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Koncerty v kapli V Lipkách lákají 
na starou i soudobou hudbu

Zeil am Main, mûsto, kde Ïije 
komunita R˘mafiovanÛ

R˘mafiovsk˘ Indiana Jones oslavil 
patnácté narozeniny

Dobrovolní hasiãi zápolili 
na Memoriálu Jana Suka

Na edrovickém rybníku se konal 
18. roãník DuKo triatlonu

ročník XIV.
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Občanské sdružení Stránské uspořádalo festival Mezi ohradníky
Víkend 18. a 19. srpna patfiil letním
akcím v obcích v okolí R˘mafiova.
Jednou z nich byl první roãník festi-
valu Mezi ohradníky ve Stránském,
jehoÏ v˘tûÏek byl urãen na provoz
farmy zdej‰í Nedûlní ‰koly a také na
podporu sociálnû terapeutické dílny
Bufiinka.
Festival Mezi ohradníky navazu-
je na obecní slavnosti spojené
s výročími založení Stránského,
dnes místní části Rýmařova, jež
Občanské sdružení Stránské po-
řádá od roku 2006. Program byl
velmi pestrý, zahrnoval vedle
představení amatérských herců
také taneční vystoupení, koncer-

ty, autorská čtení a rozmanité
soutěže pro děti i dospělé náv-
štěvníky.
Festival zahájili organizátoři
křtem knihy Vladimíry Křenko-
vé I briardi mívají dovolenou...,
která vyšla v Moravské expedici
Petra Andrleho právě při příleži-
tosti prvního ročníku festivalu.
Autorka v ní s nadhledem a vti-
pem popisuje osobní příběhy
a postřehy ze života, často „udá-
losti, které nejsou úsměvné a kte-
ré by nás ostatní mohly položit
na lopatky“, jak knížku charakte-
rizoval Zdeněk Pospíšil, který se
spolu s Petrem Andrlem ujal
křtu. Výtěžek z prodeje knížky

bude určen na podporu zvířat,
která žijí na farmě manželů
Křenkových a která „už nejsou
produktivní, ale péči si zaslouží“.
Letos poprvé spojilo Občanské
družení Stránské své aktivity
s Diakonií ČCE - střediskem
v Rýmařově s cílem podpořit ta-
ké její sociálně terapeutickou
dílnu pro mentálně postižené.
Uživatelé dílny Buřinka se na
festivalu představili vystoupe-
ním ve stylu orientálního tance
s živým doprovodem na africké
bubínky a také sólovým výstu-
pem Daniela Janouška na kláve-
sy a flétnu.

Jedním z hlavních lákadel festi-
valu byla soutěž sekáčů trávy,
kteří změřili síly v rychlosti
i kvalitě sekání kosou. Soutěž
musel rozhodnout „rozstřel“ me-
zi dvěma nejlepšími sekáči,
z nějž nakonec vyšel jako vítěz
Jan Koštial. Za ním se umístil
Jaroslav Hofman a jako třetí
Martin Míček. Velká smůla po-
stihla loňského vítěze Petra
Horňáčka, který se do letošní
soutěže vybavil převlekem lepé
vesničanky. Bohužel jej hned na
začátku sekáčského klání zradila
kosa a svůj pruh trávy musel na-
konec zdolat nástrojem zapůjče-
ným od soupeře.

Festival nabídl i další soutěže,
např. běh s partnerkou na zádech
nebo prokousávání se borůvko-
vým koláčem. Děti se poměřily
v tom, kdo z nich je nejrychlejší
jedlík, kdo největší žíznivec
a kdo má největší fantazii. Tu
potřebovaly při kreslení oveček
a vymýšlení jmen pro jehňátka,
která se budou křtít příští rok na
jaře. Je docela možné, že se me-
zi nimi objeví Tara a Zal,
Vendelína, Biulka, Kudrlinka,
Líza, Vlnka, Vendulka, Timi ne-
bo Obláček a Čertík.
Hlavním bodem sobotního od-
poledne bylo divadelní předsta-
vení v provedení místního spol-
ku PEC s názvem Jak se píše ro-

mán. Parodie na tvůrčí zápolení
Karla Maye při psaní legendár-
ního Vinnetoua obsahovala i ak-
tuální narážky na život ve
Stránském.
Do programu přispěli obyvatelé
Stránského, ale i dalších obcí;
konala se dvě autorská čtení,
kromě zmiňované knihy Vladi-
míry Křenkové také z básní J. K.
Hrubého, tři divadelní scénky si
připravili žáci literárně-drama-
tického oboru ZUŠ Rýmařov,
hru na bubínky členové Djem-
begangu SVČ Rýmařov, lidové
písně za doprovodu akordeonů

soubor z Ryžoviště. Vystoupi-
lo také několik kapel, např.
Dunibuch, Karlováci nebo Mo-
dulor.
A protože život na farmě je úzce
spojen se zvířaty, nechyběly
v programu festivalu ani cviče-
ní jorkšírští teriéři Bronislavy
a Lenky Ptáčkových z Rýmařo-
va, nebo koně z albrechtické
Usedlosti Jasanka, kteří potěšili
především děti. Ty si mohly pro-
hlédnout také zvířata chovaná na
farmě, ovečky plemene valašky
nebo krávu Apolenu Křesomys-
lu, která vbrzku čeká telátko,
a její dceru Evelínu.
Festival Mezi ohradníky, který
svým názvem připomíná slavný

bohnický festival Mezi ploty,
měl nejen bavit, ale hlavně sbli-
žovat - lidi a zvířata, lidi mezi
sebou, zdravé a handicapované.
Na jeho uspořádání přispěli
sponzoři, kterým organizátoři
posílají poděkování: Klempířství
Pipa, Kovošrot Moravia, Vesper
homes, Autocolor design, Farma
Beránek, Eurointermetall, Infini,
Woodmetaltechnics, s. r. o.,
Glumbík, s. r. o., a Pátá stavební,
která dlouhodobě podporuje čin-
nost Občanského sdružení
Stránské. 

ZN
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Pár slov... o nakupování
Mezi lidmi se traduje řada polo-
pravd a omylů, jak se praví v ob-
líbené relaci pro řidiče. Jedním
z nich je dojem, že ženy rády na-
kupují. Můžu přísahat, že ve
svém okolí takovou ženu ne-
znám. Ano, pánové - ženy nená-
vidí nakupování stejně jako vy.
Mylná představa vychází podle
mě ze dvou hlavních zdrojů.
Především: ženy pečují o vzhled,
čistotu a obraz celé rodiny. Proto
zaznamenají, že oblíbené man-
želovo tričko z dob studií již ne-
ní tím, co bývalo, i když pro mu-
že může být příjemnou památ-
kou díra na rukávu, kterou si
způsobil před dvaceti lety na
rockovém koncertu, nebo nevy-
pratelný flek od kolomazi, neboť
připomíná jeho první motorku.
Stejně tak se děti odmítají vzdát
oblíbených oděvních součástek
s pohádkovými či horrorovými
hrdiny, ačkoli z obojího už dáv-
no vyrostly. Nakonec musí na-
stoupit žena, matka, strážkyně
rodinného krbu, a prosadit nákup
nového oděvu i přes odpor pre-
zentovaný různě silnými výroky
- od nevím, co proti tomu tričku
máš, vždyť je to dobrý, přes ne-
jsem žádnej manekýn, všichni
chlapi chodí do práce takhle,
všichni kluci/holky ve třídě to tak
nosí, až po smrtící argumenty ty-
pu to máme tolik peněz na vyha-
zování, že můžeme pořád naku-
povat zbytečnosti? a já jsem se
chtěl/a zrovna učit biologii, ale
když ti na tom tak nezáleží...
Druhým zdrojem je odlišný pří-
stup žen a mužů k nakupování,
z něhož muži vyvozují, že ženy
nalézají v nákupech rozkoš. Po-
dle michiganských psychologů
je nakupování projevem zakoře-
něných loveckých pudů mužů
a sběračské nátury žen. Muži
vstoupí do obchodu, vyberou
předmět, který zhruba odpovídá
tomu, co od něj očekávají, 
a odejdou - stejně jako na lovu,
kdy číhají na kořist, uloví ji
a odnesou do jeskyně. Ženy na-
opak prostudují celou nabídku
obchodu, a i ve chvíli, kdy na-
leznou odpovídající zboží,
v průzkumu pokračují, protože
mohou najít věc, která má za
stejnou cenu lepší vlastnosti,
nebo stejně kvalitní věc, ale lev-
nější. Prý je to obdoba chůze po
louce či lese a sběru přírodních
produktů; pravěké ženy věděly,
co kdy zraje a kam na to jít,
dnešní ženy vědí, kde co nakou-

pit a kdy jsou výhodné slevy.
Někteří argumentují také tím, že
ženy rády nakupují, ale jenom
pro sebe. Tak to už považuju za
úplný nesmysl - byli jste vůbec
někdy v nákupním centru?
Ačkoli na ulicích kolem sebe vi-
díme spíše průměrně boubelaté
slovanské postavy, většina oděv-
ní produkce se evidentně zamě-
řuje na čtyřicetikilové povětrné
ženštiny, jimž dělá radost oslo-
vovat své okolí svítivými nápisy
typu Oh!Oh! nebo SEXY, případ-
ně ještě na slonice, u nichž se
předpokládá značný stupeň de-
mence reprezentovaný ochotou
navléci své tělo do polyesterové-
ho stanu potištěného psychede-
lickými barvami a vzory.
Nakupování znamená, že musíte
projít řadu obchodů, a snažit se
jako pravěká žena na louce najít
jehlu v kupce sena. Někdy vám
to mladé prodavačky usnadní,
když vám hned po vašem přícho-
du do prodejny oznámí, že na vás
tady nic nemají, že větší velikos-
ti nevedou, a případně poradí,
kde jsou k mání nadměrné oděvy.
Jindy se hromadami oděvů musí-
te klestit sami, a když konečně
naleznete kousek, který by zhru-
ba odpovídal vaší představě, mu-
síte podstoupit další kolo zápasu
- zkušební kabinku. Ty jsou zjev-
ně konstruovány na základě něja-
ké příručky o rafinovaných způ-
sobech mučení nedostatkem pro-
storu a vzduchu, jsou osazeny
divnými zrcadly a ještě divnější-
mi světly, a opatřeny takovým
systémem otevírání a zavírání,
aby bylo umožněno vaše vypad-
nutí z kabinky při nepředlože-
ném pohybu, případně aby skýta-
lo sadističtější prodavačce mož-
nost rychle vás odhalit ostatním
nakupujícím za bujarého zvolání
Tak jak vám to jéé? Pokud i tuto
zkoušku absolvujete, musíte ještě
provést test materiálu - mačká se
to? kouše to? je to pružné? bude
to žmolkovat? - a prověrku způ-
sobu údržby - dá se to prát, nebo
se to musí dávat do čistírny? mu-
sí se to žehlit? - a můžete platit.
Tak takové to je. A představa, že
by tohle někoho bavilo, mi přijde
opravdu absurdní.
Ještě štěstí, že můžu v dnešní do-
bě spoustu nákupů provést přes
internet. Vyberu si z nabídek na
celém světě, a ušetřím si čas, 
energii, nervy i peníze. Ale bavit
mě to asi stejně nikdy nebude. 

ona

Foto na titulní straně:
Ing. Miloslav Marek
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Aktuálně z města
Cyklostezka na ulici 8. května má být hotová v listopadu

Na podzim roku 2011 získalo
město Rýmařov dotaci ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury
na výstavbu cyklostezky na ulici
8. května - Cyklostezka směr
Břidličná - ve výši 3 902 tis. Kč
při projektovaných nákladech 
8 802 tis. Kč. Dotace pokryje 
60 % uznatelných výdajů, které
činí 6 468 tis. Kč.
Výběrového řízení na realizaci

stavby se zúčastni-
lo 25 firem, zvítě-
zila firma JR stav-
by CZ, s. r. o., Olo-
mouc s částkou
4 687 tis. Kč. Součástí projektu je
i přeložka nízkého napětí, kterou
provedla firma ČEZ Distribuce, 
a. s., na vlastní náklady.
V těchto dnech probíhají zemní
práce, byly položeny kabely ve-

řejného osvět-
lení, ve spolu-
práci s RD Rý-
mařov se řeší
oprava plotu

vedoucího podél cyklostezky.
Cyklostezka dlouhá 780 m o prů-
měrné šířce 2,5 m bude mít po-
vrch ze zámkové dlažby. Začíná
u závodu RD Rýmařov, končí
u bývalého Geologického průzku-

mu. Součástí projektu je i vybu-
dování veřejného osvětlení, opěr-
ných gabionových (tj. drátoka-
menných) zdí a úprava silničního
příkopu podél stavby.
Cyklostezka bude předána 
k 30. listopadu 2012. Nový úsek
využijí jak cykloturisté, tak oby-
vatelé města při cestě do zaměst-
nání v přilehlých provozovnách. 

www.rymarov.cz

Zpravodajský servis ve zkratce
Uprostřed rušné ulice vznikla hluboká díra

Zřejmě těžký nákladní automo-
bil způsobil ve středu 15. srpna
komplikovanou situaci na Re-
voluční ulici v Rýmařově. Pod
tíhou projíždějícího vozidla do-
šlo k prolomení víka a poškoze-
ní kanalizační vpusti a vznikla
hluboká díra, která na několik
desítek minut ohrožovala nejen
řidiče, ale mohla být příčinou
vážného zranění i některého
z chodců.
Díky pohotovosti občanů přijela

ihned na místo policie, která
místo zajistila, a tak zabránila
možné dopravní nehodě nebo 
újmě na zdraví. Byli zalarmová-
ni zaměstnanci Městských slu-
žeb Rýmařov, kteří v den událos-
ti místo dočasně zabezpečili a na
druhý den zahájili opravu kana-
lizační vpusti pomocí speciální
asfaltové drti. Někdy stačí 
opravdu velmi málo - trocha vší-
mavosti - a může se předejít tra-
gickým událostem. JiKo

Jedna paní povídala
Radnice bude mít opět novou střechu?

Proč se znovu opravuje střecha na rýmařovské radnici, když několik
let zpátky byla nově opravena břidlicovou krytinou? Byla oprava

provedena nekvalitně, a pokud ano, kdo opravu prováděl a jaké bu-
dou vyplývat pro tuto firmu sankce?

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda
Střecha radnice musela být provizorně opravena už v roce 2011, pro-
tože do budovy zatékalo. Použitá břidlice byla zvětralá a rychle se
rozpadala. Břidlicová krytina by měla sice vydržet přibližně 50 let,
ale její původní kvalita a zdejší povětrnostní podmínky zapříčinily je-
jí drolení. Minimálně dvakrát ročně bylo nutné vyčistit okapy od
břidlicových šupin.
Radnice a její střecha byla celkově rekonstruována před dvaceti lety.
Firma, která tehdy práce prováděla, dávno neexistuje a zrovna tak již

uběhly jakékoliv záruční nebo reklamační lhůty. Případným postihem
za nekvalitní práci se tedy nemá smysl zabývat.
Budova radnice je památkově chráněna, musí být opravena v původ-
ním provedení a za použití původních materiálů. Oprava je finančně
náročná, a proto bude probíhat na dvě etapy - druhá polovina střechy
nejdříve v příštím roce. Na opravu jsme získali dotaci 400 tisíc Kč
z programu Regenerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón Ministerstva kultury ČR.

Fota: www.rymarov.cz
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Dálkový výslech

Jan Kučera
Věk: 46
Povolání: učitel, podnikatel,
kapelmajstr skupiny Variace
Záliby: kytara, housle, zpěv
Zvláštní znamení: poslední dva
a půl měsíce nevyspaný - má-
me malou holčičku 

V čem jste nejsilnější?
Vyzkoušel jsem pár věcí ze své-
ho šatníku a zjistil, že je to úpl-
ně jedno. Ve všem jsem nejsil-
nější. Teď trochu vážněji - v tr-
pělivosti při práci s dětmi, vytr-
valosti při hledání řešení pro-
blémů, v pracovním nasazení...
(nehodící se škrtněte).

Kdy jste netrpělivý?
Obvykle bývám velmi trpělivý,
ale pokud některé věci opakuji
po šesté... Z druhé strany zase
chápu, že člověk se občas špat-
ně vyspí a zkazí během dne
všechno, na co sáhne. Takže
bych po probuzení ráno povin-
ně nasadil „Test způsobilosti
k přežití dne“. Pokud by ho do-
tyčný (nejenom žák) nesplnil,
měl by ze zákona právo převalit
se na druhý bok a prospat se do
dalšího dne. No a nebezpečí pro
společnost by bylo zažehnáno.
Co je pro vás největší odměna?
V současnosti asi úsměv naší

malé Barborky. Podívá se na
mne, usměje se - a to mi dodá
tolik energie, že bych mohl jít
rubat lesy (Lesy ČR prominou).
Velkou odměnou je i moje žena
Dáša. Podívá se na mne, usměje
se... No a nesmím samozřejmě
zapomenout na svého šéfa - pa-
na ředitele Horkého. Finanční
odměna nikdy neurazí.
Jste „rýmařovská duše“?
Po pravdě - nevím. Pro mne
jsou rýmařovské duše pánové
Vychodil, Vaňák. Z dřívějších
dob Handke, Hösler, Harrach,
Flemmich a další. Po každém tu
něco zůstalo. Já jsem přistěho-
valec z jihu, z Velké nad
Veličkou, z Horňácka. Zapustil
jsem zde kořeny. Bylo to nejen
díky odkazu výše uvedených
pánů, ale hlavně spoustě úžas-
ných lidí, na které jsem tu měl
štěstí. V kantorském volejbale,
veteraniádě, ve Variacích, v ku-
želně, v práci a jinde. Bohužel
už někteří nejsou mezi námi.
Takže jsem spíš takový „rýma-
řovský kořen“, který se snaží
kolem sebe šířit pohodu a dob-
rou náladu. Nečekám, že po
mně jednoho dne pojmenují zá-
kladní školu, ale třeba si pár li-
dí časem vzpomene na vystupo-
vání skupiny Variace. A třeba si
řeknou, že se to dobře poslou-
chalo a že to stálo za to. Myslím
si, že mi to bude bohatě stačit.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Ta otázka by zněla: Proč je
v rýmařovském znaku vlk,
když je známa pouze pověst

o lidožravé vlčici? Napadá mě
několik možných odpovědí.
Někdo neuměl přírodopis nebo
se heraldikům vlčice nehodila
anebo se předkové snažili udr-
žet dobré vztahy s Římem - tam
měli taky vlčici, ale hodnou,
a tak do znaku dali raději vlka.
Vlk je symbolem záludnosti,
úskočnosti, krvelačnosti. (Je
zvláštní, že tyto vlastnosti sku-
tečný vlk nemá.) Šíp letící ses-
hora vlka proklál. Člověk člo-
věku vlkem - ta snaha urvat za
každou cenu něco pro sebe. Vlk
v rouše berana - i v tom nejne-
vinnějším člověku se může tato
povaha projevit - stačí mít k to-
mu příležitost. Odhalit tyto zá-
ludnosti, odhodlat se vystřelit
šíp a trefit - to je ohromná do-
vednost. Musíte hodně umět,
znát, mít přehled, odvahu a od-
povědnost. Žít ve městě, které
si to vše dalo do znaku - to mne
naplňuje hrdostí. A teď bych
měl vyrazit a složit aspoň dva,
tři vlky. Nějak se nám, potvory,
v dnešní době přemnožily.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
V současnosti žádnou. Užívám
si každou chvíli s rodinou.
Snažím se řídit touto myšlen-
kou: Hlupák si svoji knihu ži-
vota prolistuje. Moudrý čte po-
malu a s rozmyslem. Ví, že mů-
že číst pouze jednou.
Co byste si pořídil, kdybyste
byl opravdu bohatý?
Koupil bych si Microsoft. Nebo
Apple? No, ještě si to rozmys-
lím.Autor článku je ve třetí řadě, první zleva Foto: archiv J. Kučery

Školství

Nový školní rok v ZUŠ Rýmařov
Prázdniny se pomalu blíží ke své-
mu konci a zbývá už jen několik
dnů do zahájení nového školního
roku. Na všechny děti a studenty
se zájmem o umění a uměleckou
činnost se už jistě těší i učitelé na-
ší základní umělecké školy. Co je
ve školním roce 2012-2013 čeká?
Tradičně nabízíme žákům naší
školy výuku ve čtyřech umělec-
kých oborech, a to hudebním, li-
terárně-dramatickém, tanečním
a výtvarném. Kromě pravidelné
výuky se žáci budou podílet i na
dalších aktivitách školy, např. na
přípravě řady koncertů, výstav,

divadelních a tanečních vystou-
pení pro rodiče i rýmařovskou
veřejnost. Se svými učiteli budou
pracovat na několika projektech,
mimo jiné na celoročním mezi-
oborovém projektu či na meziná-
rodním projektu Wanderung, kte-
rého jsme se aktivně účastnili už
v uplynulém školním roce a který
bude zakončen na jaře příštího
roku právě u nás v Rýmařově za
spoluúčasti žáků a učitelů part-
nerských škol z pěti evropských
zemí.
Naši žáci se zapojí i do nejrůzněj-
ších přehlídek a soutěží, ve kte-

rých sklízeli cenné úspěchy již
v uplynulých letech. Za všechny
zmiňme alespoň mistrovství svě-
ta v modern dance a jazz dance,
na které se probojovali naši ús-
pěšní tanečníci a které je čeká
v říjnu ve Frankfurtu nad
Mohanem.
Jak je zřejmé, práce budou mít
naši žáci i učitelé opravdu dost,
ale věříme, že z ní budou mít
všichni radost a spoustu pěkných
a příjemných zážitků.
Všechny informace o výuce a dě-
ní v naší ZUŠ ve školním roce
2012-2013 můžete získat v kan-

celáři školy na Čapkově ulici, na
webových stránkách školy
(www.zusrymarov.org) nebo na
slavnostním zahájení školního ro-
ku, na které vás všechny srdečně
zveme. Proběhne jako obvykle
první školní den (pondělí 3. září)
v 15 hodin v koncertním sále na
Divadelní ulici, v Břidličné o den
později, v úterý 4. září v 15 hodin
v učebně hudební nauky.
Těšíme se na setkání se všemi na-
šimi žáky. Jim i všem učitelům
přejeme pěkný a úspěšný školní
rok. Lenka Janoušková,

