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XVI. ročník Indiany Jonese poznamenala nízká účast
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SoutûÏ ve westernov˘ch dovednos-
tech Velká cena Indiana Jonese, zdá
se, nemá v posledních letech na rÛ-
Ïích ustláno. Svûdãí o tom nejen po-
mûrnû nízká náv‰tûvnost, ale také
krátk˘ seznam úãinkujících na jejím
XVI. roãníku, kter˘ se uskuteãnil v so-
botu 10. srpna v areálu skautské cha-
ty v R˘mafiovû.
Dokonce ani počasí není tomuto
westernovému klání již pár let
příznivě nakloněno. Sobotní dopo-
ledne bylo zakaboněné, občas
i sprchlo, počet dopoledních ná-
vštěvníků se pohyboval kolem os-
mi desítek. Odpolední návštěvnost
šampionátu s lepšícím se počasím
nakonec nepatrně stoupla, a tak os-
madvacet soutěžících zažilo odpo-
vídající diváckou kulisu. Proti
předchozímu ročníku jich však by-
lo téměř o polovinu méně (vloni
jich bylo osmačtyřicet).Potěšitelná
je ale skutečnost, že letošního roč-
níku se zúčastnilo mnoho mladých
nadějí westernového sportu.
„S návštěvností westernových
podniků je to podobné i v prestiž-
ních centrech, jako je Šiklův mlýn,
kde byl zaznamenán také velký
úbytek návštěvníků i soutěžících.

Je to pochopitelné, lidé dnes ne-
mají peníze, soutěžící musí hradit
startovné, navíc o westernové
sporty v posledních letech klesl
zájem, který pramenil z trampin-
gu. Na vandry do přírody jezdí tá-
bořit už tak akorát horolezci a pár
skalních příznivců. Postrádáme
takzvanou ztracenou generaci
90. let, která se těmto věcem moc
nevěnuje a westernové odvětví ne-
přináší tolik prostředků, o jakých
by snili, navíc dnešní doba nabízí
neskutečné množství sportovního
vyžití, hokej, fotbal, cykloturisti-
ku, paragliding, in-line bruslení,
moderní jsou bohužel počítačové
hry oproti hrám v přírodě, a to vše
napříč celou společností. Jde
obecně o ztrátu zájmu o dovednos-
ti Divokého západu, kterým naše
generace propadla a které jsme
milovali, protože Amerika pro nás
znamenala symbol svobody. Letos
jsme na Jonesovi na vstupném vy-
dělali alespoň na ceny pro výher-
ce, a to je velmi potěšující,“ řekl
k nízké účasti soutěžících i ná-
vštěvníků jeden ze spoluorganizá-
torů Ladislav Šín (Gin).
Sám kouzlu westernového umění
propadl natolik, že po několikale-
tém usilovném tréninku získal
v Americe v roce 2004 titul mist-
ra světa v ovládání honáckého bi-
če. V březnu letošního roku se 
zúčastnil mistrovství světa v ovlá-
dání australského biče v Sydney
a skončil na pátém místě. Vyvr-
cholením snažení celého jeho tý-
mu bylo červnové otevření wes-
ternové školy v Janovicích. S tím
se také nabízí otázka, zda by ne-
bylo vhodnější přemístit soutěž
Indiany Jonese tam.
„Já jsem proti tomuto kroku, pova-
žuji genius loci za zásadní. Když

mně skauti nabídli pomocnou ruku
již v prvním ročníku této soutěže
v roce 1998, tak jsem ji bez váhání
přijal a v této spolupráci jsme bu-
dovali dalších patnáct ročníků.
Nedělám si na ‘Indym’ reklamu,
nestavím na tom své jméno, jak si
mnozí myslí, a za skautskou pomoc
jsem nesmírně vděčný a přál bych
si, aby tomu tak bylo i nadále.
Indiana Jones patří neodmyslitel-
ně k místu u skautské chaty,“ vy-
jádřil se k přemístění westernové
soutěže do Janovic Ladislav Šín,
který v letošním ročníku nesoutě-
žil, ale zasedal v porotě.
„Od nás, členů skautského stře-
diska Na Stráni, se očekávalo
stejně jako každý rok, že připraví-
me kvalitní zázemí pro uspořádá-
ní Indiany Jonese 2013, což se
nám, pevně věřím, podařilo spl-
nit,“ řekl k práci Junáka Rýma-
řov jeho vedoucí Alois Šimko
(Loy). Na dotaz, jaký má názor na
přemístění soutěže do nedávno 
otevřené westernové školy
v Janovicích, sdělil, že v janovic-
kém areálu vzniká postupně velmi
kvalitní zázemí pro tyto a podob-

né akce. „Jsou tam překrásné pří-
rodní scenérie, rozvody elektřiny,
vzniká nový amfiteátr a podobně.
Názor, že by soutěži Indiana Jones
svědčilo právě toto prostředí, nes-
dílím jen já osobně, ale velká část
celého realizačního týmu Junáka
Rýmařov. Na konci září budeme
mít k této otázce schůzku a tam se
o ní bude demokraticky rozhodo-
vat,“ dodal Alois Šimko.
O dobrou podvečerní náladu se
postarala kapela Welcome
Drink, při které si tanečníci za-
tančili na country bále, svou tro-
škou do mlýna přispěla také ka-
pela Martina Křenka. Před sa-
motným bálem zhlédli návštěv-
níci fakírské vystoupení dua In
Flamenus a závěr westernových
soutěží patřil ohňostroji.
Poděkování organizátorů patří ze-
jména všem dětem i dospělým,
kteří se podíleli na náročných pří-
pravách akce i samotném průbě-
hu, majitelům přilehlých pozemků
za jejich zapůjčení pro parkování
aut, stanování, jízdu na koních
a také všem, kdož přispěli do bo-
haté tomboly.

Cena Indiana Jonese - bič
1. Marcel Regmund - Rýmařov
2. Josef Velecký - Nivnice
3. Jan Čuda - Týn nad Bečvou

Hod nožem
1. Stanislav Havel - Český Ráj
2. Josef Smékal - Havířov
3. Rostislav Antoníček

- Kravaře

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

Westernová show - nesoutěžní
Dušan Dvořák, Josef Velecký,
Jan Čuda - vrhači nožů a toma-
hawků

Ladislav a Barbora Šínovi - Rý-
mařov (show s bičem)

Sylvie Zaťko z dua In Flamenus
- španělský tanec s muletami

Děti do 6 let - bič
1. Sofie Šínová - Rýmařov
2. Svatopluk Regmund

- Rýmařov

Děti nad 6 let - bič
1. Adéla Planková - Jablonec
2. Petr Zubíček - Vsetín
3. Jakub Muzikant - Rýmařov

Mládež do 18 let - bič
1. Karolína Planková - Jablonec
2. Ladislav Zobal - Rýmařov
3. Milan Fogaš - Rýmařov

Jednotlivých soutěží se zúčastnilo 
sedm Rýmařovanů, z nichž si nejlépe
vedl Marcel Regmund, který obsadil
1. místo v Ceně Indiana Jonese, ovlá-
dání honáckého biče, dále ve svých
kategoriích obsadili 3. místo Jakub
Muzikant, 2. místo Ladislav Zobal
a 3. místo Milan Fogaš. Diváci měli
letos možnost spatřit mimo jiné haví-
řovskou legendu, několikanásobného
mistra České republiky a Evropy ve
vrhání nožem a tomahawkem Josefa
Smékala (Pepé), kterému letos uniklo
prvenství v hodu nožem jen o vlásek,
ovšem ve vrhu indiánskou sekerou jej
nikdo nepřekonal. JiKo

Výsledky ve westernových dovednostech: Cena Franka Elstnera

Partneři soutěže Velká cena Indiana Jonese 2013 v Rýmařově:
Město Rýmařov, Katr, a. s., Pilsner Urquell, RD Rýmařov, AutoLašák Rýmařov, KoM - Kovošrot Moravia, a. s., Turistické známky, s. r. o.,
Amin, s. r. o., Pivovar a hotel Excelent, Klempířství Pipa, s. r. o., Pátá stavební, a. s., Junák, svaz skautů a skautek ČR, Městské služby
Rýmařov, s. r. o., Gatro
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Nastávajícím víkendem definitivně končí prázdniny a také léto bere po-
malu za své. To letošní bylo obzvlášť podivné, povodně vystřídalo hor-
ko a sucho, Monika Štiková zhubla už minimálně o sto osmdesát kilo-
gramů, Džambulka zřejmě, navzdory svému hitu, netančila ani jednou,
žraloci na Jadranu nepozřeli ani kousek lidského masa, natožpak celou
českou učitelku, v Jeseníkách jste místo pumy (šelmy kočkovité) nara-
zili maximálně na turisty „sežrané jak puma“, zkrátka zdánlivá nuda,
šeď, dusivý klid. Ne nadarmo mají novináři v Anglii pro tento čas 
označení „silly season“, v Německu „Sommerloch“ a v krajích českých,
moravských a slezských „okurková sezóna“.
Přesto nemohu než zvolat s mistrem Antonínem Důrou, majitelem říč-
ních lázní v městci Krokovy Vary, že tento způsob léta zdá se mi poně-
kud nešťastným. A je mi líto letošní úrody okurek. Jsem totiž pronásle-
dován neodbytným dojmem, že nám místo klasických mírně nasládlých
plodů vzešly rovnou superkyselé kvašáky. Nestabilní klima zřejmě na-
tropilo v našem politickém pařeništi pěknou paseku. Jak jinak si vy-
světlit fakt, že expremiér i nadále zaměstnává svou metresu, kvůli níž
de facto padla vláda, tentokrát však jako poslaneckou asistentku? Že
vládnoucí koalice měla sto jedna hlasů, které pak vlastně neměla? Že
tzv. vláda odborníků, jež slibovala, že bude jen vládou udržovací (a je
momentálně v demisi) provádí takřka normalizační čistky a na špičko-
vých pozicích na ministerstvech a státem řízených podnicích vyměnila
již více než sto lidí? Že prezident republiky, který za vznikem této vlá-
dy de facto stojí, vydává za své vítězství, že tato jeho vláda nezískala
důvěru a nastanou předčasné volby? Že bývalý pražský primátor a zá-
roveň současný poslanec se v poslanecké sněmovně chlubí vysportova-
ným tělem, bujnými vnadami své manželky a přitom vyzdvihuje své au-
toerotické výkony (to vše opepřeno výrazy, za něž by se nemusel stydět
štamgast ze čtvrté cenové)? Že předseda vítězné politické strany je zá-
sadně proti vyjádření důvěry vládě odborníků a pak jí při hlasování dů-
věru dá? Že prezident ve svém inauguračním projevu prohlásí, že není
přímo ani nepřímo spojen s žádnou parlamentní stranou, že chápe pre-
zidentský úřad jako neutrální pole pro dialog všech parlamentních stran,
a pak nechá svého kancléře shánět peníze na předvolební kampaň stra-
ny, která je s ním více než spjata, a dokonce za ni i kandidovat? Podobně
se lze tázat dál a dál. A aby toho nebylo málo, tak bývalý prezident dle
slov svého hradního fámula nechystá návrat do politiky, ale den na to
má zaštítit svým jménem jisté okrajové politické uskupení. Tady už se
do kvašáků ještě ke všemu dává plíseň. Zlé časy pro okurky, velmi zlé.
Jeden by se hned chtěl pasovat do role zahradníka a tuhle nepodařenou
úrodu odtransportovat tam, kam patří - na hnojiště. I já občas propadám
podobným hnutím mysli, ale pak si vybavím sedmou kapitolu
Matoušova evangelia, v níž stojí: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou
měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bra-
tra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému
bratru: ‘Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka’ - a hle, trám ve tvém vlastním
oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohléd-
neš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ A když nad ní chví-
li přemýšlím, nemohu nedat za pravdu těm lidem, kteří tvrdí, že máme
takové politiky, jaké si zasloužíme. Jsou naším (povýtce dost křivým)
zrcadlem. Ano, je pravda, že velmi často lžou, podvádějí, uplácejí, kra-
dou. Ale co děláme my, takzvaní prostí, obyčejní lidé? Kdo z nás vždy
a za každých okolností dokáže mluvit pravdu? Kdo z nás nikdy nepod-
vedl partnera, zaměstnavatele, stát (třeba tím, že nepožadoval fakturu
a vyhnul se placení DPH)? Kdo nikdy nedal úplatek, či chcete-li všim-
né, lékaři, úředníku, policistovi? Kdo z nás nikdy nic nevzal - kancelář-
skou sponku či obálku v práci, nestáhl si zdarma z internetu počítačové
programy, hry, filmy, hudbu...? Jak rádi, jak přesvědčivě a jak plamen-
ně my lidé horujeme proti nešvarům těch druhých, obzvlášť těch naho-
ře! A jak rádi mhouříme oči nad svými poklesky, protože víme, proč se
jich dopouštíme, jaký z nich budeme mít užitek, a jsme přesvědčeni, že
jimi vlastně nikomu neubližujeme. Sebe omlouváme a druhé obžalová-
váme, což je krystalická ukázka pokryteckého chování.
Nechci však, aby mé zamyšlení vyznělo tak, že bychom kvůli svým
vlastním selháním neměli právo kritizovat politiky. To ani náhodou, má-

me nejen právo, ale soudím, že dokonce povinnost tak činit. Nicméně
než se do kritiky a vymetání nepořádků pustíme, zameťme si prosím
nejprve důkladně před vlastním prahem. Možná pak nebudeme ve
svých soudech tak radikální, jak obyčejně jsme. Než se zaměříme na 
ostatní, začněme u sebe a uvědomme si svůj podíl na stavu světa okolo
nás. Zkusme žít tak, abychom se co nejvíce přiblížili patočkovskému
„životu v pravdě“. K němu patří i přiznání si vlastní nedokonalosti, sla-
bosti a také odvaha nerezignovat na ideál, jakkoliv je vzdálený a mož-
ná i nesplnitelný.
Blíží se podzim, na vinicích dozrává víno. Politické vinobraní sice při-
jde až na konci října, ale již teď se začínají z temných zákoutí veřejné-
ho prostoru vynořovat různobarevní hlasatelé šťastných zítřků, „pevné
ruky“, moudrého vůdce či generalissima, který všechno napraví a zjed-
ná pořádek. Docela akutně tak hrozí, že víno, jež letos sklidíme, bude
k nepití, trpké a kalné. Možná mnohem horší než plody okurkové sezó-
ny, které právě chutnáme. Nedopřejme proto demagogům všeho ražení
(navzdory svému znechucení ze správy „věci veřejné“ a snad i únavy
z života ve svobodě) sluchu, nevyklízejme jim veřejný prostor.
Nerezignujme na to, co můžeme měnit sami, na svou aktivitu a odpo-
vědnost. Ještě pořád máme demokracii (i když hodně ušmudlanou), tak
se zkusme jako demokraté také chovat, byť je to leckdy těžké břímě. Své
o tom věděl již T. G. Masaryk, když prohlásil: „Tož demokracii bychom
už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ I jeho odkaz nás k takovému
jednání zavazuje. VlaSt
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Pár slov... o okurkách a vínu

Foto na titulní straně:
Lucie Lehká - Horský potůček
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru dopravy a silničního hospodářství
- evidence vozidel

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. října 2013
Pracovní poměr: na dobu určitou (po dobu trvání mateřské, event. rodičovské dovolené)
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 9. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, vše ve znění pozdějších předpisů
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: • střední vzdělání s maturitní zkouškou (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon),

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

v dané problematice výhodou,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů),

• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
• schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
• schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla,
• udělování a odnímání oprávnění k provozování stanice měření emisí,
• výkon státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,
• zpracovávání statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy na úseku registru

vozidel, vedení přehledu o vlastních výkonech a činnostech,
• výběr správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Písemná přihláška zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
• datum a podpis uchazeče.

