když jsem s ní na plastice vyřezával slabší díly, tak se
to celé rozvibrovalo a měl jsem obavu, aby tenčí díly nepraskly.
Musím říct, že to bylo mnohem těžší než řezání na rychlost, kdy jsem
za pět hodin vyřezal tři křesla a stolek z jednoho kusu klády o prů-
měru 60 cm a délce 4 metry. A aby to nebylo tak jednoduché, tak do
opěradel křesel jsem vyřezal portréty biblických postav Starého zá-
kona – královny Ester, praotce Abraháma a Samsona. Za to jsem ob-
držel dva nové české rekordy,“ popsal Jiří Halouzka své řezbářské 
umění, které předvedl na náměstí v Pelhřimově. Rekordy jsou pro
řezbáře Halouzku o to cennější, že vznikly přímo před zraky přihlí-
žejících lidí. Ti také mohli přijít a vyzkoušet si, kolik obří pila váží.
Mnozí její váhu podcenili. Možnost zvednout a potěžkat si tuto pilu
budou mít také lidé v Rýmařově na zářijových Dřevařských, lesnic-
kých a mysliveckých dnech 2016, kam jiříkovský řezbář zavítá.
Další tři rekordy, o které Halouzka obohatil českou knihu rekordů, se
týkají stávajících děl: dvaasedmdesáti dřevěných andělů v životní ve-
likosti vyřezaných z dubového a lipového dřeva, dále čtyřiadvaceti-

členného stáda koní z lipového, jasanového a topolového dřeva a do
třetice dvacetičlenného stáda slonů z lipového, dubového a topolové-
ho dřeva. Všechny plastiky vznikly v letech 2005–2016 výhradně
motorovou pilou a z jediného kusu dřeva.
Pradědova galerie U Halouzků je pro návštěvníky otevřena 365 dnů
v roce (v létě od 9:00 do 18:00, v zimě od 9:00 do 17:00). Před něko-
lika dny byly v areálu instalovány nové venkovní posilovací stroje
a děti zde najdou kolotoče, houpačky i lanovou dráhu. Od 1. do 3. čer-
vence probíhá v galerii řezbářské sympozium. JiKo

Jiří Halouzka vyřezává pomocí největší sériově vyráběné motorové pily
dřevěnou plastiku s názvem Srdce stromu Fota: archiv J. Halouzky

Jiříkovský řezbář s Miroslavem Markem, ředitelem agentury Dobrý
den, která se o Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově stará

Před několika dny byly v areálu instalovány nové venkovní posilova-
cí stroje a děti zde najdou kolotoče, houpačky i lanovou dráhu
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Hornické Dny Horní Město
– prohlídka podzemí

Srdečně vás zveme na prohlídku podzemí 
v sobotu 16. července od 9:00 do 15:00

Směrem na Dobřečov odbočíte před gará-
žemi doprava a po 50 metrech je nový
vstup do historických štol Starého patra.
Sejdete 64 m dlouhou nově vybudovanou
úpadnicí po „slepičích“ schůdcích a sestou-
píte po třímetrovém žebříku do Staré štoly,
která je asi 100 m dlouhá. Uvidíte zde pěk-
nou horninu se zbytky stříbra, galenitu a ji-
ných rud, starou výdřevu a pozůstatky his-
torické těžby. Nová trasa je ještě zajímavěj-
ší než štola Antonína Paduánského.
Samozřejmostí je pracovní oděv, rukavice
a vhodná obuv. Prohlídka není příliš nároč-

ná a při běžné kondici ji zvládne každý. Na
místě bude zajištěno posezení s hudbou
pod stanem, prodej bélešů, koláčů a vína
z Jižní Moravy, suvenýrů z podzemí a rý-
žování zlata. Eva Machová

Prima závěr roku
Jsme tu opût se zprávami ze Z· Bfiidliãná a Studentského klubu, kter˘ za‰ti-
Èuje EVVO programy a ãinnost krouÏkÛ pfiírodovûdy a chovatelství.
Tou první je, že v týdnu od 13. do 18. června se náš šestičlenný „ba-
by team“, vítěz krajského kola Zlatého listu, zúčastnil národního ko-
la této soutěže. Přestože je složen z žáků čtvrté třídy, tedy byl nej-
mladším týmem finále, neztratil se. 
Národního kola se zúčastnilo celkem třicet šestičlenných družstev,
vítězů krajských kol, tedy patnáct v každé kategorii. Náš tým patřil
do kategorie M, určené pro žáky 4. až 6. tříd a odpovídajících tříd 
osmiletých gymnázií. 
Během soustředění se žáci denně účastnili odborných přednášek, ex-
kurzí a praktických cvičení vedených odborníky z ornitologie, geolo-
gie, mykologie, botaniky, zoologie, herpetologie a dalších oborů.
Předposlední den pobytu si mohli všichni prověřit získané vědomos-
ti a dovednosti během 5 km dlouhé soutěžní stezky plné úkolů a vě-
domostních stanovišť. Stezka byla pro všechny opravdu náročná.
O to radostnější bylo pro „baby team“ vyhlášení výsledků, když se
dozvěděli, že skončili na krásném 9. místě! Nechali za sebou šest
družstev z Prahy, Středočeského, Plzeňského, Pardubického,
Karlovarského a Jihomoravského kraje. Myslím, že si zaslouží naše
uznání.
Druhou zprávou je informace o tom, že oba zmíněné kroužky našeho
klubu se rozloučí s letošní úspěšnou sezónou společnou akcí v Zoo
Olomouc, která nese název Den pro outloně váhavé.

A do třetice poděkování – všem, kdo nám a naší činnosti ve školním
roce 2015/2016 fandili. Přejeme krásné prožití letních prázdnin a tě-
šíme se na setkávání v příštím školním roce!

Fota a text: Květa Děrdová, SK Břidličná

HORNICKÉ DNY
a HORNOMùSTSKÉ HODY 

16. aÏ 17. ãervence
Sobota 16. 7.