ZUŠ Rýmařov
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Kdo byl kdo
Albín Heinrich: Velký rodák z Břidličné

Skvělá vědecká dráha a přínosné
dílo patrně nejvýznamnějšího
frýdlantského (břidličenského)
rodáka Albína Heinricha, dodnes
uznávaného vědce, patří nespor-
ně k těm, jimiž se může pyšnit
celá Morava. Narodil se 1. břez-
na 1785 v prostém dřevěném

domku v místě, jež se nazývá
dodnes Na Kopečku (Hausberg),
jako syn krejčího Engelberta
Heinricha a jeho ženy Terezie,
ale též jako vnuk Huberta
Heinricha, významného zaklada-
tele frýdlantské železárny z kon-
ce 18. století.
Neobyčejně nadaný chlapec ab-
solvoval místní školu a vyšší
studia zahájil na gymnáziu v ma-
ďarském městečku se sloven-
skou menšinou Nové Hrady
(Novohrad, Neograd, Nógrád)
pod romantickou ruinou bátho-
ryovského hradu ve stejnojmen-
né dolnouherské župě. Po zdár-
ném ukončení školy se zapsal ke
studiu na proslulé vídeňské uni-

verzitě, která více než pražská
Karlova přitahovala všechny
schopné česky či německy mlu-
vící Moravany několik staletí
a v celé habsburské monarchii
neměla konkurenci.
Po ukončení studií přijal místo
vychovatele v Krakově, což však
jeho badatelskému naturelu ni-
jak nesvědčilo, třebaže měl k dě-
tem a později svým studentům
vždy velmi hezký vztah, a proto
brzy využil první příležitosti za-
pojit se do odborné sféry. Svou
vědeckou dráhu, na niž jej ví-
deňská alma mater dokonale při-
pravila, zahájil doslova pionýr-
skou prací v oblasti přírodních
věd se specializací na mineralo-
gii a petrografii při terénním vý-
zkumu rozsáhlého a dosud málo
prozkoumaného území jedné
z korunních zemí, Království ha-
ličského. Kromě zevrubných te-
oretických závěrů se mu podaři-
lo získat rozsáhlou sbírku neros-
tů, jimiž výzkum beze zbytku
doložil.
Brzy jej však donutily nepříjem-
né okolnosti, které nechtěl, ba ani
jim nerozuměl, rozloučit se s dí-
lem. Na počátku napoleonských
válek došlo roku 1809 v polono-
filské Haliči k povstání a jeho ně-
kolikaletá práce padla vniveč,
sbírky se ztratily a nezbylo ani
torzo. To jej však neodradilo
a pokračoval dál v geologických
výzkumech barvitého prostoru
rozličné, krásné a zajímavé kraji-
ny Moravy a Slezska, kde je do-
dnes zapsán do povědomí vědec-
ké veřejnosti jako vysoce erudo-
vaný znalec, který má co říci
v řadě odborných disciplín.
Roku 1813 pokračoval v peda-
gogické praxi, ale nyní jako pro-
fesor dějepisu a zeměpisu na

gymnáziu v Těšíně, zároveň se
ujal správy knihovny i bohatého
přírodovědného fondu tamního
Šeršnikova muzea (Leopold Jan
Šeršnik /1747-1814/, jezuita, pe-
dagog, muzejník, zakladatel mu-
zea). Oblíbený, zkušený, schop-
ný a očividně zapálený učitel
historie a zeměpisu nezůstal ne-
povšimnut na periferii českých
zemí a roku 1831 byl ustanoven
profesorem významného akade-
mického gymnázia v Brně. Od té
doby spojil již navždy své život-
ní osudy s moravskou metropolí.
Existenční nejistota, jež věrně
provázela kantory již před dvěma
sty lety, vedla zpočátku k tomu,
že získal povolení svého gymna-
ziálního ředitele zabývat se i mu-
zejní prací, což bral jako vedlejší
činnost. Roku 1836 jej jmenova-
la Hospodářská společnost mo-
ravská a slezská na návrh svého
předsedy Františka Josefa hrabě-
te Žerotína kustodem, tedy
správcem sbírek Františkova mu-
zea v Brně (Franciscanea), jehož
název byl poctou císařskému za-
kladateli, panující hlavě mohutné
podunajské monarchie. Posléze
se stal muzejním konzervátorem
a správcem knihovny.
Nutno zdůraznit, že instituce, jež
vznikla roku 1817 na popud
Huga Františka hraběte Salma-
Reiferscheidta, Josefa Hormey-
era a Josefa hraběte Auersperga,
přítele modrého abbé, jezuity
Josefa Dobrovského, je nejen
stejně stará, ale pro Moravu stej-
ně významná jako pro Čechy
pražské Národní muzeum, jež
bylo založeno o rok později.
Zemské muzeum Moravy mělo
již tehdy obdobně bohaté fondy
jako Národní a vystupovalo též
jako iniciátor řady významných
akcí v nejrůznějších oborech
včetně historie, přírodovědy, 
archeologie, paleontologie a dal-
ších.
Heinrichovu činnost pamatuje
jedna z původních budov nyněj-
šího brněnského Moravského
zemského muzea dominující
známému Zelnému trhu, kterou
si lehce vybaví každý z návštěv-
níků poněkud morbidní kapucín-
ské hrobky kousek pod ní. Právě
zde pořádal profesor Albín
Heinrich sbírky, mezi nimiž by-
chom našli bohaté dary janovic-
kých Harrachů, a od roku 1836
též knihovnu, kterou roku 1853

rozšířily tisíce českých i jinoja-
zyčných knih, velkomyslný dar
hraběte Bedřicha Sylvy-Tarouca,
který se cítil Čechem a Morava-
nem zároveň. Knihovnu spravo-
val Albín Heinrich až do své
smrti. Při muzejní práci se však
věnoval i terénnímu výzkumu
a roku 1838 nalezl a upozornil
na další ložiska hnědého uhlí
v jižní části Moravy, jež se stala
bohatě využívanou hnědouhel-
nou a lignitovou důlní oblastí již
v první třetině 19. století.
Roku 1848 bychom našli Hein-
richa v dosud neobvyklé politic-
ké úloze poslance Frankfurtské-
ho sněmu, který měl z vůle ně-
meckého národa (nikoli panovní-
ků) konstituovat jednotné Ně-
mecko dosud rozdrobené na
mnoho států a státečků pod žez-
lem pruského krále Friedricha
Viléma IV. Sněm nakonec roze-
hnala würtenberská armáda na
popud samotného císařského
kandidáta, který zamýšlel Ně-
mecko sjednotit sám, tedy vojen-
skou mocí vlastního státu.
Nechtěl být národu zavázán, ale
snažil se soustředit absolutní
moc ve vlastních rukou. Frank-
furtský sněm počítal i s přítom-
ností zástupců zemí Koruny čes-
ké, protože bývala součástí
Římské říše, a přijal s trpkostí
Palackého odmítnutí české účas-
ti, již odůvodnil svým austrosla-
vismem, tedy vyhlášením odda-
nosti rakouskému císařství. To
vedlo k vzájemnému nepochope-
ní mezi českými Němci a Čechy
a postupem času i k dříve nebý-
valým etnickým problémům.
Vědec Heinrich však stál mimo
zbytečné a mnohdy žabomyší
rozmíšky ve střetnutí dvou proti-
chůdných nacionalismů a bez ja-
kéhokoli šovinismu zůstával přes
účast ve Frankfurtu věrný ra-
kouskému císařství podobně ja-
ko do roku 1867 i Palacký. Byl
nadále především pracovitým,
neobyčejně vzdělaným a pečli-
vým vědcem i oblíbeným a vyni-
kajícím lektorem.
Od roku 1832 pracoval také jako
člen Hospodářské společnosti
moravské a slezské. Roku 1851
se s ulehčením vrátil na půdu vě-
dy, když jej zvolili ředitelem no-
vě vzniklé Wernerovy společ-
nosti pro geognostický výzkum
Moravy a Slezska. Byl též čest-
ným členem K. k. Mährische-Rodný dům Albína Heinricha v Břidličné
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Schlezische Ackerbau Gessel-
schaft (Císařského královského
moravsko-slezského zeměděl-
ského spolku). Jako vážený vě-
dec se stal postupem času čle-
nem řady zahraničních učených
společností a uznávaným odbor-
níkem evropského formátu. Ro-
ku 1853 zevrubně popsal příro-
dovědné sbírky Františkova mu-
zea, uspořádal je podle tehdy
moderních kritérií, ale zároveň
je značně rozmnožil z nálezů,
které soustředil při vlastních vý-
zkumných akcích. Mineralogic-
ké sbírky rozčlenil na dosud ak-
ceptovanou část obecnou (boha-
té sbírky z cizích zemí) a morav-
sko-slezskou, ale se stejnou peč-
livostí zpracoval i sbírky bota-
nické, které doplnil rovněž ze
svých sběrů. Nebyl pouhým
správcem a inventaristou, ale
především neustále aktivním vě-
deckým pracovníkem, publicis-
tou a badatelem. Nezanedbatel-
ný je především jeho lví podíl na
geologickém zmapování území
Moravy a Slezska. Výsledky je-
ho bádání i muzejnické práce
jsou dodnes ceněny a plně využí-
vány. Heinrich patří k nejvý-
znamnějším postavám brněnské-
ho Františkova muzea, byl a je
dosud vážen stejně i v následnic-
ké instituci, Moravském zem-
ském muzeu v Brně.
Jeho dílo je značné. Do Wolneho
Topografie Moravy, velice ob-
sáhlé a dosud platné práce
o Moravě a Slezsku, zpracoval
fyzikální, statistický a politický
přehled Moravy. Je autorem

dlouhé řady spisů z oblasti kul-
turních dějin země a přírodních
poměrů. Své vědecké výzkumy
publikoval v řadě tiskovin,
Moravia (Morava), Vaterländis-
che Blätter (Vlastenecké listy)
pod redakcí Sartoriho, jeho stati
najdeme v časopisu Archiv für
Geographie (Zeměpisný archiv),
který řídil A. Hesper-Hormayr,
v periodiku Geschichte (Dějiny)
ad. Svůj podíl uložil též v řadě
encyklopedických hesel ve
Wolnyho Taschenbuch für Ges-
chichte Mährens und Schlesiens
(Kapesních dějinách Moravy
a Slezska), ba je též autorem řa-
dy příspěvků do velmi rozšířené-
ho Brockhausova konverzačního
lexikonu aj. Dodnes najdeme
množství dosud aktuálních in-
formací ve Versuch über die
Geschichte des Herzogsthumes
Teschen von den ältesten bis auf
gegenwärtige Zeiten (zkráceně
Otázky dějin vévodství těšínské-
ho) vydaných v Těšíně roku
1818. K dalším pracím můžeme
připojit Das Franzens-Museum
(Brno 1853), Mährens und k. k.
Schlesiens Fische, Reptilien und
Vogel (Ryby, hadi a ptáci Mora-
vy a k. k. Slezska, Brno 1856)
a mohli bychom pokračovat řa-
dou dalších titulů. Albín
Heinrich tedy proslavil Frýdlant
jako významný moravský od-
borný publicista, muzejník, his-
torik, přírodovědec (geolog
a mineralog), pedagog a politik.
Podle škály vědeckých zájmů
a rozsahu teoretických i praktic-
kých znalostí bychom jej mohli

nazvat bez nadsázky renesanční
osobností.
Albín Heinrich se už domů ne-
vrátil a zemřel v Brně roku 1864.
Na jeho rodný dům ve Frýdlantu
umístil roku 1885 místní země-
dělský spolek (Landwirth Ver-
rein Friedland an der Mohra)
bronzovou pamětní desku ke sté-
mu výročí jeho narození za pří-
tomnosti jeho vnuka profesora
Alfréda Heinricha ze Štýrského
Hradce. Heinrichův rodný dům
bohužel zchátral a zanikl brzy po
druhé světové válce.
Nutno ještě podotknout, že psaní
v německém jazyce nijak nedis-
kvalifikuje moravské vlastence
české, pedagoga a národního bu-
ditele Vincence Praska, benedik-
tina a historika Bédu Dudíka, ja-
zykovědce Aloise Vojtěcha
Šemberu a jiné, stejně jako ně-
mecké včetně Albína Heinricha,
historika Bertholda Bretholze,
regionálního historika Franze
Tutsche a jiné. Nebylo výrazem
nacionalismu ani odrodilectví,

neboť zvláště u absolventů ví-
deňské univerzity to bývalo obec-
ným pravidlem. Rovněž v Če-
chách psala řada významných
českých badatelů německy,
s Josefem Dobrovským to byl
i František Palacký či Josef
Jungmann ad. Některé stati psá-
val německy též akademik Josef
Poulík a další vědci. 

Mgr. Jiří Karel
(Masarykův naučný slovník;
Ottův slovník naučný; Tutsch,
Franz: Römerstadt und das Rö-
merstadter Ländchen, Wolfrats-
hausen 1964; Bartoš, J. - Schulz,
J. - Trapl, M.: Historický místopis
Moravy a Slezska; Musil, Rudolf:
Historie geologicko-paleontolo-
gického oddělení Moravského
muzea, VVM 1/XIX, Brno 1967;
Jarošová, Yveta: Dějiny a osob-
nosti botanického oddělení ZM,
diplomová práce FF Masaryko-
vy univerzity v Brně; Pamětní
kniha obce Frýdlantu; Matyska,
J. - Šefčík, E. a kol.: Břidličná,
Břidličná 1973 etc.)

Hasiči radí občanům
Jak budeme varováni při mimořádné události?

Přes neustálý vývoj společnosti,
jak v technických odvětvích, tak
i oborech zabývajících se bez-
pečností, existují stále rizika, kte-
rá mohou ohrozit životy a zdraví
obyvatelstva, životní prostředí
a majetek. Včasné varování před
hrozícím nebezpečím zajišťuje
v ČR jednotný systém varování
obyvatelstva. Pod tímto pojmem
rozumíme souhrn organizačních,
technických a provozních opatře-
ní zabezpečujících včasné předá-
ní varovné informace o hrozící
nebo již vzniklé mimořádné udá-
losti.
K základním prostředkům varo-
vání patří rotační sirény, elektro-
nické sirény a místní informační
systémy (obecní rozhlasy). Tyto
systémy jsou obecně nazývány

koncovými prvky varování.
Jedná se o zařízení, která jsou
schopna odvysílat stanovené
zvukové varovné signály a ver-
bální informace, které informu-
jí obyvatelstvo o provádění 
ochranných opatření. 
Varování obyvatelstva je zabez-
pečováno hasičským záchran-
ným sborem a obecními (měst-
skými) úřady.
Na celém území ČR je zaveden
jeden varovný signál „Všeobec-
ná výstraha“ pro varování oby-
vatelstva při hrozbě nebo vzniku
mimořádné události. Signál je
vyhlašován kolísavým tónem si-
rény po dobu 140 vteřin, který je
zpravidla třikrát opakován v tří-
minutových intervalech. U ně-
kterých typů elektronických si-

rén (tzv. mluvících) je možno po
ukončení tónu sirény ještě slyšet
tísňovou informaci (mluvený
záznam), který přesněji infor-
muje, o jakou událost se jedná,
společně s pokyny žádoucího
chování pro obyvatelstvo. Bližší
informace k mimořádné událos-
ti se vždy dozvíte po zapnutí te-
levizního či rozhlasového přijí-
mače.
K ověřování provozuschopnosti
systému varování je prováděna
každou první středu v měsíci
vždy ve 12 hodin akustická
zkouška sirén. Při zkoušce zazní
trvalý tón sirény v délce 140 se-
kund. U mluvících sirén před
signálem i po jeho ukončení za-
zní informace o tom, že se jedná
o zkoušku.

V Moravskoslezském kraji je va-
rovný signál spouštěn z Integro-
vaného bezpečnostního centra,
které má sídlo v Ostravě.
Prostřednictvím tohoto centra
lze dálkově ovládat sirény
a místní rozhlasy na území kraje.
Jsou zde realizovány jednotlivé
požadavky na varování. Samo-
zřejmě sirény je možno spustit
i místním ovládáním.
Pokud dojde k vyhlášení varov-
ného signálu „Všeobecná výstra-
ha“, vždy platí obecné zásady,
a to především nepodceňovat
vzniklou situaci a snažit se získat
další informace poslechem roz-
hlasových a televizních, přede-
vším veřejnoprávních stanic.

por. Ing. Václav Komárek,
HZS MSK

Moravské zemské muzeum v Brně Fota: archiv J. Karla
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Vyloupil řadové garáže
Ve dnech 18. až 20. července došlo na
Nerudově ulici v Břidličné ke vloupání do tří
řadových garáží. Ve všech případech pacha-
tel vypáčil plechová vrata. Z garáží odcizil
motorovou pilu, dvě starší vrtačky a tři litry
benzínu s olejem. U jedné z garáží dosud ne-
ní známo, zda majiteli vznikla škoda, jelikož
se nachází mimo území ČR. Předběžné vy-
číslení škody přesáhlo 12 tisíc Kč.

Pachatel se vrátil na místo činu
Policisté v polovině července přijali trestní
oznámení na neznámého pachatele, který na
Nádražní ulici v Rýmařově odčerpal z nádrží
vozidel 250 litrů nafty. O této události jsme
již informovali. Uplynulo sotva pár dnů a po-
licisté řeší další případ krádeže nafty, který se
odehrál na stejném místě 22. července v čas-
ných ranních hodinách. Tentokrát se jednalo
o 90 litrů motorové nafty, která byla odcizena
z palivové nádrže odstaveného vlakového vo-
zu. Vzniklá škoda činí přes 3 tisíce Kč.

Z garáže zmizela kola
O hliníková kola s pneumatikou přišel kon-
cem července 38letý muž z Ryžoviště.
Neznámý pachatel překonal plechová vrata
řadové garáže na ulici 5. května a odcizil čty-
ři kola za 18 tisíc Kč.

Zloděj očesal rozestavěný dům
Rýmařovští policisté šetří případ krádeže
měděných okapů z rozestavěného rodinného
domu v Dětřichově nad Bystřicí. Majitelé 
opustili stavbu na pár hodin, a když se vráti-
li, zjistili, že ze střechy zmizelo okolo 50 m
měděných okapů. Škoda byla vyčíslena na
částku okolo 30 tisíc Kč.

Řidička byla pod vlivem drog
Policejní hlídka kontrolovala 30. července na
Větrné ulici v Rýmařově 50letou řidičku
z Olomoucka s vozidlem Peugeot 306.
Policisté provedli kontrolu na přítomnost 
alkoholu v dechu s negativním výsledkem,
následný test na omamné a psychotropní lát-
ky ovšem vyšel pozitivně na amfetamin.
Řidičce byla zakázána další jízda a byla pře-
vezena k lékařskému vyšetření. Psovod se
služebním psem provedl bližší ohledání peu-
geotu v souvislosti s možným výskytem drog
ve vozidle, žádné však nenašel.

Zloděj vybílil výčep
Neznámý pachatel vnikl v noci z 30. na 
31. července do hostince v Dětřichově nad
Bystřicí. Po žebříku vylezl k oknu, poškodil
mříž, vypáčil okno a vnikl dovnitř. Z výčepu
odcizil cigarety v hodnotě okolo 6 tisíc Kč,
láhev whisky a plechovky s pivem. Nalezl
i drobné mince v nominální hodnotě okolo

1,5 tisíce Kč a nepohrdnul ani sladkostmi. Po
návštěvě zloděje zůstala navíc škoda poško-
zením za 3,5 tisíce Kč.

Přišel o traktor
Krádež traktoru značky Zetor v hodnotě oko-
lo 350 tisíc Kč nahlásil majitel 26. července.
Zajištěný traktor zmizel z okraje lesního po-
rostu ve Valšově.

Z příkopu rovnou pod kola

Dvěma řidičkám se 4. srpna připletla do ces-
ty srna. První nehoda se stala krátce po páté
hodině odpoledne mezi Břidličnou a Valšo-
vem. Mladá řidička za volantem opelu za-
chytila srnu předním rohem vozidla. Zvěř
zůstala uhynulá ležet v příkopu. Škoda na
autě se pohybuje okolo 20 tisíc Kč. Druhý
střet se srnou řešili policisté mezi Ondřejo-
vem a Rýmařovem kolem půl jedenácté.
Srna se střetla s fabií, kterou řídila 37letá že-
na. Ani tato srna srážku nepřežila, škoda na
vozidle činí cca 50 tisíc Kč.
Další srážka se srnou se odehrála 9. srpna
dopoledne u kapličky v Ondřejově. Řidič
fordu již nestačil zareagovat, když zvíře vy-
běhlo z příkopu, a narazil do něj. Po střetu
zůstala srna ležet v příkopu. Na autě vznikla
škoda za 30 tisíc Kč.