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

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením,

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

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou 
s datem odeslání nejpozději 16. září 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 16. září 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům ozná-
meno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihláš-
ky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení
budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Bc. Renata Vyslyšelová, tel.: 554 254 260. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Aktuálně z města

Rekonstrukce náměstí Míru pokračuje rychlým tempem
Rekonstrukce náměstí Míru
v současné době pokračuje vy-
sokým tempem. Na ulici Rad-
niční i na náměstí se souběžně
realizuje celá řada součástí stav-
by - rozvody elektřiny, kon-
strukční vrstvy pláně, montážní
práce, práce na kašně a dláždění.
Dodavatel nasadil maximální
lidskou a strojní kapacitu, kte-
rou svým rozsahem staveniště
reálně unese. Počet souběžných

činností se bude postupně, tak
jak budou ukončeny, snižovat na
práce na kašně a dláždění.
Dodavatel vypracoval a předlo-
žil nový harmonogram stavby.
Ten předpokládá ukončení letoš-
ních prací k 27. říjnu, v případě
příznivého počasí budou samo-
zřejmě pokračovat až do přícho-
du nevhodných klimatických
podmínek, celé dílo pak bude
dokončeno na jaře příštího roku.

Na jaro by se měly přesunout
práce v rozsahu asi čtyř týdnů,
a to dláždění, práce na kašně,
výsadba zeleně, montáž mobili-
áře a dokončovací práce. Dláž-
dění Radniční ulice by mělo být
skončeno do 13. října letošního
roku. Stále počítáme s tím, že
na samotném náměstí bude už
letos vydlážděna obvodní ko-
munikace, chodník a parkoviš-
tě, aby zde mohla probíhat veš-

kerá doprava, zásobování
a zimní údržba.
Na průběh stavby bude mít roz-
hodující vliv podzimní počasí,
termín nástupu zimy a nasazená
kapacita dláždění. S dodavate-
lem a projektanty v současné
době řešíme některé detaily
stavby a problémy, které se pro-
jevily po odkrytí pláně, odkrytí
sklepa radnice a inženýrských
sítí. Ing. Petr Klouda, starosta

Hasiči v terénu

Ford Focus při jízdě zavadil
o překážku a začal hořet

Profesionální hasiči HZS MSK
z Rýmařova zasahovali ve středu
31. července dopoledne ve
Stránském u požáru osobního au-
tomobilu Ford Focus Combi.
Operační středisko bylo o požáru
informováno deset minut před de-
vátou hodinou dopoledne. Na
místo ihned vyjela hasičská jed-
notka ze stanice v Rýmařově.
Společně s ní vyjela i jednotka
sboru dobrovolných hasičů
z Rýmařova, ale ta již u požáru
nezasahovala a vrátila se zpět na
základnu.
Při příjezdu hasičů již celé vozid-

lo hořelo. Hasiči dostali oheň pod
kontrolu během tří minut, dohasi-
li jej za čtvrt hodiny. Přesto oheň
vozidlo vážně poničil. Škoda byla
předběžně odhadnuta na 130 tisíc
korun.
Třicetiletý řidič uvedl, že při jízdě
ucítil, že spodní část auta škrtla
o nějakou překážku. Když zasta-
vil, zespodu začaly šlehat plame-
ny. Nepomohl mu ani přenosný
hasicí přístroj, který použil. Podle
vyšetřovatele hasičů si zřejmě po-
škodil výfukové potrubí.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Chcete nás?
V útulcích po celé republice čeká
na svou šanci plno štěňat i dospě-
lých psů. Pokud nepotřebujete

pejska z encyklopedie, ale hledáte
věrného přítele, zkuste hledat 
v útulcích. Provizorní záchytný
kotec pro nalezené a opuštěné pej-
sky má i Rýmařov. Ve spolupráci
s městskou policií a Městskými
službami Rýmařov budeme před-
stavovat aktuální „nalezence“,
kteří čekají na svého pána nebo na
nového lidského přítele.
Bílý pejsek, který byl do záchyt-
ného kotce přivezen začátkem
srpna, čeká na své majitele či no-
vé pány. V případě zájmu, dota-
zů či vyzvednutí kontaktujte od-
povědného pracovníka na tel.:
737 241 052. JiKo

Foto: HZS MSK
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Jedna paní povídala

Proč stál cirkus Carini u hlavní silnice?
Ve druhé polovině prázdnin za-
vítal do našeho města cirkus
Carini. Ptám se, proč město neu-
možnilo principálu Františku
Navrátilovi postavit šapitó na
travnatém, klidném a tradič-
ním prostranství za zahradou
Hevy, které mu bylo zpočátku
nabídnuto, a místo toho dalo
k dispozici jen stísněný prostor
u víceméně hlavní a frekvento-

vané silnice?
Nejenže zde byla zvířata zbyteč-
ně vystavena zvýšenému hluku
a prachu, nebyla jim umožněna
větší volnost a namísto spásání
čerstvé trávy byla nucena požírat
jen seno, ale kvůli frekventované
komunikaci byli vystaveni ne-
bezpečí i návštěvníci cirkusu
vracející se z představení. 

Foto a text: Miroslav Škoda

Prostranství (trvalý travní porost)
za zahradou Hedvy nepatří měs-
tu. Je to privátní pozemek. Bylo
jen věcí zástupce cirkusu dohod-
nout se s majitelem pozemku na
jeho umístění. Město pak posky-
tuje jen přípojku elektřiny a vody.

Město nemá v současnosti ve
vlastnictví vhodný pozemek pro
umístění cirkusu. Travnatá plo-
cha v zahradě Hedvy byla v pod-
mínkách velkého sucha nevhod-
ná, protože by došlo k úplné de-
vastaci trávníku, který jsme zde

rok a půl pracně zakládali a který
jsme z důvodu dotace povinni
v souladu s projektem udržovat.
Podle vyjádření odpovědného
pracovníka úřadu požádal majitel
cirkusu právě o pronájem plochy
u hasičské zbrojnice. Zřejmě tedy

s majitelem privátního pozemku
nejednal, anebo mu tento (zřejmě
také z důvodu velkého sucha
a možné devastace trvalého trav-
ního porostu, který podléhá dota-
cím na údržbu krajiny) nemohl
vyhovět.

Zpravodajský servis ve zkratce

Odstartovala Nová zelená úsporám 2013
Od pondûlí 12. srpna 2013 se pfiijímají Ïádosti
v první v˘zvû programu Nová zelená úsporám, 
urãeného pro rodinné domy.
První výzva je zaměřena na tři typy opatření
- na snižování energetické náročnosti stávají-
cích rodinných domů (zateplení - čím nižší
energetická náročnost budovy po realizaci 
opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu ro-
dinných domů s velmi nízkou energetickou
náročností a na efektivní využití zdrojů ener-
gie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá
a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za 
efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na
biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná
čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární
systém na ohřev teplé vody a přitápění).

Součástí podpory je i příspěvek na přípravu
a zajištění realizace těchto opatření (např. na
zpracování odborného posudku, technický
dozor stavebníka a na provedení měření prů-
vzdušnosti obálky budovy).
Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, ma-
jí možnost získat speciální bonus 10 tisíc ko-
run. Finanční prostředky mohou být vyplace-
ny už na podzim letošního roku.
Vlastníci rodinných domů zasažených po-
vodněmi v červnu 2013 mohou žádat o pod-
poru z programu za zvýhodněných podmí-
nek, tj. například prodloužení termínu pro
dodání povinných příloh a navýšení podpory.
Nyní je na podporu vyčleněna jedna miliarda
ze zdrojů Státního fondu životního prostředí

ČR, z prodeje emisních povolenek je připra-
veno 300 milionů korun, dalších 500 milionů
z prodeje povolenek pak očekává minister-
stvo do konce roku. Celkem tedy letos na fi-
nancování programu půjde 1,8 mld. korun.
Další podrobnosti, včetně vypracovaných
modelových příkladů, kalkulačky pro výpo-
čet výše podpory, návodu na podání žádosti
nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájem-
ci na webových stránkách www.nzu2013.cz.
Seznam krajských pracovišť, která žádosti
přijímají, najdete na www.nzu2013.cz/zada-
tele-o-dotaci/rodinne-domy/krajska-praco-
viste/. Potřebné dokumenty k podání žádosti
jsou na www.nzu2013.cz.

Převzato z webových stránek města

Dálkový výslech

Iveta Podzemná
Věk: 48
Povolání: vedoucí odboru sociál-
ních věcí

Záliby: hudba, zpěv, film, umění,
veškeré ruční práce a kreativní
tvorba
Zvláštní znamení: občas o mně
někdo tvrdí, že jsem „kreativec“
Jste „rýmařovská duše“?
Ano. Nejenže jsem se tady naro-
dila, ale myslím, že bych ani ne-
dokázala žít jinde - tedy alespoň
v létě, zimu nemám ráda a v Rý-
mařově je někdy, alespoň pro
mne, moc dlouhá.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Lhaní - to je asi to jediné, co mi
na lidech skutečně hodně vadí.
Bohužel se s tím setkávám často
hlavně v práci. Dokážu pochopit
důvody, proč je někdo agresivní
nebo i hloupý, ale lhaní mne 

opravdu naštve.
Co obdivujete na mužích?
Stačí mi, když mne dokážou ro-
zesmát a když nelžou.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Jednoznačně kabelky a boty.
Které jídlo byste nikdy nepozře-
la?
Asi nic, co se ještě hýbe, ale co
nemůžu vůbec, jsou houby, a to
v jakékoliv úpravě.
Můžete se vždycky upřímně po-
dívat do očí svému psovi?
Samozřejmě a myslím, že s tím
nemám problém u nikoho.
Co byste si pořídila, kdybyste by-
la opravdu bohatá?
Psychologové tvrdí, že na tyto si-

tuace by měl být člověk připra-
ven, takže v tomto mám naprosto
jasno. Nejsem příliš náročná - vi-
la v Toskánsku, s bazénem a k ně-
mu bych si ještě pořídila statného
čističe. I když od šéfky sociálky
by asi většina lidí očekávala, že
všechno rozdá - tak ušlechtilá ale
bohužel nejsem.
Květiny, nebo bonboniéra?
Bonboniéra mne potěší, květiny
dojmou - takže jako asi většina
žen - obojí.
Kdy jste se naposledy dobře na-
jedla?
Když o tom tak uvažuji, tak asi
nikdy, vždycky mám okamžitě
výčitky, že jsem to přehnala a za-
se přiberu.

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda
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Školství

ZUŠ Rýmařov zahajuje nový školní rok
Školní budovy se v období let-
ních prázdnin obvykle zahalí do
ticha. Poněkud jinak je tomu
o letošních prázdninách v naší
ZUŠ. V obou budovách, na Čap-
kově i na Divadelní ulici, probí-
há od července rozsáhlá rekon-
strukce (mj. výměna oken, za-
teplení pláště budovy), takže je
u nás nezvykle živo i v jinak
klidných letních měsících.
Blíží se však konec prázdnin
a s ním i chvíle, kdy se do tříd
vrátí naši žáci a rozběhne se na-
plno nový školní rok 2013/2014.
Co nás v něm čeká?
Stejně jako v předchozích letech
poskytuje naše škola žákům vý-
uku ve všech čtyřech umělec-
kých oborech. Na Čapkově ulici
probíhá výuka hudebního oboru,
třídy výtvarného a literárně-dra-
matického oboru najdou zájemci
na Divadelní ulici. Žáci taneční-
ho oboru zkouší tradičně v tělo-
cvičně ZŠ na Národní ulici.
V průběhu školního roku nás če-
ká kromě pravidelné výuky celá
řada kulturních akcí - koncertů,
výstav, divadelních i tanečních
vystoupení, které si žáci spolu se

svými učiteli rádi a s nadšením
připravují nejen pro své rodiče,
ale i pro školy a rýmařovskou
veřejnost.
Podstatnou část naší práce zaují-
mají četné projektové aktivity.
Letos se staneme aktivními part-
nery několika projektů (opět
s mezinárodní účastí), pracovat
budeme samozřejmě i na dalším
z řady úspěšných celoročních
mezioborových projektů.
Je zřejmé, že všechny v naší
ZUŠ čeká opět pestrý a zajímavý
školní rok. O veškerém dění
v jeho průběhu se zájemci mo-
hou informovat na našich webo-
vých stránkách www.zusryma-
rov.org nebo v kanceláři školy.
Důležité informace mohou žáci
i rodiče získat také při slavnost-
ním zahájení školního roku, kte-
ré se uskuteční 2. září v 15 hodin
v koncertním sále na Divadelní
ulici. Žáci se zde mimo jiné mo-
hou setkat se svými učiteli a do-
mluvit se na časech výuky.
Všechny srdečně zveme a učite-
lům i žákům přejeme pěkný a ús-
pěšný školní rok. 