HORNICKÉ DNY
9:00 – prohlídka historického podzemí, od
10:00 hrají Jokers 
Sportovní areál:
9:00 – turnaj v malé kopané 
14:00 – nejen pro děti – dopravní hřiště, lid-
ský stolní fotbal, tetování, čtyřkolky, jízda na
koních a v kočáře
14:30 – hrají Jokers – malé pódium v areálu
15:30 – svěcení mramorového kříže (bývalý
hřbitov Horní Město)
15:50 – předání klíče od obce císaři Rudolfu
II. – velké pódium na parkovišti
16:00 – Ret Hot Chili Peppers revival
17:30 – Arrhythmia – účastník soutěže
Česko-Slovensko má talent (čtyři violoncella
a bicí)
19:00 – Roman Vojtek s kapelou Fantastic 80s
20:00–02:00 diskotéka

Neděle 17. 7.
HORNOMĚSTSKÉ HODY

10:30 – sraz u kostela – cimbálová muzika,
posilnění lidu a předání klíče od obce rych-
tářce
11:00 – sv. mše v kostele Maří Magdaleny
13:00 – hraje cimbálová muzika s folklorním
tanečním souborem
13:00 – pro děti – Dráček – skákací hrad, fa-
cepainting
15:00 – zpívá Iveta Simonová 
17:00 – ukončení programu

Tento projekt je spolufinancován
z Nadace Landek Ostrava

Foto: archiv OÚ Horní Město
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Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení pohraničí

Eliška Slováčková: Do pohraničí jsem se stěhovat nechtěla
Do Ondřejova jsme přijeli přesně 26. listopadu 1945.
Bylo mi patnáct let. Do té doby jsme žili u Zlína, ale
oba moji rodiče měli kořeny jinde. Maminka Marie
pocházela z Veverské Bítýšky a tatínek Heřman
Rotter se narodil ve Štýrském Hradci, kde jeho ma-
minka sloužila. Byla ale velmi nemocná, hluchoněmá,
a tak ho ještě jako chlapce poslali do „rodné obce“, do
Zábřehu, kde se ho nakonec ujal starosta. Ve Zvoli
u Zábřehu se otec vyučil ševcem a pak šel pracovat
k Baťovi. Tam se seznámil s maminkou.
Já jsem se narodila ve Zlíně a tři roky po mně bratr
Milan. Když mi bylo pět, přestěhovali jsme se na ves-
nici, do Lhoty u Malenovic. Ve Lhotě se pak narodila
moje sestra Božena. Tatínek dojížděl do Zlína k Baťovi
a maminka pomáhala u sedláků. Rodiče si na dědině
pořídili domek, ale malý, jen s kuchyní a jednou míst-
ností, bez elektřiny a vody, jakousi pazdernu, kterou si
museli opravit. Proto se po válce, když byl nábor do po-
hraničí, rozhodli odejít sem a najít si tu lepší bydlení.
Ve Lhotě jsem vychodila obecnou školu a pak měšťanku v Malenovi-
cích. Za války jsem složila zkoušky na střední rodinnou školu ve Zlíně,
byla jsem přijata, ale začátkem roku 1944 školu zavřeli a udělali v ní la-
zaret pro německé vojáky. Byla jsem pak totálně nasazena, poslali mě
do továrny Šedivý a spol., kde se zpracovávala zelenina.

Ve Zlíně byly neustále poplachy, pokaždé když začalo houkat, museli
všichni utéct z továren a schovat se v lese. Pak Zlín bombardovali.
Viděla jsem na vlastní oči, jak se tří- nebo čtyřpatrové budovy řítí
k zemi. Ten den jsem byla na ošetření s pracovním úrazem, protože mi

holka v továrně přiskřípla do stro-
je prst. Zrovna jsem vycházela ven
a viděla, jak se valí lidi od Bati,
mezi nimi náhodou můj otec.
Chytil mě za ruku a odvedl mě
s sebou do lesa. Kolem ležely ne-
vybuchlé bomby. Domů jsme mu-
seli jít pěšky lesem.
Přes Lhotu také přecházela fronta.
O Rusech se vykládalo, že všecko
berou, hodinky a kola, znásilňují
mladé holky a podobně. Pak do
Lhoty přišli Rumuni, kteří byli spo-
jenci Rusů. Do našeho domu se na-
stěhoval nějaký důstojník a my jsme
bydleli v zemljance. Zůstal u nás
měsíc. Já jsem musela být schova-
ná, protože se o mě rodiče báli.
Divila jsem se, že si vybral zrovna
náš domek, nejhorší ve Lhotě. 

Do školy jsem znovu nastoupila v září 1945, jenže to už se rodiče roz-
hodli odejít do pohraničí a nechtěli mě ve Zlíně nechat samotnou,
i když jsem tam měla kmotru. Původně měli v úmyslu jít do města, ale
nenašli volný dům, a proto jsme skončili v Ondřejově. Pamatuji si náš
příjezd. Přijeli jsme nákladním autem, se všemi věcmi a nábytkem. Ten
den pršelo, bylo hrozně, vykládali jsme nábytek z auta a já jsem byla
nešťastná z toho, že tady budeme bydlet. Do pohraničí jsem nechtěla.
Nastěhovali jsme se do velkého domu v dolní části vesnice, u hospo-
dy. Dole v domě byly tři místnosti a v patře další. Zůstávali v něm ješ-
tě Němci, ale uvolnili nám jednu místnost. Byli to starší lidé. Bydleli
jsme společně bez konfliktů asi dva měsíce a pak, začátkem roku 1946,
šli do odsunu. Mohli si s sebou vzít jen padesát kilo svých věcí, všec-
ko ostatní tu museli nechat. Pamatuji si, že v sousedním stavení zůstal
dobytek – kráva, vůl, koza – Němci je s sebou vzít nesměli. Mamince
to nedalo a nějakou dobu je chodila poklízet.
Říkalo se tehdy, že se Němci jednou vrátí. Když se ale před nějakými
pětadvaceti lety přijeli do Ondřejova podívat jejich potomci a moje
dcera je pozvala na návštěvu do chalupy, sami tehdy řekli, že už by se
sem nevrátili, že v Německu mají svoje.
Do Ondřejova přišli po válce lidé z různých koutů, ale někteří pobrali
v domech, co kde po Němcích zůstalo, a zase šli dál. Kromě nás se sem
přistěhovalo ještě několik rodin od Zlína, z Malenovic i ze Lhoty.
O dva domky dál, až u lesa, bydleli Slováčkovi. Jejich syn Jaromír byl
o tři roky starší než já a pamatoval si mě z malenovické školy.
Seznámili jsme se a brzo potom jsme se vzali. Obřad jsme měli v rý-
mařovském kostele a hostinu u nás v Ondřejově. Byla to velká svatba,
měla jsem deset družiček a deset mládenců. 