Srazil je opilý řidič

V sobotu 4. srpna večer došlo k dopravní ne-
hodě mezi Malou Morávkou a Dolní
Moravicí. Opilý řidič opelu přehlédl trojici
chodců jdoucích při pravém okraji komuni-
kace a zezadu do nich narazil. Mladistvá
chodkyně a 35letý muž byli nárazem odhoze-
ni do silničního příkopu, 24letá žena stačila
uskočit. Sražení chodci utrpěli lehká zranění,
z místa byli převezeni záchrannou službou do
krnovské nemocnice. Policisté naměřili řidiči

nejprve 2,29 a poté 2,17 promile alkoholu
v dechu, 0,79 promile bylo naměřeno také
sraženému chodci. Způsobená škoda na vo-
zidle činí okolo 30 tisíc Kč. Řidiči byl na mís-
tě zadržen řidičský průkaz.

Náklaďák skončil na střeše

Nehoda se stala 7. srpna o půl čtvrté ráno
v Malé Štáhli. Řidič nákladního vozidla Daf
jedoucí ve směru na Rýmařov dostal smyk
na mokré vozovce, narazil do svodidla a sjel
do potoka, kde se převrátil na střechu.
Celková škoda činí okolo 160 tisíc Kč.

Nechal peněženku v autě
a už je bez ní

Ve čtvrtek 9. srpna ráno zaparkoval majitel
vozu Mercedes Benz před chatou v Dolní
Moravici. V době jeho nepřítomnosti se do
auta vloupal zloděj a z boční přihrádky dve-
ří odcizil pánskou peněženku s finanční ho-
tovostí okolo 2 tisíc Kč a 80 euro, osobními
doklady a náhradním klíčem od poškozené-
ho vozidla. Celková škoda činí 6 tisíc Kč.

Vykradl trezor v rodinném domě
Rýmařovští policisté šetří případ vykradené-
ho rodinného domu na ulici Na Stráni.
Pachatel se dostal do domu bez užití násilí
někdy během července a začátku srpna. Jeho
kořistí se stala peněženka s finanční hotovos-
tí 1,5 tisíce Kč položená v obývacím pokoji
a především obsah uzamčeného příručního
trezoru, který ukrýval částku 24 tisíc Kč.

Cyklista při odbočování
vjel do dráhy motorce

35letý cyklista způsobil 15. srpna nehodu na
Potočné ulici ve Staré Vsi. Muž na horském
kole chtěl odbočit z hlavní silnice doleva, ale
přitom se nepřesvědčil, zda za ním stejným
směrem nejede jiné vozidlo. Ve chvíli, kdy
vybočil od pravého okraje komunikace, do
něj z boku narazil 29letý řidič na motocyklu
Honda. Po střetu oba upadli na komunikaci.

Fota: PČR Bruntál

-15-2012  22.8.2012 15:14  Stránka 9



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2012

10

Až do posledního řádného čísla
RH 23-2012 se budou na strán-
kách našeho čtrnáctideníku obje-
vovat fotografie historických de-
tailů z Rýmařova a okolních obcí.
Úkolem soutěžících je určit mís-
to, lokalitu, objekt, ulici nebo čís-
lo popisné domu, na kterém se fo-
tografovaný detail nachází. Sou-
těžní kupony vystřihněte a zašle-
te na adresu redakce: Rýmařov-

ský horizont, Bartákova 21, 795 01
Rýmařov nebo je můžete vhodit
do naší redakční schránky
u vchodu Střediska volného času
na Bartákově ulici 21, případně
zanechat na podatelně Městské-
ho úřadu v Rýmařově. Do soutě-
že se můžete zapojit kdykoliv.
Pozor! Přijímají se pouze vystři-
žené soutěžní kupony z novin, ni-
koliv jejich kopie nebo odpovědi

na volném listu papíru. Kupony
můžete zasílat jednotlivě nebo
všechny najednou do 10. ledna
2013. Jména výherců budou uve-
řejněna v prvním vydání Rýma-

řovského horizontu (01/2013) 
18. ledna 2013. Hodně štěstí
v soutěži přeje redakce RH!

Denně procházíme kolem nejrůzněj-

ších architektonic-

kých pozoruhodnos-

tí a kulturních pa-

mátek, historic-

kých detailů, fasci-

nujících fasádních

či dveřních orna-

mentů, unikátních

a originálních ko-

rouhviček, jež zde

zanechali mistři

stavitelé, řezbáři,

tesaři, sochaři nebo

umělečtí kováři.

V dnešní uspěchané

době jen stěží zasta-

víme svůj krok, po-

zvedneme hlavu

vzhůru a zamyslí-

me se například

nad tím, který 

umělec obdarovaný

fantazií dílo pro

další pokolení za-

nechal. Soutěž
připravil JiKo

Historické detaily 2012

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 7

Jméno a příjmení ....................................................................

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

Tel. kontakt ..............................................................................

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

.......................................................................................................✃

Na jízdním kole škoda nevznikla, na moto-
cyklu činí okolo 10 tisíc Kč. Řidič motocyk-
lu si měl stěžovat na bolesti ruky a hrudníku,
ale lékařské ošetření na místě odmítl.

Z domu odnesl vše kovové
Ve středu 15. srpna nahlásil 34letý majitel do-
mu v Rýmařově policistům z místního obvod-
ního oddělení krádež ve svém domě. Mělo k ní
dojít někdy v době od začátku července letoš-
ního roku do poloviny srpna. Pachatel z domu
odnesl 12 kovových zárubní a smaltovanou
vanu. Další vanu a keramický záchod při po-
kusu demontovat zcela zničil. Dále v každé
místnosti vytrhal ze zdi měděnou elektroinsta-
laci o celkové délce asi 14 metrů. Ze střechy

domu odnesl plechové pozinkované okapy
a kovový žebřík a ze zahrady u domu demon-
toval staré kovové oplocení. Svým činem způ-
sobil majiteli škodu okolo 23 tisíc Kč.

Za nehodu nemohl řidič

Dne 15. srpna odpoledne na Květné ulici
v Rýmařově havarovalo vozidlo VW Passat.
37letý řidič passatu při odbočení vpravo na-
jel předními koly na víko vodovodní šachty,
které se vzpříčilo a zarazilo zespodu do pod-
lahy vozu. Způsobená škoda dosáhla výše
110 tisíc Kč.

Odnesl tunu hliníku
Na Bruntálské ulici v Břidličné postrádají asi
tunu hliníkového odpadu, který byl slisován
do kostek. Pachatel materiál vynesl z objek-
tu pravděpodobně dírou v plotě. Poškozené
společnosti způsobil škodu okolo 48 tisíc Kč.

nprap. Mgr. Vlastimil Starzyk, por. Ing.
Ivana Křištofová, pprap. Pavla Welnová

Záchranáři v terénu

Muži selhalo srdce při sportování
Záchranná služba v sobotu 
11. srpna odpoledne zasahovala
v Horním Městě u muže, jemuž
selhalo srdce během sportování.
Událost byla operátorům ZZS
nahlášena ve čtrnáct hodin a na
místo byla ihned vyslána posád-
ka rychlé lékařské pomoci ze
stanoviště v Rýmařově.
Šestapadesátiletý muž náhle
zkolaboval při fotbale a zůstal
ležet v bezvědomí. Svědkové 
ihned přivolali záchranáře a po-
stiženému poskytli první pomoc.

Nepřímou srdeční masáž prová-
děli až do příjezdu posádky ZZS
a významně se tak podíleli
na jeho záchraně. Zdra-
votníci převzali vedení
resuscitace a pokračo-
vali v ní za použití pří-
strojové techniky a far-
mak. Lékař musel při-
stoupit k použití defibri-
lačních výbojů, posádka dále
prováděla masáž srdce. Po něko-
lika minutách se jim podařilo ob-
novit srdeční činnost a mohli

muže připravit k transportu do
zdravotnického zařízení. Pacient

se během ošetřování do-
konce probral k vědo-

mí.
Prvotní vyšetření lé-
kařem záchranné
služby svědčilo pro sr-

deční infarkt, nemocné-
ho bylo nutno dopravit do

specializovaného zdravotnické-
ho zařízení. Posádka jej proto
dopravila na heliport záchranné
služby v Bruntále, kde přistál vr-

tulník LZS. Letečtí záchranáři
muže šetrně transportovali do
Fakultní nemocnice v Ostravě-
Porubě a předali do péče lékařů
kardiologického centra. 
Právě v podobných případech je
kromě rychlého příjezdu záchra-
nářů k postiženému velmi důle-
žitá v prvních minutách od vzni-
ku obtíží také správně poskytnu-
tá laická pomoc, která může vý-
znamně přispět k záchraně ne-
mocného. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Foto: PČR Bruntál
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1970
Rekviem za dobré lidi

Vhodnější nadpis pro tento rok
mě opravdu nenapadá. Bylo to re-
kviem za všechny svědomité,
zodpovědné a pracovité lidi, kteří
pro město v minulosti hodně udě-
lali. Ovšem za svoji záslužnou
práci museli z odpovědných míst
odejít. Někteří na své funkce sami
rezignovali, jiní byli odvoláni.
Týkalo se to všech, kteří se v mi-
nulých dvou letech postavili za 
obrodný proces v naší republice
a chápali jej jako podmínku zlep-
šení politické i ekonomické situa-
ce, která byla nezbytnou nutností,
aby se náš vývoj obrátil správným
směrem k prosperitě a zkvalitnění
ekonomiky i politiky, abychom
nezaostávali a naopak se přibližo-
vali rozvíjejícím se zemím. To te-
dy byl, podle mého názoru, hlav-
ní smysl „Pražského jara 1968“.
Ovšem tzv. konsolidační proces
v celém státě tomu všemu učinil
konec. Rýmařov nebyl výjimkou.
Hybným orgánem všeho dění se-
dmdesátého roku byly stranické or-
ganizace. V Rýmařově tedy přede-
vším městský výbor KSČ. Nej-
dříve ovšem musel provést čistku
ve vlastních řadách. 18. dubna bylo
na plenární schůzi rozhodnuto sní-
žit počet členů MěV KSČ z 18 na
11. Dvanáct členů muselo odejít
a místo nich byl počet doplněn
o pět nových. Předsedou tohoto
„obrozeneckého“ výboru se stal
Bohumír Bednář. Pak následovaly
pohovory se všemi tehdejšími čle-
ny KSČ k výměně stranických prů-
kazů podle směrnic ÚV KSČ. Z os-
mi organizací řízených přímo MěV
KSČ byli dva předsedové odvolá-
ni, 40 členům bylo zrušeno členství
a 31 bylo z KSČ vyloučeno. 
U ostatních organizací KSČ ve
městě bylo 106 zrušeno členství
a 49 jich bylo vyloučeno. To byl za-

čátek. Pak následovaly čistky v dal-
ších orgánech. Na plenárním zase-
dání městského národního výboru
7. července bylo odvoláno celkem
11 poslanců. Pět z nich „pro pasivi-
tu a malý zájem o práci v MěNV“
a dalších šest bylo odvoláno pro
porušování politiky Národní fronty
podle zákona č. 117/69 Sb. Týkalo
se to Karla Sklenáře, Františka
Vychodila, Jaromíra Masopusta,
Bohumila Nováka, Jindry Musi-
lové a Vladimíra Tomka. Nic neby-
ly platné zásluhy třeba Karla
Sklenáře o rozvoj města v uplynu-
lých deseti letech, kdy byl předse-
dou MěNV, rozvíjející se bytová
výstavba, zvelebování města atd.
O tom se prostě mlčelo. Za jejich
záslužnou práci jim nikdo ani ne-
poděkoval. Vykopli je jako prašivé
ovce. Hlavně Karlu Sklenářovi
a Františku Vychodilovi se kladlo
za vinu, že hned po vstupu vojsk
Sovětské armády a dalších států

Varšavské smlouvy došlo ke strže-
ní sochy J. V. Stalina v parku na tří-
dě Hrdinů, došlo k rozpuštění vý-
boru pobočky Svazu českosloven-
sko-sovětského přátelství (SČSP)
a k její likvidaci, vysílala se výzva,
aby členové SČSP odhazovali své
legitimace do koše u MěNV, ná-

městí Míru se stalo Masarykovým
náměstím atd.
K podstatným změnám došlo i ve
složení rady MěNV. Z původních
poslanců zůstalo sedm, šest bylo
doplněno. Novým předsedou se
stal Jiří Toman, dosavadní za-
městnanec ONV v Bruntále. Jak
se později ukázalo, bylo to však to

nejlepší, co v tehdejší době bylo
možné. Pan Toman byl člověk od-
povědný a svědomitý, pečoval
o to, aby Rýmařov nestagnoval
a dále se rozvíjel. Rovněž jeho
vztah k lidem byl dobrý.
Další velmi postiženou oblastí ve
městě bylo školství. K 15. březnu
byl z funkce ředitele 2. ZŠ odvo-
lán František Vychodil, necelý rok
před odchodem do důchodu, a byl
přeložen jako učitel do Staré Vsi.
Dovršením 60. roku musel oka-
mžitě odejít, nemohl ani dokončit
školní rok. K 1. září 1970 došlo
k velkým personálním změnám
na obou základních školách. 
Z 1. ZŠ bylo přeloženo devět uči-
telů a z 2. ZŠ dokonce deset.
Většinou si navzájem vyměnili
místa. Údajným důvodem této
změny bylo, aby na obou školách
byla dána záruka „správného“ vý-

chovného působení na žáky. 
V 1. ZŠ zůstali téměř všichni stra-
níci i nadále členy KSČ, na 2. ZŠ
s výjimkou školníka ani jediný.
A ještě jeden detail k tomuto fak-
tu. Do konceptu kronikářského
záznamu jsem mimo jiné napsal:
„Protože situaci ve školství dobře
znám, domnívám se, že změny
v tak velkém rozsahu nebyly nut-
né.“ Jenže při schvalování kon-
ceptu byla tato věta škrtnuta a do
čistopisu se nesměla napsat. Na 
ostatních školách byly změny mi-
nimální nebo žádné.
Vedoucí pracovníci však byli od-
voláváni i na jiných pracovištích,
v organizacích nebo zájmových
seskupeních. Při jmenování no-
vých vedoucích bylo vždy nejdů-
ležitější politické stanovisko. Kdo
i nadále zastával názor, že zásah
„spojeneckých vojsk“ v roce 1968
byl nesprávný, neměl šanci.
Divadelní soubor Mahen připravil
po prázdninách divadelní hru
Mistr ostrého meče, která pojed-
návala o opovrhovaném katovi,
který však, jak se ukázalo, dělal
pro lidi mnoho prospěšné práce
jako výborný „zdravotník“. Lidé
i měšťané si ho proto začali vážit
a přijali jej mezi sebe. Ovšem po-
litickými činiteli města byla hra
odsouzena, protože roli kata hrál
František Vychodil a oni v ní vi-
děli určitou alegorii.
Závěrem už jen jedna zmínka
o počasí. Ve dnech 26. až 28. úno-
ra přišla velmi silná sněhová váni-
ce a mnohé obce byly spoustami
sněhu zcela odříznuty od svého 
okolí. Od 26. února až do 2. břez-
na nejezdily mezi Rýmařovem
a Valšovem žádné vlaky.
A tím končím rekviem roku 1970. 

Vratislav Konečný, kronikář

Stavební práce OKAL 1970

Mototechna na Revoluční ulici

Hostinec Na Růžku Fota: archiv městského muzea
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Můj šálek čaje

Leonid Pantělejev: Čestné slovo
Můj šálek čaje v literatuře? To
není zrovna jednoduchá otázka,
protože pro mě je to „můj šálek
černé, silné, dobré kávy“, a tak
musím začít černě - NEVÍM!
Nevím, která kniha mě nejvíce
oslovila nebo na mě měla největ-
ší vliv, která kniha se mi nejvíce
líbila. Jsem totiž polykač příbě-
hů, proto čtu a věnuji knize čas.
Příběh musí být pro mě napína-
vý, musí mít zajímavý, svižný
děj, jak se dnes říká, musí být
akční. Ale pozor, ne krvavý!
Doba, kdy se příběh odehrává,
kudrlinky a popis osob nebo pro-
středí jsou pro mě druhotné.
Naopak čím méně popisu, tím
více prostoru pro mou fantazii
a možnost si celkový obraz do-
kreslit. Z tohoto důvodu je pro
mě filmové zpracování knihy,
kterou jsem četla, většinou zkla-
máním. Film je odrazem před-
stavivosti režiséra a příběh bývá
často hrubě otesán nebo přizpů-
soben požadavkům úspěšného
prodeje.

PROTO RÁDA ČTU! A také
proto, že mi kdysi dávno, asi ve
čtvrté třídě, půjčil můj spolužák
knihu sovětského autora Leo-
nida Pantělejeva Čestné slovo
(vydání z roku 1962). Je to kniha
povídek o pionýrech, kteří po-
máhají slabším spolužákům
a starým lidem a pro které je da-
né čestné slovo víc než vlastní
prospěch. Pro kamaráda by šli
světa kraj. Děti v této knize zaží-
valy spoustu dobrodružství, aniž
překročily hranice města, ve kte-
rém žily.
Je trochu paradoxní, že mě ke
čtení přivedla právě tahle kníž-
ka, ale v podstatě není důležité,
jak kvalitní knihu z hlediska do-
by a politické situace dítě čte,
protože i dnes je dětská duše ne-
vinná a touží po napětí a klad-
ném příkladu. Když jsem spolu-
žákovi knihu vrátila, ihned jsem
si půjčila knihu další a tak to po-
kračuje dodnes.
V době, kdy se někteří autoři ne-
směli vydávat, jsem prožila do-

brodružství při shánění knih au-
torů Mňačka, Kundery, Škvo-
reckého, Vaculíka, Muchy z dob,
než byli zakázáni. Například
Švandrlíkovy Černé barony
jsem četla opsané vojáky z povo-
lání na psacím stroji. Čtení to
bylo útrpné, plné hrubých chyb,
ale stálo zato. Také se dá za-
vzpomínat na dobu, kdy každý
rok před Vánocemi vycházel
Vladimír Páral a na knihu se stá-
la před obchodem fronta. Ale
bez Párala bych měla neúplné
Vánoce.
Možná právě to dobrodružství,
které je možné s knihou zažít,
je můj šálek čaje. Chytání bílé
velryby s Páralem, život ve sta-
rém Římě a nástup křesťanství
podle Sienkiewicze, cestování
po starém Orientu s Egypťanem
Sinuhetem, boje druhé světové
války v Savojských Alpách
s Pluhařem, návštěva Afghá-
nistánu se Štětinou, Paříže
s Remarquem... A vůbec nej-
lepší je při skutečném cestová-

ní navštívit místa, o kterých
jsme četli, přečtený příběh si
připomenout a zážitek z cesto-
vání si tímto znásobit. Dopo-
ručuji!
Říká se, že děti dnes nečtou.
Nevím. Možná nemají důvod
číst, protože dobrodružství za-
žívají jinde, třeba s počítačem.
Je možné, že nemají spolužáka
nebo učitele, který by jim půjčil
knihu, která je bude bavit.
Většina dětí nejspíš jen neví, že
největší dobrodružství je to,
které zažijí ve vlastní fantazii,
a že kniha je k tomu dobrá ces-
ta. Jednou z možností je ve ško-
lách čtení knížek zakázat a nu-
tit děti do počítačů, nařídit po-
vinné sledování pořadů ne-
vhodných pro děti v televizi
a byl by v tom čert, kdyby děti
nezačaly číst. Na cestě k hledá-
ní svého šálku čaje někdy po-
třebujeme pomocnou ruku. Můj
šálek čaje je jednoduše napína-
vá kniha! 

Anežka Přikrylová

Úsměvně

Bohúšú, pospěš!!
Bolek Polívka je milovníkem paštik,
Miroslavu Donutilovi konečně fungují klou-
by, Karel Gott má čaje rád, Jan Kraus se drží
minerální vody, superman Jágr rozváží piz-
zu...