L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Hasiči radí občanům

Co dělat při havárii s únikem nebezpečných látek
Nebezpečné chemické látky a směsi mohou
při haváriích ohrožovat lidské životy a zdraví,
životní prostředí a majetek. K úniku nebezpeč-
ných látek dochází v průmyslových podnicích,
při silniční, železniční či lodní dopravě,
ze skládek, starých ekologických zátěží, po-
trubních rozvodů, příčinou úniků může být
rovněž teroristický útok. Nejužívanějšími ne-
bezpečnými látkami v Moravskoslezském kra-
ji jsou amoniak, chlor, oxid siřičitý, hutní ply-
ny, LPG, benzín a nafta.
Pro zajištění ochrany lidských životů a zdraví
je nezbytné vědět, jakým způsobem bude oby-
vatelstvo varováno před účinky nebezpečných
látek, a znát zásady žádoucího chování pro pří-
pad jejich úniku. Při ohrožení jsou obyvatelé
varováni kolísavým tónem sirén, tzv. signálem
„všeobecná výstraha“. Z „mluvící“ elektronic-
ké sirény zazní po signálu tísňová informace
o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nut-
ných opatřeních k ochraně života, zdraví a ma-
jetku. V takovém případě dodržujte následují-
cí zásady:
1. Nepřibližujte se k místu havárie, neboť
v místě havárie je koncentrace nebezpečné lát-
ky vždy nejvyšší, a tedy nejnebezpečnější.
2. Vyhledejte vhodný úkryt v uzavřené míst-
nosti budovy. Urychleně se ukryjte v nejbliž-
ším domě ve vyšších patrech na straně budovy

odvrácené od místa úniku. Jste-li v budově,
nevycházejte. Vypněte klimatizaci a utěsněte
okna, dveře a veškeré další větrací otvory, kte-
rými může nebezpečná látka do místnosti vni-
kat. Rovněž navlhčením závěsů a záclon mů-
žete zamezit průniku nebezpečné látky do
místnosti.
3. Připravte si prostředky improvizované
ochrany. Při havárii se může stát, že budete
muset určitou dobu pobývat v zamořeném pro-
storu nebo jím projít. V tomto případě je nutné
chránit dýchací cesty a povrch těla pomocí
prostředků improvizované ochrany. Základ-
ním principem je využití dostupných oděvů,
pomocí kterých lze chránit dýchací cesty a ce-
lý povrch těla. K ochraně dýchacích cest pou-
žijte navlhčenou roušku (plenu či kapesník).
K ochraně očí jsou vhodné uzavřené brýle (po-
tápěčské, lyžařské), k ochraně povrchu těla
pláštěnka, rukavice, gumové holínky, čepice 
apod.
4. Dekontaminaci povrchu těla proveďte dů-
kladným osprchováním nebo omytím zasaže-
ných míst na těle a výměnou ošacení.
5. Další nezbytné informace o rozsahu ne-
bezpečí a nutných opatřeních k ochraně získá-
te z regionálního vysílání rozhlasu, televize, 
obecního rozhlasu nebo hlášením mobilních
rozhlasových zařízení záchranářů.

6. V případě nařízení evakuace si připravte 
evakuační zavazadlo (osobní doklady, peníze,
důležité smlouvy, cennosti, léky, zdravotní po-
můcky, nápoje, mobilní telefon s nabíječkou,
hygienické potřeby a náhradní oděv). Dle po-
kynů využijte k evakuaci vlastní vozidlo nebo
se dostavte na stanovené místo. Před odcho-
dem zabezpečte domov, vypněte plyn a uhaste
otevřený oheň.
7. Jednejte klidně a s rozvahou, nepodléhejte
panice a vyvarujte se fyzické námahy.
8. Poskytněte pomoc starým a nemocným li-
dem a lidem neschopným pohybu. Přesvědčte
se, zda i sousedé vědí o nařízených opatřeních.
9. Byt opusťte pouze na pokyn velitele zasa-
hujících složek integrovaného záchranného
systému.
O ukončení ohrožení je obyvatelstvo informo-
váno stejným způsobem jako při varování.
Pokyny, které jsou záchranáři vydávány, vy-
cházejí z profesionální zkušenosti. Další infor-
mace o nebezpečných látkách v Moravsko-
slezském kraji a žádoucím chování občanů
v případě havárií najdete na internetových
stránkách Hasičského záchranného sboru
www.msk.hzscr.cz v sekci „ochrana obyvatel-
stva“. por. Ing. Václav Komárek,

koordinátor
preventivně-výchovné činnosti HZS MSK
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Zloděj se do bytu
dostal po lešení

Pro tučnou kořist si 28. července
přišel zloděj do bytu v jednom
z domů na Větrné ulici v Rýma-
řově. Po lešení vylezl k oknu by-
tu třiačtyřicetileté majitelky
a vlezl dovnitř. Odnesl si kovo-
vou příruční pokladničku, ve
které byla uložena finanční část-
ka 37 000 Kč, a toaletní tašku
s hotovostí přes 31 000 Kč
a stravenkami Sodexho pass
v hodnotě 3000 Kč.

Sprejer postříkal fasádu
černou barvou

Během noci z 30. na 31. červen-
ce postříkal neznámý sprejer fa-
sádu domu na Horní ulici
v Rýmařově černým sprejem.
Škoda způsobená soukromé spo-
lečnosti z Rýmařova dosáhla vý-
še 33 000 Kč.

Pracovní úraz
při rekonstrukci

náměstí Míru
Rekonstrukce náměstí Míru
v Rýmařově si 31. července vyžá-
dala první pracovní úraz. Stal se
při demontáži rozhlasového zaří-
zení z veřejného osvětlení. Sloup
se při demontáži ulomil a s pra-
covníkem připoutaným k němu
opaskem spadl na zem. Sloup při
pádu muži dopadl na levou nohu.
S poraněným kyčelním kloubem
jej rychlá záchranná služba pře-
vezla k lékařskému ošetření do
nemocnice v Krnově, odkud byl
posléze transportován do nemoc-
nice v Ostravě. Prvotním šetře-
ním nebylo zjištěno cizí zavinění
úrazu, případ převzal Inspektorát
bezpečnosti práce.

Policie zastavila
tři řidiče

pod vlivem drog
Ve čtvrtek 1. srpna kontrolovala
policejní hlídka ve Skalách řidi-
če vozu Škoda 120. Třicetiletý
muž z Uničova se podrobil de-
chové zkoušce. Ta měla negativ-
ní výsledek, následný test na pří-
tomnost omamných a psycho-
tropních látek však v jeho těle
odhalil amfetamin. Řidič pod-
stoupil i lékařské vyšetření

v Podhorské nemocnici v Rý-
mařově. Podobný případ se ode-
hrál 4. srpna na ulici Julia
Sedláka v Rýmařově. Hlídka
kontrolovala pětadvacetiletého
řidiče z Horního Města a při tes-
tu na návykové látky u něj zjisti-
la požití marihuany. Třetího řidi-
če pod vlivem drog policie za-
chytila 9. srpna v Břidličné.
Dvaatřicetiletý muž za volantem
vozu Opel Vectra měl opět nega-
tivní test na alkohol, zato test na
návykové látky u něj odhalil po-
žití marihuany. Všem třem pro-
vinilcům policisté zadrželi řidič-
ské průkazy.

Opilého zloděje
přistihli při činu

V Ryžovišti se 4. srpna nad rá-
nem odehrál kuriózní případ opi-
lého zloděje, který se nechal
chytit na místě činu. Pětadvace-
tiletý muž nejprve vzal z ne-
uzamčeného vozu na oploceném
pozemku rodinného domu na
Tovární ulici hotovost 1500 Kč
a tři stravenky v hodnotě 180 Kč
a poté vnikl do neuzamčeného
rodinného domu. Vzal odtud
dámské hodinky a zlaté šperky
v celkové hodnotě 12 500 Kč
a finanční částku 1400 Kč.
Zloděj si ovšem lup nestihl od-
nést, přímo na místě činu jej za-
drželi majitelé ukradených věcí
a přivolali policii. Hlídka podro-
bila pachatele testům a zjistila,
že byl nejen silně opilý, ale i pod
vlivem amfetaminu. Muž byl
podroben lékařskému vyšetření
a umístěn do policejní cely
v Bruntále.

Cyklista se při pádu
těžce zranil

Vážným poraněním hlavy skon-
čila 8. srpna jízda jednapadesáti-
letého cyklisty mezi Ryžovištěm
a Dětřichovem nad Bystřicí.
Z nejasných příčin nezvládl říze-
ní a v mírném klesání upadl na
vozovku. Podle svědků nehody,
kteří jeli v protisměru v náklad-
ním automobilu, se cyklistovi
zničehonic přetočila řidítka. Po
pádu zůstal ležet na silnici v bez-
vědomí se silným krvácením
z hlavy. Svědci nehody poskytli
muži první pomoc a přivolali zá-

chrannou službu. Pacient byl
s těžkým zraněním mozku letec-
ky transportován na traumatolo-
gii Fakultní nemocnice s poli-
klinikou v Ostravě-Porubě a hos-
pitalizován na oddělení neuro-
chirurgické JIP.

Vandal zničil auto
za bílého dne

Kolem poledne 11. srpna poničil
neznámý pachatel vůz Škoda
Octavia zaparkovaný na Dukel-
ské ulici v Rýmařově. Nezná-
mou látkou polil lak, poškodil
přední nárazník, kapotu, světlo-
met, blatník a oboje pravé dveře.
Majiteli vozidla způsobil škodu
za 20 000 Kč.

Neznámý řidič
poškodil

elektrické vedení
V Rešově došlo 12. srpna k do-
pravní nehodě, při níž neznámý
řidič zachytil vozidlem při jízdě
o větev stromu a o elektrické ve-
dení. Přitom došlo k poškození
i jednoho z rodinných domů
v místě, kde je přívod elektrické
energie, a jeho obyvatelé zůstali
dočasně bez elektřiny. Ři-
dič z místa nehody ujel, aniž by
celou událost nahlásil. Škoda na
zařízení byla vyčíslena na 
20 000 Kč.

Policie dopadla
garážové zloděje

Bruntálský policejní komisař
Služby kriminální policie a vy-
šetřování zahájil trestní stíhání
pachatelů série krádeží na
Rýmařovsku. Dvaačtyřicetiletý
muž z Mladějovic se svým třice-
tiletým komplicem z Břidličné
mají na kontě nejméně šest pří-
padů krádeže nářadí, kabelů
a pohonných hmot. V lednu
a červnu opakovaně vnikli do řa-
dových garáží na Okružní ulici 
v Rýmařově, v polovině červen-
ce vyloupili stodolu u rekreační
chaty v Albrechticích u Rýmařo-
va a 27. července si ještě připsa-
li krádež 40 litrů motorové nafty
z nádrže stavebního stroje
v Ondřejově. Způsobili celkovou
škodu za cca 37 000 Kč. Brun-
tálští kriminalisté prošetřují 

eventuální další trestnou činnost
obviněné dvojice.

Zloději kradou
i nábytek

Během večera a noci z 14. na 
15. srpna si zloděj odnesl dřevě-
ný zahradní nábytek z terasy do-
mu v Dobřečově. Šedesátiletému
majiteli z Rýmařova tak způso-
bil škodu za 15 000 Kč.

Řidič dostal smyk
Dopravní policisté prošetřují ne-
hodu, která se stala 16. srpna
mezi Rýmařovem a místní částí
Stránské. Dvacetiletý řidič
z Rýmařova nepřizpůsobil rych-
lost jízdy technickému stavu ko-
munikace a při průjezdu zatáč-
kou dostal smyk, vyjel za okraj
komunikace, kde se automobil
přetočil a zůstal stát částečně v sil-
ničním příkopu. Celková škoda
byla vyčíslena na 20 000 Kč.
Řidiče převezla záchranná služ-
ba do nemocnice v Krnově s po-
dezřením na otřes mozku.

Seniora okradli
podomní výkupčí železa

Senior ze Stránského se stal obě-
tí zlodějů, kteří se do jeho pří-
bytku dostali pod záminkou vý-
kupu starého železa. U dveří je-
ho domu v osadě Stránské zaz-
vonila 22. srpna odpoledne čtve-
řice osob tmavé barvy pleti. Dva
muži a dvě ženy přijeli osobním
vozem značky Škoda Fabia tma-
vé barvy a pod záminkou výku-
pu starého železa oslovili osm-
desátiletého majitele rodinného
domu. Jeden z mužů (ve věku 
okolo 40 let, středně vysoký, pl-
noštíhlé postavy, s krátkými čer-
nými vlasy na ježka a knírem)
odvedl pozornost poškozeného,
zatímco mladší muž (kolem 
19 let, středně vysoký, štíhlé po-
stavy, s krátkými černými vlasy,
oblečen do červeného trička
s krátkým rukávem) využil jeho
chvilkové nepozornosti, vešel do
jeho domu a odcizil částku na
hotovosti 8550 Kč. Obě ženy za-
tím stály u automobilu. Po chví-
li čtveřice odjela neznámo kam. 

René Černohorský,
tiskový mluvčí

ÚO PČR Opava
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Kino Rýmařov

Do Rýmařova zajel letní Biograf Láska
Letní kino, to je atribut prázdni-
nového času, se kterým se už set-
káme spíš výjimečně. Postupně
je, stejně jako malé promítací sály
vesnic a městeček, vytlačují mo-
derní velkoměstská multikina.

Kinaři ale půvab „letňáku“ znají
a pokoušejí se vrátit promítání
pod hvězdami na repertoár. A tak
vznikl fenomén mobilního letního
kina. Není potřeba jezdit za filmo-
vou zábavou pryč, kino přijede až
k vám.
„Přijedeme, v rychlosti postavíme
letní kino na náměstí, na louce, na
pláži, v parku nebo na hřišti a mů-
žeme promítat film podle přání,“

popisuje princip mobilního letní-
ho kina majitel Biografu Láska
Radovan Auer. Rychlou instalaci
plátna jim umožňuje důmyslný
systém nafukovacího rámu, který
se staví podobně jako skákací

hrad. Open air
kinosál díky to-
mu stojí do hodi-
ny a stejně dlou-
ho trvá ho po
promítání sbalit.
Biograf Láska
vznikl poměrně
nedávno „z lás-
ky k filmu“ na-
dšených kinařů
a loni už zvládl
objet obce

a městečka od západních Čech až
po severní Moravu. Promítala se
komedie Alice Nelis I ženy mají
své dny a na fotbalových hřištích
film Okresní přebor.
Do Rýmařova přijel Biograf Láska
letos poprvé. V úterý 13. srpna by-
la noc poměrně chladná, přesto
přilákalo letní kino v zahradě
Hedvy početné publikum filmo-
vých fanoušků. Na programu byla

polská komedie Testosteron, ne ná-
hodou film z produkce našich nej-
bližších sousedů. Biograf Láska
totiž letos vyrazil do českých
a moravských měst s česko-pol-
ským projektem Kino na vsi, jehož
smyslem je seznámit diváky na 
obou stranách hranice s filmovou
tvorbou sousedů. Pro české diváky
se tudíž promítal polský film,
v Polsku film český. Díky finanční
podpoře Evropského zemědělské-
ho fondu pro rozvoj venkova byl

vstup na promítání zdarma, a tak si
do „letňáku“ mohli zajít i ti, pro
které je návštěva kina příliš drahou
zábavou.
„Letní kino má neopakovatelnou
atmosféru. Sledovat film společně
pod hvězdnou oblohou je zážitek,
který k létu patří,“ tvrdí kinaři
z Biografu Láska. V projektech,
které by pomohly vrátit kina do
malých obcí, chtějí pokračovat.
Příští rok by se měl Biograf Láska
vrátit i do Rýmařova. ZN
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Kulturní okénko města Rýmařova
Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají
krátkou paměť. Lev Nikolajevič Tolstoj Známá i neznámá výročí

30. 8. 1903 nar. Jozef Nižnánsky, slovenský prozaik (zemř. 
7. 3. 1976) - 110. výročí narození

31. 8. 1908 nar. William Saroyan, americký spisovatel arménské-
ho původu (zemř. 18. 5. 1981) - 105. výročí narození

31. 8. 1963 zemř. Georges Braque, francouzský malíř (nar. 
13. 5. 1882) - 50. výročí úmrtí

31. 8. 1973 zemř. John Ford, vl. jm. Sean Aloysius O’Fearna, ame-
rický filmový režisér (nar. 1. 2. 1895) - 40. výročí úmrtí

1. 9. Světový den míru - vyhlašuje OSN od roku 1959
1. 9. 1913 zemř. Ladislav Quis, prozaik, novinář, překladatel, lite-

rární kritik a editor (nar. 7. 2. 1846) - 100. výročí úmrtí
2. 9. 1973 zemř. John Ronald Reuel Tolkien, anglický spisovatel,

lingvista a literární historik (nar. 3. 1. 1892) - 40. výr. úmrtí
3. 9. 1883 zemř. Ivan Sergejevič Turgeněv, ruský prozaik (nar. 

