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Mûsto zapsalo do pamûtní knihy 
novû narozené obãánky

Lidé se bavili na oslavách Dne obce 
Stará Ves

Podle mluvãí âeské po‰ty nebude 
poboãka v Janovicích uzavfiena

Silnice Ondfiejov – Dlouhá Louãka 
bude zprovoznûna 30. listopadu 

Minulou sobotu odstartovala 
R˘mafiovská padesátka i desetiboj

ročník XV.
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Vítání dětí 8. září 2013

Hedvika Kůdelová, Tomáš Prášil, Adéla Krywdová, Pavla Šándorová

Helena Dirdová, Adam Chárník, Iva Schneiderová, Jan Jurdič, Karolína Vlčková
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Máme za sebou začátek nového školního roku. Do mateřských školek
nastoupily nové tříleté děti, do základních škol noví prvňáčci. Všem
těmto dětem a jejich rodičům nastanou nové povinnosti. Změna čeká
i žáky, kteří přecházejí z prvního na druhý stupeň základní školy, už
nebudou mít jen jednoho učitele, ale v každém předmětu je bude če-
kat jiný kantor. Střední školy a učiliště začnou připravovat nové žáky
na jejich budoucí povolání, gymnázia a lycea na vysoké školy.
Rád bych při příležitosti nového školního roku stručně připomněl, jak
fungovala „stará“ škola, jací byli žáci, jací byli učitelé, jak vypadalo
školní prostředí. Doufám, že připomínka „staré“ školy ve srovnání se
školou současnou pozitivně naladí učitele, rodiče i žáky při vstupu do
této instituce.
Stav škol v 16. a 17. století byl u nás velmi neutěšený. Učitelé měli
srovnatelné postavení jako žebráci. Měli nuzný příjem, navíc nepravi-
delný, nejistý, bez jakéhokoli řádu. Často šlo jen o hrníček zrní, drob-
né dárky, pár vajec, chleba. Někdy museli provozovat i jinou činnost,
hrát při muzice nebo pomáhat v kostele. Škola byla bídná chatrč, ve
které spával zároveň obecní pastýř, který měl navíc v rámci chatrče
lepší postavení. Mnohdy byla uvolněna pro školu část stájí, takže se
učilo vedle řehtajících koní. Některé obce měly tzv. vandrovní školy.
V praxi se tedy škola stěhovala od dvora ke dvoru. Učitel tak hledal
nocleh a jídlo podle místa působiště, ani takto se neuživil a musel si
přivydělávat jako obecní písař, noční hlídač, pochop či biřic. Na ško-
lách se učilo hlavně přes zimu, protože od jara do podzimu se muselo
pracovat na polích. Žádný systém výuky neexistoval, každý učitel si
učil podle svého. Úcta obce, rodičů a žáků k učitelům nebyla žádná.
Za největší zlom ve školství je považováno panování Marie Terezie.
Ta byla přesvědčena o významu vzdělání a prosadila povinnou školní
docházku. Založila přes 6000 obecných škol, na gymnáziích a vyso-
kých školách byl zaveden systém vyučování. Byla rozšířena učební
látka a školy dostaly učební pomůcky. Zakládaly se školní knihovny
a rozšířil se přístup do škol. Marie Terezie zavedla tzv. vrchnostenský
školní patronát. Vrchnost se měla postarat o výstavbu škol, jejich 
opravy a hlavně vyživování učitele. Učitel ale často sám nevyučoval,
brzy po zvolení si k tomu najal pomocníka. Byl-li pomocný učitel
u žáků a rodičů oblíben, měl naději, že se stane učitelem, třebaže ně-
kdy čekal i více než dvacet let.
Jací byli žáci ve škole, ukazují zápisky nešťastného, nepochybně však
hodného pana učitele z poloviny 18. století:
„Nelze ani napsat o bídném stavu naší školy, zvláště u vyšší třídy. Žáci
se vztekají, zuří jako blázni, tlučou se v mé přítomnosti a posmívají se
mi, převrhnou stůl i lavice, ječí, až je to slyšet na ulici a musím se sty-
dět před kolemjdoucími sousedy. Bouchají strašně do dveří a do sto-
lu, smějí se při modlitbě, bez svolení vybíhají ze školy, honí se po tří-
dě. Posadí se na katedru či si lehnou na zem. Ti, kteří vyběhli ven, po-
kukují posměšně z ulice oknem do třídy. Ve vyučování jedí housky
a ovoce, házejí po sobě skořápkami z ořechů, kradou si knihy
a z mých napomenutí mají posměch. Když konečně sedí v lavici, pak
dupají. Do školy přicházejí loudavě, a když se jim zlíbí, nepřijdou do
školy ani do kostela. Když učím, povídají si nahlas, že slova svého ne-
slyším. Nechtějí exponovat, když je vyvolám, když však exponuje ně-
kdo druhý, hned chtějí všichni, aby mohli dělat rámus. Házejí klo-
bouky po třídě, že pro prach není ani vidět. Když je chci potrestat,
vzepřou se mi, utečou nebo vlezou pod lavice, vytrhnou mi rákosku
a napřahují ji na mne. Ani v kostele nejsou tišší, jedí tam, šeptají si
historky, a řeknu-li jim něco, odpovídají co nejhruběji, že se to stydím
opakovat. Jsem tak upachtěn a zemdlen, že si nepřeji nic jiného, než
aby mne Bůh z tohoto trápení vytrhnout ráčil.“
Důležité je také zmínit, jak vypadala školní budova. V době patronátu
vrchnosti a na počátku patronátu obcí bývaly školy chatrné, přesto na-
hradily vandrovní způsob výuky. Učebny byly nízké, špinavé, zakou-
řené z velkých kamen, strop černý, často neměly dřevěnou podlahu ani
dlažbu. Občas se ve třídě objevila drůbež, kůzlata či podsvinčata. Poté,
co převzaly školy obce, začaly se stavět lepší školní budovy.
A jak to bylo s trestáním dětí ve škole? Hodně času ztrácel učitel
trestáním nezbedů, v koutě u dveří stála lískovka a březové pruty, ji-
miž učitel, aniž by mařil čas výslechem, trestal zlobivé žáky. Trestem

byly rány do zad, na zadek, na ruce, klečelo se na holé zemi, častěji
na vroubkovaném či do hran osekaném dřevě, na pytlíku kaménků,
hrachu, a to holými koleny. Jindy musel žák stát na jedné noze a v ru-
ce držet knihu či kámen. Když stoupl na obě nohy, byl bit. Není divu,
že žáci raději chodili „za školu“. Učitel používal u hlučných žáků ta-
ké kolíčky, které jim strkal mezi zuby. Často stála u zdi celá řada „ko-
líčkářů“. Jiným trestem u zahalečů, kteří usnuli, bylo nalít jim za krk
studenou vodu či strčit jim do nosu šňupec tabáku.
České školství určitě není ve stoprocentní kondici. Přesto všechno si
ale myslím, že pozitivním přístupem všech zúčastněných - státu, rodi-
čů, dětí a především nás, učitelů, lze splnit společný cíl, tj. vychová-
vat a vzdělávat žáky na všech stupních a typech škol tak, aby vstou-
pili do života připraveni a aby nám všem dělali radost. Všem, kteří
mají co do činění s českou školou, přeji pevné nervy, úspěch a dobré
výsledky. Boci

Pár slov... o staré škole
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Aktuálně z města