Televizní reklama je pro mě něčím nepochopi-
telným. Přerušuje pořad, který jsem si sama vy-
brala, detektivku, talk show, historický film,
přísernou reality show, při níž bych vraždila za
trapnost soutěžících. Ta reklama mě vytrhne

z atmosféry děje, pomalu zapomí-
nám, co jsem sledovala. Většinou
mě reklamy a slogany naštvou.
Výjimečně pobaví. A potom za-
slechnu venku, na ulici, v rozho-
voru dvou babek: „Modafen -
chřipka z těla ven; jdu si to kou-
pit.“ A fotbalisti jdoucí po trénin-
ku na žbrďůlek volají na kamará-
da: „Bohúšú, pospěš!!“
Schválně, pamatujete si třeba
tyhle?
Azurit je všude tam, kde je krás-
ně měkoučko
Kočky by kupovaly Whiskas
I muži mají své dny
Pivo v každém pivu
Vy zíráte, my zíráme
Chráníme vaše sny
Aby bílá bílá byla
Go, Ježíšku, go!
Postaráte se nám o Bobíka?
Bóbika.
Ne, ne, já už ho vidím!
Když ji miluješ, není co řešit
Otočit, olíznout, omlékovat

Takové to domácí žvýkání
Asi jinej gang, co?
Smrdí, smrdí, to to smrdí!
Teď si dáme Deli
Když musíš, tak musíš
Ó, Lanza mia, ó Lanza má
To je máslíčko!
Na zem sklouzla z mléka kouzla
Zde jsem člověkem
Maminko, až to budu natírat příště, vy už tu
nebudete
Dej si pauzu, dej si Kit Kat
Aby váš motor skvěle shell
Pivo mají dobrý, ale ten vrchní je nějakej
divnej
Řešení vašeho bydlení
Lev na vaší straně ve světě financí
Mattoni už není
Když nevíte coby, najdete to v OBI
Protože vy za to stojíte
Mistr Proper čistí čistě, že se sami vidíte
Pro muže to nejlepší
Image je na nic, následuj instinkt
Nevaž se, odvaž se

Nedá se nic dělat. Budeme vonět za všech 
okolností s Jitkou Čvančarovou, a když se
zadaří, kávu s noblesou a grácií nám nabídne
George Clooney. Reklama a její slogany...
Tak kupujme a užívejme si! Ať penízky cin-
kají! Si

Ilustrační foto
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Jazzclub

Skatastrofu letos ovládl cirkus zvaný Pitocha
Třebaže se sedmičce připisuje
přívlastek „šťastná“, nemusí to
platit pokaždé. Letošní sedmý
ročník hudebního festivalu Rý-
mařovská Skatastrofa (11. 8.)
provázela spíš smůla. Nejdřív
vypadla z programu hlavní hvěz-
da, pražská psychobilly kapela
Green Monster, a po ní další tři
účinkující. Výpadek čtyř polo-
žek na playlistu se organizáto-
rům ze Střediska volného času
Rýmařov podařilo částečně na-
hradit a absence hudební celebri-
ty nakonec umožnila vyniknout
méně slavným kapelám, které si
svůj „vysílací“ čas skvěle užily.
Druhým protivenstvím, které
Skatastrofu poznamenalo, bylo
nevlídné počasí. Open air festi-
valy jsou v tomto ohledu odká-
zány skutečně jen na štěstí, a to
bylo letos podobně skoupé jako
při loňském ročníku. Po vcelku
příjemných teplotách v týdnu se
na sobotu zatáhlo, bylo chladno
a přeháňky, slunce se ukázalo
teprve v neděli, při úklidu festi-
valového areálu. Ani počasí však
neodradilo milovníky ska, reg-

gae, punku a spřízněných žánrů,
kterých se v areálu zahrady
Hedvy sešlo kolem dvou set.
Někteří z nich se zahřívali hor-
kým čajem, většina tancem, déšť
nedéšť, zima nezima.
Program sedmého ročníku
Rýmařovské Skatastrofy, která
je věnována památce muzikanta
Davida Bednára, nakonec vypl-
nily zčásti domácí kapely. Ty se
ujaly méně atraktivního odpo-
ledního času, kdy se areál teprve
zaplňoval posluchači. Na úvod si
po nedávné premiéře na Pres-
tigefestu zopakoval své vystou-
pení ve stylu grunge nováček
místní scény The Brave Slave,
následovaný druhým zástupcem
domácích muzikantů Key
Features. Poslední položkou
z místních zdrojů byl Djembe-
gang SVČ Rýmařov, skupinka
mladých bubeníků pod vedením
Michala Fidlera.
Další program už patřil hostům.
Z Bruntálu se dostavila skapun-
ková kapela Another Chance se
skočnými, byť „neveselými“
skladbami, kterou po technické

pauze vystřídal o něco optimis-
tičtější španělský sound holešov-
ských Los Perdidos a posléze
popolštěný gellnerovský reper-
toár karvinských Allskapone’s.
Během jejich produkce se odpo-
ledne pozvolna přetavilo v pod-
večer, ve finále přišla průtrž
mračen, které odolali jen nejotr-
lejší tanečníci, ale udržela se na-
štěstí jen na dobu výměny apará-
tu pro následující kapelu a nut-
ného odpočinku a občerstvení
publika.
Hlavní večerní čas patřil ústec-
koorlické kapele Pitocha. Ta se
představila už na Skatastrofě
přede dvěma lety, kdy se posta-
rala o úlohu festivalového pře-
kvapení. Na svou tehdejší cir-
kusovou show navázala i tento-
krát. Frontman a zpěvák Remy,
původem z Dijonu, v klaun-
ském převleku opět skákal po
pódiu jako čertík z krabičky,
pobíhal mezi posluchači pod je-
vištěm, předváděl roztodivné
mimické i pantomimické kejkle,
rozdával balónky a banány a vů-
bec divočil. Pitocha je zkrátka
ryze festivalová kapela, která se

postará o muziku i o estrádu.
O poznání sofistikovanější pro-
dukci připravila pro fanoušky
osmičlenná ska kapela Tatroska
z Kopřivnice. Ani ona nevystou-
pila na Skatastrofě poprvé a opět
předvedla, že přes očividné mlá-
dí svých členů patří k tomu nej-
kvalitnějšímu, co v daném žánru
nabízí přinejmenším Morava.
Precizně zahraný, melodický,
vtipný repertoár, klasika, která
potěší pravověrné skáčkaře.
Jako poslední se s půlnocí na pó-
dium vyhoupl Svatý Jidáš, zdo-
mácnělý bratrušovský band, ne-
odmyslitelný účastník řady hu-
debních akcí v Rýmařově.
Naložil svým fanouškům, tančí-
cím a zpívajícím do poslední
chvíle, výživnou porci muziky
a dovedl festival do finále.
S Rýmařovskou Skatastrofou
2012 letním hudebním festiva-
lům pod otevřeným nebem od-
zvonilo, muzice jako takové ale
určitě ne. Na fanoušky čekají
menší koncerty venku i v klu-
bech, vystoupení alternativních
žánrů i hudebních celebrit. Stačí
sledovat plakáty. ZN

Pitocha

Los Perdidos
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Kristýna Egidová ...................................................... Rýmařov
Eliška Lašáková ........................................................ Rýmařov
Sára Bednářová ......................................................... Rýmařov
Damián Köhler ......................................................... Rýmařov
Agáta Rešková .......................................................... Rýmařov
Jakub Čamek ............................................................ Rýmařov
Matyáš Novák ........................................................... Rýmařov
Sára Romofová ......................................................... Horní Město
Patrik Romof ............................................................. Horní Město
David Haberhauer ..................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Zdeněk Beran - Rýmařov ................................................... 80 let
Svatopluk Podaný - Rýmařov ............................................ 80 let
Margita Horelicová - Rýmařov .......................................... 80 let
Romana Okénková - Rýmařov ........................................... 81 let
Růžena Schollerová - Rýmařov .......................................... 81 let
Helena Juračková - Rýmařov ............................................. 82 let
Marie Orságová - Rýmařov ................................................ 82 let
Jaroslav Jahn - Rýmařov .................................................... 82 let
Anastazie Haníková - Rýmařov .......................................... 83 let
Jaroslav Nejedlý - Rýmařov ............................................... 85 let
Marie Furišová - Rýmařov ................................................. 85 let
Klára Zbořilová - Rýmařov ................................................ 85 let
Ludmila Vánská - Rýmařov ............................................... 86 let
Karel Hanuš - Rýmařov ..................................................... 87 let
Anna Lukovská - Rýmařov ................................................ 88 let
Ludmila Rechtoriková - Jamartice ..................................... 93 let
Ludmila Koňaříková - Rýmařov ........................................ 94 let

Rozloučili jsme se
Ladislav Maňas - Malá Morávka ....................................... 1949
Josef Šustr - Janovice ........................................................ 1953
Emilie Blablová - Rýmařov .............................................. 1919
Jiří Grepl - Rýmařov .......................................................... 1939
Miroslav Škrabal - Rýmařov ............................................. 1949
Emilie Zobalová - Rýmařov .............................................. 1942
František Lipka - Rýmařov ............................................... 1953
Isolda Ondrašíková - Dolní Moravice ............................... 1932
Ernestina Bittalová - Žďárský Potok ................................. 1924
František Režný - Rýmařov ............................................... 1951

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Plavání pro veřejnost v září
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 20.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

Krytý bazén Břidličná

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30.

Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání ve 13.30 od prodejny H+H na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2012 (každý lichý týden v úterý):

11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

Zajímavosti z přírody

Janovičtí čápi
Snad každý obyvatel Rýmařova a přilehlého
okolí ví, kde se nachází jediné zdejší hnízdo
čápa bílého (Ciconia ciconia). Už několik let
je jím tradiční místo na komíně v areálu dří-
vější špulkárny v Janovicích. V letošním ro-
ce čápi opět zahnízdili a úspěšně vyvedli tři
mláďata.
Někdo by se mohl zeptat, jestli jim nemohly
vadit probíhající práce v prostorách pod
hnízdem, kde vzniká nový sportovně-rela-
xační areál. Pokud čápi hnízdí takto vysoko
na komíně, tak je to, co se děje pod hnízdem,
celkem nezajímá. Vadil by jim pohyb v úrov-
ni hnízda, a to se při stavebních pracích ne-
dělo.
Naše hnízdo je v rámci celé České republiky

kuriózní v tom, že patří mezi nejvýše polo-
žené, co se nadmořské výšky týče (kolem
600 m n. m.). Nejvýše položené hnízdo v na-
dmořské výšce 800 m se pak nachází na
Šumavě.
Naše letošní mláďata koncem srpna odlétnou
spolu s rodiči do zimoviště v tropické Africe
a zpět se vrátí za dva až tři roky, po dosažení
pohlavní dospělosti.
A ještě jedna čapí zajímavost z našeho okolí:
Začátkem srpna se na loukách mezi
Bruntálem a Valšovem nacházelo 88 čápů bí-
lých. Jednalo se o nespárované jedince, kteří
nehnízdí a potulují se po okolí. 

Foto a text:
Ing. Miroslav Glacner
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý tou-

hou změnit postel. Charles Baudelaire
Známá i neznámá výročí

23. 8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky, sla-
ví se od roku 1998 ve výroční den vypuknutí povstání
otroků v Santo Domingu v roce 1791 (UNESCO)

27. 8. 1882 nar. Jaroslav Křička, skladatel a sbormistr (zemř. 23. 1.
1969) - 130. výročí narození

29. 8. 1632 nar. John Locke, anglický filosof (zemř. 28. 10. 1703)
- 380. výročí narození

29. 8. 1862 nar. Maurice Maeterlinck, belgický spisovatel píšící
francouzsky, nositel Nobelovy ceny (zemř. 6. 5. 1949) 
- 150. výročí narození

30. 8. 1797 nar. Mary Shelley, anglická prozaička, autorka
Frankensteina (zemř. 1. 2. 1851) - 215. výročí narození

31. 8. 1802 zemř. Václav Fortunát Durych, jazykovědec, průkop-
ník slavistiky (nar. 28. 9. 1735) - 210. výročí úmrtí

31. 8. 1867 zemř. Charles Baudelaire, francouzský spisovatel
a kritik (nar. 9. 4. 1821) - 145. výročí úmrtí

31. 8. 1967 zemř. Ilja Grigorjevič Erenburg, ruský prozaik a pub-
licista (nar. 27. 1. 1891) - 45. výročí úmrtí

1. 9. Světový den míru, od roku 1959 (OSN)
1. 9. 1872 nar. Leopold Bauer, architekt a teoretik (zemř. 7. 10.

1938) - 140. výročí narození
2. 9. 1937 zemř. Pierre Fredi baron de Coubertin, francouzský

filosof, historik, iniciátor obnovení olympijských her
(nar. 1. 1. 1863) - 75. výročí úmrtí

4. 9. 1847 zemř. František Vladislav Hek, národní buditel, skla-
datel a spisovatel (nar. 11. 4. 1769) - 165. výročí úmrtí

4. 9. 1907 zemř. Edvard Grieg, norský skladatel (nar. 15. 6.
1843) - 105. výročí úmrtí

5. 9. 1857 zemř. Auguste Comte, francouzský filosof a sociolog
(nar. 19. 1. 1798) - 155. výročí úmrtí

6. 9. 1907 zemř. Sully Prudhomme, vl. jm. René Francois
Armand P., francouzský spisovatel, nositel Nobelovy
ceny (nar. 16. 3. 1839) - 105. výročí úmrtí
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Městská knihovna

Irena Šindlářová - průvodkyně světem tajemných příběhů
Letní sezóna na janovickém zámku
v rámci projektu Vivat historia po-
kraãovala ve ãtvrtek 2. srpna auto-
rsk˘m ãtením z knih Ireny ·indlá-
fiové.
„Nejsem žádný herec s dokona-
lou dikcí a přednesem, proto mi
prosím promiňte nedokonalost
mého projevu,“ řekla autorka na
úvod svého vystoupení, pro kte-
ré si připravila hned několik pří-
běhů ze svých známých i méně

známých knih. K jejím oblíbe-
ným knihám patří prvotina Soví
král s pověstmi ze Sovinecka.
Příběhem s názvem Kouzelné
parohy z této knihy zahájila
Irena Šindlářová večer na jano-
vickém zámku. Ten jako by v tu
chvíli nasál tajemno příběhů, 
umocněné plápolajícími svícemi
podél chodeb od vstupu až do
bývalé zámecké knihovny.
Z Průvodce po tajemstvích hradů

Irena Šindlářová vybrala dvě po-
vídky - Rabštejn v pověstech
a Sovinec v pověstech. Autorské
čtení pokračovalo z méně známé
knihy Tepny krajiny - I. díl, ve
které Irena Šindlářová společně
s kolegou z olomouckého rozhla-
su Miroslavem Kobzou popisuje
putování podél řek za památka-
mi, přírodou a lidmi Olomouc-
kého kraje. V roce 2007 vyšel ta-
ké druhý díl s názvem Řeky
Moravskoslezského kraje.
Pomyslný kruh bezmála devade-
sátiminutového setkání s rodač-
kou z Olomouce se uzavřel mys-
tickým příběhem o Barbaře
Springerové z Dětřichova nad
Bystřicí, opět z knižní prvotiny
Soví král. „Příběhů, které by stá-
ly za připomenutí, by bylo daleko
více, ale bohužel můj hlasový
fond už více nezvládne,“ řekla
v závěru autorského čtení spiso-
vatelka, která se začala věnovat

literární tvorbě po letech zaměst-
nání jako obchodní cestující, te-
rapeutka v psychiatrické léčebně
nebo odborná referentka v Čes-
kém fondu výtvarných umění.
Báseň Modlitba, kterou autorka
přednesla ve finále literárního
večera, měla silný emocionální
náboj a vytvořila pomyslnou teč-
ku za dalším pořadem letní zá-
mecké sezóny v Janovicích. 
Irena Šindlářová se vedle beletrie
a poezie věnuje i psaní článků
a historických publikací o ději-
nách moravských obcí, např.
Dětřichova nad Bystřicí, Doma-
šova u Šternberka, Pohořan,
Ondřejova nebo Huzové. Při prá-
ci na tématech z etnografie a re-
gionální historie spolupracuje
s Českým rozhlasem a před třemi
lety přijala výzvu České televize
na zpracování scénáře, který
v současné době dokončuje.

JiKo

Nové stránky městské knihovny
Městská knihovna Rýmařov upozorňuje na
změnu své internetové adresy. Nové stránky
můžete navštívit na http://www.knihovnary-
marov.cz/.
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Kilometry čar Jaroslava Vacla
Na srpen připravilo sdružení
Octopus prezentaci olomouckého
kreslíře Jaroslava Vacla. Výstavu
zahájila v pátek 27. července ver-
nisáž za autorovy účasti a hudeb-
ního doprovodu kapely 5 kg
ubrusu v instrumentální sestavě.
Jaroslav Vacl, výtvarník, mimo
jiné spolupracovník konceptua-
listy Václava Stratila, underg-
roundový hudebník, dosud účin-

kující v kapele Traviny Jas,
a v neposlední řadě nakladatel
(Votobia), představil ve velkém
sále Galerie Octopus výběr vel-
koformátových kreseb z let 2007
až 2011. Abstraktní kresby me-
ditativního rázu autor charakteri-
zoval příhodně jako „obraz mojí
duševní hravosti“. Každý z roz-
měrných výkresů představuje 
ukázku dobrodružné cesty do vý-

tvarníkova podvědomí, vedoucí
po kilometrech čar od prvotního
nápadu až do netušených končin.
„Jsem jenom manuální pracov-
ník,“ popisuje s nadsázkou
Jaroslav Vacl svůj tvůrčí postup,
„věci vznikají v delším čase, tak-
že jsou pracné, ale mě to baví.“
Kreslíř, který si nemůže pomoci
rozmáchlým pohybem štětce,
vytváří složité abstraktní struk-
tury pomocí jednotlivých linek,
trpělivě je řadí jednu podél dru-
hé a vrství na sebe, splétá v geo-
metrické i nepravidelné obrazce,
spirály nebo vrstevnice. Na po-
čátku stojí první motiv a na kon-
ci výsledek, který ani autor sám
předem nezná a který se mu sám
nabízí „za odměnu“. Kresba
vzniká i týdny a podle Vacla má
až terapeutický efekt.
Stejně podstatný jako moment
počátku je i okamžik konce, kdy
si výtvarník řekne: dost! Některé
kresby tak zůstávají vzdušné
a subtilní, jiné jsou naopak tem-

né a koncentrované, nechávají
jen místy ve změti čar prosvit-
nout čistý papír a umožní mu vy-
tvořit samostatný obrazec.
Někdy se během tvoření papír
prodře, roztrhne nebo zmačká:
„To k tomu patří. Člověk musí
mít odvahu obraz třeba polít
barvou nebo podupat,“ vysvět-
luje Jaroslav Vacl.
Kresby barevnými propiskami,
fixy nebo černou tuší působí ji-
nak zblízka a jinak z odstupu.
Zatímco z větší dálky je zřetelná
hlavní struktura, někde připomí-
nající dělení buněk nebo husté
křížení dálnic, při detailním po-
hledu divák očima proniká do
hloubky složitě zvrstvených li-
nií. Podobně jako je každá hmot-
ná věc tvořená z miliard elemen-
tů, seskupených dle pevných
pravidel, i nehmotné představy
se na Vaclových kresbách odha-
lují ve své podstatě, složené
z nesčetných drobných částeček
imaginace. ZN

Koncerty v kapli V Lipkách lákají na starou i soudobou hudbu
V prÛbûhu letních prázdnin byla ba-
rokní kaple V Lipkách otevfiena ve-
fiejnosti nejen ke komentovan˘m
prohlídkám, ale také coby dûji‰tû
koncertÛ. Ve ãtvrtek 26. ãervence
pozvalo r˘mafiovské muzeum poslu-
chaãe váÏné hudby na koncert var-
hanice Jany Havlíãkové a flétnisty
Tomá‰e Pelikána, o dva t˘dny pozdû-
ji, ve ãtvrtek 9. srpna, na vystoupe-
ní chrámového sboru Bernardini.
Při recitálu Jany Havlíčkové,
hráčky na varhany, klavír a cem-
balo ze Dvora Králové, se roze-
zněl majestátní zvuk královské-
ho nástroje, který vyvažoval
subtilní hlas flétny v podání
Tomáše Pelikána. Dvojice se
představila v sólových i společ-
ných skladbách především ba-

rokních a klasicistních mistrů.
Zazněl například Händelův
Slavnostní pochod z oratoria
Juda Makabejský, Ave verum
corpus Wolfganga Amadea
Mozarta, Bachovo Preludium
C dur, ale i díla českých sklada-
telů, Adama Michny nebo Jana
Křtitele Vaňhala.
Jana Havlíčková, absolventka
Akademie múzických umění
v Praze, se vedle soukromého
vyučování věnuje především
koncertování. Vystoupila napří-
klad v pražské Loretě, ve Zlaté
Koruně u Českého Krumlova
nebo v Grandhotelu Pupp
v Karlových Varech, v našem re-
gionu např. v Karlově Studánce.
Na otázku, jak se jí hrálo na var-

hany v kapli V Lipkách, odpově-
děla s úsměvem: „Dobrý.
Varhany jsou rozladěné, ale
mohlo to být horší. Je tu ale
krásná akustika.“
V tom se s ní shodl i její kolega,
flétnista Tomáš Pelikán, absol-
vent pražské konzervatoře. Ten
svůj profesní život zasvětil práci
s mladými hudebníky, ať při vý-
uce na ZUŠ ve Vraném nad
Vltavou nebo jako předseda
správní rady Nadačního fondu
na podporu vážné hudby.
„Smyslem fondu je podporovat
mladé umělce při studiu v zahra-
ničí. V současnosti máme na
prestižních zahraničních školách
dvacet stipendistů,“ upřesnil
Tomáš Pelikán. Vedle pedago-

gické činnosti několikrát ročně
koncertuje, vystoupil například
na Dnech soudobé hudby
v Rudolfinu. Před třemi lety se
při benefičním koncertu na zá-
chranu varhan v Ratajích nad
Sázavou setkal s Janou
Havlíčkovou, s níž od té doby
vystupuje pravidelně.
Druhým koncertem v kapli
V Lipkách se před rýmařovské
posluchače vrátil smíšený pěvec-
ký sbor Bernardini z Břidličné,
který společně vedou sbormistry-
ně Bernardina Mereďová a jako
umělecká vedoucí její dcera, so-
pranistka Lenka Kawa. Dva-
advacetičlenný soubor, který
vznikl v roce 1994 pro účely li-
turgického zpěvu při bohosluž-