9. 11. 1818) - 130. výročí úmrtí
5. 9. 1803 zemř. Pierre-Ambroise-Francois Choderlos de Laclos,

francouzský spisovatel (nar. 18. 10. 1741) - 210. výr. úmrtí
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti - slaví se od roku 1966

(UNESCO)
8. 9. 1873 nar. Alfred Jarry, francouzský spisovatel (zemř. 

1. 11. 1907) - 140. výročí narození
9. 9. 1828 nar. Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a filosof

(zemř. 20. 11. 1910) - 185. výročí narození
9. 9. 1898 zemř. Stéphane Mallarmé, francouzský spisovatel

(nar. 18. 3. 1842) - 115. výročí úmrtí

Citát:

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Echingerová - Janovice .............................................. 80 let
Ladislav Kroupa - Rýmařov ................................................ 80 let
Marie Šínová - Rýmařov ..................................................... 80 let
Bedřiška Resnerová - Rýmařov ........................................... 80 let
Alfred Heinisch - Rýmařov ................................................. 80 let
Zdeněk Beran - Rýmařov .................................................... 81 let
Margita Horelicová - Rýmařov ............................................ 81 let
Jaroslav Jahn - Rýmařov ...................................................... 83 let
Marie Orságová - Rýmařov ................................................. 83 let
Anna Ftáčková - Rýmařov .................................................. 84 let
Anastazie Haníková - Rýmařov ........................................... 84 let
Anna Sklářová - Rýmařov ................................................... 85 let
Jaroslav Nejedlý - Rýmařov ................................................ 86 let
Marie Furišová - Rýmařov .................................................. 86 let
Klára Zbořilová - Rýmařov ................................................. 86 let
Ludmila Vánská - Rýmařov ................................................. 87 let
Karel Hanuš - Rýmařov ....................................................... 88 let
Anna Lukovská - Rýmařov ................................................. 89 let
Ludmila Rechtoriková - Jamartice ....................................... 94 let
Ludmila Koňaříková - Rýmařov .......................................... 95 let

Rozloučili jsme se
Luděk Havelka - Rýmařov ................................................. 1946
Josef Fabrik - Rýmařov ...................................................... 1948
Marie Ondrová - Rýmařov ................................................. 1956
Mariana Navrátilová - Tvrdkov ......................................... 1941
Zdeňka Dobrovičová - Rýmařov ........................................ 1932
Jan Lašák - Velká Štáhle ..................................................... 1938
Žofie Rovňaníková - Rýmařov ........................................... 1927
Jana Veiserová - Ruda ........................................................ 1955
Josef Brenkus - Velká Štáhle .............................................. 1934
Miroslav Procházka - Rýmařov ......................................... 1936
Lenka Nebesová - Stará Ves ............................................... 1986

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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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, Okružní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

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

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

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

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček ve 2. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):

10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 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.

Plavání pro veřejnost v září
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 18.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

Krytý bazén Břidličná

Městská knihovna

Besedy a výstavy v knihovně od září
do prosince 2013

31. srpna
Hradní noc

netradiční šermířské prohlídky se skupinou Salva Quardia z Olomouce

14. - 15. září
Kmotra smrt

netradiční šermířské prohlídky

28. - 29. září
Tajemství prokleté truhly

netradiční loupežnické prohlídky

Výstavy
8. 6. - 30. 9. 2013 - Václav Cígler: Objekty

výstava děl známého českého umělce - skláře

Akce hradu Sovince
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Pavel Šlechta oslavil šedesátiny výstavou
V sobotu 24. srpna se v galeriích r˘-
mafiovského muzea zahajovala velká
v˘stava obrazÛ Pavla ·lechty. Jeho
práce zaplnily sály galerií Octopus
i Pran˘fi v okamÏiku, kdy autor slaví
Ïivotní jubileum - ‰edesátiny.
Kromě kulatin, které se považují
za významný mezník lidského
věku, si Pavel Šlechta (1953),
člen Unie výtvarných umělců
Olomoucka, připomíná i jiné vý-
ročí - „deset let, co se usadil me-
zi múzami natrvalo“. Samostat-
ně vystavovat totiž začal až jako
padesátiletý, v roce 2003, a ko-
lektivně o rok později.

Vyučený aranžér měl k výtvarné
činnosti vždycky blízko, a to i dí-
ky vlivu svého otce, olomoucké-
ho výtvarníka Josefa Šlechty,
z jehož tvůrčí práce slovy
Bohumila Koláře „nasával origi-
nalitu a preciznost“. S tím souvi-
sí i výběr technik; Pavel Šlechta
začínal kresbou, „kde každá sto-
pa tužky či pera musela být defi-
nitivní“. Postupně se začal věno-
val i malbě, grafice, kombinova-
ným technikám a dřevořezbě.
Výstava v rýmařovském muzeu
představuje všechny tyto polohy
Šlechtovy práce - kresby tužkou, grafiky, několik dřevořezeb a nej-

více jsou zastoupeny drobnější
i rozměrnější práce kombinova-
nou technikou.
Hlavním tématem je postava, pře-
devším ženská, v nejrůznějších
rolích - andělů, bohyní, nymf,
mořských panen. Postavy mytolo-
gické a symbolické jsou zachyce-
ny v noblesních i hravých pózách,
obrazy nesou nejčastěji názvy
Pokušení a Svádění, a jsou tedy
variacemi stále téhož tématu.
Šlechtova výstava jako celek je

holdem kráse, bezstarostné, ele-
gantní i svůdné, ale též takové,
v níž je ukryto drama a napětí.
Práce jubilanta Pavla Šlechty ve
velkém sále doplňují odkazy na
výtvarné cítění celého rodu, na
talent, který se předává z genera-
ce na generaci. Součástí instala-
ce se proto staly i ukázky prací
otce Josefa Šlechty, dcery Zuza-
ny a vnučky Anety. Výstava Svět
fantazie Pavla Šlechty je v mu-
zeu otevřena do 18. září. 

ZN

Ve druhé polovinû prázdnin pozvalo
r˘mafiovské muzeum náv‰tûvníky
zámku v Janovicích na dal‰í dva po-
fiady zámecké sezóny. Ve stfiedu 
31. ãervence se na nádvofií promítal
legendární film Franti‰ka Vláãila pod-
le scénáfie Vladimíra Körnera Údolí
vãel a ve ãtvrtek 22. srpna se v b˘-
valé knihovnû zámku opût ãetlo.

Vladimíra Kfienková pfiedstavila svou
kniÏní prvotinu I briardi mívají dovo-
lenou (2012) a souãasnû nabídla 
ukázky z pfiipravované druhé kníÏky.
Útlá sbírka krátkých próz Vladi-
míry Křenkové, spolumajitelky
farmy ve Stránském a duše ob-
čanského sdružení, které se v pro-
storách Nedělní školy zabývá 

oživováním starých
řemesel, vznikla na
základě jejích vlast-
ních zážitků. Je tak
spíše deníkem než
beletrií, je však psá-
na s vtipem a nad-
hledem, který může
oslovit i čtenáře
„zvenčí“. Hrdiny pr-
votiny jsou členové
Křenkovic rodiny,
nejen oba manželé
a dva dospívající sy-
nové, ale hlavně
zvířata pobývající
na farmě a tvořící
nedílnou součást ro-
dinného společen-
ství. Kromě titul-
ních briardů, přede-
vším fenky Iši, která
sepsání knížky in-
spirovala, jsou jimi

kráva Jitka, tele Evelína, rozrů-
stající se stádo ovcí nebo koně.
Společně s lidmi prožívají situace
humorné, ale i neveselé, z nichž
se posléze autorka potřebovala
prostě vypsat.
Vladimíra Křenková spolu s Ale-
nou Tomšovou v zámecké kniho-
vě četly nejen z „Briardů“, ale
i z připravované druhé knížky,
která jak autorka prozradila, bude
více o lidech. Objeví se v ní tak
příbuzní a přátelé, kteří se zapsali
do paměti začínající spisovatelky.
Hlavní protagonistka autorského
čtení si pro oživení přizvala i ně-
kolik hostů. Písněmi za doprovo-

du kytary, kontrabasu a perkusí
četbu prokládala kapela Duni-
buch a vyprávěním o svých kres-
bách mladá výtvarnice a členka
Dunibuchu Karolína Mašková.
Výstava jejích surrealistických
kreseb pořad také doprovázela.
S Vladimírou Křenkovou a Ob-
čanským sdružením Stránské se
budou moci návštěvníci Janovic
setkat během letošní zámecké se-
zóny ještě jednou. V polovině zá-
ří se v prostorách zámku odehra-
je představení amatérského diva-
delního spolku PEC, známého
právě z účinkování v Nedělní
škole ve Stránském. ZN

Autorka „Briardů“ četla z připravované druhé knížky

Pavel Šlechta a Bohumil Kolář Foto: Petra Camfrlová
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Letní hudební festival R˘mafiovská
Skatastrofa se v sobotu 17. srpna 
odehrál poosmé a souãasnû poprvé.
Poosmé v pofiadí a poprvé na nádvofií
janovického zámku. Park pod okny
chátrající, ale stále je‰tû krásné kul-
turní památky se uÏ dfiíve ukázal b˘t
pfiíhodn˘m prostorem pro kulturní
akce. Tentokrát se stal dûji‰tûm pfie-
hlídky ska, reggae a spfiíznûn˘ch hu-
debních ÏánrÛ.
Festival měl opět mezinárodní ob-
sazení a žánrově překračoval pů-
vodní vymezení o nejrůznější
kombinace punku (punk-rap, ag-
ro-punk nebo punk-country), ale
i méně záludný rock či svérázný
folk.
Přehlídku zahájily místní kapely;
jako první si na pódium pod ba-
rokním zámeckým křídlem stoupl
Moskvič, po nich přímý následník
kapely We Play Apparat pod ná-

zvem Glis Glis (latinský ekviva-
lent pro plcha velkého, nicméně
souvislost s muzikou prý nehle-
dejme), mladá trojice Esshole
a ještě mladší Djembe Gang 
s arzenálem bubínků. V sérii do-
mácích účinkujících se ještě blý-
skli Key Features s notnou porcí
zpěvného rocku.
Druhá polovina festivalu patřila
hostům z blízka i daleka předale-
ka. Melancholický písničkář Ja-
kub Tichý, který se představil na
letošním Česnekfestu, si do Jano-
vic přivezl kolegu a za plápolání
papírového ohýnku lehce překva-
penému publiku zahráli něco ze
svého netypického folkového re-
pertoáru. Po nich už se na pódiu

nachystal první polský host, kape-
la Pop Marlej z Ozimku, a taneč-
ní prostor pod pódiem se začal
rychle plnit. Nutno podotknout,
že koncert této skupiny patřil k to-
mu nejlepšímu, co letošní Skata-
strofa nabídla. Její úspěch pak

překonal snad jen Svatý Jidáš,
který si v naprosto skvělé atmo-
sféře zahrál vzápětí.
Druhý polský host, kapela Bon-
gostan z Opole, měla velmi dlou-
hou přípravnou fázi, čekání ale
posluchačům vynahradila a doká-
zala rozprchlé tanečníky znovu
přilákat na parket (resp. na trávu).
Početný hlouček fanoušků pak
pod pódiem vydržel až do konce
festivalu, který patřil brněnskému
banjobandu Poletíme? a ve finále

dalšímu z oblíbených účastníků
Skatastrofy, karvinské kapele
AllSKApone’s, kterou mohli rý-
mařovští posluchači nedávno sly-
šet i v hudebně-literárním pořadu
František Gellner bez hranic.
Osmá Rýmařovská Skatastro-
fa měla mimořádně příjemnou 
atmosféru. Přispěl k ní jak výběr
účinkujících kapel, tak nádherné
počasí, které dostali pořadatelé po

několika propršených a chladných
ročnících asi za odměnu, a přede-
vším malebný prostor zámeckého
parku. V tom si během odpoledne
a večera přišlo festivalové muzi-
kanty poslechnout odhadem tři
sta, možná čtyři sta návštěvníků.
Letošní ročník Skatastrofy se 
uskutečnil v rámci česko-polského
projektu Kulturní stezkou pohra-
ničí, spolufinancovaného Evrop-
ským fondem pro regionální roz-
voj Překračujeme hranice. ZN

Jazzclub

Skatastrofa na zámku

Přátelé, 15. srpen je v kalendáři
Dnem vtipu. Opravdu. Tak nějaký
na oslavu?

• Policisté zastaví auto. Drogy, 
opiáty, alkohol? - Děkujeme.
Máme všechno.

• Hrajete na klavír? - Ne. Vy ně-
co slyšíte?

• Mateřská školka. Tatínku, které
dítě je vaše? - Ále, jedno mi
dejte, zítra ho přivedu zpátky.