Přijďte si zasportovat na víceúčelové hřiště na Dukelské ulici

Zpravodajský servis ve zkratce

Povinné čipování psů ve městě
Město Rýmařov v minulosti vy-
dalo vyhlášku č. 01/2009, která
ukládá každému chovateli svého
psa trvale označit čipem ke snad-
né identifikaci a evidenci psů ve
městě. Ve veřejné soutěži na do-
davatele této služby zvítězil a či-
pování provádí veterinární lékař
MVDr. Ladislav Hykel. Veškeré
náklady na čipování psů hradí
město, a chovateli tak nevznika-
jí žádné výdaje.
Platnost vyhlášky trvá a chova-
tel, který nemá psa označeného
čipem, porušuje tuto vyhlášku
a vystavuje se možnosti sankcí
ze strany města. Městská policie
má čtečku, kterou je schopna 
okamžitě psa identifikovat a tím
také jeho majitele. Město dosud
nepostupovalo proti majitelům,
kteří psa neměli označeného, ni-
jak restriktivně a ani to nemáme

v úmyslu. Dobře si vzpomínám
na velmi negativní reakci několi-
ka chovatelů, kteří měli podle
mého názoru zbytečné obavy
o zdraví svého psa, a odmítali
proto své psy čipovat. Nicméně
v souladu s vyhláškou má město
velký zájem na správné a úplné
evidenci přihlášených psů, na
řádném placení poplatků a na
tom, aby nás majitelé psů kvůli
svým vlastním „úsporám“ ne-
podváděli s jejich fingovaným
přihlášením na rodiče důchodce
nebo do místních částí, kde je
poplatek nižší.
Jako velice vážný důvod pro
chovatele, proč svého psa ozna-
čit čipem, musím uvést přede-
vším to, že městská policie kaž-
doročně ve městě odchytne a ne-
ní schopna identifikovat asi 50
psů. Pro ně pak hledáme náhrad-

ní majitele, a pokud je evidentní,
že jde o starého a nevyléčitelně
nemocného psa, pak může být
i utracen. To znamená, že neo-
značený pes se svému majiteli
může ztratit a nelze mu ho vrátit
ani v případě, že ho odchytne

městská policie nebo nám ho při-
vede jiný nálezce. Dobrý a poc-
tivý chovatel si jistě dobře uvě-
domuje, čím pro něj ztráta psa
může být, a bude se tomu snažit
předejít. Ing. Petr Klouda,

starosta města Rýmařova

Vedle zimního stadionu na Du-
kelské ulici v Rýmařově je vybu-
dováno víceúčelové hřiště s umě-
lou trávou, které mohou zájemci
z Rýmařova a jeho okolí využít
pro tenis, volejbal, házenou
a malou kopanou. Bezplatné za-
půjčení prostoru je možné od 

9 do 19 hodin a je řízeno provoz-
ním řádem.
Rezervace je možná u obsluhy

pivnice Na Kluzišti, která po-
skytne klíče oproti záloze a také
vydá vybavení pro jednotlivé

sporty. Celé hřiště bylo vybudo-
váno z dotačního titulu Programu
rozvoje venkova z opatření osy
IV. Leader - Realizace projektu
spolupráce.

Petr Pecha, manažer MAS
Rýmařovsko, o. p. s.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na své zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 19. září v 17 hodin ve
velkém sále Střediska volného času (nově zrekonstruovaná budova) na Okružní ulici v Rýmařově.

Program:
1. Zpráva o hospodaření města k 31. 8. 2013, rozpočtová opatření
2. Záležitosti majetkové
3. Různé Ing. Petr Klouda, starosta města, v. r.

Ilustrační foto

Fota: MAS Rýmařovsko
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Jedna paní povídala
otevřený dopis občanů Janovic
Z internetu se dovídáme, že v měsíci září bu-
de na tři týdny zavřena pošta v Janovicích.
Máme za to, že to má být úmysl poštu zrušit,
a testujete, jak lidé budou na toto opatření re-
agovat.
Rozhodně jako občané NESOUHLASÍME.
Už dost omezené úřední hodiny by mohly
být pro Českou poštu (ČP) dostačující.
Služby, které zde ČP poskytuje, jsou roz-

sáhlé a potřebné pro zde žijící občany, není
možné s každým dopisem, platbou či koupí
časopisu, výběrem peněz, důchodů, spoře-
ním apod. jezdit do Rýmařova. Každý ta-
kový potřebný úkon se prodraží o 26 Kč,
takže odeslání obyčejného dopisu přijde na
39 Kč! A co budou dělat občané, kteří au-
tobusem nemohou jezdit, auto nemají, ale
pomalu (např. za pomoci sousedky) na poš-

tu dojdou? Myslí někdo z ČP vůbec na li-
di?!
Doručování pošty je až v odpoledních hodi-
nách a nevěříme, že zastavování autem
u každého domu stojí ČP méně než otevřená
pošta.

(Pozn. redakce: pod otevřeným dopisem jsou
podepsány téměř tři stovky občanů. )

odpovídá vedoucí odboru dopravy MěÚ Rýmařov Renata Vyslyšelová
Městský úřad Rýmařov informoval občany
o úplné uzávěře silnice II/449 Rýmařov -
Ondřejov - hranice Olomouckého kraje, před-
pokládaný konec úplné uzávěry je 30. listo-
padu 2013. Silniční správní úřad se v rámci
své činnosti účastní kontrolních dnů. Město
Rýmařov není investorem stavby, a tak není

v jeho kompetenci informovat veřejnost o po-
stupu prací, plnění finančního a časového
plánu, zveřejňovat seznam firem zajišťujících
stavbu. Investorem je Moravskoslezský kraj,
majetkovým správcem komunikace je Správa
silnic Moravskoslezského kraje, středisko
Bruntál.

Staveniště je řádně označeno dopravní znač-
nou „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Čtenář 
uvádí, že se byl na stavbě soukromě podívat.
Městský úřad upozorňuje občany, že nepovo-
lené osoby nesmějí vstupovat na staveniště
z důvodu zajištění bezpečnosti.

odpovídá tisková mluvčí MSK Petra Špornová
Práce na stavbě pokračují dle schváleného
harmonogramu. Z důvodu blížícího se zim-
ního období provedl zhotovitel organizační
opatření, která by měla vést k dodržení ter-
mínu. Ukončení úplné uzavírky silnice
II/449 je stanoveno Silničním správním úřa-

dem na 30. listopadu 2013. Zhotovitelem
stavby je firma Silnice Morava, s. r. o., která
spolupracuje se schválenými subdodavateli,
např. Skanska, Firesta a dalšími.
Součástí stavby je výstavba opěrných zdí
(pilotových, gabionových), propustků, hor-

ských vpustí, vyztužených svahů, rozšíření
komunikace, mostů, rekonstrukce stávající
komunikace a další navazující práce.
Předpokladem je dokončení uvedených sta-
vebních objektů, přičemž rekonstrukce silni-
ce je naplánována na rok 2014.

Vyjádření k otevřenému dopisu občanů Janovic
Požádal jsem zástupkyni - mluvčí České
pošty, s. p., paní Mgr. Martu Selicharovou
o vyjádření k dočasnému uzavření pobočky
a k možnosti uzavření janovické pobočky
vůbec. Ta mě ujistila, že pobočka byla uza-
vřena pouze z důvodu čerpání řádné dovole-
né pracovníky České pošty a jiný důvod ne-
existoval. Pobočka v Janovicích podle jejích
slov není navržena k rušení, není ani zařaze-
na do projektu „Pošta partner“ nebo k reduk-

ci na pouhé výdejní místo. Pokud chce Česká
pošta, s. p., pobočku uzavřít, pak tomu podle
ní předchází setkání odpovědného pracovní-
ka České pošty se zástupci města a až podle
vyjádření a po případném schválení v zastu-
pitelstvu města je pobočka redukována nebo
uzavřena. Tento postup je výsledkem jednání
Svazu měst a obcí s Českou poštou, s. p.
Město Rýmařov je členem svazu společně
s dalšími asi 2 500 obcemi a městy.