Školní třída obecné školy, Eliška Rotterová pátá zprava ve třetí řadě

Eliška s rodiči a sourozenci

Vystoupení Sokola, Eliška Rotterová na vrcholu pyramidy
S kmotrou Ludmilou Svobodovou
při biřmování 2. července 1944
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Po příchodu do Ondřejova jsem
už nestudovala, hned 1. prosince
1945 jsem nastoupila do práce.
Otec pracoval jako elektrikář,
a tak mi sehnal místo administ-
rativní síly v rýmařovské elekt-
rárně. Tu ale brzy zavřeli, takže
jsem nastoupila do Brokátu na
Opavské ulici. Ani tam jsem ne-
pracovala dlouho, možná půl ro-
ku, protože jsem otěhotněla
a pak jsem zůstala doma s dět-
mi. Syn Miroslav se narodil
v osmačtyřicátém roce a dcera
Eva o tři roky později; oba se
narodili doma, nešla jsem do ne-
mocnice. Mají v rodném listě ja-
ko místo narození Ondřejov.

V té době byl zaveden ještě lístkový systém, pamatuji si, že když jsem
byla v pátém měsíci, dostala jsem „šatenky“ a mohla jsem si v obcho-
dě v Rýmařově vyzvednout oblečení a plínky pro dítě. Tehdy nebylo
k sehnání vůbec nic, povlečení jsme taky dostali od národního výboru.
Když jsem čekala dceru, musel manžel nastoupit na vojnu. Ti, kteří
měli dvě děti, sice měli vojenskou službu zkrácenou na pět měsíců, to
ale přestalo platit dva dny před narozením dcery a on musel sloužit dva
roky. Chvíli jsme bydleli u jeho rodičů, pak u mých, nějakou dobu
v bytě vedle obchodu, naproti škole. Pak obchod zrušili a my jsme se
museli vrátit k mým rodičům.
Když měla dcera dva roky, začala jsem pomáhat v zemědělském útul-
ku při škole v Ondřejově pečovat o malé děti, ale pak ho zrušili, a já
jsem šla pracovat do lesa. Sázeli jsme stromky a řezali dřevo na vzpě-
ry do dolů. Byla to tvrdá práce, ale tehdy jsem byla mladá. Manžel pra-
coval v ševcovské dílně u Závadů, pak dělal šoféra a nakonec ho za-
městnali na poště. Díky tomu jsme dostali byt v Rýmařově a od roku
1960 žijeme tady ve městě.

V Rýmařově jsem nastoupila do textilky na Sokolovské ulici a vyuči-
la jsem se tkadlenou. V Hedvě jsem zůstala až do důchodu a ještě pět
let jsem přesluhovala. Dostala jsem dokonce vyznamenání pro nejlep-
šího pracovníka v textilním průmyslu. Předávala mi ho tehdejší minis-
tryně průmyslu v Praze. V šedesátých letech mě z fabriky navrhli do
rady národního výboru, předsedou byl v té době Karel Sklenář. Po os-
mašedesátém jsem s tím ale skončila. Já i manžel jsme přestali komu-
nistům důvěřovat a ze strany jsme odešli.

Od dětství jsem byla v Sokolu, začala jsme do něj chodit ve Lhotě,
když mi bylo asi šest let. Ke cvičení jsem se vrátila v Rýmařově v še-
desátých letech, jako členka tělovýchovné jednoty Jiskra jsem pak vy-
stupovala na všech spartakiádách, i v Praze. Také jsem ráda cestovala,
většinou s bratrem a švagrovou, mého muže cestování nebavilo.
Navštívila jsem Moskvu, Tbilisi, v roce 1987 dokonce Kubu.
S manželem jsme společně prožili padesát let, zemřel dva měsíce před
oslavou zlaté svatby. Vychovali jsme dvě děti. Obě vystudovaly gym-
názium a vysokou školu. Syn žije v Rýmařově a dcera odešla do
Ostravy. Dnes mám čtyři vnoučata a sedm pravnoučat.
Moji rodiče si na pohraničí zvykli, myslím, že tu byli spokojení. Ve

Lhotě neměli příbuzné, takže jim
přesídlení nevadilo. Po čase se ale
rozvedli, otec odešel do Zábřehu
a maminka zůstala v domku
v Ondřejově až do smrti. Bydlela
s ní moje sestra a teď se o dům sta-
rá její dcera.
I já jsem se s tímto krajem nakonec
sžila. Ani jsem neměla čas o tom
přemýšlet. Brzo jsem se vdávala
a měla děti. Brala jsem to, jak to je,
tak to je. Už bych jinam nešla.

(Z vyprávění Elišky Slováčkové
zpracovala ZN.)