Léto vrcholí, slušelo by se psát
o plavkách, opalovacích krémech,
ovocných hodech či o nekoneč-
ných eskapádách Ivety Bartošové
a jejích dvou, případně tří ochrán-
ců. To je sousto! A bezvadně vy-
myšlené.
Já náhodou přehřátě listuji v ka-
lendáři významných dnů. Dnes je

Den melounů, půjdu si pro půlku,
zakápnu rumem či griotkou, šup
s ním do ledničky, potom stačí
lžičky a podvečerní osvěžení je
hotové.
Oslavujeme ledacos: události,
činnosti, boj proti nepravostem,
profese, skupiny lidí, věci. Takže:
Den matek, otců, Mezinárodní

den žen, dětí, ty jsou všem dobře
známé, často si dokonce pamatu-
jeme jejich přesné datum. Dále se
připomíná Den slunce, vody, stro-
mů, země. Den květin se slaví 
21. června. Květiny a ptáci jsou
v různých obměnách vzpomenuti
hned dvakrát.
Některé dny jsou ale podle mého
názoru naprosto kuriózní. Třeba
10. července je Světový den
správců počítačových sítí, hned
15. červenec je Dnem gumových
medvídků, 2. srpen pak Dnem su-
chého zipu. Udivila mě i značná
oslava jídla. Den mléka nebo
Světový den chleba, ale třeba
i Den lízátek, Den mléčné čokolá-
dy či Světový den koktejlů? Slaví
se také leváci, sousedé, porodní 
asistentky, hasiči.
Vítám Mezinárodní nekuřácký

den a Mezinárodní den tolerance,
ty se slaví v jeden den.
Co však hledám marně a hodně
postrádám, je den, který by připo-
mínal slušnost. K tomu dni by
patřilo vstřícné chování, vyjadřo-
vání bez vulgarit, bez pomluv,
jednání bez podrazů a křiváctví,
úsměv a laskavost jako samozřej-
most. Třeba by to pomohlo v tom
balastu a marastu, který je kolem
nás, i hodně vysoko.
Nevím, kam se posílají návrhy na
zařazení významných dnů do pří-
slušného kalendáře. S nadšením
bych ale Den slušnosti slavila.
Narozdíl od UFO, které už svůj
den má.

Pepíčku, včera byl Den pravdy. -
To bylo včera. Dnes už můžu lhát,
jako když tiskne. Si

Z kapsáře tety Květy

Chci slavit!

AllSKApone’s

Pop Marlej
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V každém z následujících patnácti vydání Rýmařovského horizontu 
(8-22/2013) uveřejníme fotografii pozoruhodnosti nebo jejího detailu

spolu se soutěž-
ním kuponem.
Úkolem soutěží-
cích je určit mís-
to, objekt, ulici 
apod., na nichž
se fotografovaná
pozoruhodnost či
detail nachází.
Čtenáři, kteří určí
správně nejvíce
pozoruhodnos-
tí, budou zařaze-
ni do slosování
o hodnotné ceny.
O k o p í ro v a n é
nebo vystřižené
soutěžní kupóny
zašlete na adresu
redakce: Rýma-
řovský horizont,
Okružní 10, 795
01 Rýmařov ne-
bo je můžete
vhodit do redakč-
ní schránky.
Poslední soutěžní

kupon č. 15 s fotografií vyjde v RH č. 22/2013 v pátek 6. prosince.
Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do uzávěrky
12. prosince. Jména výherců budou uveřejněna v posledním řádném
vydání Rýmařovského horizontu (24/2013), které vyjde 20. prosince
2013. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce RH!

Soutěž připravili JiKo a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 8

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

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

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

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

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

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

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

Vlci
Desítky nohou, až srdce plesá,
chlupatá těla, od krve tlamy.
A smrt je hračkou, půvabně hebkou
v tu jasnou chvíli po dobrém lovu.
Mláďata hravá skotačí loukou
kolem svých matek u trsů slámy.
A smečka běží do stínu lesa
s plnými břichy, dál plány spřádá,
nežli se zvedne z pelechů teplých
zkusit své štěstí, vyrazit znovu
do dalších krajů, nepoznat oddych,
najít si kousek, stín Eldoráda.

Štěkot o Zrozeném z blesku
Byl Bezejmenný, nicota a zvuk
Ze zvuku vznikl svět a první vlk
Vyhnaný z ráje pro svůj věčný hlad
Navěky měl se hladu obávat
Ze síly blesku zrozen do extáze
Svět přijal ho a kvůli rovnováze
Pak vlčí národ mohl vyklíčit
A Zrozen z blesku o život se bít

Šedý z hor
Zcuchaná šedá srst a pohled zabijáka,
uschlá krev na pyscích a nevraživé oči,
instinkt ho v stálá nebezpečí láká,
kořist si vybere a po krku jí skočí.

Není to žádný osamělý predátor,
vrčením pyšně řeší každý spor,
zuby a drápy, majestátný tvor,
vlk, vůdce smečky jménem Šedý z hor.

Sucho
Hladomor, vládce za období sucha,
souží a trápí svobodného ducha
a týrá tělo, svírá útroby.
Řeka je vyschlá jako někde v poušti,
vlk dobrovolně život neopouští,
všechno se zdá být trochu naruby.
Co dá se dělat?

A Šedý z hor i jeho syn, Ten, který vyje 
do řeky,

hledají řeku vpitou lačnou zemí, ztracenou
možná navěky.
Skomírá smečka nekonečným horkem,
když mrtví páchnou, živí chcípou, 

ztrácí naději,
vzduch vibrující varem tvar stromů mění, 

jako zloději
živí se vlci suchým tvrdým morkem
zhynulých zvířat.

A jemný písek přestal v zubech skřípat,
však teprv nyní nejtěžší pouť začíná,
když z krajů sucha vychází vstříc pralesu,
protože jejich cestu protíná 

mohutný masiv pásma hor,
než vejdou do lesů.

(...)

Mrazivá noc
Vlčice zpívá noční tmou svou píseň o světě, 

životě a kráse
a ono zdá se, přes to všechno zdá se,
že se jí smutně křiví oční víčka,
jazykem mládě láskyplně hýčká.

Ten výraz, postoj těla, uši sklopené
a vlče nekojí se, spokojeně spí,
tváří se ze snu celé blažené,
matka se bojí, tolik na něm lpí.

Jen jediného porodila vrhem a zpívá píseň 
k měsíčnímu svitu

o touze po bezpečí, po úkrytu,
co chránil by je oba před mrazem,
nemuset líhat na prochladlou zem.

Snad ve snech stále myslí na ni, na matku,
od chvíle svého radostného početí.
Jsi malým synkem Té, co slyší tmu.
Tak zpívá tiše svému vlčeti.

A ono zdá se, přes to všechno zdá se,
že se jí smutně křiví oční víčka,
mládě je ztuhlé a ona se třese,
dál zmrzlé vlče láskyplně hýčká.

Soutěž Marie Kodovské

Petr Doležal: Šedý z hor
(ukázka)
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Na konci 80. let 19. století již by-
la železniční síť v c. k. monarchii
v podstatě hotová, a tak zbývalo
dobudovat spojení do míst, na
která se nedostalo. Většinu tako-
vých místních drah postavili s vy-
datnou pomocí státu nebo země
různá sdružení místních podnika-
telů, okresní výbory, ale i staro-
stové měst, například starosta
Polné na Vysočině, který vybudo-
val v roce 1904 šestikilometrovou
normálně rozchodnou trať ze sta-
nice Dobronín (tehdy Polná) do
Polné, tehdy okresního města, na
něž společnost Rakouské severo-
západní dráhy při stavbě trati z ra-
kouského Retzu přes Jihlavu,
Německý Brod až do Prahy v le-
tech 1869-1871 „zapomněla“.
V Čechách se do dnešních dnů 
udržely z veřejných úzkorozchod-
ných drah pouze dvě trati na
Jindřichohradecku - v roce 1897
postavená trať do Nové Bystřice
a o sedm let mladší do Obrataně
přes Kamenici nad Lipou. Seve-
ročeská „mezistátní trať“ z roku
1900 spojující Frýdlant v Če-
chách s Heřmanicemi a Saskem
skončila jako mezistátní v roce
1945 a do Heřmanic přestaly vla-
ky jezdit v roce 1976.
Na Moravě se „dráhy o koleji
ouzké“ uplatnily na severu, a to
díky Rakouskouherské společ-
nosti státní dráhy - tedy státu, obě
před 115 lety - v prosinci 1898.
Dne 14. prosince 1898 se poprvé
rozjel vlak z Třemešné do
Osoblahy a 31. prosince 1898 uvi-
děli vláček na trati z Ondrášova
do Dvorců na Moravě.
Osoblažka
Osoblaha byla okresní město
s 3000 německých obyvatel, cuk-
rovarem a textilkami. Po několi-
kaletých jednáních o příspěvku 
50 tisíc korun od obcí a 237 tisíc
korun od Moravského zemského
sněmu (Osoblažsko bylo morav-
skou enklávou v rakouském

Slezsku) byla trať nakonec v roce
1898 postavena. Vede nenároč-
ným terénem, z Třemešné ve výš-
ce 395 m n. m. trať mírně stoupá
do Liptaně a pak až do Osoblahy
klesá na 225 m n. m. (ne nadarmo
se Osoblažsku říká „Slezská
Haná“). Délka kvůli zajížďkám
k obcím přesahuje 20 km a i dnes
ji vlak projede za hodinu, tedy 
úctyhodnou dvacítkou.
Že to byla (sice o třetinu levnější)
dráha úzkorozchodná, se mno-
hým nelíbilo a existovaly snahy
o její přestavění na normální roz-
chod. Po roce 1945 se několikrát
jednalo o zrušení, zatím ale
všechny tyto bouře trať přečkala.
Nákladní dopravě již neslouží,
podvalníky zde neuvidíte, ale 
osobní vlaky do Osoblahy jezdí
a zásluhou o. p. s. Slezské zemské
dráhy je možné se v létě o víken-
dech svézt historickým parním
vláčkem. A pro úplnost - Oso-
blažka je v současnosti jediná 
úzkorozchodka provozovaná ČD.
Moravský Beroun - Dvorce
Dnešní stanice Moravský Beroun
se původně jmenovala Beroun-
Ondřejov, nebo také Ondrášov.
Jedenáct kilometrů dlouhá trať

vedla odtud přes stanici Morav-
ský Beroun-město a zastávky
Čabová a Rejchartice do konečné
stanice Dvorce na Moravě. Vláček
nepospíchal, rychlostí necelých 
15 km za hodinu to zvládl za cca 
45 až 50 minut. Na trati jezdily

smíšené vlaky s osobními vozy 
2. a 3. třídy, náklad se přepravoval
ve vlastních vozech nebo v normál-
ně rozchodných na podvalnících.
Moravský Beroun, město s asi
4000 německých obyvatel, podlé-
hal okresnímu hejtmanství Štern-
berk, později - až do 50. let 
20. století - byl sídlem politického 
okresu se soudními okresy Dvor-
ce a Město Libavá. Byl zde textil-
ní průmysl, zejména přádelny. Ve
Dvorcích s 2 600 německými 
obyvateli byl okresní soud, textil-
ky, v okolí břidlicové lomy.
Ve 20. letech se objevily plány na
přestavění trati na normální roz-

chod a prodloužení do Budišova
nad Budišovkou (stejná úvaha
vznikla po 2. světové válce - na tě-
lese zrušené úzkorozchodky po-
stavit normálně rozchodnou trať
a protáhnout ji do Budišova). Nic
z toho se ale realizace nedočkalo.
Hospodářská krize v 30. letech do-
nutila ČSD omezit nebo zastavit
provoz na ztrátových tratích a prv-
ní, kterou tato restrikce postihla,
byla trať do Dvorců. Posledním
dnem provozu bylo 12. září 1933.
Zatímco provoz na většině takto
postižených tratí byl po čase ob-
noven, úzkokolejka do Dvorců se
obnovy nedočkala. ČSD v té do-
bě, právě s omezováním provozu
na nerentabilních tratích, zavádě-
ly dopravu vlastními autobusy,

a tak i v Ondrášově vznikla garáž
a autobusová linka Ondrášov - Mo-
ravský Beroun - Dvorce na Mo-
ravě - Budišov nad Budišovkou
železnici nahradila. Také přeprava
nákladů se přesunula na silnici -
auty ČSD a soukromých doprav-
ců. Nešťastná trať z Ondrášova do
Dvorců byla ještě do roku 1938
snesena a v současnosti lze jen
stěží nalézt její stopy. U nádraží
v Moravském Berouně je možno
přejít můstek, po kterém trať vyrá-
žela, a vydáme-li se po její pů-
vodní trase, nalezneme jen zbytky
zářezů v terénu, další asi dva nebo
tři propustky, místy zbytky štěr-
kového lože a vzácným dokladem
její existence je také několik do-
chovaných betonových mezníků
s označením StD - tedy Státní drá-
ha. Posledními většími relikty
jsou bývalé staniční budovy - sta-
nice Moravský Beroun-město,
dnes v areálu podniku Granitol,
stanice Dvorce na Moravě, v sou-
časnosti obytný dům, a zastávka
Čabová. Nenajdeme výtopnu
v Ondrášově ani jiné stavby. Také
tato trať by letos oslavila 115 let
své existence. Sloužila ale jen
o málo více než jedné generaci.
Dne 14. září vzpomeneme 80 let
zastavení jejího provozu.
Kromě těchto dvou úzkorozchod-
ných tratí ČSD byla řada veřejných
úzkorozchodných i normálně roz-
chodných tratí na Ostravsku, provo-
zovaných městy Moravská Ostrava
a Bohumín, společností Slezských
drah a Moravských zemských drah
a také železárnami Vítkovice. Ty
všechny převzal v roce 1949 doprav-
ní podnik města Ostravy, úzkoroz-
chodné buď přestavěl na normální
rozchod, nebo zrušil a nahradit auto-
busy. Takže dnes je jedinou úzkoko-
lejkou na Moravě trať ČD z Třemeš-
né do Osoblahy. Astojí za to se po ní
svézt. Josef Jelínek

Připomínáme si
Moravské „dráhy o koleji ouzké“

Ondrášov kolem 1914 Fota: archiv J. Jelínka

Vlak u Bohušova asi ve 30. letech

Osoblaha
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Obãanské sdruÏení Stránské a sdru-
Ïení Formace pfiipravily na páteãní
podveãer 2. srpna v budovû b˘valé
‰koly ve Stránském druhou volnou
besedu v rámci cyklu Koãující konfe-
rence, tematicky zamûfienou na hle-
dání ãeské identity.
Položili jste si někdy otázku Kdo
vlastně jsem? Zkuste si na ni
zkusmo odpovědět. Víte, ve kte-
rých situacích je národ spojen
a ve kterých naopak rozdělen?