Bernardini
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Zeil am Main, Rýmařov vzdálený 704 km
Zeil nad Mohanem, městečko le-
žící na severu spolkové země
Bavorsko v regionu Dolní Fran-
ky, se o posledním červencovém
víkendu zahalil do vlajek, na kte-
rých vévodil zlatý vlk prostřelený
šípem v modrém poli. Heraldik
by si sice povšiml, že rýmařovský
vlk „skáče“ na opačnou stranu,
i tak by si ale našinec mohl připa-
dat jako v Rýmařově, jen s tím
rozdílem, že z města není výhled
na Praděd, ale na do daleka se
táhnoucí vinohrady.
Co mají města Zeil a Rýmařov
společného? Není to evropská
spolupráce v rámci projektu part-
nerských měst, nýbrž zdejší ko-
munita Rýmařovanů žijící zde od
konce druhé světové války. Do
městečka, které ještě v roce 1939
mělo cca 3500 obyvatel, přišlo po
roce 1945 něco přes 1000 vysíd-
lenců a uprchlíků, ze dvou třetin
z rýmařovského okresu, odkud
byli na základě spojeneckých do-
hod jako německé obyvatelstvo
odsunuti. Zeil tak získal přibližně
pětinu obyvatel pocházejících
z Rýmařova. Katolické Bavorsko
jako takové pojalo po válce přes
milion odsunutých Němců z Čes-
koslovenska. Ti, i když se velmi
rychle integrovali do společnosti,
nezapomněli, odkud pocházejí
nebo pocházeli jejich rodiče - ne-
zapomněli na tradice.
Jednou z hlavních religiózně-spo-
lečenských akcí katolických
Rýmařovanů bývala pouť. Ani
dnes, přestože od odchodu ze sta-

ré vlasti uběhlo 67 let, neopomí-
nají vzdát dřívější Rýmařované
díky sv. Anně, jež podle tradice
měla zachránit Rýmařov před
morovou ranou. Na děkovné ce-
duli, která byla umístěna na čest-
ném místě vedle radnice, si kro-
mě poděkování sv. Anně pozorný
návštěvník nemohl nevšimnout
vyobrazení kaple V Lipkách 
a erbu s vlkem. Tradice děkovné
poutě pokračovala i v novém do-
mově, jen jejím cílem nebyla již
kaple V Lipkách, ale Zeiler
Käppele, vyjímající se na strmém
kopci nad městem.
Letošní tradiční pouť v Zeilu byla
ozvláštněna otevřením muzea, či
spíše dokumentačního centra, tý-
kajícího se rýmařovského okresu
a odsunu Němců z něj. „Treff-
punkt Heimat“, jak se toto doku-
mentační centrum nazývá, je 
umístěno ve spodní části „Zeiler
Hexenturm“, zeilského muzea
čarodějnických procesů, které se
nachází v tzv. Hexenturm (Čaro-
dějnické věži), pozůstatku měst-
ských hradeb a obranného systé-
mu brány. Pro dokumentační
centrum „Treffpunkt Heimat“
jsou vyhrazeny dvě místnosti, ve
kterých jsou umístěny panely
a písemnosti dokumentující nejen
odsun a příchod vysídlenců do
Zeilu, ale i jejich integraci v nové
vlasti. Kromě dokumentů, knih
a doprovodných textů lze ve vitrí-
nách zhlédnout kroje, devocioná-
le i předměty denní potřeby.
Zajímavou perličkou pro milov-

níka historie je složka s podrob-
nými plány obcí rýmařovského 
okresu. Ke každému z nich je při-
pojen i jmenný seznam majitelů
toho či onoho domu v dané obci.
Dokumentační centrum bylo
slavnostně otevřeno v sobotu 
28. července. Kromě současného
starosty Zeilu Tomase Stadel-
manna a dalších otevíral centrum
i jeho duchovní otec a vedoucí pro-
jektu, exstarosta města Christoph
Winkler. Ten také promluvil na
slavnostním večeru pořádaném
k této události. Ve své řeči, která
byla doplněna o obrazový materi-
ál a dokumenty, připomenul his-
torii, která vedla k odsunům, ná-
sledné odsunutí Němců a dobu,
kdy tito lidé přicházeli do
Německa a Zeilu. Také připome-
nul 40 let trvající Patenschaft
(kmotrovství), jejž přijal Zeil nad
sdruženími Rýmařovanů v Ně-
mecku. V této souvislosti se zmí-
nil o spolupráci se současným
Rýmařovem, jejímž dokladem
byla i delegace z našeho města.
Za Rýmařov pak vystoupil
a přednesl pozdravnou řeč Ing.
Pavel Kolář. Na závěr všem pří-
tomným poděkoval starosta
Tomas Stadelmann a tím bylo 
otevření dokumentačního centra
a slavnostní večer ukončen.
V neděli 29. července proběhla
připomínaná děkovná pouť
k Zeiler Käppele. Pod širým ne-
bem proběhla mše zpestřená ně-
kolika přeháňkami. I před Zeiler
Käppele vlál prapor s rýmařov-

ským vlkem, který tak dočasně
nahradil zeilského černého lva ve
zlatém poli.
Přiznám se, že mě zajímalo, jak
vnímají původní obyvatelé Zeilu,
že má v jejich městě oslavy zcela
jiné město. Příliš jsem si nedoká-
zal představit, jak by se lidé u nás
dívali na situaci, kdy by případní
čeští utečenci například z rumun-
ského Banátu na víkend „ovládli“
město a vyvěsili své prapory. Ptal
jsem se proto bývalého starosty
Zeilu Christopha Winklera, jak
probíhala integrace Rýmařovanů
a ostatních přistěhovalců z ČSR
a jak je možné, že to původním
Zeilanům nevadí. Odpověděl mi
velmi jednoduše: „Prostě to tak
muselo být.“ Přiblížil nám situaci
po válce v Německu jako těžkou
dobu, která scelila rodiny lidí
z Zeilu i Rýmařova, jež bydlely
pohromadě; všichni dohromady
taky pracovali, bavili se apod.
Místní nepohlíželi na příchozí
Rýmařovany jako na přivandro-
valce, kteří hodlají zaplevelit je-
jich město, ale jako na potenciál,
který pomůže jejich městu znovu
se postavit na nohy; jako na další
ruce, jež se přidají k práci na ob-
nově zničené země.
Jak se říká, všechno zlé je pro ně-
co dobré, a my se můžeme doha-
dovat, zda by se v těžké době ta-
ké u našich lidí projevilo to dob-
ré, jako u obyvatel Zeilu a ně-
meckých Rýmařovanů. 

Fota a text: Martin Samson,
Městské muzeum Rýmařov

bách, svou úrovní i repertoárem
výrazně překračuje meze chrá-
mového sboru z malého města.
Bernardini se věnují interpretaci
nejen duchovních písní starých
mistrů, ale i soudobé hudby, spi-
rituálů a tradicionálů nebo hudby
lidové.

Pestrý a posluchačsky vděčný
program nabídl koncert sboru
v kapli V Lipkách. Podobně jako
předchozí pořad Jany Havlíčko-
vé a Tomáše Pelikána přilákal do
svatostánku početné publikum,
které si vyslechlo vedle barok-
ních skladeb Johanna Sebastiana

Bacha nebo Georga Friedricha
Händela řadu skladeb moderních
autorů, např. Hallelujah Leonar-
da Cohena, Time to Say Good-
bye Franceska Sartoriho nebo
hudbu Ennia Morriconeho z fil-
mu Misie. Velkou část programu
věnoval sbor interpretaci afric-

kých a amerických spirituálů
a na závěr přidal i moravskou li-
dovou píseň A te Rehradice.
Koncerty v kapli V Lipkách bu-
dou mít pokračování, 20. září
zde vystoupí Komorní sbor
Florian z Jeseníku. 

ZN
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Andělé se z rýmařovského muzea rozlétli po celém světě
Vánoční výstava v Městském
muzeu Rýmařov byla v loňském
roce věnována jednomu ze sym-
bolů Vánoc, nadpozemským po-
slům, andělům. Do muzea se do-
stalo na 500 exponátů, které by-
ly v prosinci vystaveny v prosto-
rách Galerie Octopus. Někteří
andělé byli zapůjčeni ze soukro-
mých sbírek vánočních ozdob
a už čekají na příští Vánoce, opět
uschováni u svých majitelů. Jiní
zase byli dětskými výtvory vyro-
benými právě při příležitosti vá-
noční výstavy v muzeu, další an-
děly stvořili zkušení umělci.
Cesta některých andělů skončila
zpět na policích či v krabicích,
ale několik zvláštních andělů,
vyrobených právě těmi nejmen-
šími, čekalo ještě dlouhé putová-
ní. Jedná se o anděly žáků ško-
ličky základů umělecké práce při
Galerii U Šťastných bobtailů
v Malé Morávce, kde vznikl
a probíhá projekt s názvem
„Andělé pro lepší svět“. V rámci
tohoto projektu jsou andělé jako

poslové dobré vůle věnováni li-
dem, místům, vzpomínkám. Cí-
lem je  prostřednictvím andělů
šířit dobrou vůli a snažit se tak
vytvářet lepší svět.
Celý projekt vyšel z hlavy malé-
ho Ondry Pánka, který se rozho-
dl vytvořit úplně prvního anděla.
Ten je dnes umístěn v mateřské
školce v Malé Morávce. Tento
posel se brzy nechal následovat
dalšími, kteří putovali nejen po
České republice, ale také do svě-
ta. Celkem své poselství rozneslo
asi 20 andělů, další teprve znají
své určení a řada jich ještě čeká
na rozhodnutí dětí, kam mají le-
tět. Andělé, kteří byli v zimě vy-
staveni v muzeu, se už téměř
všichni nacházejí ve svém cíli.
Svého anděla dostal například
kardinál Duka, jeden odcestoval
do Vatikánu k papeži, do jehož
děkovného dopisu s požehnáním
můžete nahlédnout právě v Ga-
lerii U Šťastných bobtailů, stejně
jako do dalších dopisů. Při ná-
vštěvě Rýmařova dostal svého

anděla také český prezident
Václav Klaus. Jeden byl poslán
do parlamentu. Při příležitosti
vzpomínky na události, které se
staly za druhé světové války
v Lidicích, byl v letošním roce
předán anděl do tamního památ-
níku. Každý z andělů je vytvořen
speciálně pro danou osobu či
místo, ten lidický má píšťalku.
Zdůvodněním malého Adriana
Cejnka, který je autorem tohoto
anděla, bylo, že když dětem ne-
mohly zpívat jejich mámy, tak ať
jim alespoň anděl pěkně hraje.
Stejně jako Lidice má svého an-
děla Terezín, další se chystá do
Osvětimi a do Hirošimy. Anděl je
připravován také pro španělské
město Guernica, které proslavil
Picassův obraz připomínající vá-
lečné události, jež se zde odehrá-
ly. V ohlase na zmíněný obraz by
měl mít tento anděl u sebe býka.
A děti pracují již také na andělo-
vi pro dalajlámu. Náměty, pro
koho či kam andělé poletí, si vy-
mýšlejí děti samy, případně dají

na nápady a podněty ze strany
návštěvníků galerie apod.
V současné době má školička 
26 oficiálních členů, kteří tvoří
pro radost svou i ostatních.
Kromě „Andělů pro lepší svět“
mají plno dalších plánů. Jedním
z nich je vytvořit křížovou cestu
nebo les andělů z různých druhů
dřeva. Tento nápad vyšel z hlavy
profesora Ericha Václava, vý-
znamného lesníka, který už také
má svého anděla.
Školička má ovšem kromě
spousty nápadů i své problémy,
především nedostatek dřeva na
tvorbu. Máte-li možnost a zájem
pomoci, potřebuje především li-
pové dřevo na další výrobky.
V případě vašeho zájmu dětem
pomoci můžete kontaktovat
Helenu Vaculíkovou, provozo-
vatelku galerie, na tel. čísle 
554 27 35 46. 
Mgr. Petra Malá, Městské muze-
um Rýmařov, zdroj: Morávecký
zpravodaj, rozhovor s paní
Helenou Vaculíkovou

Rýmařovské kuriozity
Od II. pololetí letošního roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozity ve
fotografii. Rubrika, do které svými vtipnými i kritickými fotografiemi mohou přispívat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit místo, ve
kterém žijeme. Fotografie mohou zachytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti, absurdní předměty nainstalované ve městě nebo absurdní či ko-
mickou činnost. Podmínkou je uvedení fotografované lokality. Autor může zůstat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce však musí být
znám, na konci kalendářního roku budeme vybírat nejlepší snímky
a jejich autory odměníme. Přejeme hodně štěstí při pořizování vtip-
ných snímků.                                                           Vaše redakce

Chodníky mizející ve zdi
Mou oblíbenou místní kuriozitou jsou chodníky, které se uprostřed
svého běhu zničehonic ztrácejí ve zdi domu, aby posléze opět po-
kračovaly dál, jako by se nic nestalo. Na jejich náhlém zúžení nebo
úplném zmizení mají vinu rohové části domů, které v některých mís-
tech zasahují natolik hluboko do chodníku, že kolem nich lze jen stě-
ží projít. Je samozřejmé, že nelze jen tak změnit tvar ulice, posunout
dům nebo zúžit silnici. Přesto chodcům takový mizející chodník ob-
čas způsobí nepříjemnou chvilku, zvlášť vede-li podél rušné křižo-
vatky (Bartákova - Revoluční) nebo pokud po něm tlačíte kočárek.   

ZN Revoluční - Bartákova ul.

Národní ul. Národní ul. Národní ul. Bartákova ul.
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Z historie okolních obcí

O kněžně v nesnázích, húlavě, hostii a jezevci Bůbim
Nechval dne před večerem!
V mlžném letním ránu běhá
a cosi sbírá na lomnickém nád-
raží jezevec, lidé odhazují nedo-
jedené svačiny, a tak si má malá
šelma na čem pochutnat. Málo-
kdy vídané zvíře je všežravec.
Některý z jeho prapředků neda-
leko odtud málem „zavinil“ 
opravdový zázrak. Zázrak jaksi
nevhodný, o němž vypráví pří-
běh začínající v roce 1811.
Hned ráno se zdálo, že den 
7. července 1811 bude krásný,
jako korálek. Farář z městečka
Ryžoviště se proto rozhodl nav-
štívit svého nemocného kolegu
v Lomnici. Starý původně domi-
nikán z Opavy jménem Hauke
postonával už delší dobu a bude
jistě potěšen. Farní čeledín za-
přáhl a do Lomnice dorazili před
polednem, načež odjel s povo-
zem zpět, sklizeň sena byla v pl-
ném proudu a u fary bylo větší
hospodářství.
Krásného dne se rozhodla využít
k vyjížďce, řekněme k letnímu
výletu, do lesů u Slunečné i ně-
která z kněžen rodu Lichtenstei-
nů. Asi to byla dáma odvážná,
temné lesy neměly dobrou po-
věst, říkalo se, že když do nich
člověk vstoupí, jeho anděl stráž-
ný raději čeká na pokraji...
Blížilo se poledne, když se na
nebi objevily zřídkakdy vídané
jevy, popsané „an by se sudy
velké přes sebe válely a hřmot
vydávaly, že zaznamenány pří-
pady, když se z hluku toho
v krajáčích samo od sebe sráže-
lo mléko a zvířectvo velmi ne-
pokojné bylo“. Zkrátka ve vzdu-
chu bylo „cosi“! V Lomnici ne-
pršelo, ale nad Slunečnou se
hnala černá mračna, obvykle
přinášející liják.
Na faře v klidu poobědvali a dr-
želi siestu, snad si páni bratři fa-
ráři i zdřímli. Nespali asi dlou-
ho, když na dveře fary kdosi bu-
šil. Otevřeli a byl to panský lo-
kaj, už od pohledu vyšší šlechty.
Překvapeným farářům nabubře-
le oznamoval, že v nedalekém
temném lese je kněžna z Lich-
tensteinů blízka smrti, a proto si
přeje, by k ní byl neprodleně po-
volán kněz a ona „svátostí umí-
rajících zaopatřena byla“.
Oba kněží byli určitě překvape-
ni a hned pohlédli jižním smě-
rem k lesnímu masivu, nad nímž

„mraky podobné černým peru-
tím se vznášely“. Tělesně zdat-
nější i mladší farář z Ryžoviště
se rozhodl, že s „Pánbíčkem“,
jak se tomu říkalo, zajde k umí-
rající kněžně sám. Přivolán kos-
telník Gaus a dva ministranti
Kunz s Brntem a za chvíli se
skupinka vydala k lesům.
Kostelník nesl kříž, kněz po
stranách s ministranty, z nichž
jeden neustále zvonil, aby ko-
lemjdoucí poklekli a požehnali
se. Takový obrázek bývalo
mnohde vidět ještě před pár de-
sítkami let nejen v Lomnici.
Farář nesl v brokátem vykládané
a stříbrem kované taštičce na kr-
ku to nejcennější, totiž hostii ur-
čenou k přijímání údajně umíra-
jící kněžny.
Bylo divně dusno, horko k za-
lknutí hned střídal studený zá-
van větru. To už malá výprava
vstoupila do lesa, na denní dobu
pradivně setmělého žlutou
tmou. Vpředu jdoucí lokaj na-
jednou ztrácel jistotu, tápal při
určování správné cesty, ostatně
není divu. Pak to přišlo - prostě
zabloudili, a to úplně. Lokaj si
nepamatoval, kudy přišel, mi-
nistranti nikdy v tom strašidel-
ném lese nebyli a kostelník tepr-
ve ne! To nejhorší mělo nastat
vzápětí. Pojednou jako by se le-
sem proti nim valila stěna, šedi-
vožlutá, děsící. Bylo ticho, za
kterým byl spíše tušit hřmot
a stále blíž se valící temné duně-
ní. Nikdy předtím, nikdy pozdě-
ji to nikdo z nich nezažil: húla-
va!
Húlavu popisují meteorologické
publikace jako krátkou, velmi
intenzivní bouři se specifickými
projevy a dobové zápisy z naší
události se s nimi shodují. Autor
zažil dvě húlavy na Dunaji - jsou
typické spíš pro podunajské ro-
viny. Byl to pocit, že náhlý pod-
tlak vytáhne člověka ze strojov-
ny lodi ven kulatým okénkem
a přitom mu prasknou plíce.
Nejprve se spustil velmi silný li-
ják s vichrem, pak nastala kra-
tičká tichá přestávka a znovu 
atak živlů, tma s divným žlutým
svítáním, rachot. Za pár minut
bylo po pekelném představení,
za další chvíli už zářilo slunce
do lesa s vyvrácenými stromy
a spoustou ulámaných haluzí.
Jen pomalu se dávala dohroma-

dy naše „zaopatřovací“ skupin-
ka, všichni byli mokří, poválení,
potlučení, jak si s nimi húlava
pohrávala v tom několikaminu-
tovém pekle. Naštěstí přežili.
Rozhodli se pro cestu zpátky do
Lomnice. Dál to nešlo, všude
vývraty. Kostelník udal, spíš
z intuice, jakýsi směr, naštěstí
správný. Když se s neustálým
podlézáním a přelézáním překá-
žek dostali na okraj lesa, kde
stál velký roubený krmelec pro
zvěř, zažili další překvapení.
Opodál stál černý kočár s kníže-
cími znaky Lichtensteinů s ko-
čím a koňmi uvázanými u stro-
mu. Na první pohled bylo vidět,
že tudy už húlava neprocházela
plnou silou. Z krmelce vyšla
kněžna a silným hlasem se vel-
mi nevybíravými výrazy jala
„vytýkati, ano i spílati knězi je-
ho nedochvilnost, s níž se k ní
v tak pozdní dobu dostavil, lo-
kaji pak kozlů neschopných vy-
činěno bylo“.
Těžko odhadnout detaily, kněž-
na třeba měla záchvat migrény,
který ji s příchodem húlavy pře-
šel, uvádí se i porucha povozu
(třeba jen vypadl zákolník), ale
na tom nesejde. Příběh pokraču-
je jiným směrem. Možná ve
chvíli, kdy byl kněz šlechtičnou
peskován, pohlédl na svá prsa,
kde měla být pod oděvem ukry-
ta taštička s hostií. Hostie včetně
honosné schránky zmizela!
My, obyvatelé pohraničí, nábo-
žensky stále vlažnější, stěží po-
soudíme, jakou tragédií byla
ztráta hostie a možnost, že se
dostane do rukou někoho nepo-
volaného a mohla by být zneuži-
ta. Proto se můžeme jen domní-
vat, jak horečná byla snaha o na-
lezení popisované taštičky, jaké
bylo dilema, zda ztrátu hlásit,
komu a kde. Dávno zemřelý ar-
chivář, mimo jiné kněz s ode-
braným státním souhlasem, se
domníval, že „mimořádka“ skon-
čila na děkanství ve Dvorcích na
Moravě a nebyla hlášena dál.
Jsou to jen spekulace, jistě.
Tím by vše mohlo skončit, ale
událost měla pokračování.
A může za to právě jezevec.
Bylo to už v průběhu podzimu,
vítr servával staré zlato z korun
stromů a holé haluze žalovaly
k siré obloze, než nastalo brzké
dušičkové stmívání. Psal se rok

1895. Fořt z myslivny řádu ně-
meckých rytířů jménem J. V. Bou-
chal nařídil nejvyšší pohotovost
podřízeným, aby před odcho-
dem do penze vyřešil jeden rest:
vyřídil si to se zasloužilým je-
zevcem, odolávajícím dlouhá lé-
ta všem nástrahám lovců.
Zvířeti se přezdívalo Bůbi podle
lesmistrovy manželky, která asi
toužila po honosném límci.
Dva dny po Dušičkách byl jeze-
vec určen ve svém složitém dou-
pěti, byl před zimním spánkem
dobře vykrmený, a šlo se na to.
Vykopávání zkušeného jezevce
nebylo zřejmě snadné, začínalo
hned ráno a až kolem poledne se
našel další z východů nory.
Stačilo pár kopnutí nádeníka
Horniga z č. 101 a cosi se v hlí-
ně zalesklo. „Asi zlato,“ zavtip-
koval kdosi s poukazem na fakt,
že se kopalo v lesní trati zvané
Liščí díry, proslulé dávnými
šachtami na zlatou rudu.
To už byl na místě fořt Bouchal,
vzal věc do ruky a „uviděl zlato-
modře se skvoucí kabilku jakou-
si s řetízkem stříbrným přetrže-
ným. V kabilce byla vložená ku-
latá, k přepůlení nachystaná
hostie, též eucharistie zvaná“.
Bouchal byl zřejmě od rány,
a tak ihned spěchal na lomnic-
kou faru, kterou tehdy vedl kněz
P. Swetz (Švec), známý novotář
s blízkými vztahy s tehdejším
arcibiskupem dr. Kohnem. Tím
se dalo vysvětlit i to, že o nálezu
tobolky s hostií není v dokla-
dech údajně ani slovo, prý s vý-
jimkou časopisu Der Pilger, vy-
cházejícího ve Vídni. A tak díky
lomnickým kronikářům lze spí-
še z náznaků vytušit, že se vše
zametlo pod koberec. Swetz prý
měl snahu prohlásit nález za zá-
zrak, ale různým náznakům zá-
zraků na Rýmařovsku nebylo
dáváno slechu.
Ukončeme příběh příslovím
o čertovi, který když nemůže 
uškodit, tak alespoň zasmradí.
Nálezce brokátové tobolky byl,
věřte, nebo ne, zrovna evangelík...
Tážete-li se, jak to dopadlo s vy-
kopáváním jezevce Bůbiho, tak
to nevím. Až uvidím některého
z jeho prapravnuků na nádraží
hodovat na svačinách vyhoze-
ných školní mládeží na výletě,
pokusím se dotázat. 