Domek s obchodem v Ondřejově, kde mladá rodina krátce bydlela
Eliška Slováčková

V textilce na Sokolovské ulici

S manželem a dětmi

První máj v Rýmařově, 1966 Fota: archiv  E. Slováčkové

S cvičenkami spartakiády, 1965

-13-2016  19.6.2016 14:29  Stránka 25



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2016

26

Z historie
Předměstská osada na Bezručově ulici

Náves s domy řemeslníků
Domy stejného typu, se zádveřími otevřenými rovněž k východu, ko-
lem poměrně úzké a dlouhé návsi sloužily řemeslné výrobě. Nejníže
ležící dům nebyl odkryt celý. Známe jen jeho délku (7 m), zahloube-
ní (0,4 m) a sílu zdí z pěchované hlíny (0,5 m). Výše postavili dům
rozměrů 6,6 m x 5 m. Zahlubuje se od 1,63 m na jižní po 0,8 m u se-

verní zdi, rampový vchod je dlouhý 3,2 m o vnitřní šířce 1,2–1,4 m.
Podlahu tvořily dřevěné desky, obvodové zdi dosáhly síly 0,4 m a na
jihu je jistily kolmé kůly.
Díky nálezu žárem deformovaného hrnce se zbytky rozdrceného čer-
veného barviva a vloženou osličkou (těrkou) z jemného pískovce
soudíme, že dům patřil ševci. Ačkoli církev i panovník omezovali ve
13. století u níže postavené části společnosti užívání barevných odě-
vů, jež považovali za cestu k hříchu, a doporučovali prostší oděv še-
dé a hnědé barvy, pronikla v druhé polovině století do společnosti
včetně vesnické dobová móda červených střevíců.
Třetí dům rozměrů 6,4 m x 4,8 m byl zahlouben 1,63–0,9 m, obvo-
dová zeď dosáhla jen síly 0,3–0,45 m a plocha podlahy byla v západ-
ní části vydlážděna plochými kameny (ohniště?), východní část po-
kryly dřevěné desky. Rampový vchod dosáhl 4 m v šíři 1m, ve spod-
ní části chodbicového vstupu (zádveří) se zachoval dřevěný práh. 
Největší, nejsevernější objekt byl za dobu existence několikrát pře-
stavován. Již v první fázi dosáhl rozměrů 6,2 m x 5,6 m a zahloubil
se na úroveň 1,44 m. Obvyklou konstrukci zpevňovaly svislé kůly ve
vzdálenosti 1 m s vodorovnými rozpínkami. Sedlovou střechu pode-

Dům (obj. XIV) řemeslníka (ševce) se zbytky dřevěné podlahy a pě-
chovanice 

Domy řemeslníků po zániku obchodní stanice

Rekonstrukce domu (obj. XIV)
Plán domu (obj. XIV) s profily (patrný práh, dřevěné zádveří a dře-
věná konstrukce stropu)
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přel mohutný nosný sloup ve středu východní stěny. Po širokých
stupních zpevněných kůly a dřevěnými deskami se sestupovalo star-
ším jižním vchodem. Dosáhl délky 3,1 m a šíře 1–1,1 m. Později jej
zazdili, aby neomezoval vstup do protějšího domu s kamennou po-
dezdívkou z doby kolem roku 1250. V další fázi zbudovali v sever-
ním rohu nový, tentokrát již rampový vchod dlouhý 4 m a metr širo-
ký. Stěny vymezily z obou stran pečlivě lícované kamenné zídky.
Práh podložili dvěma fragmenty mlýnských kamenů z hrubé šedivé
moravskoberounské droby. V protilehlém rohu vycházel vně budovy
výklenek s ohništěm o rozměrech 2,8 m x 1 m umístěný 1 m nad pod-
lahou. Zařízení je pozůstatkem dýmníku. Patrně první komín naleze-
ný na Rýmařovsku a jeden z prvních u nás se tyčil přímo nad ohniš-
těm. Dým pohlcovalo trychtýřovité ústí komínu vypletené z proutí
a silně omazané hlínou proti ohni. Kouř stoupal k hornímu ukončení
mohutného komínu přistavěného k štítové zdi a ven. Uvnitř místnos-
ti se tak držel čistý vzduch. Na podlaze ležely zbytky konstrukce
stropu a kusy mazanice s otisky proutí. Sedlovou střechu pokrývaly
jako ostatní obilné došky přidržované kleštinami v jejím hřbetu. Nad
domem se rozprostírala červeně vypálená poloha, pravděpodobně
podlaha stodoly či jiného hospodářského stavení. Největší dům mezi
vesnickými staveními, v jehož sousedství byla uložena zbývající část
otupených kusů kovového nářadí, podkov a zlomků dalších želez-
ných předmětů, svědčí, že šlo o dům kováře. K dalším objektům bez
obytného charakteru patří většinou odpadní jámy či tvary vzniklé vy-
bíráním hlíny a druhotně užívané ke stejnému účelu. 
Hmotné nálezy v řemeslnické části vsi zastupuje opět především do-
mácí keramika nikoli místní provenience. V menšině zůstaly tenko-
stěnné šedé nádoby s jednoduchými okraji, zdobené v horní části vo-
dorovnými rýhami i vývalky, a bílé zboží s červenými linkami, které
vyráběli progresivnější technikou noví němečtí hrnčíři. Nápadně pře-

važuje masivnější šedé zboží domácích dílen: vejčité či soudkovité tva-
ry převážně s vyššími okraji a pásy rýh a žlábků, vzácně vlnovek či
vpichů. Běžným výzdobným prvkem se stávají pásy 3–6 linií čtvereč-
kového či obdélníčkového rádélka. Objevily se nové tvary okrajů.
Zásobnice sice zachovávají bohatou zdobnost kombinace vlnovek,
žlábků, rýh či rýžek a vseků, avšak kyjovité okraje nápadně zeštíhlely.
Nad staršími kónickými poklicemi převážily dokonalé zvoncovité tva-
ry poklic-misek, z nichž některé jsou ještě robeny na ručních kruzích,
většina však na kopacích. V keramickém souboru se objevují kruhové
kahany se čtyřmi hubičkami na knoty a zmenšily se přesleny. Kromě
klínců a hřebíků se jedná o množství starších koňských podkov, hroty
vidlí, sekeru a dvojité hřeblo. Vymykají se dva bronzové kroužky ne-

Dům (XIX), patrné vchody, u staršího ryžovnická rýha a vpravo dole
dýmník

Dobře lícovaná zídka rampové-
ho vchodu

Vpravo starý vchod s patrnými stupni, vlevo nový rampový s lícova-
nými zídkami a kontrol. blokem

Celkový pohled na největší dům řemeslníka (obj. XIX) s kontrol. blo-
kem (zbytky konstrukce svislých nosníků stěn a střechy)