Jaké hodnoty určují vývoj dneš-
ní české společnosti? Existuje
něco jako dobrá duše národa,
krajiny a společnosti, jak se pro-
jevuje a lze se o její existenci
v dobách krize opřít? Čím se liší
politická kultura v jednotlivých
historických etapách vývoje spo-
lečnosti?
Tyto a podobné otázky zaznívaly
na besedě s Janou Hradílkovou
v bývalé škole ve Stránském.

Připomeňme, že jde o zaklada-
telku sdružení Formace, autorku
článků s genderovou problemati-
kou, sociální aktivistku a bohe-
mistku, iniciátorku otevřeného
společenství pod názvem Výbor
SOS Čečensko, spoluzakladatel-
ku občanského sdružení Berkat,
které se zabývá individuální po-
mocí obětem válečných konflik-
tů v Čečensku a Afghánistánu,
podporou komunitní práce tam-
též a přátelskou pomocí běžene-
ckým rodinám v České republi-
ce. Je nositelkou ceny Irene Prix
z roku 2004 (cena Irene Bloom-
field je oceněním činnosti, která
prospívá tvorbě míru mezi lid-
skými skupinami). Kromě toho
je Jana Hradílková herečka, spi-
sovatelka, sociální podnikatelka,
poustevnice a v neposlední řadě
maminka olympionika, kajakáře
Vavřince Hradílka.
Oproti minulé besedě z loňského
září bylo diskutujících z řad pří-
chozích návštěvníků podstatně
méně, o to však byla diskuse 
uvolněnější, komornější a plod-

nější. „Trošku mě mrzí nízká
účast besedujících, ale prázdni-
nový termín není pro takovou ak-
ci příliš vhodný. Budeme příště
plánovat lépe. Na druhou stranu
se zapojili všichni přítomní a na
poklidnou diskuzi ten počet na-
prosto vyhovoval,“ řekla po be-
sedě její spoluorganizátorka
Vladimíra Křenková z Občan-
ského sdružení Stránské.
Pozvání k besedě od Jany
Hradílkové tentokrát přijala Mar-
ta Vítů, absolventka oboru imu-
nologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy a v současné
době herečka Činoherního studia
Ústí nad Labem, kterou mohli di-
váci vidět například v seriálech
Gympl s ručením omezeným,
Ordinace v Růžové zahradě II.
nebo ve filmu Nebe, peklo, ráj
(1991). Její životní heslo je: Nad
nikoho se nepovyšuj a před nikým
se neponižuj. Dalším hostem
Jany Hradílkové byla výtvarnice,
textařka a kytaristka Jana Joná-
ková, mimochodem dobrá známá
Pavla Zajíčka, který v srpnu vy-

Organizace a spolky

Ve Stránském hledali podruhé českou identitu

Aleš Hrdlička: americký antropolog českého původu
Dne 30. března 1869 se v Hum-
polci narodil jako první ze sedmi
dětí Alois Hrdlička, později si
změnil jméno na Aleš. Odma-
lička velice chápavý a nadaný
chlapec toužil jít na gymnázium,
ale když mu bylo 13 let, jeho ro-

dina se přestěhovala do New
Yorku. Otec tam dostal dobrou
pracovní nabídku, ale po příjez-
du do Ameriky se nenaplnila 
a otec musel nastoupit do továr-
ny na doutníky.
Aleš pracoval jako pomocný
dělník s otcem v továrně. Jeho
touha po vzdělání byla však tak
silná, že navštěvoval večerní

střední školu. Když mu bylo
osmnáct, byl rozhodnut podle
přání svého otce nastoupit na ob-
chodní školu, ale těžce onemoc-
něl a v průběhu léčení se rozho-
dl studovat medicínu.
V roce 1894 nastoupil do ústavu
pro mentálně postižené v Midd-
letownu, kde se setkal s antropo-
metrií, tělesným měřením člově-
ka, což je jedna ze základních
výzkumných metod antropolo-
gie, vědy o člověku, jeho vývoji
v čase, kultuře. To jej ovlivnilo
a rozhodlo o jeho dalším životě.
Následně pracoval v úřadě an-
tropologického poradce ve Stát-
ním patologickém ústavu v New
Yorku, v roce 1896 odjel do
Evropy, vyhledával veškeré ma-
teriály a vyšetřoval měřením
stovky případů, které zazname-
nával k pozdějšímu zpracování.
Výzkum zakončil ve Francii.
Po návratu do USA Hrdlička za-
ložil Antropologické oddělení
Národního muzea USA ve Was-
hingtonu. Začal zkoumat indi-
ány a černochy. Došel k poznat-
ku, že v Americe nedošlo k vý-
voji člověka a že tento kontinent
byl osídlen poměrně nedávno,
asi před 15 000 lety, v době kdy

již byly Asie, Evropa a Afrika 
osídleny. Spatřoval původ ame-
rických indiánů ve východní
Asii, proto studoval národy ve
východní Asii, v Mongolsku, Ti-
betu, na Aleutách, na Sibiři a na
Aljašce a nalezl tam důkazy
o tom, že indiáni mají asijský pů-
vod.
Dnes je obecně přijímána teorie
jejich přechodu na kontinent
v místě dnešního Beringova prů-
livu v poslední době ledové, ve
které byl díky poklesu mořské
hladiny o 85 metrů obnažen
1600 kilometrů široký pruh kon-
tinentálního šelfu. Stalo se tak
postupně přibližně od doby před
40 000 lety. Až na jih kontinentu
lidé došli okolo roku 9000 př. n. l.
Některé hypotézy předpokládají,
že Amerika byla osídlena dvěma
cestami - přes Beringův průliv
a zejména střední a jižní Ameri-
ka i z asijských ostrovů přes mo-
ře. Ostatní teorie o původu oby-
vatel Ameriky byly odmítnuty
jako nepodložené.
V roce 1927 vyslovil Aleš Hrd-
lička teorii o jednotném původu
a vývoji člověka: „Člověk se vy-
vinul z živočišných předchůdců.
Všeobecný zákon vývoje platí

též pro člověka. Člověk se mohl
vyvinout jen tam, kde dospěl vý-
voj živočichů k nejvyššímu
řádu savců.“ Závěr Hrdličkovy
vědecké práce „Veškeré lidstvo
jednoho původu jest“ je i vědec-
kým základem boje proti rasis-
mu.
Aleš Hrdlička byl uznávaným
světovým odborníkem a své teo-
rie podložil mnoha nálezy z celé-
ho světa. Za svého života napsal
více než tři sta vědeckých pojed-
nání. Hrdličkovo Muzeum člo-
věka při Přírodovědecké fakultě
UK v Praze bylo založeno v roce
1930 dr. Jindřichem Matiegkou,
ředitelem Antropologického 
ústavu, který se zúčastnil Hrdlič-
kovy vědecké výpravy. Význa-
mným počinem Aleše Hrdličky
bylo i založení časopisu Anthro-
pologie světové úrovně.
Přestože většinu svého života
strávil Hrdlička v zahraničí, byl
vždy vlastencem a podporoval
za všech okolností českou vlast
a také české emigranty v USA.
Zemřel před sedmdesáti lety,
5. září 1943, ve Washingtonu na
druhý srdeční záchvat. Vždy si
přál zemřít ve své vlasti.

M. Marek, zdroj: Wikipedia.cz
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stavoval v rýmařovském muzeu.
K příjemnému posezení s besedu-
jícími přispěli svými hudebními
vstupy Daniela Mašková - zpě-
vačka, kytaristka, skladatelka
a textařka, společně se Stanisla-
vem Lysákem - muzikantem a ka-
pelníkem skupiny Dunibuch
z Dlouhé Loučky, kteří se v hraní

na kytaru a ve zpěvu střídali
s Janou Hradílkovou a Janou
Jonákovou. Dámy si předávaly
kytary a malinko soutěžily, kdo
zná lepší písničku, nakonec z toho
byla diskuse o krásné lidové mu-
zice. A hrálo se a zpívalo až do
jedné hodiny ranní. Aby byla po-
hoda na besedě dokonalá, třešnič-

ku na pomyslném dortu tvořilo
občerstvení z farmy manželů
Křenkových - domácí chléb, sád-
lo se škvarky, brynza a makovník.
„Společně jsme v pátek před be-
sedou navštívili muzeum, kapli
V Lipkách a janovický zámek.
Především historie zámku je
uchvátila, ale i inspirovala.

Hned ráno po besedě jsme se
pustili do plánování. Takže to ne-
byla poslední beseda v tomto
kraji, rozhodně. Více prozradím,
až vše domluvíme,“ sdělila před-
sedkyně Občanského sdružení
Stránské Vladimíra Křenková,
které v jejích aktivitách pomáhá
manžel i děti. JiKo

Stránečtí se bavili na obecní slavnosti
Sobotní odpoledne 17. srpna ve
Stránském patfiilo zejména dûtem,
i kdyÏ zasoutûÏit si pfiijeli dospûlí míst-
ní i pfiespolní z blízkého okolí. Obecní
slavností, která se v místní ãásti
Stránské slaví jiÏ od roku 2006 a pojí
se s v˘roãím zaloÏení obce, letos
Stránské oslavilo 693 let své existen-
ce. Akce zároveÀ volnû navázala na
loÀsk˘ festival Mezi ohradníky.
Obecní slavnost nemůže s loňským
festivalem Mezi ohradníky, který
byl zaměřen na charitativní činnost
ve spolupráci s Diakonií ČCE -
střediskem v Rýmařově, soupeřit
svým programem, ale i přesto se na
návsi u místního kostela dobře ba-
vily všechny generace.
Asi největším lákadlem slavnosti
je každoroční soutěž v sečení trá-

vy, do které se přihlásilo šest zdat-
ných sekáčů. Soutěžilo se nejen
v rychlosti posečení pásu trávy, ale
zejména v kvalitě a délce výsled-
ného strniště. Přeborníkem této
soutěže je místní favorit Jan Koš-
tial, který s nepatrným náskokem
zvítězil již počtvrté před Františ-
kem Ohrádkou a rýmařovským
Jaroslavem Hofmanem. Odměnou
jim byly stylové půllitry z lesního
skla ze sklárny Jakub v Mnichově
u Vrbna pod Pradědem.
Odpoledne pokračovalo soutěže-
mi pro děti i dospělé. Velmi oblí-
bený je závod v prokousávání bo-
růvkových koláčů, ty letošní na-
pekla paní Alena Tomšová a byly
jako každý rok skvělé, nezbyl ani
drobeček. Soutěžící dále zápolili

v jízdě s trakařem s hnojem nebo
v nošení manželek. A děti, jimž
bylo zábavné odpoledne na obec-
ní slavnosti určeno především,
soutěžily nejen v pojídání borův-
kových koláčů, ale také v pití ná-

poje slámkou, trefování do ple-
chovek bičem a v dalších soutě-
žích. Děti si to užívaly až do ve-
čera, kdy začala taneční zábava
pro dospělé. K tanci skvěle hrála
skupina Modulor. JiKo

Na sklonku léta pořádají obce 
oslavy či zábavná odpoledne.
Osadní výbor Ondřejova zve kaž-
doročně na akci Letní podvečer,
na které se koná soutěž v pojídání
švestkových knedlíků na čas.
Letošní ročník se uskutečnil v so-
botu 24. srpna, a protože počasí
bylo k návštěvníkům vlídné, přišli
nejen místní, ale také zvědavci ze
vzdálenějších koutů našeho kraje.
Do soutěžení se mnoho odvážlivců
nehrnulo, teprve masivní nábor or-
ganizátorů přivedl na improvizova-
né pódium jedenáct knedlíkůchti-
vých zájemců. V časovém limitu
sedmi minut měli soutěžící spořá-
dat co nejvíc obřích švestkových
knedlí. Mezi odvážlivce usedly ke

společnému stolu také tři dívky.
Bouřlivé povzbuzování přihlížejí-
cích a osobních trenérů dodávalo
soutěžícím na kuráži, nicméně ob-
ří porci třiceti knedlíků nezvládl
spořádat ve stanovém limitu ani
jeden z nich. Velké zastoupení
jedlíků měl v Ondřejově Krnov
a právě odtud pocházejí letošní ví-
tězové. Největším jedlíkem se stal
Petr Mašek, který dokázal spořá-
dat čtrnáct knedlíků, druhý skon-
čil David Ulehla a třetí Michal
Matuška. Čtvrtá se umístila soutě-
žící původem z Estonska Herdis
Soorsk a na páté místo se prokou-
sal Rýmařovák Josef Havel. Po-
háry a ceny pro vítěze předávala
předsedkyně osadního výboru

v Ondřejově Anežka Továrková.
Pro dětské jedlíky připravili orga-
nizátoři porci pěti knedlíků s ne-
omezeným časovým limitem.
Nejrychleji zbaštil svou porci
Tomáš Řoutil, druhá skončila
Tereza Doležalová, třetí Martin
Buček, čtvrtá Natálie Schwarzová
a pátý byl Ladislav Litvík. Děti
obdržely stejně jako dospělí pohá-
ry a laskominy.
Skvělou atmosféru nejen při sou-
těži, ale především pak k tanci
a poslechu vytvořilo hudební duo
Tommidi z Opavy a v krátkém ta-
nečním programu se představily
tanečnice ze skupiny Neila Stře-
diska volného času Rýmařov.
V průběhu odpoledne si přítomní

zakoupili losy, prostřednictvím
kterých mohli vyhrát v tombole
některou z hodnotných cen.
Organizátoři podvečera děkují
sponzorům tomboly: Sklo, porce-
lán Laštuvková, Bubelová - holič-
ství, Janečková - holičství, Sed-
láčková - pedikúra, Ondrašíková -
zdravotní cvičení, drogerie Teta,
Obecní úřad Dolní Moravice,
Městský úřad Rýmařov, PC servis
M. Ihnát a J. Elšík, Elektro nábytek
E. Icha, Elektro Kováčová a Kotr-
la, Nábytek Polách, cukrárna
Amálka, jídelna Podlas, Kozákovi,
Řoutilová a Schwarzová. Zvláštní
poděkování patří panu Podlasovi
za přípravu švestkových knedlíků.