Jaroslav Chytil
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Organizace a spolky

Rýmařovský Indiana Jones oslavil patnácté narozeniny
Před 15 lety se zrodila myšlenka
soutěže v ovládání biče, nesoucí
jméno filmového archeologa
Indiany Jonese. Její první ročník
proběhl na chatě Relaxe ve
Žďárském Potoce. Od druhého
ročníku se stal pravidelným dějiš-
těm westernové soutěže areál rý-
mařovské junácké chaty Na Stráni
a termínem druhý srpnový ví-
kend.
Soutěž v práskání bičem je dopl-
něna o další westernové disciplí-
ny - ovládání lasa, žonglování
s revolvery, hod nožem a hod to-
mahavkem. Celá akce nabrala bě-
hem let na rozměrech účastí sou-
těžících i diváků, získala postave-
ní jak u domácí veřejnosti, tak
i v rámci republiky a Evropy.
Soutěž doprovází program pro dě-
ti (koně, lukostřelba, šipky, med-
věd), večerní country bál s ohňo-
vou show a ohňostrojem i diva-
delní epizoda na motivy filmu
o Indianu Jonesovi.
Před deseti lety získala soutěž
punc oficiálního evropského šam-
pionátu, leč ze zahraniční konku-
rence k nám dosud přijížděli jen
účastníci z Polska, Rakouska
a Slovenska. Špičkoví borci
z Německa, Velké Británie apod.
se omluvili, protože jsou většinou

vázáni pracovními povinnostmi
ve westernových centrech. Nijak
to však nesnižuje úroveň šampio-
nátu. Česká westernová špička
každoročně měří své síly na svě-
tových šampionátech v Nevadě,
kde se dokáže vyrovnat Američa-
nům, Australanům, Mexičanům či
elitě západní Evropy.
Letošní jubilejní ročník vcelku
nevybočil ze zaběhnutých tradic,
ač byl poznamenán nižší návštěv-
ností (asi 640 diváků), jejíž příči-
nou bylo nejen chladnější počasí,
ale zřejmě i přetrvávající finanční
krize. Velké ceny Indiany Jonese
se zúčastnilo osmačtyřicet soutě-
žících. Nebyla otevřena soutěž
v ovládání trikového lasa a revol-
verů, protože nebyl naplněn po-
třebný počet soutěžících.
Šampionát se konal pod hlavič-
kou světového westernového klu-
bu (WWAC) a Skautského stře-
diska Rýmařov za vydatné pomo-
ci níže uvedených sponzorů.
K půlkulatému výročí přispěla
v předvečer soutěží břidličenská
kapela Kentaur, která zahrála
v pivním stanu, a diváckou veřej-
ností očekávané fakírské vystou-
pení dua In Flamenus nebo diva-
delní show na motivy filmu
o Indianu Jonesovi v podání Gina

(Ladislava Šína) a herců Těšín-
ského divadla. Závěr jubilejního
ročníku westernových soutěží
ozdobil ohňostroj.
Organizátoři děkují všem dětem
i dospělým, kteří se podíleli na ná-
ročných přípravách akce i samot-

ném průběhu, majitelům přileh-
lých pozemků za jejich zapůjčení
pro parkování aut, stanování a jíz-
du na koních, firmě Josefa Ptáčka
za převoz kulis a dalšího materiá-
lu a také všem, kdož přispěli do
bohaté tomboly.

Výsledky Velké ceny Indiany Jonese
ve westernových dovednostech:

Ovládání honáckého biče Ovládání honáckého biče
- trefovačky - mistrovská třída
1. Josef Velecký - Nivnice 1. Marcel Regmund - Rýmařov
2. Jan Čuda - Týn nad Bečvou 2. David Regmund - Rýmařov
3. Roman Snášel - Rýmařov 3. Dušan Dvořák - Zubří

Hod nožem Hod tomahawkem
1. Stanislav Havel - Český Ráj 1. Josef Smékal - Havířov
2. Rostislav Antoníček - Kravaře 2. Rostislav Antoníček - Kravaře
3. Jiří Žižka - Plzeň 3. Stanislav Havel - Český Ráj

Westernová show
1. Ladislav a Barbora Šínovi - Rýmařov

1. Město Rýmařov
2. Katr, a. s.
3. Pilsner Urquell
4. RD Rýmařov
5. AutoLašák Rýmařov
6. KoM - Kovošrot Moravia, a. s.
7. Turistické známky, s. r. o.

8.   Amin, s. r. o.
9.   Pivovar a hotel Excelent
10. Klempířství Pipa, s. r. o.
11. Pátá stavební, a. s.
12. Junák, svaz skautů a skautek ČR
13. Městské služby Rýmařov,  

s. r. o.

Mediální partneři: Rádio Haná a Country rádio

Cena Franka Elstnera
Děti - ovládání biče Junioři - ovládání biče
1. Karolína Plánková 1. Michaela Bosáková

- Týn nad Bečvou - Jablonec
2. Jakub Muzikant - Rýmařov 2. Aneta Barvínková

- Havlíčkův Brod
3. Jan Hrdlička - Rýmařov

Jednotlivých soutěží se zúčastnilo sedm Rýmařovanů, z nichž si nejlé-
pe vedli bratři Marcel a David Regmundovi, kteří obsadili 1. a 2. mís-
to ve Velké ceně Indiany Jonese, ovládání honáckého biče v mistrov-
ské třídě, 3. místa ve svých kategoriích obsadili Roman Snášel a Jan
Hrdlička, benjamínek v kategorii dětí Jakub Muzikant obsadil 2. mís-
to. V soutěži o nejlepší westernovou show, kde se uděluje jen 1. místo,
zvítězili Ladislav a Barbora Šínovi. Kompletní výsledky je možno
zhlédnout na webových stránkách www.jonesrymarov.com. JiKo

Partneři mistrovství Indiana Jones 2012 v Rýmařově:

Vítězové v kategorii ovládání honáckého biče - mistrovská třída

Fota: Alois Šimko
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Dobrovolní hasiči zápolili na Memoriálu Jana Suka
Pfiíznivé poãasí i atmosféra vládly
v sobotu 28. ãervence v r˘mafiov-
ské zahradû Hedvy, kde se konal 
45. roãník Memoriálu Jana Suka -
soutûÏ druÏstev dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ. Hasiãské sbory soutûÏily v po-
Ïárním útoku na vzdálenost 80 m dle
pravidel poÏárního sportu.
Na regulérnost soutěže dohlíželi
kvalifikovaní rozhodčí. Od roku
2004 se čas měří pomocí speciál-
ní časomíry s displejem pro divá-
ky, kteří tak mohou sledovat prů-
běžný čas soutěžících. Tím je zá-
roveň zajištěna objektivita soutě-
že, která má dvě části - Memoriál
Jana Suka v kategorii mužů a žen
a soutěž o Pohár sboru dobrovol-
ných hasičů, ve které měří síly
mužská i ženská družstva.
Připomeňme, že první ročník
Memoriálu Jana Suka se usku-
tečnil v roce 1967 a už tenkrát se
počet zúčastněných hasičských
družstev počítal na desítky.
Největší boom zaznamenal rý-
mařovský memoriál v sedmde-
sátých letech, konkrétně v roce
1973 na něm soutěžilo rekord-

ních 103 družstev. Z memoriálu
se stala prestižní událost, které
se účastnili hasiči z celého teh-
dejšího Československa, dokon-
ce z bývalé NDR a Polska.
První části letošní soutěže se zú-
častnilo devatenáct mužských
družstev z Hrobic, Chlebičova,
Janovic, Jeseníku, Lázní Lipová,
Liptáně, Milotic, Rýmařova,
Ryžoviště, Sádku, Slezských Ru-
doltic, Staré Červené Vody, Su-
ché Rudné, Širokého Brodu,
Velkých Kunětic, Vraclávku
a Vrbna pod Pradědem. Na Me-
moriálu Jana Suka startovalo ta-
ké sedm ženských družstev
z Hrobic, Janovic, Ryžoviště,
Slezských Rudoltic, Světlé Hory,
Velkých Heraltic a Vraclávku.
Nejlépe si vedli dobrovolní hasi-
či z Janovic, kteří dosáhli vý-
sledného času 16,68 sekund,
druhé se umístilo družstvo hasi-
čů Sádek A (17,27 s) a třetí
skončilo družstvo Široký Brod
B (17,55 s). Družstva žen se 
umístila v pořadí: 1. Ryžoviště
(22,95 s), 2. Velké Heraltice

(24,11 s) a 3. Hrobice (24,92 s).
Dobrovolným hasičům z Rýma-
řova se letos nedařilo, skončili
na sedmnáctém místě. Důvodem
neúspěchu byly technické pro-
blémy se sacím košem hned po
startu.
Ve druhé části soutěže o Pohár
sboru dobrovolných hasičů, kte-
rá je parametry shodná se závo-
dem Memoriálu Jana Suka, 
avšak na trati je navíc umístěna
překážka v podobě dřevěné ko-
lejnice, pod kterou musí hasiči
provléknout hadici, si lépe vedli
muži, ačkoliv rozdíly v dosaže-
ných časech byly nepatrné.
Zvítězilo družstvo Sádek A
(16,93 s), druzí skončili hasiči ze
Sádku B (17,27 s) a třetí se 
umístilo družstvo z Janovic
(17,40 s). Rýmařovští skončili
na jedenáctém místě s výsled-
ným časem 21,47 s.
Na závěr Memoriálu Jana Suka
si mimo oficiální soutěže mohli
dobrovolníci z řad občanů vy-
zkoušet, jaké to je být hasičem,
a v připravené soutěži o finanční

obnos změřit síly s ostatními.
Umístění prvních tří mužů vypa-
dalo následovně: 1. Patrik Ku-
čera (13,41 s), 2. Petr Rada
(13,91 s) a 3. Vladimír Valchař
(13,97 s). Dámy skončily v tom-
to pořadí: 1. Karolína Krčilová
(15,17 s), 2. Klára Krčilová
(16,28 s) a 3. Marcela Hažíková
(16,90 s). Večer se mohli ná-
vštěvníci soutěžního klání poba-
vit na tanečním večeru s kapelou
Trifid.
Organizátoři děkují těmto spon-
zorům: Město Rýmařov, Auto-
color Design Rýmařov - pan Ko-
můrka, Pohřební služba Franti-
šek Filip, Klempířství Pipa
Rýmařov, Styrotrade, Úklidové
služby paní Stoklasová, Lamont,
s. r. o., Rýmařov, Potraviny CA-
VA Karel Vala, Potraviny La-
zarczyk, hospoda Na Růžku, fir-
ma Hořák, Prádelna V. Šopík,
Střechy Vojtěch Skoupil, Potra-
viny H+H, prodejna Artas,
Alkoholtéka Stonožka, PC
Elektro Ihnát, Zlatnictví Štolfa.

JiKo

Heeej houuu - Battle Kings 012
...neslo se nad Rýmařovem v so-
botu 21. července. Konal se již 
8. ročník hiphopového festivalu

Battle Kings, největšího festivalu
na Moravě v tomto stylu a druhé-
ho největšího v ČR.

Přípravy poznamenaly komplika-
ce s účinkujícími. Někteří již od
podzimu zamluvení interpreti si
„opomněli“ festival zaznamenat
do diáře, na poslední chvíli se ře-
šil čas koncertu jedné z hlavních
hvězd festivalu Majka Spirita, aby
se stihl přesunout na další dva
koncerty u Bánské Bystrice.
Naštěstí byly veškeré komplikace
vyřešeny.
Start festivalu naplánovaný na
14.00 se musel odsunout o hodinu
kvůli vydatnému dešti, který zmá-
čel celý areál zahrady Hedvy.
Půda většinu vody vsákla, a tak
návštěvníci vesměs nebyli urou-
saní od bláta. Po úvodním koncer-
tu byly zahájeny taneční soutěže

v breakdance, footworku, hipho-
pu a poppin’, poté soutěže ve 
freestylu a beatboxu, pro něž byla
zorganizována kvalifikační kola
v Ostravě, Opavě, Bruntále,
Jeseníku, Olomouci, Prostějově
a Lipníku nad Bečvou. Soutěží se
zúčastnilo přes sto soutěžících
a nutno dodat, že oproti minulým
letům se jednotliví soutěžící při-
hlásili do vícera soutěží najednou.
V podvečer, po ukončení soutěží,
patřilo pódium již pouze hudeb-
ním skupinám z Bratislavy, Prahy,
Zlína, Frýdku-Místku, Mohelni-
ce, Opavy a Lipníku nad Bečvou.
Poslední koncert skončil po jedné
hodině ranní, čímž byl letošní roč-
ník festivalu ukončen.
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Chtěl bych poděkovat všem ka-
marádům a známým, kteří po-
mohli při organizaci festivalu,
stejně jako při stavbě, bourání 
a úklidu areálu. Rovněž také part-
nerům, kterých si vážím za pod-

poru i v dnešní nepříliš optimis-
tické době: KS-I Filtertechnik,
Pátá stavební, Woodmetaltechnics,
Klempířství Pipa, Eurointerme-
tall, Hotel Praděd, Autocolor
Design, Autoškola Bill, SVČ

Rýmařov a Městské služby
Rýmařov. Bohužel se festival mu-
sel v letošním roce obejít bez fi-
nanční podpory města Rýmařova
z dotačního titulu Programu pod-
pory kultury, což se mírně proje-

vilo na zázemí v areálu festivalu.
Děkuji a těším se, že příští ročník
získá více přízně, aby i Rýmařov
mohl být místem, které stojí za to
navštívit. Foto a text:

Martin Heinisch

Diakonie v září otevře Kavárnu Buřinka
V prostorách b˘valé ãajovny na
Sokolovské ulici se od ãervna opût
pracuje. V záfií by zde mûla b˘t otev-
fiena nová kavárna s obãerstvením.
NepÛjde v‰ak o obyãejn˘ fast food.
Hosty budou obsluhovat klienti soci-
álnû terapeutické dílny Bufiinka.
Kavárna či restaurace, v níž obs-
luhují zdravotně handicapovaní,
není v České republice ničím no-
vým. Proslulou se stala například
kavárna Potmě, v níž pracují ne-
vidomí a hosté jejich temný svět
zkoušejí na vlastní kůži.
Rýmařov by díky Diakonii ČCE
- středisku v Rýmařově brzy měl
mít podobné zařízení. O přípravu
občerstvení a obsluhu se však
budou starat mentálně postižení

klienti Buřinky.
„Obsluhu budou obstarávat uži-
vatelé dílny pod dozorem terapeu-
tů. Chtěli bychom, aby se tímto
způsobem zapojili do pracovního
procesu, což je hlavním smyslem
sociálně terapeutické dílny,“ vy-
světluje vedoucí dílny Nela
Habanová. Mentálně handicapo-
vaní, kteří pravidelně docházejí
do Buřinky, rozvíjejí své pracovní
schopnosti v několika oblastech -
v truhlářské a košíkářské dílně,
při výrobě různých dekoračních
a dárkových předmětů, které jsou
volně k prodeji a pomáhají nejen
při terapiích, ale i spolufinancovat
provoz Buřinky. Další způsob, jak
rozšířit možnosti pracovního 

uplatnění klientů a současně jim
pomoci navázat bližší kontakt
s většinovou společností, předsta-
vuje nápad ředitelky rýmařovské
Diakonie Marcely Staňkové vy-
budovat kavárnu. Uživatelé dílny
v ní dostanou průpravu pro pří-
padné budoucí zapojení na volný
trh práce a současně budou v pří-
mé komunikaci s hosty, což vý-
znamně posílí jejich sociální inte-
graci.
Kavárna s občerstvením se při-
tom chce zaměřit především na
mladou generaci, která nemá vů-
či postiženým lidem předsudky.
Studenti a žáci blízkých škol si
zde budou moci zajistit svačinu
nebo po škole strávit chvíli vol-
ného času. Pro tento účel bude
v hernách kavárny připraven
stolní fotbal a pingpongový stůl.
„Chceme přilákat pohodovým
prostředím, příjemnou obsluhou
a širokou nabídkou nápojů a cuk-
rovinek,“ doplňuje Nela Haba-
nová. Nabídka občerstvení se
podle jejích slov bude přizpůso-
bovat přáním zákazníků.
Budoucí kavárna prošla během
dvou měsíců celkovou renovací.
Byly opraveny zvlhlé zdi, polože-
na nová podlaha, osazeny okenní
parapety i barová deska, vyměně-

no zařízení toalet, instalovány di-
gestoře. Prostor byl vymalován
a vyzdoben nástěnnými malbami
v africkém stylu od šumperské
výtvarnice Dagmar Mondekové.
Diakonie pořídila také základní
nábytek, část vybavení zapůjčilo
Středisko volného času Rýmařov.
Na pořízení spotřebičů získala
dílna příspěvek z nadačního fon-
du firmy ArcelorMittal. Její gene-
rální ředitel by se měl zúčastnit
slavnostního otevření kavárny.
Veškeré práce zajišťuje Diakonie
ČCE, využívá k nim nejen vlast-
ních zaměstnanců, ale i pracovní-
ků vyslaných úřadem práce na
tzv. veřejnou službu. S úklidem
prostor pomáhají také sami uži-
vatelé sociálně terapeutické díl-
ny. Buřinku ještě čeká dokončení
vzduchotechniky, která je pod-
mínkou pro splnění hygienic-
kých a bezpečnostních norem.
Do otevření kavárny v září pro-
jdou klienti Buřinky nácvikem
obsluhy v Domově odpočinku ve
stáří v Dolní Moravici, kde si
svou budoucí kavárenskou praxi
vyzkouší nanečisto. Poté si jejich
dovednost i bezprostřední atmo-
sféru, kterou dokážou vytvořit,
budou moci otestovat sami zá-
kazníci. ZN

Replika původní zárubně na zámku v Janovicích dokončena
Občanské sdružení Historií
k současnosti zámku Janovice
(HKSZJ) chce tímto veřejnosti
sdělit, že zajistilo výrobu a osa-
zení dokonalé repliky původní
zárubně dveří v přízemí zámec-
ké budovy na chodbě ke vstupu

do zámecké kaple a do prostor
dřívějšího lesnického muzea.
Nyní bude možno nasadit na své
původní místo dvě křídla dveří
a prostor konečně uzavírat.
Výrobu a montáž provedlo tru-
hlářství pana Jaromíra Lachnita

na Sokolovské 45 koncem měsí-
ce července. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem našim
sponzorům z Rýmařova, Skal
a Janovic. Bez jejich nezištné
pomoci by nebylo možné výrobu
a montáž zárubně zajistit. Dále

sděluji, že plánujeme objednat
výrobu a zabudování dalších
čtyř okenic na severní straně
zámku, kde buď zcela chybí, ne-
bo jsou značně poškozené.