Nemám k dispozici a ani nemohu zjistit jiné
informace o budoucnosti poboček České
pošty, a proto nemohu o jejich dalším vývoji
nijak spekulovat. Co mohu s jistotou předjí-
mat, je to, že zastupitelé našeho města v žád-
ném případě nebudou souhlasit s rušením ne-
bo redukcí pobočky v Janovicích. 

Ing. Petr Klouda,
starosta města Rýmařova

Jak probíhá rekonstrukce silnice Ondřejov - Dlouhá Loučka?
Na stránkách města jsem si přečetl, jak po-
kračují stavební práce na náměstí. Děkuji
za to!
Myslím, že by si rovněž zasloužila pozornost
strategická silnice Ondřejov - Dlouhá
Loučka a veřejnost by měla být informována
o postupu prací, kolik firem se tam angažuje,

co vše se muselo a ještě musí udělat, aby sil-
nice mohla být do zimního provozu otevře-
na. Dost dobře si nedovedu představit, že by
přes zimu nebyla tato silnice průjezdná.
Jistě, jsou různé objízdné trasy, ale vzhledem
k délce objížděk, stavu a profilu vozovek je
„Ondřejovák“ nejlepší.

Byl jsem se tam podívat soukromě, práce ja-
ko na kostele, jak udělané, tak té, která se
ještě asi musí udělat. Asi jako na náměstí!
Jak často tam má odpovědný orgán kontrolní
dny a co shledává, zda je vše podle finanční-
ho i časového plánu v pořádku. To jistě ob-
čany zajímá. J. Poulík

Vojtěch Hrdina
Věk: 66 let
Povolání: geodet
Záliby: vaření, rekreační sport -
Rýmařovský desetiboj
Co je pro vás největší odměna?
Když uvařím a všem chutná.
Jste „rýmařovská duše“?
Žiji zde 43 let, takže se považuji
za rýmařovskou duši.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Sám se snažím být dochvilný,

proto mě cizí nedochvilnost
vždy vytočí.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Knihu Ondřeje Hejmy Fejsbuk.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Jelikož dělám v naší domácnosti
zásobovače, tak v potravinách.
Které jídlo byste nikdy nepo-
zřel?
Jsem všežravec, ještě jsem tako-

vé jídlo neobjevil. Asi bych však
nepozřel brouky v jakékoliv 
úpravě.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
I když rád zpívám, tak z důvodu
hudebního hluchu bych se asi
zřekl zpěvu.
Co jste naposledy ztratil?
Náramkové hodinky, které jsem
dostal k padesátinám, což mě
hodně mrzí.

Dálkový výslech
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Školství
Letošní rekordní počet prvňáků se Rýmařova netýká

V novém školním roce poskytuje
základní vzdělání v Moravsko-
slezském kraji celkem 441 základ-
ních škol, do nichž bylo letos za-
psáno 13 140 prvňáčků, což je
o 450 více než v loňském školním
roce. Celkem se bude v základních
školách v kraji v tomto roce vzdě-
lávat téměř 99 tisíc žáků. V rámci
celé republiky bude na základních
školách plnit povinnou docházku
833 tisíc dětí, do prvních tříd na-
stoupilo o 7 tisíc žáků více než lo-
ni. V některých městech musí být
kvůli rekordně silným prvním roč-
níkům otevírány třídy navíc.
Rýmařova se ale aktuální generač-
ní boom příliš nedotkl.
K zápisu do první třídy rýmařov-
ské Základní školy, Jelínkova 1,
přišlo v únoru 103 předškoláků,
po vyřízení všech odkladů jich
nakonec v září do první třídy na-
stoupilo 84. To je jen nepatrně ví-
ce než loni, kdy si svůj první škol-
ní den 1. září užilo 81 dětí. Škola
letos vytvořila čtyři první třídy
s průměrně 22 žáky, výjimkou je
třída se 17 prvňáčky, kde pracuje
pedagogická asistentka.
Mít tak malé třídy je ale podle
slov zástupce ředitele Jiřího
Gajdoše luxus. „Upozornil jsem

rodiče, že pokud počty žáků ve tří-
dách klesnou pod dvacet, dopad-
ne to stejně jako loni, kdy jsme
museli čtyři třídy zredukovat na
tři,“ vysvětluje Jiří Gajdoš. Ke
sloučení tříd škola přistoupila už
o rok dříve. Tehdy vzniklo pět
prvních tříd, ale do druhého roční-
ku šly děti už jen ve čtyřech.
Školu k tomuto kroku nutí ekono-
mická stránka věci a tlak minister-
stva školství na vytváření menší-
ho počtu tříd o větším počtu dětí,
byť pro atmosféru při vyučování
by byl výhodnější model opačný.
Nižší je také podpora základní vý-

bavy prvňáčků od státu. Letos do-
stal každý prvňák státní příspěvek
200 Kč, o zbytek nákladů na škol-
ní pomůcky se dělí škola a rodiče.
Učebnice a další pomůcky v hod-
notě 600 Kč hradí škola, sešity, vý-
tvarné potřeby nebo kapsáře platí
rodiče. Pokud k tomu připočteme
nutnost zakoupit školní brašnu,
pouzdro, cvičební úbor a další ne-
zbytnosti, přijde čerstvý školák své
rodiče až na několik tisíc korun.
Na Základní škole, Jelínkova 1, se
bude v letošním roce vzdělávat
celkem 680 žáků, z toho 407 na
prvním stupni a 273 na druhém.
Do školního vzdělávacího progra-

mu, podle kterého se budou učit,
byly na popud ministerstva škol-
ství zapracovány některé změny.
Týkají se především výuky cizích
jazyků, prvouky a matematiky.
Základním školám například při-
byla povinnost vyučovat druhý ci-
zí jazyk, v matematice pak došlo
k přesunu učiva o zlomcích a de-
setinných číslech už na první stu-
peň. Ve výuce angličtiny na prv-
ním stupni má být kladen větší
důraz na jazykovou komunikaci,
v předmětu Člověk a jeho svět se
objeví témata z oblasti dopravní
výchovy, finanční gramotnosti,
zdraví, bezpečí a ochrany člověka
za mimořádných událostí, obrany
státu nebo korupce.
Do základní školy praktické na
Školním náměstí nastoupil 1. září
jeden prvňáček. Bude se učit ve
společné třídě s druhým a čtvrtým
ročníkem. Celkem má v letošním
roce škola 64 žáků. Úpravy škol-
ního vzdělávacího programu se
jejich výuky nedotkly. Největší
změnou, kterou žáci zaznamenali,
je vzhled školní budovy, která by-
la zateplena a opatřena novou fa-
sádou. Pracovníci školy barevně
vymalovali i učebny, a tak se děti
po prázdninách vrátily do zvele-
beného prostředí. ZN

V Rýmařově jsou už jen dvě střední školy
Babyboom, který se v posledních
letech projevuje nedostatkem míst
v mateřských školách a narůstají-
cím počtem dětí na prvním stupni
základek, na střední školství za-
tím vliv nemá. Studentů je rok od
roku méně, a to nejen v lokalitách
s úbytkem obyvatelstva, ale
v rámci celé republiky. V Česku
bude letos studovat na středních
školách asi 409 tisíc žáků, tj.
o 19 tisíc méně než loni.