Stav po zimě (obj. XVI, kameny vlevo v rohu: dláždění, pec či ohniš-
tě, vpředu rampový vchod)

Práce na domě kováře (obj. XIX,
zbytky kovářské strusky)
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známého účelu. Zvláštností je ukládání jedné až tří prázdných nádob
do pěchovanicové zdi vedle prahu, důvodem mohla být lidová magie
spojená se založením nového domu. Shodné stavby se vyskytují u nás
(Bruntál, Žďár n. S. ad.) i v Evropě v souvislosti s německými kolo-
nisty. Dr. Vladimír Goš je dokonce objevil až v Estonsku.
Po požáru vesnice její život vyhasínal. Došlo k pokusům o obnovu,
ale léta orání v jejím prostoru téměř zničily důkazy o její závěrečné
existenci. Lze zachytit jen zcela nepodstatné zbytky nadzemních troj-
prostorových staveb na kamenných podezdívkách, doprovázené ke-
ramikou z počátku a první půle 14. století, v níž převažuje bílé zboží
s úlomky pohárů i zlomky dvouuchých amforovitých hrnců. Zbytky
domů nenesou žádné známky požáru, a lze tedy potvrdit, že vesnice
podlehla konkurenci bouřlivě se rozvíjejícího města a nenásilně za-
nikla nejpozději v době vlády Jana Lucemburského. Obyvatelé se

vrátili až ve 20. století.
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.: Archeo-
logický výzkum středověkého are-
álu města Rýmařova, Rýmařov
2005; Novák, J. – Karel, J.: His-
toricko-archeologický výzkum v Rý-
mařově, Opava 1977; Roční
zprávy a dokumentace výzkumu,
archiv Městského muzea Rýma-
řov ad.)
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Nádoba z německé hrnčířské dílny

Menší hrnec zdobený čtverečko-
vým rádélkem

Dobový hrnec s kónickou poklicí 

Hnědá zásobnice (Mohelnicko
po 1250)

Velká cihlově červená zásobnice
(viz nákres Mohelnicko po 1250)

Nákres velké bohatě zdobené zá-
sobnice z 2. poloviny 13. století
(Mohelnicko)

Nádoba typická pro 2. polovinu
13. stoletíNádoba zdobená rádélkemNádoba pochází patrně z Čech

Profil domu kováře, zřetelné přestavby (vrstva 5, 7, 13)

Dům kováře s dýmníkem (1 podlaha, 2 dýmník, 3 stěna, 4 nový vchod,
5 starý vchod, 6 střešní konstrukce a vedle dlažba, 7 práh, 8 nosník
střechy, 9 vchod do domu s kamennou podezdívkou, 10 rýha na zla-
tonosný štěrčík)
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Publikum opět zaplnilo zámeckou kapli
V neděli 19. června v odpoledních hodinách se v kapli
na zámku v Janovicích uskutečnil další koncert.
Hlavními protagonisty byli členové smíšeného pěvecké-
ho sboru Bernardini z Břidličné se sólistkou Lenkou
Kawa. Pod vedením sbormistryně Bernardiny Mereďové
prezentovali ukázky ze svého repertoáru, a to s minimál-
ním zastoupením klasické duchovní hudby a větším dů-
razem na posluchačsky vděčné skladby.
Za doprovodu kytary, flétny, akordeonu či afrického bub-
nu zazněla v kapli řada spirituálů americké i africké pro-
venience, několik lidových písní, rovněž skladby písnič-
káře Jaromíra Nohavici nebo Čechomoru. O pěveckých
kvalitách sboru svědčí i fakt, že jejich vystoupení v zá-
mecké kapli přilákalo početné publikum. Ondřej Bačík

Prostor pro firmy a podnikatele
Oprava

V článku o oslavě 25 let trvání firmy KATR, a. s., v RH 12/2016 nebyla uvedena relevantní informace o přípravě občerstvení pro pozvané hos-
ty. Správně bylo uvedeno, že prvotní obsluhu hostů provedli žáci oboru kuchař-číšník Gymnázia a SOŠ Rýmařov, chyběl však údaj o přípravě
samotného rautu, který připravili zaměstnanci jídelny ZŠ Rýmařov ve spolupráci s hotelem Praděd. Za chybějící údaj se omlouváme. Redakce

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 uveřejní-
me jednu fotografii spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je
určit místo, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kterém se fotogra-
fovaný 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 ho-
rizontu na rok 2017.
Soutěžní kupony vystřihněte a zašlete na adresu redakce: Rýmařovský
horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do schrán-
ky u vchodu do Střediska volného času na Okružní 10, případně zaslat
na redakční e-mail rymhor@seznam.cz. Přijímají se i kopie kuponů.
Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v Rýmařovském hori-
zontu 23/2016. Kupony můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najed-
nou do 5. ledna 2017. Jména výherců budou uveřejněna v prvním vydá-
ní Rýmařovského horizontu 13. ledna 2017. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH! Soutěž připravili JiKo a Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 6
Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