JiKo

Osadní výbory informují
V Ondřejově pojídali švestkové knedlíky na čas
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Sobotní vernisáÏí (3. 8.) byla
v Schindlerovû stodole v Malé Mo-
rávce zahájena v˘stava portrétÛ
ostravského fotografa Dalibora
Bednáfie pod názvem Lidé na pouti.
Na zahájení výstavy přišlo ko-
lem čtyř desítek návštěvníků,
mezi nimi například fotograf

Jindřich Štreit a jeho bývalí či
současní studenti z Institutu
tvůrčí fotografie Slezské univer-
zity v Opavě.
Ještě před vernisáží mohli lidé 
odevzdat své nepotřebné jízdní
kolo v rámci projektu Kolo pro
Afriku, který byl 24. června za-
hájen otevřením prvního sběrné-
ho místa na faře v Andělské
Hoře. Nepotřebná jízdní kola po-
putují dětem v africké Gambii,
aby mohly dojíždět do vzdále-
ných škol. V průběhu vernisáže
přivezli lidé tři nepotřebná
funkční kola.
Samotnou vernisáž výstavy Lidé
na pouti zahájil kustod soukro-
mého muzea Kapličkový vrch
Igor Hornišer, který připomenul,
že fotograf Dalibor Bednář vy-
stavuje v těchto prostorách již
podruhé. Sám autor poděkoval
přítomným za hojnou účast.

„Fotografie, které jsou zde na
výstavě, představují lidi, kteří
navštěvovali nebo navštěvují
poutě v okolí Bruntálu. Jsou zde
portréty poutníků z Andělské
Hory, Rudy u Rýmařova a Cvilí-
na nad Krnovem. Mým záměrem
bylo pořídit portréty lidí v na-
prosto neutrálním prostředí tak,
jak vypadají, jací jsou a s jakým
cílem na poutě přicházejí, větši-
nou je to za duchovní oporou
a aby potkali své známé. Poutě
jsem vždycky vnímal jako kon-
trast světského a duchovního ne-
bo církevního světa,“ řekl na 
úvod Dalibor Bednář.
V průběhu vernisáže osvěžilo
v parném odpoledni přítomné
svým pěveckým vystoupením
ženské trio z Třince. Oficiálního
zahájení výstavy se ujal farář
z Malé Morávky P. Mgr. Marek
Žukowski. „Když jsem byl oslo-
ven, abych zahájil tuto výstavu,
zamýšlel jsem se nad různým pu-
továním, například v mé rodné
vesnici v Mostech u Jablunkova,
kde bývá pouť na sv. Hedviku
a lidé se tam sjíždějí zdaleka.
A právě tam je vidět spojení du-
chovního se světským ve větším
rozměru. Také jsme putovávali
k jedné kapličce v lese a tam už
to bylo více o tom duchovním.
Putování a pouť nacházíme
u většiny náboženství a kultur. Je
to jakási forma náboženského
projevu,“ zamýšlel se farář
Marek Žukowski. Po jeho úvod-
ním slovu byla výstava oficiálně
zahájena.
Autor výstavy Dalibor Bednář
(1960) žije a pracuje v Ostravě ja-
ko technik. Fotografovat začal
v osmnácti letech. Obdivuje kla-

sický přístup k černobílé fotogra-
fii. Zajímá se o městskou archi-
tekturu a vztahy lidí, kteří v ní ži-
jí a spolu ji utvářejí, věnuje se ta-
ké portrétu a aktu. Pravidelně vy-
stavuje od roku 2001 individuál-
ně nebo s přáteli. Od roku 2004
vydává vlastní fotografické ka-
lendáře a v roce 2010 vydal vlast-
ním nákladem monografickou
publikaci Cestou fotografie db.
Schindlerova stodola nabízí ná-
vštěvníkům rovněž stálé expozi-

ce - v přízemí historickou země-
dělskou techniku, v mezipatře
archeologické nálezy, první pat-
ro skýtá ze dvou třetin galerijní
prostor a jedna třetina je věnova-
ná historii školství v Malé
Morávce. Zájemci o návštěvu
stálé expozice Schindlerovy sto-
doly by se měli předem ohlá-
sit Igoru Hornišerovi na tel.:
602 732 056. V sobotu a v nedě-
li je otevřeno pravidelně od 10
do 13 hodin. JiKo

Z okolních obcí a měst
Lidé na pouti v Schindlerově stodole

Josef - pouť k Panně Marii
Sněžné, Ruda

Fotograf Jindřich Štreit na výstavě Dalibora Bednáře

Zleva farář Marek Žukowski, kustod Igor Hornišer, autor výstavy
Dalibor Bednář, ženské pěvecké trio z Třince
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Vymezená oblast se rozkládá od
Karlova a Malé Morávky na seve-
ru přes Václavov, Lomnici, Ryžo-
viště, Sovinec, Rudu, Mirotínek,
Tvrdkov a Žďárský Potok k Nové
Vsi. Na této ploše o rozloze zhruba
240 km2 se nachází 44 památných
stromů. To je ve srovnání s jinými
regiony v Jeseníkách značný po-
čet. Pro zájemce by však bylo má-

lo těšit se pouze z této kvantity, ale
o památných stromech nic nevě-
dět. Ptejme se tedy také po jejich
původu (nejen „našich“ stromů),
zkusme odpovědět na laickou 
otázku: Odkud se vzaly?
Odpověď není snadná ani jedno-
značná. Žádný historický doku-
ment neříká, že od té a té doby se
ty a ty stromy prohlašují za památ-

né na celém území Čech, Moravy
a Slezska. Nicméně lze vysledo-
vat, že letité stromy, jimž se dnes
obdivujeme, byly vysazeny a zů-
staly uchovány jen díky prosté 
úctě k životu, vyplývající z pocitu
blízké sounáležitosti s přírodou.
Byla to i úcta k památce otců nebo
veřejně uznávaných osobností,
která lidem dávala podnět k vysa-

zování stromů, a některé stromy
také označovaly někdejší hranice
pozemků a panství či měly připo-
mínat významnou událost.
Jisté je, že Marie Terezie byla ve
své době moderní reformátorkou,
která v roce 1754 vydala „Řád
lesní“, v němž bylo na významné
stromy rovněž pamatováno. Sa-
motné označení „památný“ je
však mladšího data. Pravděpo-
dobně poprvé tak v 19. století na-
zval lesník a historik Jan Evange-
lista Chadt-Ševětínský (1860-
1925) stromy výjimečné vzrůs-
tem či pohnutou historií a také ja-
ko první začal shromažďovat úda-
je o nich. V roce 1899 publikoval
první přehled památných stromů
v Čechách a v roce 1908 zveřejnil
v časopise Český lid soupis na-
zvaný Staré a památné stromy
v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Bylo zde popsáno 165
stromů, o pět let později měl 
J. E. Chadt v evidenci už 320 stro-
mů. V roce 1913 vyšlo v Písku
druhé doplněné vydání, které je
prvním podrobným soupisem pa-
mátných stromů u nás. Je tomu te-
dy právě sto let.
V posledních letech vyšla řada
knih věnovaných památným stro-
mům. Celkovou evidenci památ-
ných stromů v České republice
vede Agentura ochrany přírody
a krajiny (dostupné na www.dru-

Zajímavosti z přírody
Památné stromy na Rýmařovsku

Seznam památných stromů Rýmařovska
(míry stromů se vztahují k posledním měřením a nemusí být už zcela aktuální)

Rabštejnský buk Lípa Komenského Fota: M. Marek
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Jestliže vám na zahradě překáží strom, kterého se potřebujete zba-
vit, a dosud jste to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15.
července můžete začít kácet bez správního řízení. Umožňuje to
novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
(č. 189/2013 Sb.). Jestliže váš pozemek splňuje potřebné podmínky,
můžete si na něm stromy kácet podle svých potřeb.
Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada
splňuje podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiá-
lech ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně
oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném úze-
mí obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.
Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozem-
ky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není
vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.

Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů na vlastním pozemku značně uvol-
nila, existují výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin,
jež jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí anebo
jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně památný strom lze ká-
cet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.

Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru po-
kácet strom na vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň pří-
rodní zákonitosti. Je obvyklé, že se stromy kácejí v období vegetač-
ního klidu, který začíná 1. října a končí 31. března. Kácet v této do-
bě je i praktičtější, protože stromy jsou bez listů, a tedy lehčí. Také
nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je čistší.
V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na
stromě a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči o mladé, což je trest-
né. (Zákon zakazuje úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků,
vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.
Pozn. red.)
A jaké stanovisko zaujímá k novele zákona odbor životního prostře-
dí a regionálního rozvoje Městského úřadu v Rýmařově?
„Tento výklad je v podstatě správný. Pro úplnost bych jen doplnil, že
se toto ustanovení nevztahuje na rekreační nemovitosti. Termínem
‘stavebně oplocený’ zákonodárce vylučuje pozemek oplocený živým
plotem. Zde podle stávajícího výkladu povinnost mít rozhodnutí po-
volující kácení zůstává,“ sdělil k novele vedoucí ŽPaRR František
Čermák.

Připravil JiKo, zdroj www.Novinky.cz

Užitečná informace
Svůj strom si už můžete pokácet bez běhání po úřadech

Omyly českých spotřebitelů 5
Omyly okolo záruk a reklamací

Je-li na výrobku vada, hned mi jej na mís-
tě vymění za nový
Zdali je na věci vada, za kterou prodávající
odpovídá, je při přebírání věci do reklamace
otázkou, na kterou se teprve v reklamačním
řízení bude hledat odpověď. Prodávající je
povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného
odkladu, nejlépe ihned, ve složitějších přípa-
dech do 3 dnů. Vyžaduje-li však odborné po-
souzení nebo odstranění vady delší čas, dává
zákon prodávajícímu až 30 dnů.
Zákonný podklad: § 19 odst. 3 zákona 
o ochraně spotřebitele
Už je to třetí reklamace, tak mám právo
na vrácení peněz
Skutečnost, že jste se ohledně stejné vady tři-
krát obrátili na prodávajícího, vám sama
o sobě nedává právo na odstoupení od
smlouvy. Nestačí totiž třikrát uplatněná re-
klamace, ale musí se jednat o třikrát uznanou
reklamaci, tedy o trojí uznání prodejce, že
v záruční době vytýkaný nedostatek je sku-
tečně vadou.

Zákonný podklad: § 622 odst. 2 občanského
zákoníku
Prodejce musí poslat výrobci zboží na po-
souzení
Zákon prodejci nestanovuje žádnou povin-
nost zasílat zboží do odborného servisu nebo
na posouzení k výrobci, případně předložit
vám vyjádření odborného servisu.
Zákonný podklad: § 616, § 622 občanského
zákoníku, § 19 zákona o ochraně spotřebitele
Poštovné při reklamaci si hradím sám
Ze zákona máte nárok na úhradu nutných ná-
kladů spojených s reklamací, čímž se samo-
zřejmě myslí jen reklamace oprávněná.
Nutné náklady jsou chápány jako ty nejmen-
ší nutné, ne vždy je totiž účelné vézt věc do
prodejny vozem, jindy zase můžete využít
prodejnu, která je blíže vašemu bydlišti.
Pro výpočet jízdních výdajů se použije výdaj
za spotřebovanou pohonnou hmotu (lze pro-
kázat dokladem či vztahem mezi ujetými ki-
lometry a spotřebou vozu spolu se spotřebou
deklarovanou v technickém průkazu vozu)

a tzv. základní náhrada, která v současné do-
bě v případě automobilů činí 3,60 Kč/km.
Zákonný podklad: § 598 občanského zákoní-
ku, § 157, § 158 zákoníku práce
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST se síd-
lem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10-
Vršovice je vydavatelem časopisu dTest
a provozovatelem webových stránek
www.dtest.cz, kde jsou publikovány výsledky
nezávislých a objektivních testů výrobků, va-
rování před nebezpečnými a zdravotně zá-
vadnými výrobky, informace o právech, která
chrání spotřebitele a posilují jejich postave-
ní vůči prodávajícím, a další rady.
Spotřebitelská poradna je k dispozici na tel.
299 149 009 každý všední den mezi 9. a 17.
hodinou.

sop.nature.cz). V poslední době se
objevují též mapy s vyznačením
památných stromů daných oblas-
tí, např. Ekomapa okresu Bruntál
v měřítku 1:110 000 z roku 2010.
V současnosti je na území České
republiky několik tisíc památných
stromů. Jejich ochranu má na sta-
rosti stát, resp. Ministerstvo život-
ního prostředí ČR. Pamatuje na ni
zákon č. 114/1992, o ochraně pří-
rody a krajiny. V rámci menších
územních celků mohou na svém
území památné stromy vyhlašo-
vat pověřené obecní úřady, měst-
ské úřady nebo správy národních

parků a chráněných krajinných
oblastí. Orgány ochrany přírody
na základě posouzení vyhlašují
vybrané stromy za památné, nebo
tento jejich status v případě nut-
nosti ruší. I k tomu občas dochází,
např. v roce 2003 byla zrušena 
ochrana jilmu v Malé Morávce,
v roce 2005 lípy ve Žďárském
Potoce a další ve Stránském, v ro-
ce 2007 dvou lip v Janovicích
a v roce 2011 lípy v Sovinci a ja-
voru klenu v Ryžovišti. Naproti
tomu však tu a tam přibude strom
nový, např. Rabštejnský buk, kte-
rý byl vyhlášen za památný v ro-

ce 2011. Ostatně podnět k vyhlá-
šení památného stromu můžete
podat i vy.
Na mapách a v místních soupi-
sech nejsou některé památné stro-
my dosud registrovány, případně
jsou uvedeny některé již neexistu-
jící. Kdo má zájem udržet si pře-
hled, musí si tyto materiály aktua-
lizovat. V tom spočívala i má prá-
ce při vytváření soupisu uvedené-
ho níže. Kdybych nevyjížděl do
terénu a sestavil jej jen podle map
či podobných zdrojů, byly by
v něm některé informace chybné.
(Seznam vytvořený Miroslavem

Zatloukalem je doplněn o údaje
z databáze Agentury ochrany pří-
rody a krajiny. Pozn. red.)
Památný strom by měl být ozna-
čen tabulí se státním znakem
a stručným popisem (českým a la-
tinským názvem stromu, uvede-
ním jeho stáří, výšky, obvodu,
příp. dalších informací). U mno-
hých stromů však informace chy-
bí, stejně jako státní znak, ačkoliv
jsou stromy zaneseny v mapě. Tak
je tomu i v případě lípy Komen-
ského a krátké aleje douglasek ti-
solistých v Rýmařově.