Gymnazistů bude 127 tisíc, stu-
dentů středních odborných škol
183 tisíc a učňů zhruba 99 tisíc.
Úbytek studentů se projevuje i na
úrovni kraje. Do prvních ročníků
středních škol a konzervatoří
v denní formě vzdělávání je letos
v Moravskoslezském kraji zapsá-
no 10 661 uchazečů, což je méně
než v loňském roce (10 990). Do
prvních ročníků oborů poskytují-
cích střední vzdělání s výučním

listem je zapsáno v denní formě
vzdělávání 3 155 zájemců, loni
jich bylo 3 294. Na středních ško-
lách v našem kraji se bude v tom-
to školním roce vzdělávat přibliž-
ně 55 tisíc žáků, učební obory by
mělo naplnit zhruba 11 900 žáků
v denní formě vzdělávání, což je
asi o 700 méně než loni.
Rýmařovu přinesl letošní školní
rok i úbytek středních škol, i když
v podstatě jen formální. Gymná-

zium Rýmařov a Střední škola
Rýmařov byly k 1. červenci 2013
sloučeny v jedinou instituci pod
názvem Gymnázium a Střední
odborná škola Rýmařov, příspěv-
ková organizace. Nově vzniklá
škola disponuje dvěma samostat-
nými pracovišti - na Sokolovské
ulici sídlí gymnaziální obory, na
ulici Julia Sedláka maturitní obo-
ry Hotelnictví a Podnikání a tři 
učební obory.
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„Školy byly sloučeny správně
a ekonomicky. Obě pracoviště zů-
stávají svébytná, mají své vlastní
pedagogické sbory, žáci i jejich
vyučující zůstávají na svých pů-
vodních budovách,“ sdělila ředi-
telka Gymnázia a Střední odborné
školy Zdena Kovaříková. Obě
pracoviště také mají své zástupce
ředitelky, na gymnáziu jím zůstá-
vá Petr Kroutil, zástupcem pro te-

oretickou výuku na odborné škole
je Jiří Lisický a pro praktický vý-
cvik Soňa Kováříková. Studenti
budou společně využívat tělocvič-
nu na Sokolovské ulici, školní jí-
delnu a domov mládeže na Diva-
delní ulici. Ředitelství a ekono-
mický úsek sídlí v budově na
Sokolovské ulici.
Sloučením dvou středních škol
vzniklo poměrně silné vzdělávací
zařízení, v němž se bude letos
vzdělávat celkem 468 žáků, z to-
ho 410 v denní formě studia. Na
gymnáziu je letos zapsáno 238
studentů, z toho 12 ve večerním
studiu, na odborné škole je 230
žáků, z nichž 46 navštěvuje dál-
kový obor Podnikání.

Do primy osmiletého gymnázia
v září nastoupilo 27 dětí, do prv-
ního ročníku čtyřletého gymnázia
12 studentů. Večerní studium le-
tos první ročník neotevírá. Ke stu-
diu maturitního oboru Hotelnictví
bylo přijato 27 studentů, k dálko-
vému studiu maturitního oboru
Podnikání 23 studentů. Kuchařů-
číšníků je v prvním ročníku 11, 
opravářů zemědělských strojů 21,

obor hutník, který vznikl na zá-
kladě spolupráce někdejší Střední
školy Rýmařov a podniku Al
Invest Břidličná, letos první roč-
ník neotevřel. Hutníci by se ne-
měli nabírat ani v příštím roce.
V poslední době se diskutovalo
také o existenci osmiletého gym-
názia. Podle slov ředitelky Zdeny
Kovaříkové není z pohledu kraj-
ského úřadu aktuálně důvod nižší
gymnázium rušit: „Pokud bude
trvat zájem rodičů, můžeme
i v příštím školním roce primu
otevřít. Třída však musí být napl-
něná, musí mít nejméně 22 žáků.
To platí pro všechny obory.“
V případech, kdy je přijatých stu-
dentů méně, vytváří škola více-

oborové třídy. Gymnázium tak na
některé předměty spojuje kvintu
a první ročník, odborná škola zase
kuchaře a opraváře.
„Naší představou je udržet prů-
měrný počet žáků na škole nad
400 a nabízet současné obory.
Prioritou je držet kvalitní gymna-
ziální vzdělávání a naplňovat
obor opravářů zemědělských stro-
jů, pro nějž vznikla plně vybavená
dílna v Jamarticích financovaná
z evropských peněz,“ doplnila
Zdena Kovaříková. Škola podle
jejích slov chce nadále moderni-
zovat. V budově gymnázia byla
díky krajskému projektu Podpora
přírodovědných předmětů vybu-
dována nová laboratoř biologie
a fyziky za 940 tisíc korun. Nyní
se škola zapojila do dalšího kraj-
ského projektu, jehož výsledkem
by měly být dvě moderně vybave-
né jazykové učebny pro studenty
hotelnictví a učňovské obory.
Zároveň se připravuje zateplení
všech školních budov.
Druhou střední školou v Rýma-
řově zůstává Soukromá střední

odborná škola Prima, s. r. o., sídlí-
cí na Sokolovské ulici 29. Nabízí
především obory spojené s turisti-
kou, cestovním ruchem a lázeň-
stvím. Letos Prima otevřela dva
první ročníky v maturitním oboru
Masérství, lázeňství a wellness,
jehož výuka zčásti probíhá
v Lázních Karlova Studánka. Do
dvou tříd nastoupilo v září třicet
studentů, na škole aktuálně studu-
je celkem 136 žáků.
V novém školním roce dostala
škola také nového ředitele. Od 
2. září je jím Marek Bocián, dosa-
vadní ředitel Pavel Nehera působí
jako zřizovatel školy. Nový ředi-
tel prozradil, jaké novinky škola
na letošní rok připravuje: „Na
škole vzniká nové středisko - ma-
sérský salón pro veřejnost, kde
budou naši studenti vykonávat
část praxe. Salón nabídne klasic-
ké i sportovní masáže, baňkování,
tejpování, ale třeba i airbrush te-
tování,“ přiblížil Marek Bocián
s tím, že všechny služby škola
představí během Dne zdraví, kte-
rý připravuje na letošní říjen. ZN
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Hasiči radí občanům

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla
Často se ve sdělovacích prostřed-
cích dovídáme o vzniku mimo-
řádných událostí s únikem nebez-
pečných látek, které mohou způ-
sobit vážné ohrožení zdraví i ži-
votů obyvatelstva. Jaké jsou tedy
možnosti ochrany před těmito lát-
kami?
K bezprostřední ochraně před 
účinky nebezpečných látek je
nutné použít improvizované pro-
středky pro ochranu očí, dýcha-
cích cest a povrchu těla. Jako pro-
středky improvizované ochrany
jsou vhodné veškeré oděvní sou-
části a jiné prostředky dostupné
v každé domácnosti, např. savé
a prodyšné tkaniny, igelitové sáč-
ky, pitná voda, zažívací soda, ky-

selina citrónová nebo stolní ocet.
Největší pozornost je nutno věno-
vat ochraně dýchacích cest a očí.
Ústa a nos je nutno překrýt navlh-
čeným kusem látky (flanel, ruč-
ník, utěrka apod.) upevněným
v zátylku šátkem či šálou. K na-
vlhčení lze použít jen pitnou vo-
du. Pro případ úniku nebezpečné
chemické látky kyselé povahy
(chlór) se doporučuje látku na-
močit do roztoku pitné vody a za-
žívací sody v poměru 2 polévko-
vé lžíce na l litr vody, v případě 
úniku amoniaku použít roztok
kyseliny citrónové, popřípadě ku-
chyňského octa v poměru l lžíce
na l litr vody. K improvizované 
ochraně očí jsou nejvhodnějším

prostředkem brýle uzavřeného ty-
pu (potápěčské, plavecké, lyžař-
ské, motocyklové).
K ochraně hlavy lze použít čepi-
ci, šátek nebo šálu, přes které je
vhodné převléci kapuci nebo ige-
litový sáček, tak aby vlasy byly
zakryty a pokrývka chránila také
čelo, uši a krk. K ochraně rukou
se využívají pryžové či kožené
rukavice. Pro ochranu nohou jsou
nejvhodnější pryžové holínky
a vysoké kožené boty.
Obecně platí zásada, že každý
druh oděvu poskytuje určitou míru
ochrany, přičemž větší počet vrs-
tev znamená větší ochranu.
Ochranný účinek je také tím vyšší,
čím je materiál silnější. Použité 

ochranné oděvy je nutné dostateč-
ně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
Ke všem oděvům je vhodné použít
pláštěnku nebo plášť do deště.
Při návratu ze zamořeného pro-
středí do bytu je nezbytné v před-
síni odložit veškerý svrchní oděv
do igelitového pytle (tašky) a za-
vázat jej. Pokud je to možné, peč-
livě se osprchovat, otřít se do su-
cha a obléknout se do čistého 
oděvu. Improvizovaná ochrana
pro obyvatelstvo je určena přede-
vším pro překonání zamořeného
prostoru a evakuaci při úniku ne-
bezpečné látky.