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

✃
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Sport

Ohlédnutí za 17. ročníkem Lord cupu
Na konci sezóny se v areálu fotbalového stadionu v R˘mafiovû pravidelnû ko-
ná turnaj mládeÏe Lord cup. Nejinak tomu bylo i o víkendu 18. a 19. ãervna,
kdy se odehrál jeho jiÏ 17. roãník. KaÏd˘ den turnaje byl vûnován jiné vûko-
vé kategorii. 
Sobota patřila starší přípravce, tedy dětem ročníku narození 2005
a mladším. Hrálo se systémem 5+1 na třech minihřištích zároveň a na
diváky čekalo celkem 48 zápasů. Turnaje se zúčastnila mužstva z na-
šeho, Olomouckého i Jihomoravského kraje a dvě mužstva ze
Slovenska. Při slavnostním zahájení před nastoupenými mužstvy
všechny přivítali předseda SK Jiskra Rýmařov František Pohanka
a starosta Rýmařova Ing. Petr Klouda.
Na 140 malých fotbalistů od rána předvádělo, že už s míčem umí vě-
ci, za které by se nestyděl žádný reprezentant (bez ohledu na výsle-
dek našeho týmu ve Francii). Nejlépe si od začátku vedla mužstva
z Jeseníku, Nového Jičína, Vyškova, Žiliny, Púchova i domácí Jiskra.
Tyto týmy postoupily do finálových bojů o příčky nejvyšší. Naši hrá-
či ve finále na hřišti nechali veškeré síly, které jim za celý den zbyly,
nakonec to ale stačilo pouze na konečné šesté místo. Prvenství si od-
vezli hráči z Jeseníku, kteří nenašli přemožitele a pouze jednou re-
mizovali se Žilinou. Ta skončila třetí, druzí byli hráči z Vyškova,
čtvrté místo připadlo Púchovu. Zajímavé souboje byly k vidění i ve
druhé, tzv. nepostupové skupině, kde bojovalo i naše druhé mužstvo,
složené z hráčů mladších ročníků. Kluci sehráli několik vyrovnaných
utkání a konečné jedenácté místo určitě nebylo zklamáním.
Poděkování za reprezentaci klubu patří Janě Batouškové, Tomáši
Petrekovi, Jakubu Černému, Janu Zapletalovi, Tomáši Furikovi,
Sebastianu Schwarzovi, Miroslavu Drábkovi, Rolandu Wenzelovi,
Marcelu Mihálovi, Josefu Mikeskovi, Václavu Černínovi, Samuelu
Krausovi, Filipu Markovi, Lukáši Markovi, Vítu Novosadovi,
Sebastianu Olišovi, Tomáši Poláchovi, Eathanu Marku Pospíšilovi
a Michalu Skálovi.
Neděle patřila mladším žákům, tedy klukům ročníku narození 2003
a mladším. V této kategorii se hraje na polovinu velkého hřiště systé-
mem 7+1. Tentokrát se na hřišti představilo na 100 hráčů z blízkého
okolí i okolních krajů. Turnaje se zúčastnila domácí Jiskra, Juventus
Bruntál, FK Krnov, SK Uničov, FK Jeseník, FK Kozlovice, FK KMZ
Rájec-Jestřebí a slovenský Juventus Žilina. Na mužstva čekalo sedm
utkání systémem každý s každým. Po úvodním ceremoniálu absolvo-
valy týmy nezbytné focení a mohl začít další maratón zápasů.
Probíhaly na obou polovinách hřiště rozděleny reklamními bannery se
sponzory turnaje, diváci sledovali odpočet minut na světelné tabuli.
Vzhledem k umístění jednotlivých mužstev v soutěžích patřila do-
mácí Jiskra papírově spíš k outsiderům turnaje, kvality soupeřů
ovšem slibovaly zajímavá utkání. Během 28 zápasů byla na hřišti
k vidění spousta talentů a krásných fotbalových akcí. Domácí Jiskra
vstoupila do turnaje vítězstvím 6:0 s Juventusem Bruntál, poté si při-
psala remízu s Jeseníkem 0:0 a stejně tak s Krnovem. Branka soupe-
ře byla vzhledem k našim šancím v obou zápasech asi zakletá. V dal-
ším utkání naši hráči porazili silné Kozlovice nejtěsněji 1:0 a ve vy-

nikající a bouřlivé atmosféře i následně soupeře ze Žiliny 2:0. Další
výsledek 0:0 a nespočet neproměněných šancí s Uničovem nás vyřa-
dily z boje o nejvyšší příčku. Před posledním utkáním turnaje
s Rájcem-Jestřebí jsme neměli na kontě žádnou porážku ani obdrže-
nou branku. V boji o druhé místo se bohužel hned v úvodu prosadil
vyspělejší soupeř a nejrychlejší brankou turnaje šel do vedení. I přes
velkou snahu se našim hráčům zkorigovat výsledek už nepodařilo,
a tak nás tato jediná obdržená branka v celém turnaji odsunula těsně
na čtvrté místo. Z vítězství se nakonec radovali favorizovaní hráči
z Kozlovic před Jeseníkem a Rájcem-Jestřebí. Za naším mužstvem
skončil Uničov, Žilina, Juventus Bruntál a poslední Krnov.
Nedělního turnaje se zúčastnili Jan Batla, Marek Skipala, Ondřej
Hrabina, Jakub Ujfaluši, Matěj Papaj, Lukáš Přecechtěl, Kateřina
Furiková, Roman Hradil, Filip Köhler, Tomáš Palys, Oganes
Krywda, Sebastian Kraus, Tomáš Hladký, Jiří Palla a Michal Malík,
kterým děkujeme za reprezentaci klubu.

-13-2016  19.6.2016 14:29  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2016

31

Po dramatických a vyčerpávajících bojích čekala na konci turnaje na
hráče po oba dny odměna v podobě mini ohňostroje a krásné poháry
pro první čtyři mužstva. První tři mužstva se kromě pohárů mohla
pochlubit originálními medailemi. Každé mužstvo obdrželo upomín-
kové předměty města Rýmařova a samozřejmě i pár sladkostí. Na
hráče čekalo také individuální ocenění pro nejlepšího hráče, střelce,
brankáře a nejrychlejší branku turnaje či cena fair play. Celým turna-
jem provázel a o hudbu se staral DJ Martin Jiruš. Poděkování a upo-
mínkové předměty si odnesli i rozhodčí, kteří svým rozhodováním

přispěli ke zdárnému průběhu turnaje. Slavnostního vyhlášení 
a ukončení fotbalového turnaje se po oba dny zúčastnili sponzoři tur-
naje a zástupci města. Na závěr předseda SK Jiskra Rýmařov
František Pohanka poděkoval hráčům, trenérům, organizátorům a pře-
devším sponzorům turnaje, bez jejichž pomoci by se tento fotbalový
svátek nemohl uskutečnit. Ceny společně s ním předal předseda fot-
balového oddílu Ing. Jiří Furik a vybraní funkcionáři domácího oddí-
lu. Kompletní výsledky a bohatou fotogalerii naleznete na stránkách
klubu www.jiskrarymarov.com. Kamil Furik, fota: Tomáš Durna