Miroslav Zatloukal, ZN
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Přírodní koupaliště v Edrovicích
Přijíždíme k vyhlášenému měst-
skému přírodnímu koupališti
v Edrovicích a jen stěží nalézáme
volné místo k zaparkování na ne-
dávno vybudovaném velkokapa-
citním parkovišti, které bylo do-
sud zaplněno jen párkrát do roka
při letních rockových koncertech.
Za doprovodu reprodukované
hudby, jež se line z ampliónů ki-
osku, který nabízí vše ke spokoje-
nosti zdejších návštěvníků, hledá-
me vhodné místo, na němž s rodi-
nou strávíme další letní den.
Ani nám, ani ostatním spokoje-
ným návštěvníkům zde nic ne-
chybí. Krásné prostředí, nově vy-
budované sociální zařízení, díky
kterému se již nadále neznečišťu-
je zdejší okolí, dostatečný počet

kabinek k převlékání, dvě ven-
kovní sprchy, prodejní okénko,
kde si můžete zakoupit či zapůjčit
prakticky vše, ať už doma zapo-
menutý krém na opalování
nebo dětské výukové pomůcky
k plavání. Úschovna cenných
předmětů, sportovní a dětské
hřiště a v neposlední řadě vzdále-
nost od našeho zanedlouho zre-
konstruovaného náměstí dělá
z místního přírodního koupaliště
centrum zábavy a odpočinku pro
celou rodinu.
Takto nějak by to mohlo vypadat,
respektive mnozí si přejí, aby to
tak na našem ,,bahňáku“ vypada-
lo. Realita je však poněkud jiná.
Koupání v kterékoli ze čtyř vod-
ních nádrží, které se v Rýmařově

nacházejí a které využívají přede-
vším vyznavači Petrova cechu, je
vcelku možné, vždy zde však pla-
tí, že jde o koupání na vlastní ne-
bezpečí, které návštěvníkům ne-
nabízí nic navíc.
Přitom oficiálním místem vhod-
ným ke koupání je v nejbliž-
ším okolí nepříliš velké koupališ-
tě v Nové Pláni a Pasece, koupa-
liště a wellness centrum v Brun-
tále a ostatní vodní plochy v oko-
lí, například v Oskavě či Krás-
no na Šumpersku.
Mít tak na svém území Slez-
skou Hartu, děly by se tu pak vě-
ci. Tuto a podobné věty jsem již
nejednou slyšel z úst osob z řad
vedení našeho města. Jak ale ví-
me, Slezská Harta se na našem 
území nenalézá.
Má tento fakt i do budoucna zna-
menat, že Rýmařov nenabídne to-
lik let chybějící přírodní či umělé
koupaliště, které by sloužilo ne-
jen zdejším obyvatelů, ale přilá-
kalo do našeho města jistě i mno-
ho nových návštěvníků? Poslední
dobou je znát snaha Moravsko-
slezského kraje i vedení našeho
města přilákat do našeho regionu
více nových turistů. Věc je to jis-
tě nelehká a jakýkoli výsledek se
zpravidla nedostavuje během týd-
nů či měsíců.
O to více mě osobně mrzí, a ry-

bám to za zlé nemám, že zatímco
ony se chovají v ekologičáku, te-
dy v chovném rybníce za měs-
tem, my, rýmařovští obyvatelé,
chceme-li si zaplavat, musíme na
„bahňák“.
Stav vody v edrovickém rybníku
se pravidelně kontroluje a aktuální
informace lze najít na interneto-
vých adresách www.koupacivo-
dy.cz nebo www.khsova.cz. Zatím
poslední měření bylo provedeno
12. srpna 2013 a kvalita vody byla
vyhodnocena jako vhodná ke kou-
pání.
O vybudování či zmodernizování
edrovického rybníku jako koupa-
liště se v Rýmařově uvažovalo již
před desítkami let. Především 
s ohledem na klimatické podmín-
ky a náročnost projektu byl vždy
tento nakonec pozastaven.
Jsem si vědom náročnosti projek-
tů, které se v Rýmařově v posled-
ních letech realizují a našim za-
stupitelům a všem, kdo se o ně
zasadili, patří velký dík. Co ale
stojí v cestě dobudování přírodní-
ho koupaliště dnes? Vše je díky
jiným projektům v okolí praktic-
ky vybudováno a příznivější kli-
matické podmínky dávají tušit, že
i v našem kraji budou obyvatelé
a návštěvníci města jakékoliv
vodní vyžití postrádat stále více.

Foto a text: Miroslav Škoda

Zpestření posledních prázdninových dnů pro děti a dospělé
Stalo se již tradicí, že se na Polní 
ulici v Rýmařově vždy koncem
prázdnin sejdou její obyvatelé
a snaží se utužovat formou volné
zábavy sousedské vztahy. Letošní
rok jsme pojali poněkud netradič-
ně a vstup byl povolen pouze
v maskách. K vidění byl třeba
Křemílek s Vochomůrkou, kohou-
tek, paní doktorka, sestřičky, hypo-

chondr, piráti, kovboj či indiánka.
Paní doktorka po zaplacení poplat-
ku 30 Kč každého zúčastněného
prohlédla, určila diagnózu a způ-
sob léčby. Lístek s číslem byl šan-
cí k výhře v tombole. A že byla bo-
hatá! Nabízela prohlídku zámku,
sušičku na prádlo, romantickou ve-
čeři, televizi, domácího mazlíčka
či sadu kol do jakéhokoliv auta.

Tabule byla velkolepá. Každý při-
nesl nějaké občerstvení, ať už něja-
kou dobrůtku vlastní výroby anebo
lahodný mok. K poslechu a tanci
hrál náš oblíbený „božský Kája“
Mirek Kováč známé písničky naše-

ho mládí i novější super pecky.
Jsme moc rádi, že se nám akce
povedla, všem zúčastněným moc
děkujeme a už se těšíme na další
setkání. 

Foto a text: Hana Kováčová

Co je dle počínání některých řidičů v Rýmařově
ještě normální?                      Foto: Jan Janoš
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Sport

Rýmařovský desetiboj 2014
XXXVIII. ročník začíná

Za kolik? - jednorázový příspěvek 200 Kč, důchodci 150 Kč, nad 70 let zdarma
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

Neváhej a přijď!
Začínáme 7. září 2013 v rámci „Rýmařovské 50“ turistikou nebo cykloturistikou.

Pěšky: ženy B a muži C - 14 km, ženy A a muži B - 25 km, muži A - 35 km.
Na kole: ženy A, B a muži B, C - 45 km, muži A 75 km (doporučené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná přilba).

Start pěších od 6.00 do 9.00, cyklisté vyjíždějí společně v 9.00 od SVČ Rýmařov.
Přihlášky do soutěže přijímá Alena Jurášová, tel. 605 521 013, email: a.jurasova@seznam.cz.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsledky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!

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, resp. 600 m
střelba ze vzduchovky
kuželky
plavání
lyžování
stolní tenis
vrh koulí
skok daleký
běh na 60 m
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Ski klub RD Rýmařov
pořádá

v sobotu 14. září 2013
dovednostní závod pro všechny malé sportovce

od 1. do 4. třídy
Místo konání: zahrada Hedvy (Flemda)

Prezence: 9.00 - 10.00
Start na jednotlivých stanovištích: 10.30

Disciplíny:
1. Výběh rokle

2. Jízda zručnosti na kole
3. Jízda na koloběžce na vrchol

4. Hod na cíl granátem
5. Balancování

Vezmi s sebou kamarády, kolo a dobrou náladu!

Tréninky malých lyžařů:
Pondělí a čtvrtek v 16.00-17.30

Trenéři:
Staňka Gerhardová

Maca Valová
Tomáš Gerhard

Místo: Lyžařský areál v zahradě Hedvy
Tel: 604 273 472

V sobotu 17. srpna se dorostene-
cká Jiskra Rýmařov vydala do
Klimkovic na první mistrovské ut-
kání krajské soutěže skupiny A.
Hráči Rýmařova byli hned od za-
čátku lepším týmem, zodpovědně
bránili, plnili pokyny trenéra
a soupeře téměř k ničemu nepusti-
li. Ve 33. minutě skóroval Martin
Bureš, který měl spolu s Václa-
vem Vaněrkem nespočet šancí.
První poločas skončil 0:1 pro
Rýmařov. Ve druhém poločase po-
kračovala Jiskra ve stejném du-
chu. Opět to byl náš kapitán, kdo
v 53. minutě utekl po pravé straně
a obránci Klimkovic už nezbývalo

nic jiného než zastavit hráče za ce-
nu faulu v pokutovém území.
K penaltě se postavil sám faulova-
ný hráč a nemýlil se - 0:2 pro
Rýmařov. Další gól už nepadl,
i když si Jiskra vytvářela jednu
šanci za druhou. Nicméně v úvodu
sezóny přivezla tři body.
Sestava: Kubját - Raušer, Jan Ko-
peček, Zifčák, Kováč, Bureš, Va-
něrek, Koželoužek (40. Pavel Ko-
peček), Hleba, Sacký, Tomeček
(63. Volánek).
V sobotu 24. srpna přivítala doro-
stenecká Jiskra Rýmařov hráče
z Hradce nad Moravicí. Hned
v první minutě utekl domácí

Tomeček soupeři do jeho vápna,
kde byl faulován tzv. kosou, ale
pískáno nebylo. Hráči Rýmařova
hráli zodpovědně a vytvářeli si
mnoho slušných šancí, ale promě-
nit je v gól se nedařilo. Až ve 13.
minutě skóroval náš kapitán Bureš
po nahrávce Vajdíka. Ve 35. minu-
tě byl nařízen přímý kop pro
Rýmařov, který rozehrál Tome-
ček, míč se dostal ke Skrutkovi,
který ho nahrál Burešovi, ten se
nemýlil a zvýšil na 2:0.
Ve druhé půli si Jiskra opět vytvá-
řela mnoho šancí, ale nedokázala

zakončit. Až v 64. minutě nahrá-
val Kováč Burešovi a ten završil
hattrick. Ještě v 68. minutě těsně
minul bránu Vaněrek a Jiskra stále
tlačila soupeře, ale konečný výsle-
dek utkání zůstal 3:0 pro
Rýmařov.
V sobotu 31. srpna hraje Jiskra ve
Staré Bělé.
Sestava: Kubját - Raušer (73. Vo-
lánek), Skrutek, Vaněrek (77. Sac-
ký), Pavel Kopeček, Hleba, Zif-
čák, Vajdík (83. Koželoužek), Bu-
reš (80. Král), Kováč, Tomeček
(58. Sudek). Tomáš Durna, trenér

Sezóna začala pro fotbalové dorostence slibně

Fota: T. Durna
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Pfiedposlední turnaj tûlesnû postiÏe-
n˘ch kuÏelkáfiÛ, kter˘ se zapoãítává
do âeského poháru 2013, se odehrál
10. srpna na kuÏelnû v Horním
Bene‰ovû, kde na jednotliv˘ch dra-
hách zápolilo celkem pûtatfiicet hrá-
ãÛ z celé republiky.

Náš Jiří Polášek (TJ Jiskra
Rýmařov) v kategorii LP1 vý-
znamně posílil své bodové skó-
re. Z Benešova přivezl stříbrnou
medaili poté, co výkonem 373
shozených kolků porazil třetího
Oldřicha Neuvirta z Opavy (351

kolků). Vítězem této kategorie
se v Benešově stal Petr Kumstát
z ČKD Blansko (394 kolků).
Naproti tomu kategorie LP2 při-
nesla trochu zklamání. Ivo
Mrhal hrající za Břidličnou
skončil pátý výkonem 390 kol-
ků. První příčku obsadil Jaroslav
Brázda (Turisti Ostrava - 439
kolků), druhý skončil Jan
Šmerda (ČKD Blansko - 439
kolků) a třetí Bohumil Bašný
(ČKD Blansko - 413 kolků).
Kategorie TP M nepřinesla žád-
nou převratnou změnu. Na čele
kraluje rýmařovský Zdeněk
Dočkálek, kterému se podařilo
neuvěřitelným výkonem 543 sho-
zených kolků upevnit své prven-
ství, druhý skončil Oldřich Illík
výkonem 447 kolků, třetí Rudolf
Vávra (432 kolků), oba z Opavy.
V poslední kategorii LP0 byl 
úspěšný Jan Doseděl hrající za
Kovohutě Břidličná, který výko-
nem 428 shozených kolků získal
zlato před Františkem Olivou
z Baníku Ostrava (425 kolků)
a Jaromírem Martiníkem z Hor-

ního Benešova (418 kolků).
V průběžném pořadí výsledků
Českého poháru 2013 si v kate-
gorii LP1 z našich hráčů nejlépe
vede Jiří Polášek, který je se zis-
kem 45 bodů na třetím místě.
První je Petr Kumstát (72 bodů)
a druhý Zdeněk Špaček (52 bo-
dů). V kategorii LP2 drží proza-
tím prvenství Ivo Mrhal
z Kovohutí Břidličná (57 bodů),
druhý je Antonín Štreit (57 bo-
dů), třetí místo patří Janu
Šmerdovi (50 bodů). První tři
místa v kategorii TP M v průběž-
ném pořadí patří našim tělesně
postiženým kuželkářům, což je
velký úspěch. Na čele je Zdeněk
Dočkálek (65 bodů), druhý Petr
Švédík (50 bodů) a třetí Miroslav
Grebenár (45 bodů), všichni hra-
jí za Kovohutě Břidličná.
Poslední cenné body pro zlepšení
či upevnění umístění v Českém
poháru 2013 mohou naši kužel-
káři získat na posledním turnaji,
který se bude hrát na bohumín-
ské kuželně 7. září. Budeme dr-
žet palce. JiKo

Handicapovaní kuželkáři přivezli body z Horního Benešova

Fota: Z. Dočkálka
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Akademie Jana Amose Komenského v Bruntále nabízí moÏ-
nost jednoletého pomaturitního studia angliãtiny ve ‰kol-
ním roce 2013/14. Bûhem studia zvládnete cizí jazyk tak,
Ïe mÛÏete sloÏit mezinárodní jazykové zkou‰ky. Studium je
vhodné i pro Ïeny na MD, nezamûstnané vysoko‰koláky
a ostatní zájemce, ktefií se chtûjí rychle nauãit cizí jazyk.
Pro podniky i vefiejnost organizujeme kurzy angliãtiny,
nûmãiny, francouz‰tiny, ru‰tiny, ital‰tiny i ‰panûl‰tiny na
v‰ech úrovních s moÏností sloÏení certifikátÛ. Nabízíme
tlumoãení a pfieklady (i se soudním ovûfiením).

Více informací na www. akademie.bruntal.sweb.cz
e-mail: akademiebruntal@seznam.cz,

tel.: 554 717 951, 603 856 077

Pronájem dodávky
i s fiidiãem

Pomoc pfii stûhování
a vyklízení

Volejte nebo pi‰te
na 777 25 98 21

Soukromá
řádková inzerce

Pronajmu byt 2+1, pěkný, zrekonstruovaný, zařízený nábytkem a elek-
trospotřebiči. Byt je v opraveném, zatepleném domě v Rýmařově blízko
náměstí. Fotografie jsou na: http://texasan.rajce.idnes.cz/byt_2_1/. 
Tel.: 606 755 078.
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JAK VYJDE
Další čísloRÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 13. 9. 2013

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 5. 9. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
16/2013

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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