por. Ing. Václav Komárek,
koordinátor preventivně-výchovné

činnosti HZS MSK

Foto: M. Novotná

Foto: archiv SSOŠ  Prima
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Expedici Leoše Šimánka se poda-
řil čin, který doposud nemá obdo-
by - na nafukovacích člunech 
obeplout západní pobřeží Kanady
a Aljašky.
Nově sestavená diashow, doplně-
ná zatím nezveřejněnými fotogra-
fiemi, dokumentuje třetí, závěreč-
nou etapu této plavby. Na panora-
matickém plátně uvádí Leoš
Šimánek neskutečně zajímavý
svět - lidskou rukou nedotčenou
přímořskou divočinu. Z vod
Tichého oceánu se zvedají nebe-
tyčné hory pokryté ledovci, které
stékají z jejich úbočí, led se láme

do nesčetných fjordů a kry vy-
plouvají hustě zalesněnou kraji-
nou na otevřené moře. Fjordy se
zařezávají hluboko do pobřeží,
jsou rejdištěm mořských vyder,
tuleňů, lvounů, dravých kosatek
a velryb. Do řek táhnou rok co rok
hejna lososů, na něž číhají medvě-
di a orli bělohlaví.
Leoš Šimánek vyrazil do aljašské
divočiny s manželkou, synem,
dcerou a dvojicí přátel. Celé krát-
ké severské léto členové expedice
strávili v přírodě, jaká není nikde
jinde na světě!
Diashow doplňuje vydání foto-

grafické knihy - Pobřeží Pacifiku:
Na nafukovacích člunech z Kana-
dy na Aljašku, kterou vydal Leoš
Šimánek ve svém nakladatelství
Action-Press.

Více o autorovi, jeho diashow
a knihách (včetně internetového
knihkupectví) na webových strán-
kách: www.leossimanek.cz. 

Lenka Šimánková

Cestovatel, fotograf a spisovatel Leoš Šimánek
zve 30. září v 19 hodin do Kulturního domu v Šumperku na diashow:

Aljaška - Pobřeží Pacifiku
Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky

Fota: Leoš Šimánek
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Letní tábory SVČ Rýmařov

Sportovní týden Taneční soustředění Move2you

Outdoorový tábor Se Sluníčkem za vodníčkem

Keramické sympozium Keramické sympozium

Tábor s Patem a Matem
Cesta z města

Fota: J. Vala, E. Kudláková, M. Pavlová, J. Baruselová
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Kulturní okénko města Rýmařova
Velcí se milují, malí jen množí. Thomas Stearns Eliot Známá i neznámá výročí

14.-15. 9. Dny evropského dědictví - v ČR se slaví od roku 1991
z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy - od roku
1987 (OSN)

17. 9. 1873 nar. Max Švabinský, malíř a grafik (zemř. 10. 2. 1962)
- 140. výročí narození

18. 9. 1923 nar. Mojmír Otruba, literární vědec, textolog, editor
(zemř. 8. 6. 2003) - 90. výročí narození

19. 9. 1908 nar. Mika Waltari, finský spisovatel (zemř. 26. 8.
1979) - 105. výročí narození

20. 9. 1863 zemř. Jacob Ludwig Carl Grimm, německý filolog, kni-
hovník a folklorista (nar. 4. 1. 1785) - 150. výročí úmrt

21. 9. 1913 nar. Věra Ferbasová, herečka (zemř. 4. 8. 1976) 
- 100. výročí narození

23. 9. 1973 zemř. Pablo Neruda, vl. jm. Neftali Ricardo Reyes
Basoalto, chilský básník, nositel Nobelovy ceny (nar.
12. 7. 1904) - 40. výročí úmrtí

25. 9. Mezinárodní den neslyšících - slaví se od roku 1958
26. 9. 1888 nar. Thomas Stearns Eliot, anglický spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemř. 4. 1. 1965) - 125. výročí narození
26. 9. 1898 nar. George Gershwin, americký skladatel a klavírista

(zemř. 11. 7. 1937) - 115. výročí narození

Citát:

ZÁ¤Í 2013

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jan Šuba - Stránské ............................................................. 80 let
Marie Pospíšilová - Rýmařov ............................................. 80 let
Věra Stuchlíková - Rýmařov .............................................. 80 let
Milada Kuncová - Rýmařov ............................................... 80 let
Václav Dutkiewič - Rýmařov ............................................. 80 let
Marie Macečková - Rýmařov .............................................. 81 let
Štefánia Čápová - Rýmařov ................................................ 82 let
Zdeněk Čermák - Rýmařov ................................................. 85 let
Božena Štěpková - Rýmařov ............................................... 85 let
Marie Slaměníková - Rýmařov ............................................ 88 let

Rozloučili jsme se
Jiří Res - Horní Město ....................................................... 1964
Stanislava Pořízková - Dolní Moravice ............................. 1930

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Vzpomínka
Proč osud tak krutý k tobě byl a přítel tě nenechal žít,
proč, Kačenko naše drahá, musela jsi tak brzy odejít,

dotlouklo srdce tvé, zmlkl tvůj hlas
a ty se nevrátíš nikdy mezi nás.

A co my za tvou lásku můžeme dát,
velkou jen hrst krásných květů

a s láskou jen na tebe tiše vzpomínat.
Dne 12. září 2013 vzpomeneme

1. smutné výročí tragického úmrtí naší drahé dcery,
sestry, vnučky, sestřenice a kamarádky

Kateřiny Pekové
z Tvrdkova.

S láskou stále vzpomínají maminka, bratři,
babička a děda, rodina Adámkova, Bandíkova

a ostatní členové rodiny, kamarádky
a kamarádi. Všem moc chybíš.

Kačenko, nikdy na tebe nezapomeneme.
Sbohem, Kačenko.
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Kino Rýmařov