Čtyřicátý ročník Rýmařovského desetiboje je minulostí
Jubilejní 40. roãník R˘mafiovského desetiboje se dostal do finále. Av‰ak dfií-
ve, neÏ mohli úãastníci desetiboje bilancovat své sportovní v˘kony, probûhla
desátá disciplína – sprint na 60 m.
Organizátor této disciplíny Karel Toman objednal ideální počasí,
a tak na perfektním tartanu na sportovišti u ZŠ na ulici 1. máje pro-
běhly napínavé souboje. Jako první zaklekly do startovních bloků že-

ny kategorie C. Zvítězila Vlasta Gromusová před Evou Sovišovou
a Vierou Raušerovou. Po nich se předvedli před povzbuzujícím pub-
likem muži C. Zde nejlépe zúročil své tréninkové úsilí Jaroslav
Hofman, který o 4 setiny vteřiny zvítězil před Josefem Svedoníkem
a třetím Josefem Kočnarem. V ženské kategorii B zvítězila Marta
Cicková, druhé místo vybojovala Eva Grenarová a třetí skončila

Muži C Ženy C

Muži B Ženy B

Muži A Ženy A
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Lenka Chodurová. V kategorii žen A dosprintovala první Barbora
Gromusová, druhá Martina Baruselová a třetí Petra Vašíčková. V mu-
žích B se strhl nelítostný boj o vítězství, který o prsa vyhrál Jiří Jaroš
před Bronislavem Rektoříkem a Josefem Vosykou. To nejlepší přišlo
nakonec. Jako poslední se postavili na start muži nejmladší kategorie
– bylo jich devět. V nabité konkurenci si nejlépe vedl Karel Toman,
druhý skončil Jakub Vosyka a třetí Pavel Holub.
Po bojích na dráze se účastníci přesunuli do areálu Western Arts

Clubu v Janovicích, kde proběhlo slavnostní ukončení 40. ročníku
Rýmařovského desetiboje. První tři sportovci v každé kategorii obdr-
želi poháry. Zvítězili však všichni, kdo si alespoň jednou za měsíc na-
šli čas, ubrali ze svého pohodlí a přišli dokázat, že stále ještě umí.
Proto byli všichni odměněni pamětní medailí. Velké díky patří všem
organizátorům z řad sportovců, kteří měli na starost přípravu jednot-
livých disciplín. Desetibojaři uctili minutou ticha a vzpomínkou
Vojtěcha Smetanu, který byl nejstarším účastníkem, ale konce jubi-
lejního ročníku se nedočkal.
Poté již následovala volná zábava spojená s hudební produkcí
Rudolfa Heisiga. Třešničkou na dortu byla narychlo složená píseň
Desetiboj z dílny textaře Ivana Soviše, kterou si všichni přítomní za-
notovali za hudebního doprovodu Karla Němce. Při této desetibojaři
nejoblíbenější disciplíně přítomní dokázali, že válí nejen na poli
sportovním, ale i kulturním.
Těším se na setkání se všemi stávajícími účastníky i případnými no-
vými zájemci na startu 41. ročníku Rýmařovského desetiboje, který
začínáme turistikou v rámci Rýmařovské padesátky 10. září 2016.
Celkové výsledky 41. ročníku Rýmařovského desetiboje:
Ženy A: Vašíčková Petra Hřívová Karolína Gromusová Barbora
Ženy B: Míčková Markéta Cicková Marta Grenarová Eva
Ženy C: Sovišová Eva Jurášová Alena Gromusová Vlasta
Muži A: Toman Karel Holub Pavel Gromus Tomáš
Muži B: Jaroš Jiří Rektořík Bronislav Štanglica Jiří
Muži C: Hofman Jaroslav Kočnar Josef Svedoník Josef

Alena Jurášová
Poslední disciplína 40. ročníku Rýmařovského desetiboje - sprint na
60 metrů Fota: Rudolf Heisig

Autokros pokračoval dvěma závody, dařilo se Rýmařovským 
Druhý závod letošního autokrosového seriálu v Rýmařově se jel už 
14. května a účast jezdců nebyla velká. Důvodem byla podle promotéra
Jana Dohnala skutečnost, že někteří jezdci nestačili opravit své vozy po
předchozím závodě v Žamberku. Na startu stanulo patnáct jezdců a sou-
těžilo se opět ve třech divizích (N 1400 ccm, D1 a D2). V nové divizi
N změřili síly a řidičské umění pouze tři závodníci, z těch se rekrutova-
li na druhé a třetí pozici Rýmařováci Miroslav Šuba a Vladimír Palát. Pro
zlato si přijel Martin Scheidel z Opavy.
V divizi D1 do 1400 ccm se očekával velký souboj mezi zkušenými ma-
tadory Jiřím Křístkem, Františkem Zacharou a Petrem Soškou. Nejlépe si
vedl Jiří Křístek z Uničova, který tuto divizi vyhrál, druhý pod šachovni-
covým praporkem projel Petr Soška z Opavy a třetí nováček soutěže, mla-
dičký Lukáš Kubesa z Opavy, o němž závodníci tvrdí, že je vycházející
autokrosovou hvězdou. Lukáš závodí pod bedlivým dozorem svého otce.
V nejvýkonnější kategorii divize D2 nad 1400 ccm opět zazářili
Rýmařovští. Jako druhý a třetí projeli cílem Stanislav Salek a Jiří Rotter,
na vítěze a skvěle jedoucího Martina Harasima ze Štěpánkovic však ne-
stačili. Ten v Rýmařově za dobu, co závodí, vyhrál vůbec poprvé.
Organizátor Jan Dohnal poděkoval věrným divákům, kteří na závod při-
šli i přesto, že se ten den ve městě a v okolí konalo více akcí současně.
V sobotu 11. června se autokrosaři sešli na oválu pod Styrotradem zno-
vu, aby změřili síly ve třetím závodě seriálu Rýmařovského poháru.

I když jde o ryze amatérský závod, všichni účastníci k němu přistupují
s profesionalitou a bojovností. To se projevilo také na celkových výsled-
cích, které opět ukázaly, že motoristický sport do Rýmařova patří.
V divizi N do 1400 ccm stanuli na bedně opět dva Rýmařováci, tentokrát
to byli Miroslav Šuba (2. místo) a Bohumil Bernátek (3. místo).