Za občanské sdružení HKSZJ
Ondřej Bačík, předseda

Kelt Grass Band hostoval v irském Killorglinu
Po loňském úspěšném absolvo-
vání mezinárodního festiva-
lu v USA byla naše skupina Kelt
Grass Band ze Stránského letos
pozvána do Irska na Puck Fair
festival v Killorglinu. Je to nej-
starší festival na světě, příští rok
oslaví 400. výročí. Vychází
z dávných keltských tradic uctí-
vání bohů plodnosti. Při tradič-
ním rituálu byl pannou koruno-
ván kozel, poté byl zavěšen
v kleci na vyvýšené místo a po
třech dnech obětován. V moder-

ní době je kozel po obřadu vy-
puštěn zpět na svobodu.
Byla pro nás čest zahrát si na
tomto festivalu spolu se známý-
mi a velmi dobrými kapelami.
Potěšilo nás, když jsme viděli,
že se naše hudba (zpívali jsme
i česky) líbí, což nám také potvr-
dil rozhlasový moderátor rádia
Limerick Ireland, který si vyžá-
dal naše CD s tím, že hudbu
KGB představí irským poslucha-
čům. Ale největší odměnou pro
nás bylo nečekané pozvání pořa-
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datelů na 400. výročí festivalu
v příštím roce.
Před festivalem jsme měli, ze-

jména díky organizační pomoci
našeho kamaráda Mika Probina,
možnost cestovat dva dny po

Irsku. Navštívili jsme hrad
Blarney Castle z 13. století, s ar-
boretem plným nádherných rost-
lin. Jeho zvláštností je tzv. „poi-
son garden“, část s velmi jedova-
tými rostlinami. V roce 1646 byl
hrad dobyt Oliverem Cromwel-
lem.
Viděli jsme také skalnaté útesy
Cliffs of Moher u Atlantického 
oceánu (nedaleko přístavu Shan-
non, odkud vyplul Titanic na svo-
ji cestu do Ameriky). Spali jsme
pokaždé na jiném místě a vždy
časně ráno jsme pěšky prošli ales-
poň kousek této nádherné země.
Irsko má krásnou přírodu, ale po-
zemky jsou zde soukromé, a tedy
oplocené. Ačkoliv jde o pěkné ka-

menné zídky, které scenérii zdejší
přírody nekazí, výlety jsou jimi 
omezené.
Večer jsme vždy zašli do hos-
půdky nasát místní atmosféru.
Snad ve všech hospodách v Irsku
hraje živá hudba, a kdokoliv při-
jde, může si zahrát, což využil
náš kapelník a zahrál si na bod-
hrán (irský buben), který jsme
ten den zakoupili.
Výlet do Irska byl naším splně-
ným snem - navštívili jsme tuto
krásnou zemi a při živém vy-
stoupení měli možnost zazpívat
si keltské písničky společně s ir-
ským publikem. Doufáme, že
příští rok se ponese ve stejném
duchu. Alena Sýkorová

Osadní výbory informují

Vítězný maxijedlík spořádal pětatřicet knedlíků za čtyři minuty
Na sobotní odpoledne 18. srpna
připravil osadní výbor v Ondře-
jově tradiční letní zábavu spoje-
nou se soutěží v pojídání švest-
kových knedlíků na čas. Letos se
konal již sedmnáctý ročník této
atraktivní soutěže. Příjemné tep-
lé počasí přilákalo do Ondřejova
velké množství návštěvníků, me-
zi kterými se našlo jedenáct od-
vážlivců, hodlajících si to rozdat
v soutěži o největšího jedlíka.
V časovém limitu sedmi minut
měli tito borci spořádat co největ-
ší počet z pětatřiceti knedlíků. Do
soutěže se přihlásil i loňský vítěz
Jaroslav Němec z Bystrého
u Poličky. Bylo odstartováno, 
obecenstvo bouřlivě povzbuzova-
lo, jedlíci taktizovali, někdo pře-
dem pecky lovil z knedlíků, ně-
kdo rychle sousta žvýkal, jiný vy-
peckované knedlíky zase téměř
celé polykal. Ovšem na loňského
přeborníka nikdo neměl. Jaroslav
Němec s dostatečným předstihem
před soupeři svou porci pětatřice-
ti knedlíků spořádal za čtyři minu-
ty a třináct vteřin. Na druhém

místě skončil Ladislav Reška
z Rýmařova s časem 6,30 minut
a třetí Petr Mašek z Krnova (6,44
min.). Všichni tři vítězní soutěžící
obdrželi od předsedkyně osadního
výboru Anežky Továrkové pohá-
ry.
Na dotaz, zda má vítězný borec
nějakou speciální taktiku, maxi-
jedlík Jaroslav Němec odpově-
děl: „Taktiku rozhodně nemám,
každý knedlík jsem si vypeckoval
a pak už záleží opravdu na rych-
losti požvýkání a polknutí sous-
ta,“ řekl nesměle dvojnásobný
vítěz ondřejovské knedlíkiády,
který tréninkově absolvoval v ten
samý den dopoledne soutěžní ho-
dy v pojídání borůvkových kne-
dlíků v Malé Morávce, které rov-
něž vyhrál. Mladý pojídač z Bys-
trého je pověstný tím, že baští na
čas všechno a rozhodně není vy-
bíravý. Například na bramborář-
ských dnech v Havlíčkově Brodě
spořádal kilogram bramboráků
za neuvěřitelné čtyři minuty
a čtrnáct sekund, v Plzni na re-
klamní propagaci soukromého

prodejce zase snědl osm stodva-
cetigramových cheesburgerů za
deset minut nebo v plzeňských
Soběsukách do sebe nacpal za
pět minut 854 gramů šťavnatých
steaků a dvanáctichodové menu
snědl za dvaatřicet minut.
Rekordman v pojídání čehokoliv
na čas není žádným nováčkem.
Už osm let se účastní různých ak-
cí po celé republice.
Po hlavní soutěži v pojídání kne-
dlíků si mohly zasoutěžit také
děti. Těch se do soutěže přihlási-
lo osm, každé dostalo porci pěti
knedlíků a časový limit byl pět
minut. Nejrychleji si se svou por-
cí poradila Markéta Křenobila
(50 s), druhý skončil Bronislav
Koňařík (1,11 min.) a třetí se 
umístila Lenka Hamplová (1,19
min.). Vítězové i ostatní soutěží-
cí obdrželi sladké odměny.
Letní podvečer v Ondřejově po-
kračoval vystoupením břišních
tanečnic ze Střediska volného
času Rýmařov a taneční zábavou
s hudební skupinou Duo Akord
Vladimíra Bulka a Ludmily

Sigmundové. Návštěvníci měli
také možnost si zakoupit losy
a vyhrát cennou výhru v tombo-
le. Při taneční zábavě se bavili
dlouho do noci.
Jak však zaznělo z úst předsed-
kyně Osadního výboru Ondře-
jov, sedmnáctý ročník byl mož-
ná poslední. „Síly mi ubývají,
sama, případně ve třech na
všechno nestačíme a mladí se do
příprav moc nehrnou,“ nechala
se slyšet Anežka Továrková, kte-
rá touto cestou děkuje sponzo-
rům, bez kterých by se letní pod-
večer v Ondřejově nemohl usku-
tečnit. Jsou to tyto firmy či jed-
notlivci: Elektro ZIGI, Elektro -
nábytek Icha, Elektro Kováčová,
Elektro Machačová, Nábytek
Polách, Papírnictví Vepřeková,
Město Rýmařov, restaurace
Zastávka Žďárský Potok (přípra-
va knedlíků), paní Dana Králová
z Krno-va (sponzorství švestek),
paní Zavřelová, Janečková,
Pinďáko-vá, Sedláčková, pan
Procházka a všichni dobrovolní-
ci, kteří pomohli při akci. JiKo

Fota: archiv Kelt Grass Bandu
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Akce hradu Sovince

Z okolních obcí a měst

Ryžoviště převzalo cenu v soutěži Vesnice roku 2012
Zástupci Ryžoviště se v pátek 
10. srpna zúčastnili slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže Ves-
nice roku 2012 v obci Řepiště.
Řepiště se v letošním roce stalo
vítězem krajského kola 18. roční-
ku této soutěže, která si klade za
cíl povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého
domova a upozornit širokou ve-
řejnost na význam venkova.
Ve třinácti krajích České republi-
ky se do soutěže přihlásilo 278
obcí, v Moravskoslezském kraji
12. Všechny soutěžící obce nav-
štívila na počátku června hodno-
titelská komise složená ze zá-
stupců vyhlašovatelů a také vítě-
zů posledních dvou ročníků, kte-

rá posuzovala úroveň života obce
z různých hledisek (občanské vy-
bavenosti, společenského života,
péče o stavební fond a obraz ves-
nice, péče o zeleň a krajinu atd.).
Naše obec získala diplom za pod-
poru paměti místa. Za toto 
ocenění si zaslouží velké poděko-
vání pan Ing. František Rechtorik
se svou rodinou. Rodina Rechto-
rikova se aktivně a dokonale vě-
nuje historii naší obce. Odměnou
za činnost téměř všech našich
spoluobčanů a spolků je, že jsme
v soutěži Vesnice roku získali
krásné 3. místo a cenu hejtmana
Moravskoslezského kraje s fi-
nančním darem ve výši 100 tisíc
Kč. Eva Lašáková, starostka

Poděkování
Před časem se v oblasti Tvrdkovska mým rodičům, Evě a Milošovi
Šnirchovým z Uničova, zaběhl pejsek. „Útěkářka“ byla nalezena dí-
ky nevšední ochotě, laskavosti a nezištné pomoci občanů Tvrdkova,
Horního Města, Skal, Rešova a přilehlých obcí. Chtěla bych všem
těmto lidem, kteří se o nalezení pejska zasloužili, v zastoupení mé
maminky velmi poděkovat. Helena Nevěřilová

Výstava
2. 6. - 30. 9. - „Sochy Vladimíra Preclíka (1929-2008)“

-  celosezónní výstava moderního umění

Víkendové akce
15. 9. - 16. 9. - „Jestřáb potulného trubadúra“

- dvoudenní sokolnický program
29. 9. - 30. 9. -  „Tajemství staré almary“ 

- netradiční loupežnické prohlídky hradu

NOC NA HRADĚ SOVINCI
Muzeum v Bruntále zve na

netradiční prohlídky s šermíři na hradě Sovinci
1. září od 19.30 do 24.00

poslední prohlídka ve 23:00

Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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Reakce na článek Petr Placák: Medorek
Nedávno jsem si v Rýmařovském horizontu
přečetl článek pana Romana Karla ze série
„Můj šálek čaje“, ve kterém hodnotí dílo
Petra Placáka - Medorek. Když nebudu po-
suzovat samotné dílo pana Placáka a zamě-
řím se jen na článek pana Romana Karla,
především mne zaujme jeho velmi kritický
postoj k obyčejným lidem.
Posuzuje zde období před rokem 1989 jako
něco, co bylo pro obyčejného člověka přímo
zoufalstvím. S klidným svědomím mohu kon-
statovat, že to až tak velká pravda nebyla. A to
nejsem přímým zastáncem provádění politiky
před rokem 1989. Ovšem každá doba přinese
něco pozitivního i negativního. Ale abych 
uváděl jako pan Roman Karel, že lidé v naší
republice byli v té době pouze stáda pracují-
cích nefachčenků, redaktoři v tisku, televizi
nebo rozhlase odpudiví, debilní a podobně,
tak na to rozhodně nemám žaludek. Nevím,
jakou má pan Roman Karel kvalifikaci, ale 
označit někoho za debilního, imbecilního, ne-
bo dokonce idiotského může pouze lékař psy-
chiatr s patřičným, těžce vydřeným diplo-
mem. Podle něj jsme byli všichni se sklope-
nými hlavami pitomci, kteří jen plnili příkazy
svých nadřízených, zmanipulovaní dle stra-

nické příslušnosti a podobně. Zde si dovolím
konstatovat, že tímto svým tvrzením hluboce
uráží všechny poctivé, obyčejné lidi, kteří mu-
sí žít v jakémkoliv politickém systému.
Rozhodně ne jen v Rýmařově žili a žijí lidé,
kteří dokázali a dokáží něco vytvářet.
Spousta jich je již v zapomnění, někdy jen
proto, že jejich aktivní období bylo právě
před rokem 1989 (Vychodil, Piňos,
Sládečková, Nahodil, Pohanka, Klouda,
Vilímec, Pipa - nelze všechny jmenovat, urá-
žel bych ostatní). A udělali pro město 
a ostatní možná daleko více než někteří sou-
časní kritici a mluvkové. A, to podotýkám,
nedělali vše z nějakého přesvědčení ve ve-
doucí úlohu KSČ ve společnosti. Někdy ani
nebyli v žádné politické straně, přesto praco-
vali pro město a lidi v něm žijící.
Jsem rýmařovský rodák s patřičným patrio-
tismem pro severní Moravu a Slezsko. Žiji
již čtyři roky s manželkou v Praze, oba má-
me průměrně placenou práci ve státní sféře
(magistrát hl. města). Když jsme před čtyřmi
lety přišli bydlet do Prahy, byla situace asi
taková, že většina těch „ovcí“ se o politiku
příliš nezajímala, neboť to nebylo až tak tře-
ba. V poslední době, zejména v letošním ro-

ce, dochází k situacím, kdy i „mí Pražané mi
rozumějí“. Jsou zde velmi drahé byty, dochá-
zí k postupné krizi v pracovní oblasti zrovna
tak jako na severní Moravě nebo v severních
Čechách. Obyčejná rodina „ovcí“ musí vel-
mi dobře počítat, aby vůbec vyšla s platem
do dalšího měsíce. Rovněž důchodce si
po zaplacení bydlení může tak leda napočítat
50 až 100 Kč na den do další penze. Studium
dnes stojí velmi mnoho, byť by pan Roman
Karel také mohl hodnotit tyto studenty jako
„rychlokvaškové kašpary honosící se tituly“.
Ano, na dovolenou můžeme všichni odjet do
všech destinací ve světě, ale pozor, je zde je-
den menší zádrhel - musíme na to mít. A to
již tak jednoduché, zejména pro rodinu se
dvěma malými dětmi, není.
Ze všech výše uvedených důvodů si proto
dovolím nesouhlasit s obsahem článku pana
Romana Karla. On samozřejmě nemusí sou-
hlasit s mými názory. Jen bych chtěl alespoň
trochu dodržet úctu k obyčejným, poctivým
lidem všech možných vzdělání, kteří se sna-
ží žít normálně, v klidu, bez ohledu na to, ja-
kou máme zrovna vládu. A že ta současná
„opravdu stojí za to“.

Václav Pálka, 28. 7. 2012, Praha

Přání panu Jaroslavu Nejedlému
V minulých dnech se dožil 85 let pan Jaroslav Nejedlý, který
podstatnou část svého života věnoval zahrádkářství
v Rýmařově.
Pracoval třicet osm let jako jednatel ve výboru ZO ČZS. Má
velký podíl na rozvoji organizace získáním pozemků a zalo-
žením šesti zahrádkářských osad: Lom I, Lom II, ČD I, ČD II,
Stráň II a Nemocnice II. Podílel se i na přeměně sadu Míru na
zahrádkářskou osadu v Edrovicích. Od roku 1971 byl dlouhou
řadu let předsedou osady Lom I, kterou předal svým nástup-
cům jako jednu z nejlepších osad ve městě. Když přebíral
funkci jednatele ZO, měla organizace 79 členů. Zakládáním
nových osad se členská základna rozrostla na více než 300
členů. Dlouhá léta pracoval i ve vyšších orgánech svazu.
Nejdříve v okresním výboru, později dokonce v představen-
stvu Územní rady ČZS v Bruntále se sídlem v Krnově, kam
poctivě dojížděl.
Za svou práci byl mnohokrát vyznamenán Českým zahrádkář-
ským svazem - Republikovou radou. Obdržel vyznamenání 
I. - III. stupně a v roce 2006 nejvyšší svazové vyznamenání,
které je možno v této oblasti získat: „Za zásluhy o rozvoj ČZS“.
Vždy se aktivně účastnil života města i v jiných oblastech: pra-
coval při stavbě kulturního domu, tělocvičny na ulici 1. máje
i gymnázia a vodojemu. Za tuto činnost obdržel řadu diplomů
a uznání.
V současné době je již čtvrtý rok upoután na invalidní vozík.
Rád by se zúčastňoval akcí zahrádkářů, alespoň v osadě
u Lomu I, nemoc mu však nedovolí podívat se ani na svou za-
hrádku. Přes všechny svízele, které mu zdravotní omezení při-
náší, se však o činnost zahrádkářů zajímá a své rodině, která se
snaží zahradu, kterou s láskou budoval, udržet, poskytuje cen-
né rady.
Přejeme mu, aby se i v této situaci dožil dalších let a mohl
v klidu vzpomínat na jednu z etap svého dlouhého tvořivého
života. Jarmila Stopplová

Foto: archiv J. Nejedlého
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Užitečná informace

Skylink a CSlink - servisní poplatek za satelitní služby
„V lednu 2010 jsme se rozhodli k zakoupení TV
karty Skylink k příjmu satelitního vysílání.
Chtěli jsme s předstihem vyřešit problém spo-
jený s digitalizací. V reklamě byla nabízená
karta doživotně zdarma. Neuplynulo však ani
dva a půl roku a změna. Zákazník je nucen k vý-
měně karty Cryptowork za novou Irdeto, ne
však zdarma, ale za poplatek 600 Kč. A aby to-
ho nebylo málo, tak od 1. 9. 2012 je změna
VOP a zákazník je nucen platit poplatek 29 Kč
měsíčně za správu karty. Člověk je tlačen do
kouta a firma očekává, že se jí část zákazníků
podaří zlomit. Je vůbec možné, aby se obchod-
ní podmínky měnily tímto způsobem?“ Takto
a podobně znějí stížnosti spotřebitelů v porad-
nách Sdružení obrany spotřebitelů Moravsko-
slezského kraje (SOS MSK).
Právnička SOS MSK Mgr. Ing. Renata
Horáková postup společnosti vyhodnotila ja-
ko klamavou obchodní praktiku podle zákona
o ochraně spotřebitele. Dodává však:
„Podařilo se nám získat původní obchodní
podmínky Skylink. Bohužel je nutno zmínit, že
v ustanovení 5.2.3. si distributor vyhrazuje
právo na změnu těchto obchodních podmínek
či dosud platného ceníku, a to z velice široce
pojatých důvodů, zejména z důvodu změny
právních předpisů, zavedení nových služeb
a technologií nebo z důvodu změny podmínek
na trhu elektronických komunikací.“

Zavedení servisních poplatků u do té doby
bezplatných balíčků televizních programů, jež
nabízí satelitní a televizní služby Skylink
a CSlink, vyšetřují orgány státní správy.
Česká obchodní inspekce, Český telekomuni-
kační úřad (ČTÚ), ale také Úřad na ochranu
hospodářské soutěže již obdržely řadu podně-
tů. Klamání spatřují zejména v tvrzení provo-
zovatele, podle kterého bude služba po jedno-
rázové investici do přijímacího zařízení a de-
kódovací karty bezplatná. Tyto služby jsou
v ceníku služeb provozovatele stále uváděny
jako bezplatné. Nabízí se zde úvahy o zneuži-
tí dominantního postavení na trhu.
I když má spotřebitel právo smlouvu vypově-
dět, investice, kterou do pořízení vybavení
vložil, by se znehodnotila. Pro některé spotře-
bitele je z důvodu nedostatečného pokrytí 
území signálem DVB-T užívání služeb
Skylink a CSlink navíc jedinou možností sle-
dování volně šířených televizních programů.
Zákazníci těchto společností nyní stojí před roz-
hodnutím. Podle vyjádření společnosti zaplace-
ním poplatku zákazník konkludentně souhlasí
s novými obchodními podmínkami. V případě,
že poplatek nezaplatí, nepřijímá tím nové ob-
chodní podmínky a ukončuje tak smlouvu.
Doporučujeme všem spotřebitelům bedlivě sle-
dovat, zda rozhodnutí příslušných dozorových
orgánů shledají v poplatku porušení zákona.

V takovém případě by společnosti byly nuceny
zákazníkům výše uvedené poplatky vrátit.
ČTÚ ve své tiskové zprávě ze dne 25. 6. 2012
uvádí: „Popsaný krok provozovatelů vzbuzu-
je podezření z porušení některých právních
předpisů ČR, mimo jiné zákona na ochranu
spotřebitele a zákona o elektronických komu-
nikacích v části týkající se klamavých ob-
chodních praktik.
Dosavadním šetřením ČTÚ bylo zjištěno, že
stávající poskytovatelé služeb Skylink
a CSlink, společnosti TradeTec, a. s., a Media
Vision, s. r. o., podaly v únoru letošního roku
návrh na uskutečnění přeshraniční fúze se
společností M77 Group S. A. se sídlem
v Lucembursku. Tato společnost pak od 
15. června 2012 nabízí na území České re-
publiky služby Skylink a CSlink svým jmé-
nem a smlouvy sjednané po tomto datu jsou
již uzavřeny s touto společností. Vzhledem
k tomu, že se jedná o zahraniční právnickou
osobu, která na rozdíl od fúzovaných společ-
ností není zapsána v obchodním rejstříku
České republiky ani nemá v České republice
zřízenou organizační složku a oznámeno pod-
nikání v oblasti služeb elektronických komu-
nikací, ČTÚ si v dané věci kromě jiného vy-
žádá součinnost příslušných orgánů Evropské
komise.“ Marcela Reichelová,

předsedkyně SOS MSK
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Sport

DuKo triatlon již poosmnácté
V sobotu 28. července se za vel-
mi teplého počasí konaly na ed-
rovickém rybníku již osmnácté
závody DuKo triatlonu, jehož
vyhlašovatelem je sportovní
klub TK DuKo Rýmařov.
Na startu oblíbeného závodu, kte-
rého se již pravidelně zúčastňují
závodníci nejen z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí, ale také borci ze
sousedního Polska, stanulo osm-
desát závodníků. Ti bojovali

ve čtrnácti věkových kategoriích,
v jednotlivcích a štafetách.
Pro nejstaršího účastníka závodu,
Rýmařováka Vojtěcha Smetanu,
který 19. července oslavil úcty-
hodných osmdesát let, byla sta-
novena zvláštní kategorie X -
Speciality. Za zmínku stojí fakt,
že i když tento dlouholetý spor-

tovec absolvoval trať zkrácenou
o polovinu, dokázal, že i v tak
pokročilém věku nejsou pro po-
dání sportovního výkonu stano-
veny žádné hranice, a náročnou
trať absolvoval v čase 1:26:15.
Na závodníky čekala kvalitní trať
v délce dle jednotlivých kategorií,
sestávající z plavání od 100 do
500 metrů, jízdy na kole od 2,5 do
36 km a běhu od 1,5 do 8 km.
Časově nejlépe zvládl celý triat-

lon Aleš Dedek v kategorii mužů
(30-39 let) ze sportovního klubu
AD Cyklo Brodek, který celou
trať absolvoval v čase 1:33:58.
Velmi dobře si v kategorii junio-
rů (16-17 let) vedl rýmařovský
Marek Ryška, který startoval za
sportovní klub TK Duko
Rýmařov a s časem 1:46:41 zví-

tězil. Výborného umístění dosá-
hl v nejpočetněji zastoupené ka-
tegorii mužů (40-49 let) Pavel
Šalmík z TK DuKo Rýmařov,
který vybojoval čtvrté místo
v čase 1:44:05. Dařilo se i Petru
Chaloupkovi ze stejného týmu,
který časem 1:48:19 skončil na
osmé pozici. Osmnáctý skončil