Městská knihovna

Roky 1968 a 1989
v městských knihovnách

Projekt Osmiãky v ãase, kter˘ pfii-
pomíná v˘znamné události 20. stole-
tí v na‰í zemi, doputoval i do R˘ma-
fiova a Bfiidliãné. V knihovnách obou
mûst mohou bûhem záfií a fiíjna ná-
v‰tûvníci zhlédnout v˘stavu spoje-
nou s nûkter˘m mezníkem ãeské his-
torie - PraÏsk˘m jarem a okupací
v roce 1968 nebo sametov˘m pfie-
vratem v roce 1989.
Projekt Osmičky v čase připravili
Ústav pro studium totalitních reži-
mů, Městská část Praha 6, občan-
ské sdružení Post Bellum a další
partneři v roce 2008, v okamžiku
kulatého výročí některých zásad-
ních událostí (1918, 1938, 1948,
1968). Jejich připomínání a rozši-
řování veřejného povědomí i o in-
formace méně známé neztratilo
smysl ani o dalších pět let později.
V obou výstavách, které jsou
právě nainstalovány v prosto-
rách městských knihoven, se
mohou zájemci dočíst nejen re-

lativně známá fakta, ale přede-
vším poznat příběhy skutečných
lidí, kteří v dějinných událostech
sehráli svou roli. Kromě obětí
a ikon těchto zvratů je prostor
věnován i jejich protihráčům
a šedým eminencím. Výstavu 
ilustruje série autentických
snímků, jež divákovi umožňují
vnímat popisované události ne-
jen jako historická fakta, ale jako
živou realitu.
Galerie U Stromu poznání v září
nabízí výstavu Naděje nebo boj
o moc?, vztahující se k roku
1968, břidličenská knihovna pak
výstavu Pohledy 1989 s podtitu-
lem Dvacet let po pádu železné
opony. V říjnu se výstavy vymě-
ní. Obě doprovázejí katalogy,
obsahující větší množství infor-
mací, výpovědí a vzpomínek 
očitých svědků, ale především
fotografií, reprodukcí dobových
plakátů a dokumentů. ZN
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Dionýská hostina pod Stromem poznání
Jednou za rok se galerie U Stromu
poznání zmûní v rajskou zahradu.
Místo maleb, kreseb, grafik nebo
plastik ji zaplní kvûtiny a ‰Èavnaté
plody, které pfiímo vybízejí k ochut-
nání. Také letos se na konci srpna
galerií knihovny rozlila vÛnû meãíkÛ,
levandule a ÏÀovek - pfii dvoudenní
v˘stavû v˘pûstkÛ místních zahrád-
káfisk˘ch osad.
Rýmařovsko je odjakživa poklá-
dáno za chudý kraj s drsným pod-
nebím, v němž se pěstování plo-
din příliš nedaří. Přesto patří za-

hrádkaření k oblíbeným koníč-
kům zdejších obyvatel a každo-
roční výstava plodů z místních 
osad připomíná hostinu k oslavě
boha Dionýsa. Na stolech leží
různobarevné ovoce, typická ze-
lenina v netypických tvarech i ně-
kolik rarit, které bychom v naší
nadmořské výšce nečekali, chmel,
vinná réva či téměř zapomenuté
kdoule. Kompozice plodů dopl-
ňují kytice květin a přehlídka by-
linek, v jejichž blízkosti se vůně
mísí do omamných akordů.

„S aranžováním letošní výstavy
nám opět velmi pomohla paní
Miluška Hejsková a také Olga
Hasmandová,“ sdělila předsedky-
ně zahrádkářského svazu Jarmila
Stopplová k výstavě, která byla
skutečnou pastvou pro oči.
I když to tak na první pohled ne-
vypadalo, úrodu přece jen ovliv-
nilo horké a suché počasí tohoto
léta. „Plody rychle dozrály, ale
kvůli suchu jsou menší. Dřív než
obvykle dozrálo víno nebo rajča-

ta, zato švestky ještě zralé neby-
ly. I letos je tedy výstava více
o květinách,“ shrnula Jarmila
Stopplová. Navzdory tomu se
ale pod Stromem poznání obje-
vily i plody úctyhodných rozmě-
rů, například cukety vypěstova-
né teprve desetiletým Vojtěchem
Gerhardem.
Výkyvy počasí, které jsou v ko-
munitě zahrádkářů častým téma-
tem, ovlivňují podobu každoroč-
ních pěstitelských výstav dost
podstatně. Rýmařovský svaz za-
hrádkářů proto zvažuje, zda ve
výstavních aktivitách nadále po-
kračovat, i s ohledem na to, že
příprava takové výstavy je po-
měrně náročná a její trvání je
kvůli povaze exponátů velmi
krátké. „Pro příští rok plánuje-
me navázat užší spolupráci
s mateřskými školami. Děti by
mohly navštívit přímo zahrádky
a sledovat, jak se ovoce, zelenina
nebo květiny pěstují,“ přiblížila
Jarmila Stopplová. I tentokrát
zahrádkáři nabídli výpěstky ke
zpracování školní jídelně. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

V srpnu v kapli zazpívali Bernardini i polští Canthabiles

Kaple V Lipkách je bûhem léta otevfie-
na vefiejnosti bûhem komentovan˘ch
prohlídek, ale také pfii koncertech.
V srpnu pozvalo r˘mafiovské muzeum
posluchaãe na vystoupení dvou chrá-
mov˘ch sborÛ - zazpívali Bernardini
z Bfiidliãné a pol‰tí Canthabiles.
První ze srpnových koncertů 
(8. 8.) patřil smíšenému sboru Ber-
nardini z Břidličné pod vedením
Bernardiny Mereďové a Lenky
Kawa. Ta se publiku představila
i jako sólistka za varhanního do-
provodu Jiřího Krátkého. Sbor,

který patří k pravidelným účinkují-
cím v prostorách barokní kaple,
nabídl repertoár v pozměněné po-
době a nezměněné kvalitě. Vedle
skladeb starých mistrů Adama
Václava Michny z Otradovic,
Georga Friedricha Händela nebo
Giovanniho Pierluigiho da Pales-
triny zazněla řada spirituálů a lido-
vých písní.
Na sklonku prázdnin, ve čtvrtek
29. srpna, se v kapli představil
polský chrámový sbor Canthabi-
les pod vedením sbormistra Zyg-Sbor Canthabiles
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fryda Maczurka. Multigenerační
smíšený sbor, který letos slaví
patnáct let, přijel do Rýmařova
z obce Katy Opolskie. Osma-
dvacetičlenné těleso je zajímavé
nejen širokým věkovým rozpě-
tím, ale i tím, že reprezentuje ně-
meckou menšinu žijící v Polsku.

Zpěvem doprovází mše v koste-
lech své farnosti, vystupuje na vá-
nočních trzích, pořádá charitativní
koncerty a představuje se na pře-
hlídkách lidových souborů v Pol-
sku i v Německu. Patří k pravidel-
ným účastníkům kulturních akcí
pořádaných na území Opolského

vojvodství.
V repertoáru Cantha-
biles jsou písně slez-
ské, polské, německé,
klasická i duchovní
hudba. Během koncer-
tu v kapli zazněly
skladby Ludwiga van
Beethovena (jeho Ódu
na radost zazpíval
sbor i česky), Wolf-
ganga Amadea Mo-
zarta, Felixe Mendels-
sohna-Bartholdyho
nebo Giuseppa Verdi-
ho, latina se střídala
s němčinou a polšti-
nou, která dominovala
v kolekci písní k Mat-
ce Boží.
Koncert se konal jako
součást projektu Hurá
za kulturou, který je
s p o l u f i n a n c o v á n
z fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd
a městem Rýmařov.
Kaple V Lipkách se
pro příznivce sborové-
ho zpěvu otevře opět
ve vánočním čase, kdy
zde po roce znovu vy-
stoupí sbor Florian
z Jeseníku. 