Vítězové divize N 1400, zleva Miroslav Šuba, Martin Scheidel
a Vladimír Palát, foto: Josef Litvík

V divizi D2 nad 1400 ccm bodovali zleva Stanislav Salek (2.), Martin
Harasim (1.) a Jiří Rotter (3.), foto: Josef Litvík

Naděje autokrosu Lukáš Kubesa z Opavy projíždí se Škodou Favorit
levotočivou zatáčku po třech kolech, foto: Miroslav Škoda
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Prvenství v této divizi vybojoval Martin Scheidel z Opavy. Opavští za-
bodovali také v divizi D1 do 1400 ccm poté, co Petr Soška a Lukáš
Kubesa získali 2. a 3. místo. Zlatou příčku obsadil Jiří Křístek z Uničova.
Ani umístění v nejsilnější divizi D2 nad 1400 ccm nepřineslo velké pře-
kvapení. První místo uhájil ostřílený autokrosový matador z Rýmařova

Stanislav Salek, druhý skončil Václav Ciminga st. z Deštného u Opavy
a třetí příčku vybojoval Martin Harasim ze Štěpánkovic. 
Do konce sezóny 2016 se pojedou ještě tři pohárové závody (9. červen-
ce, 6. srpna a 17. září) a dále divácky atraktivní volný závod – hodinov-
ka (8. října). Závody začínají zpravidla v 10 hodin. JiKo

Rýmařov hostil republikový turnaj handicapovaných kuželkářů
V sobotu 25. června se konal na kuželně v Rýmařově další díl celore-
publikového seriálu Českého poháru 2016, turnaje tělesně postiže-
ných kuželkářů. Organizačně jej zajistil rýmařovský hráč Jiří Polášek.
Turnaje se zúčastnilo třiatřicet kuželkářů ve čtyřech kategoriích. V ka-
tegorii LP0 zaznamenal největší úspěch Ladislav Janáč z TJ Jiskra
Rýmařov. Se ziskem 442 bodů dosáhl na bronzovou příčku. První
skončil František Oliva z TJ Hlubina (462 b.) a druhý Jaromír
Martiník z Horního Benešova (455 b.). 
V kategorii LP1 si nejlépe vedl rýmařovský Jiří Polášek hrající 
za TJ Břidličná, který ziskem 437 bodů vybojoval druhé místo. První
skončil Petr Kumstát z Blanska (470 b.) a třetí Josef Kašpar z Horního
Benešova (379 b.).
V kategorii LP2 zúročil své dlouholeté zkušenosti Ivo Mrhal 

(TJ Břidličná) a s celkovým počtem 444 bodů nakonec zvítězil. Druhý
skončil Jan Šmerda (440 b.) a třetí Josef Zouhar (408 b.), oba hrá-
či Blanska.
Tradičně nezklamali naši kuželkáři hrající za TJ Břidličnou v katego-
rii TP. Obsadili všechny medailové pozice. Nepřemožitelný Zdeněk
Dočkálek potvrdil roli favorita a skvělým výkonem 573 bodů jedno-
značně zvítězil. Stříbrný skončil Bohumil Kocurek se ziskem 459 bo-
dů a bronz si odnesl Miroslav Grebenár se ziskem 428 bodů.
Vydařený turnaj by se nemohl uskutečnit bez pomoci sponzorských fi-
rem: Lamont, Nábytek Polách, Infini, Lasto a ostatních nejmenova-
ných. Všem sponzorům a kuželkářům organizátoři děkují za pomoc. 
Další turnaj započítávaný do seriálu Českého poháru 2016 se usku-
teční v Břidličné ve dnech 29. a 30. července. JiKo

Pozvánka na XXII. ročník DuKo triatlonu
Pořadatel: Triatlonový klub DuKo Rýmařov
Datum konání: sobota 30. července 2016
Místo startu: Rýmařov, rybník Edrovice
Prezence: 9:00–10:00 v místě startu
Kategorie:
I 1 žáci 8 let 2008 a mladší Ž M 20 dospělí 1996–1987
I 2 žáci 9 let 2007 Ž M 30 dospělí 1986–1977
I 3 žáci 2006–2005 Ž M 40 dospělí 1976–1967
I 4 žáci 2004–2003 Ž M 50 dospělí 1966–1957
I 5 žáci 2002–2001 Ž M 60 dospělí 1956 a méně
D dorost 2000–1999 S štafety nad 15 let
J junioři, juniorky 1998–1997
Tratě: plavání kolo běh
kategorie I 1, I 2, I 3 100 m 1,5 km 0,5 km
kategorie I 4, I 5 200 m 10 km 3 km
kategorie Ž ženy 20–60 600 m 18 km 4 km
kategorie ostatní 600 m 36 km 8 km
Start:

10:30 kategorie I 1, I 2, I 3
11:10 kategorie I 4, I 5
12:30 ostatní kategorie 

Startovné: 
žactvo 50 korun
štafety 400 korun
ostatní 250 korun

Přihlášky: 
Při prezenci dle časového rozvrhu, předem do 26. 7. 2016 na
www.czechtriseries.cz
Elektronickou platbou na č. účtu 19-7334200207/0100
Štafety 300 korun, ostatní 200 korun
www. durmankola.cz

Občerstvení: po doběhu pro všechny účastníky

Vítězové kategorií obdrží pohár, medaili a diplom!

Upozornění!
– pro vybavení závodníků a průběh závodu platí pravidla 

Triatlonu ČSTT
– drafting je povolen ve všech kategoriích
– nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce
– každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

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

nová kuchyň, termofasáda, dva sklepy, balkon, internet,
omítky. Cena 299 900 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.

• Prodám stavební parcelu o rozloze 527 m2 v Janovicích, parcelní
číslo 30/1 v k. ú. Janušov. Tel.: 737 320 728.

DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY

• kanalizaãní    • vodovodní    • elektro

ODVODNùNÍ OBJEKTÒ

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE

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

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