Vladimír Kistan z klubu CK
Stará Ves (2:06:09), devatenáctý
Petr Andrýsek z TK DuKo
Rýmařov (2:06:21) a jedenadva-
cátý se umístil Tomáš Gerhard
ze stejného sportovního klubu
(2:11:26). Dařilo se tradičně také
Miroslavu Káňovi, který závodil
v kategorii mužů (50-59 let) za
sportovní klub TK DuKo
Rýmařov a časem 1:49:17 vybo-
joval druhé místo. V závodě star-

tovaly pouze tři štafety, nejlepší
výkon podala štafeta pod vede-
ním Vlastislava Durmana a vý-
sledným časem 1:41:06 si zajis-
tila prvenství.
Díky dobře organizátorsky zajiš-
těnému závodu a sponzorskému
zázemí firem 5. stavební cz,
Lamont, Kovošrot Moravia ex-

port, a. s., Prádelna Šopík, KSI
Filtertechnik, s. r. o., Město
Rýmařov, Rýmstav, s. r. o., GA-
SET, s. r. o., RD Mont, s. r. o.,
INFINI, a. s., Jaroslav Lachnit -
Truhlářství, Klempířství Pipa, 
s. r. o., Stanislav Juřena -
STANSPED, Spojovací materiál
- Horáček, LOJZO a Elektro
Bernátek měl osmnáctý ročník
DuKo triatlonu dobrou úroveň
a divácky početnou obec. JiKo

Handicapovaní kuželkáři pomalu uzavírají sezónu
Ve dnech 27.-28. července se hrál na kuželně
v Rybníku další turnaj handicapovaných ku-
želkářů, který je součástí Českého poháru
2012. Zúčastnilo se ho celkem třicet závod-
níků z celé České republiky.
Kategorie LP1:
1. Martin Vejda - Sokol Rybník (409 kolků)
2. Petr Kumstát - ČKD Blansko (406 kolků)
3. Jiří Polášek - Jiskra Rýmařov (395 kolků)

Kategorie LP2:
1. Ivo Mrhal - Kovohutě Břidličná (443 kolků)
2. Antonín Štrait - ČKD Blansko (416 kolků)
3. Jan Šmerda - ČKD Blansko (411 kolků)
Kategorie TP:
1. Zdeněk Dočkálek - Jiskra Rýmařov

(529 kolků)
2. Oldřich Illík - Opava-Kateřinky (440 kolků)
3. Rudolf Vávra - Opava-Kateřinky (406 kolků)

V sobotu 11. srpna se na kuželně v Horním
Benešově hrál turnaj s účastí jedenatřiceti
hráčů, předposlední, který se započítává do
Českého poháru 2012.
Kategorie LP1:
1. Petr Kumstát - ČKD Blansko (383 kolků)
2. Martin Vejda - Sokol Rybník (381 kolků)
3. Jiří Polášek - Jiskra Rýmařov (379 kolků)
Jiřímu Poláškovi uteklo 1. místo jen o čtyři

Vojtěch Smetana, nejstarší účastník triatlonu
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DuKo beachvolejbal 2012
Letošnímu termínu čtvrtého roč-
níku DuKo turnaje v plážovém
volejbalu mimořádně přálo poča-
sí. 28. července se na městském
plážovém kurtu mezi sebou utka-
lo pět dvojic beachvolejbalistů.
Účast se možná očekávala větší,
ale v širokém okolí se ve stejnou
dobu pořádala celá řada podob-

ných akcí. Nicméně pět přihláše-
ných týmů mohlo hrát systémem
každý s každým na dva vítězné
sety s možností tiebreaku.
Síly jednotlivých týmů byly po-
měrně vyrovnané a se stoupající
rtutí na teploměru se zápasy
v rozpáleném písku stávaly vysi-
lující bitvou o každý bod.

Nejlépe si vedla výborně sehraná
bratrská dvojice Radek a Ivo
Martinkovi. Oba předvádějí vel-
mi dobrý volejbal i v rýmařovské
Beach lize a právem jim náleželo
vítězství. Druhé místo obsadilo
zkušené duo Roman Schenk
a Richard Hynčica, který zároveň
zodpovídal za organizaci turnaje.

Beachvolejbalu náleží mnohá
specifika, ale jestli jej může ještě
něco zpestřit, je to hra tandemu
Václav Svoboda a Martin
Sedláček. Zákroky v poli, na síti
a podání dotyčných jsou leckdy
za hranicí chápání všech přihlí-
žejících a jejich zápasy se diváci
skvěle baví, zatímco soupeři drtí
písek mezi zuby. Díky stejnému
počtu setů se umístili na třetím až
čtvrtém místě spolu s týmem
Michala Mužíka a Jakuba Ji-
rouška. Poslední pátou příčku ni-
kdo nechtěl, a tak se jí ujali Petr
Kroutil a Karel Toman.
Medailisté byli vyhlášeni a vítě-
zové odměněni sponzorem akce
Vlastislavem Durmanem, který se
zároveň volejbalistům postaral
o občerstvení i osvěžení během
náročného sportovního dne. Hráči
děkují i Richardu Hynčicovi za
hladký chod soutěže. Plážovou
sezónu uzavřel 12. srpna závěreč-
ný turnaj Beach ligy. K. Toman

kolky, v průběžném pořadí Českého poháru
2012 je v kategorii LP1 prozatím na třetím
místě.
Kategorie LP2:
1. Ivo Mrhal - Kovohutě Břidličná (413 kolků)
2. Jan Pavlosek - Baník Ostrava (405 kolků)
3. Antonín Štrait - ČKD Blansko (385 kolků)
V Českém poháru je prozatím v kategorii
LP2 na prvním místě Ivo Mrhal, třetí je
Karel Forcek, oba hrající za Kovohutě
Břidličná.
Kategorie TP:
1. Zdeněk Dočkálek - Jiskra Rýmařov

(528 kolků)

2. Oldřich Illík - Opava-Kateřinky (434 kolků)
3. Rudolf Vávra - Opava-Kateřinky

(397 kolků<)
Favorizovaný Zdeněk Dočkálek je v průběž-
ném pořadí Českého poháru 2012 na třetím
místě vzhledem k tomu, že neodehrál všech-
ny turnaje. Pokud se mu ale podaří v posled-
ním turnaji na bohumínské kuželkářské drá-
ze 8. září vyhrát, stanul by opět v této kate-
gorii na stupni nejvyšším a v Českém pohá-
ru 2012 by zvítězil.
Zdeněk Dočkálek společně s Jiřím Poláškem
budou také v prosinci obhajovat své pozice
na mistrovství republiky, které by se mělo

konat 15. prosince v Horním Benešově.
Rýmařovská účast v turnaji se neobejde bez
podpory, a proto závodníci chtějí vyjádřit po-
děkování: Jiřímu Ondrákovi, RD Rýmařov,
Městu Rýmařov, Městskému muzeu Rýmařov,
paní Machačové a panu Bernátkovi, firmě
Elektro Zigi, Elektro Kováčová, Autocolor
Design pana Komůrky, Liboru Horáčkovi,
Klempířství Pipa, Luďku Macháčkovi, restau-
raci Na Růžku Eduarda Jánského, MěÚ
Břidličná, firmě Stegor Břidličná, Večerce Eva,
firmě Elektro Medek Břidličná, oddílu kuželek
Kovohutě Břidličná, pohostinství Pod Kaštany
Velká Štáhle a firmě Amin Velká Štáhle. JiKo

Seriál Hyundai cupu pokračoval čtvrtým závodem
V sobotu 28. července pokračoval seriál auto-hobby-crosových zá-
vodů. Na start závodu se postavilo devatenáct jezdců.
V divizi D1 zvítězil Alfred Heinisch s vozem Škoda Felicia, 2. místo
obsadil Jan Pavčo s vozem Škoda Favorit a 3. místo František
Zachara s vozem Daihatsu.
V divizi D2 zvítězil Ondřej Lalák s vozem VW, stříbrnou pozici obsa-
dil Miroslav Šuba ve fordu a 3. místo uhájil Pavel Skoumal s mazdou.

V divizi D3 ženy vyhrála Jana Horáčková s vozem Seat, druhé mís-
to vybojovala Hana Skoulová s mazdou a třetí příčku uhájila Lenka
Oborná s vozem Škoda Favorit.
V divizi D4 motočtyřkolky naděje stanul na nejvyšším stupni Jan Jiří
Žák, stříbro vybojoval Matěj Chudý a bronz získal Filip Horáček junior.

Průběžné výsledky Hyundai cupu Rýmařov po čtyřech odjetých
závodech:
Divize D1:
1. místo: Jan Pavčo (30 bodů)
2. místo: Alfred Heinisch (20 bodů)
3. místo: Vladimír Palát (15 bodů)
Divize D2:
1. místo: Miroslav Šuba (31 bodů)
2. místo: Ondřej Lalák (30 bodů)
3. místo: Jiří Rotter (14 bodů)
V divizi D2 se odehraje boj o první příčku v celkové klasifikaci
Hyundai cupu. Hlavními aktéry by měli být Miroslav Šuba a Ondřej
Lalák. Vše se rozhodne v dalších závodech.
Divize D3 ženy:
1. místo: Jana Horáčková (26 bodů)
2. místo: Hana Skoumalová (24 bodů)
3. místo: Lenka Oborná (10 bodů)

Foto: Miroslav Škoda

Fota: archiv K. Tomana
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Divize D4 motočtyřkolky naděje:
1. místo: Jan Jiří Žák (38 bodů)
2. místo: Petr Hrabal (23 bodů)
3. místo: Filip Horáček jr. (18 bodů)

O auto-hobby-cross je velký zájem. Svědčí o tom fakt, že seriálu
Hyundai cup Rýmařov se zúčastňují také rodinné týmy. Filip
Horáček senior jezdí v divizi D2, jeho žena Jana Horáčková v divizi
D3 ženy a synové Filip a Daniel v D4 motočtyřkolky naděje. Dále
například závodí maminka se synem, Hana Skoumalová v divizi D3
ženy a Pavel Skoumal v D2, tchán se zetěm - Jiří Rotter a Miroslav
Šuba, ti dokonce soupeří v jedné divizi - D2, nebo manželé

Vilímkovi, Zdeněk jel v kategorii D1 a jeho žena Martina v kategorii
D3 ženy. Ovšem letošní sezóna pro manžele Vilímkovy bohužel již
skončila, a to kvůli Zdeňkovu úrazu. Všichni jezdci, kamarádi i po-
řadatelé přejí Zdeňkovi brzký návrat na závodní dráhu.
Poděkování pořadatelů patří Josefu Hámovi za zapůjčení stroje na 
úpravu trati a velký dík také Ladislavu Skotnicovi, bez jehož pomo-
ci by se poslední závod mohl jet jen stěží.
Organizátoři upozorňují na změnu termínu dalšího závodu, který se
pojede až 1. září. Aktuální informace najdou nejen jezdci, ale i divá-
ci na webové stránce http://auto-hobby-cross-rymarov.blog.cz nebo
na telefonu 605 075 606. Poděkování za účast na závodech patří rov-
něž našim věrným divákům a příznivcům. Jan Dohnal

TJ Jiskra Rýmařov má nové hřiště s umělou trávou
Po opakovaném úsilí uspěla
Tělovýchovná jednota Jiskra
Rýmařov při podání žádosti o do-
taci na rekonstrukci hřiště na
Žižkově ulici. Nekvalitní šotoli-
nová plocha a navazující část za-
rostlého a zpustlého pozemku se
proměnila na tréninkové hřiště
s umělým trávníkem třetí genera-
ce, které se tak stalo chloubou
sportovců i města.
Kromě výstavby podloží a povr-

chu vlastního
hřiště došlo
k odvodnění
parcely, obno-
vě oplocení,
výstavbě chod-
níků a umělé-
ho osvětlení
plochy. Celý areál je rovněž při-
praven na zapojení kamerového
systému. Hřiště bude využito ne-
jen pro fotbalový oddíl, ale také

pro potřeby
škol a zájmo-
vých sdružení.
Celkové nákla-
dy na projekt
Rekonstruk-
ce hřiště č. 3 -
umělý povrch

představují 9,8 milionů Kč. Z to-
ho 9 milionů Kč bylo poskytnuto
z rozpočtu Regionálního operač-
ního programu Moravskoslezsko.

V současné době je stavba do-
končena a zkolaudována. Podě-
kování patří firmě Philipp
Sportovní trávníky, a. s. - Praha,
která odvedla kvalitní práci v do-
hodnuté ceně a termínu. Zároveň
patří poděkování zástupcům
Regionální rady regionu soudrž-
nosti Moravskoslezsko a města
Rýmařova, bez jejichž pomoci by
se rekonstrukce hřiště nerealizo-
vala. Fota a text: Ing. Jiří Furik

Mladí fotbalisté zahájili přípravu na mistrovská utkání
Naši starší a mladší dorostenci za-
čali letní přípravu na krajský pře-
bor. V sobotu 4. srpna sehráli

v Rýmařově první přípravný zápas
s FK Mohelnice, kdy domácí celek
starších dorostenců prohrál po bo-

jovném výkonu 5:3 a mladší doro-
stenci Rýmařova prohráli 5:0. O tý-
den později, v sobotu 11. srpna, při-
vítala TJ Jiskra Rýmařov divizní
celek Uničova. Po opravdu nádher-
ném fotbalovém utkání vyhráli
starší dorostenci Rýmařova 5:3.
Před prvním mistrovským utká-
ním krajského přeboru nové sezó-
ny sehráli naši dorostenci přátel-
ské utkání s družstvem TJ Jiskra
Rýmařov muži „B“. Dorostenci
prohrávali 5:2, ale do druhé půle
nastoupili více natěšení a 10 minut
před koncem zápasu už vedli 6:5.
Konečný výsledek byl 6:6.
V sobotu 18. srpna začala pro do-

rostence TJ Jiskra Rýmařov sezó-
na 2012/2013. Rýmařovští hráči
vstoupili do mistrovského utkání
krajského přeboru vítězně, když
doma porazili SK Kravaře 4:1.
Soupeř byl od začátku velmi ne-
příjemný. Skóre otevřel domácí
Václav Vaněrek, na 2:0 zvyšoval
Jakub Mitov z přímého kopu stře-
lou těsně pod břevno a třetí gól
vsítil Jakub Holuša. Hostům se
povedlo snížit na 3:1, ale to bylo
z jejich strany vše. Na konečných
4:1 zvyšoval Khachik Gevorgyan.
Příští zápas sehrají naši dorostenci
v sobotu 25. srpna v Kopřivnici. 

Foto a text: Tomáš Durna

Rýmařovská padesátka startuje XXXVII. ročník
Odbor Klubu českých turistů Rýmařov ve spolupráci se Základní školou Rýmařov a SVČ Rýmařov vás zvou na
XXXVII. ročník turistické akce Rýmařovská padesátka - Memoriál Dr. Zdeňka Němečka, která se koná v sobotu 
8. září 2012. Start je u jídelny ZŠ Rýmařov na ulici 1. máje od 6 do 10 hodin.
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V červnu desetiboj dosprintoval do cíle a v září startuje 37. ročník
V měsíci červnu se sešli desetibo-
jaři u své poslední disciplíny - bě-
hu na 60 m. Počasí se vydařilo,
a tak se účastníci vydali z posled-
ních sil k výkonům, které ještě
mohly ovlivnit celkové pořadí.
Nejdříve odstartovali muži kate-
gorie C. Zde potvrdil papírové
předpoklady Hynek Janků a zví-
tězil časem 9,35 s před Ivo Vol-
kem (9,41 s) a třetím Jaroslavem
Hofmanem (9,50 s).
Záhy se na start postavily ženy
B. Vítězkou se stala Jarmila
Urbanová (9,78 s), druhou pozici

vybojovala Markéta Míčková
(10,22 s) a pro třetí místo si do-
běhla Vladimíra Šindelková
(10,5 s).
V kategorii žen A potvrdila svou
vedoucí pozici Andrea Továrková
časem (9,59 s). Druhé místo pat-
řilo Lence Metelkové (9,66 s)
a třetí skončila Petra Dobrevová
(10,28 s).
V kategorii mužů B kraloval
Josef Vosyka (9,18 s). Druhý
skončil Josef Kočnar (9,31 s)
a třetí Josef Svedoník (9,56 s).
Jako obvykle nejrychlejší na ko-

nec - muži A. Nikdo z přítom-
ných nedokázal konkurovat rych-
losti Karla Tomana, který roz-
kmital své tretry na 7,87 s.
Důstojným partnerem mu byl
Jakub Soviš s časem 8,03 s. Na
třetím místě dosprintoval Pavel
Konštacký v čase 8,27 s.
Sportovci jsou obecně družní a ve-
selí. A rýmařovští desetibojaři se
vždy snaží rozloučit s uplynulým
ročníkem se stejnou vervou, s ja-
kou bojují na sportovištích. Letos
se sešli v restauraci Na statku, kde
nejdříve došlo k slavnostnímu vy-

hlášení vítězů 36. ročníku Rýma-
řovského desetiboje. A těmi se
v jednotlivých kategoriích stali:
Ženy A: 1. Andrea Továrková, 
2. Lenka Metelková,  3. Marcela
Žáková
Ženy B: 1. Jarmila Urbanová, 
2. Markéta Míčková, 3. Alena
Jurášová
Muži A: 1. Jan Hnilo, 2. Karel
Toman, 3. Jiří Jaroš
Muži B: 1. Josef Svedoník, 
2. Josef Vosyka, 3. Jiří Štanglica
Muži C: 1. Ivo Volek, 2. Jaroslav
Hofman, 3. Hynek Janků

Muži A Muži BŽeny A Ženy B Fota: R. Heisig
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Rovněž byl vyhlášen nejstarší 
účastník desetiboje, stále mla-
dý Vojtěch Smetana, kterému
desetibojaři zároveň popřáli
k jeho letošnímu životnímu ju-
bileu 80 let. Je pro všechny
vzorem, jak si pravidelným
sportováním udržet fyzickou
kondici.
Po náročných bojích se spor-
tovci občerstvili výborným gu-
lášem s cibulí, a tím nabrali sí-
ly k jedenácté disciplíně - ta-
nečním kreacím v rytmu hudby
Rudy a Standy do pozdních
nočních hodin.
Jako každoročně je třeba vyslo-
vit velký dík všem organizáto-
rům jednotlivých disciplín
a nakonec i všem účastníkům.
Opět si dovolujeme vyzvat
všechny, kdo mají sportovního
ducha a chtějí se jednou za mě-
síc protáhnout, pobavit, vy-
zkoušet, co si jejich tělesná
schránka pamatuje ze školních
let nebo co se od té doby změ-
nilo. Přidejte se k nám - 37. roč-
ník Rýmařovského desetiboje
startuje v sobotu 8. září 2012 na
kole nebo pěšky v rámci
Rýmařovské padesátky.

Za organizační výbor
Rýmařovského desetiboje

Alena Jurášová

Rýmařovský desetiboj 2013
XXXVII. ročník začíná

Kdo? - sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
- dělíme se do pěti kategorií:

ženy A do 40 let muži A do 45 let
ženy B nad 41 let muži B do 59 let

muži C nad 60 let
Kdy? - od září do června, co měsíc - to jedna disciplína, 

tj. 10 setkání za rok (výmluva „nemám čas“ neplatí)
V čem? turistika, cykloturistika   běh na 1000 m, resp. 600 m

střelba ze vzduchovky    kuželky
plavání                          lyžování
stolní tenis                    skok daleký
vrh koulí                      běh na 60 m

Za kolik? - jednorázový příspěvek 200 Kč, důchodci 150 Kč
O co? - o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři nejlepší 

v každé kategorii
Proč? - abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví

- abych zjistil, čeho jsem ještě schopen
- abych se pravidelně setkával 

s partou sportovních nadšenců
Neváhejte a přijďte!

8. září 2012 začínáme v rámci „Rýmařovské 50“ turistikou ne-
bo cykloturistikou.
Pěšky: ženy B a muži C - 15 km, ženy A a muži B - 25 km, mu-
ži A - 35 km.
Na kole: ženy A, B a muži B, C - 32 km, muži A 60 km (dopo-
ručené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná přilba.)
Start pěších od 6.00 do 10.00, cyklisté vyjíždějí společně v 9.00
od jídelny ZŠ Rýmařov.
Přihlášky do soutěže přijímá Alena Jurášová, tel. 605 521 013, 
email: a.jurasova@seznam.cz.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s vý-
sledky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!!!

I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady
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Volejte
777 205 780
KOMPLETNÍ SERVIS:
DOMÁCNOSTI, DOMU,
BYTU, CHALUPY, GARÁÎE
âI KANCELÁ¤E
- R¯MA¤OV A OKOLÍ

- kapající kohoutek, ucpané odpady, WC...
- v˘mûna baterie, v˘mûna kuchyÀské desky...
- v˘mûna zámku, Ïárovky, zásuvky...
- zednické práce
- malífiské práce
- stûhování (odvoz objemného odpadu...)
- dovoz a montáÏ nábytku
- a mnoho dal‰ích dle dohody

Navštivte nás !!!
Od 1. 8. 2012 jsme pro Vás otevřeli

novou prodejnu

na ulici Třída Hrdinů 21, Rýmařov

(bývalá chemická čistírna Šopík)

Zde můžete nakoupit:

✓ Rybářské potřeby - krmítkové směsi, háčky...

✓ Školní potřeby - batohy již od 345,- Kč

✓ Oděvy, obuv a rukavice pro práci i volný čas 

- montérky, softshell bundy, sandále...

✓ Kancelářské potřeby - pořadače, zvýrazňovače...

✓ Brusivo - řezné, lamelové i brusné kotouče...

✓ Čistící prostředky

Provozní doba:
Po - Pá 9:00 - 11:30     12:30 - 17:00

So 9:00 - 11:00

J
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji
od 7. 9. 2012

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 30. 8. 2012 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

16/2012
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