ZN
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V každém z následujících patnácti vydání Rýmařovského horizontu
(8-22/2013) uveřejníme fotografii pozoruhodnosti nebo jejího detai-
lu spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je určit místo,
objekt, ulici apod., na nichž se fotografovaná pozoruhodnost či detail
nachází. Čtenáři, kteří určí správně nejvíce pozoruhodností, budou
zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do redakční 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 uveřejně-
na 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. 9

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

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

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

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

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

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

✃

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

Rýmařovské kuriozity ve fotografii

Pohodlí potřebují i kachny na Podolském potoce. Revoluční ulice Foto: redakce

Od II. pololetí loňského roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské kuriozity ve
fotografii. Chceme i letos touto rubrikou dát prostor těm, kdo jsou vnímaví ke svému okolí a rádi fotografují. Rubrika, do které svými vtip-
nými i kritickými fotografiemi mohou přispívat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit místo, ve kterém žijeme. Fotografie mohou za-
chytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti, absurdní předměty nainstalované ve městě nebo absurdní či komickou činnost. Podmínkou je uvedení
fotografované lokality. Autor může zůstat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce však musí být znám. Přejeme hodně štěstí při pořizo-
vání vtipných snímků. Vaše redakce
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Nový vítr v politice státu i města
Rok 1990 byl doslova nabit novými událostmi, čemuž se po před-
chozím roce, zejména jeho posledních dvou měsících, nemůžeme ani
divit. Rozepisovat se o nich podrobněji není možné, proto jen struč-
ně o těch nejdůležitějších.
Změny ve složení městského národního výboru v Rýmařově probí-
haly postupně. Nejdříve schválilo plenární zasedání 25. ledna rezig-
naci čtyř dosavadních poslanců. Tím se uvolnila i funkce tajemníka,
ale nový zatím zvolen nebyl, takže národní výbor byl několik týdnů
bez tajemníka. Z rady byli odvoláni čtyři členové a zasedání rozhod-
lo o rozšíření rady ze 13 na 15 členů. Bylo proto zvoleno šest nových
členů.
K rozsáhlým změnám došlo na plénu 1. března. Nejdříve plénum
schválilo snížení počtu volebních obvodů ze 100 na 80 a tím i sníže-
ní počtu poslanců. Dále vzalo na vědomí rezignaci 38 poslanců
a zvolilo 22 nových. Tak byl městský národní výbor doplněn na po-
čet 80. Novým tajemníkem byl zvolen Ludvík Volek, učitel 2. ZŠ,
který však tuto funkci vykonával až do nových voleb jako vedlejší
pracovní činnost. Svoji učitelskou práci nepřerušil.
V tomto složení pracoval zrekonstruovaný národní výbor až do vo-
leb, které se uskutečnily 24. listopadu. 6707 zapsaných voličů ode-
vzdalo 4213 platných hlasů. Představuje to 62,8% účast. Nejvíce za-
stupitelů, celkem osm, získal Moravsko-slezský demokratický blok.
Občanské fórum a strana zelených měla šest zastupitelů, KSČM čty-
ři, TJ Jiskra dva, požárníci jednoho a nezávislí kandidáti byli zvoleni
dva. Již před volbami se rozhodlo, že zastupitelstvo bude mít celkem
23 členů.
Volby do nejvyšších zastupitelských orgánů se konaly již 8. a 9. červ-
na. Volilo se do Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního
shromáždění a do České a Slovenské národní rady. V rámci celého
Československa se o hlasy voličů ucházelo celkem 23 politických
stran nebo hnutí. Ovšem ve vrcholných zastupitelských orgánech
mohly být jen strany, které získaly alespoň pět procent hlasů.
V Rýmařově to byly čtyři. Ve všech případech je uvedeno procento
získaných hlasů.

Název politické Sněmovna Sněmovna Česká národní
strany národů FS lidu FS rada

Občanské fórum 41,9 55,0 42,3
Hnutí za samosprávnou
demokracii - Společnost
pro Moravu a Slezsko 25,9 18,9 27,7
KSČM 14,2 13,0 12,7
Křesťanská
demokratická unie 5,7 4,7 6,1

Z přehledu je vidět, že nebyla zvolena ani sociální demokracie, 
ačkoliv již obnovila svoji činnost.
Pokračovala oprava radnice, práce předtím na několik let ustaly.
Udělalo se statické zajištění nosných konstrukcí za 380 tisíc korun.
Celkové náklady se odhadovaly na 10 milionů. Měnily se názvy ulic
- ulice nově vzniklá výstavbou rodinných domků ve směru na
Ondřejov dostala název Na Vyhlídce. Přejmenovány byly ulice
Gottwaldova na Radniční, Lidových milicí na Větrnou a Vítězného
února se nyní jmenuje U Rybníka.

Rok 1991
Městské zastupitelstvo zaznamenalo ke konci roku 1991 tři změny.
Na svoji funkci rezignoval jeden člen rady a místo něj byl zvolen
MUDr. Miroslav Růžička. Dále se svých funkcí vzdali dva členové
pléna za Občanské fórum a byli nahrazeni jinými z téže organizace.
Oprava radnice pokračovala, pracovalo se uvnitř budovy a odhady
nákladů se proti předchozímu roku zvýšily o 5 milionů, tedy na 
15 milionů. Bylo nezbytné, aby si město vzalo úvěr na provádění pra-
cí, protože jejich prodlužováním by byly náklady ještě vyšší. V da-
ném roce se prostavělo asi 625 tisíc korun.
Opět proběhlo sčítání lidu. O půlnoci z 2. na 3. března měl Rýmařov
9 318 trvale žijících obyvatel. Z toho bylo 4580 mužů a 4738 žen. Na
sčítacích arších se mohla uvádět i moravská národnost, takže nejpo-
četnější národnosti byly: česká - 6825 lidí, moravská 1541, slovenská
712, německá 90, romská 62 atd. Město mělo 1212 domů, 3122 
obydlených bytů, z toho 982 v rodinných domcích.
Titul zasloužilého občana města Rýmařova byl toho roku plným prá-
vem udělen dvěma bývalým učitelům a ředitelům základních škol.
Obdržel jej František Vychodil a Jaroslav Němec. Oba si jej zaslou-
žili již dávno, ale bývalý režim jim je neudělil.
Zejména František Vychodil byl pro komunistické představitele měs-
ta „třídním nepřítelem“, protože se postavil proti vstupu sovětských
a dalších vojsk na naše území 21. srpna 1968 a nikdy se s ním ne-
smířil. Musel snést mnoho ústrků v roce 1948 a po něm a ještě více
v roce 1968. Přitom jeho zásluhy o rýmařovské školství i o město by-
ly zcela nepopiratelné. Působil v našem regionu na českých menši-
nových školách již za první republiky a hned po osvobození se
Rýmařov stal jeho novým domovem. Pracoval v zastupitelských sbo-
rech města, staral se o kulturní život, turistiku, byl to vynikající ama-
térský herec i učitel a ředitel školy.
Také Jaroslav Němec působil na českých menšinových školách, ale
na Těšínsku. Celý život se věnoval amatérské fotografii a v tomto 
oboru dosáhl vynikajících výsledků. Svými snímky mnohokrát pro-
slavil město v nejrůznějším tisku. Naši občané mohli jeho fotografie
obdivovat na nejedné výstavě.
Vyznamenání obdrželi oba k životním výročím - František Vychodil
k 80. a Jaroslav Němec k 85. narozeninám. Vratislav Konečný

Nad stránkami městské kroniky

Roky 1990 a 1991

Fota: archiv M. muzea Rýmařov
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Můj šálek čaje

František Kožík: Největší z Pierotů
Do ordinace doktora Tocorda vstoupil jedno-
ho listopadového večera roku 1840 hubený,
černě oděný muž. Lékař si pátravě prohlížel
zajímavého návštěvníka, jeho vysoké čelo,
bledou tvář, úzké rty.
„Jste nemocen, pane?“
„Ano, doktore. Myslím, že smrtelně.“
„Co je vám?“
„Jsem smutný, melancholický. Trpím, a ne-
vím proč. Trápím se, srdce mě bolí. Bojím se
lidí i sebe. Nemohu spát.“
„To není smrtelné. Vím o léku pro vás.“
„Jaký je to lék?“
„Lék, který vás z toho ze všeho uzdraví.
Běžte se podívat do divadla na Deburaua!“
Bledý muž se uklonil a řekl smutně: „Já jsem
Deburau, doktore.“
(Kožík, František. Největší z Pierotů. Praha:
Československý spisovatel, 1977, nečísl. s.)

Knížka Františka Kožíka Největší z Pierotů se
do mé knihovny dostala pravděpodobně z an-
tikvariátu a domnívám se, že mě v první řadě
zaujal spíše její obal než obsah. Pamatuji si, že
v knihovně bez zájmu ležela dlouho, než jsem
k ní opravdu našla cestu. Mé srdce si však zís-
kala již po prvním přečtení a mému srdci nej-
blíže zůstala i po téměř patnácti letech. V rela-
tivně pravidelných intervalech se znovu ráda
setkávám s osudem Kašpara Deburaua. V tom-
to případě nejde ani tak o můj šálek čaje, jako
spíše o knížku mého srdce. Žádnou knížku
jsem v životě nečetla tolikrát, aniž bych ji
ovšem jedinkrát nedočetla.
Mé vydání je z roku 1977 (prvně byla vydá-
na v roce 1938), má papírový zašlý a flekatý
obal a svou specifickou vůni, jaké tyto knihy

mívají. Mezi ostatními knihami v polici vy-
hlíží spíše ošuntěle a na první pohled nevy-
padá na to, co v sobě skrývá.
Jako dospívající puberťák jsem fandila malé-
mu Kašparovi, aby zvládl akrobatické kous-
ky jako jeho sourozenci, a bojovala jsem
spolu s ním za splnění jeho snu. Ve dvaceti
mě dojímala jeho neutuchající víra v lidské
dobro a ve třiceti obdivuji Kašparovy vlast-
nosti a neuvěřitelnou vnitřní sílu a lásku, kte-
rou cítí a dává přes to všechno, co v životě
zažil. Až mnohem později po jejím prvním
přečtení jsem pochopila a ocenila i jiné,
mnohem závažnější sdělení, vyplývající
z kontextu doby, kdy byla kniha vydána.
Kromě postavy Kašpara jsem si oblíbila i ji-
né, třeba přítele Klementa Sansona, který byl
katem, ale také dobu, ve které se Kašparův
život odehrává (Francie za doby Napoleona).
Příběh Jana Kašpara Deburau (vlastním jmé-
nem Jana Kašpara Dvořáka, francouzsky
Jean-Baptiste Gaspard Deburau) je příběhem
francouzského divadelního herce českého
původu. Narodil se v červenci roku 1796
v Kolíně francouzskému vojáku Filipovi,
který zrovna sloužil v Čechách, a české dě-
večce Kateřině. Několik let po sňatku se
Kašparův otec rozhodl opustit armádu
a s manželkou a dětmi se začali věnovat ko-
mediantství. Po několikaletém putování
Evropou se nakonec usadili v Paříži. Získali
angažmá v divadle Funambules na bulváru
du Temple, kde poté Kašpar vystupoval až
do své smrti.
Kašpar byl od dětství o poznání méně šikov-
ný než jeho sourozenci, zdatní akrobaté,
a proto se setkával s opovržením okolí i své

rodiny za svoji neschopnost. Kašpar z toho
však časem udělal přednost a vše, co zažil,
začal ztvárňovat pantomimicky. K tomu jej
přivedl jeho velký vzor, šašek Giacomo, kte-
rému se také všichni posmívali za jeho neši-
kovnost.
V Paříži začal hrát Kašpar vysmívaného slu-
hu Pierota v klasických komediích dell’arte.
Po smrti rodičů a odchodu sourozenců do
různých koutů Evropy zůstal sám. Jako ne-
známý herec byl velmi chudý a vážně uvažo-
val o sebevraždě. Pořád však věřil v lidské
dobro a svým hraním chtěl šířit radost mezi
obyčejnými lidmi, kteří byli hlavním obe-
censtvem v divadle Funambules. Po velkých
peripetiích si postupem času i v divadle za-
čali všímat Kašparova talentu, ale zásadní
obrat v jeho herecké kariéře způsobila až kri-
tika spisovatele Julesa Janina, která vzbudila
zájem a zvědavost široké veřejnosti.
Kašparovi se začal plnit sen být hercem. Po
letech čekání na výraznější umělecký úspěch
přišel konečně i triumf a uznání. V Paříži do-
sáhl nesmírné popularity a byl milován a ob-
divován všemi - od prostého publika až po
přestavitele kulturní elity tehdejší Francie.
Lidé měli Kašpara tak rádi, že hlavně díky
jejich přízni a zájmu byl zbaven obvinění za
neúmyslné zabití mladého tovaryše, který
v opilosti urážel jej a jeho manželku.
Román není ani tak životopisem v pravém
slova smyslu, ale především psychologickou
studií o cestě umělce za vyjádřením svých
představ a poetickou básní o divadle a živo-
tě. Hlavně je to však velký román o umění,
lásce, zradách, vášních a lidském osudu. 

Lucie Faronová

Z kapsáře tety Květy

Můj pitný režim
Cokoliv význačného se u nás stane, je praktic-
ky vždy spojováno s alkoholem. Radost,
truchlení, rozhodování, završení něčeho, set-
kání, odpočinek, dokonce i sport. Láska, vzta-
hy, emoce. Masivně toho využívá reklama, což
by nemělo být. Bude to s ním lepší nebo bez
něj úplně nemožné?
Zajímavé je, kolik toho Češi snesou. Když
na záchytku dřív přivezli někoho, kdo měl
čtyři promile, chodili se na něj medici i ses-
třičky dívat. Dnes? Běžné. Dotyčný často
dojde po svých. Lidé jsou trénovanější a re-
kordů přibývá.
Kdybych teď pila šest skleniček vína a tři pa-
náky, to prý není podle pana ministra zdravot-
nictví extrémní spotřeba. Po deseti letech se
rozhodnu, že přestanu den ze dne pít, třeba
proto, že budu mít vysoký tlak, nemocná játra,
cukrovku nebo jiné závažné onemocnění. Co
se se mnou bude dít? Budu mít příšerné odvy-
kací stavy. Lidově absťák. Budu neklidná, ne-
soustředěná, protože odepírám tělu něco, co
mu patří. Přijde třes, úzkost, neurologické po-

ruchy, záleží taky na mé toleranci na alkohol.
Není vyléčený alkoholik, je jen alkoholik, kte-
rý nepije.
Dr. Petr Popov, přední odborník na závislosti,
uvádí, proč Češi tolik pijí. Společně působí 
ekonomické faktory, levný alkohol, tradice
a obecná společenská tolerance alkoholu. Dr.
Popov mluvil se všemi ministry zdravotnictví.
Závěr: „Přístup státu k léčení alkoholiků se

stále zhoršuje. Nedá se však říct pijanům: My
vás nebudeme léčit, protože vy na to kašlete.
Nechtěl bych za svého šéfa alkoholika. Tito li-
dé mají tendenci stresovat všechny kolem se-
be, musel bych vynaložit nemalou energii na
to, abych s ním vyšel, předvídal jeho nálady
a myšlenková hnutí. Zažil jsem to na vojně,
chvílemi byli někteří velitelé nebezpeční. Teď
jsou u nás stovky lidí na vysokých postech,
mají pravomoci, ovlivňují životy lidí a přitom
mají problém s alkoholem.
Docela bych ocenil, kdyby nějaký politik řekl:
‘Víte, chlastat není úplně dobrý.’“
Bylo zvykem propagovat tzv. francouzský
způsob pití; pití vína je prý dobré jako preven-
ce infarktu. Ano, Francouzi neměli infarkty
myokardu, zato v cirhózách jater patřili ke svě-
tové špičce...
Masaryk přestal pít v padesáti, i když absti-
novat nikoho nenutil, jak jsem se nedávno
dočetla.
Naše rada: Pít je nutné, pijme husí víno - vo-
du! Si
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Jazzclub
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Organizace a spolky

Usedlost Jasanka
zve na oslavu Dne zvířat

Mezinárodní den zvífiat, kter˘m si
pfiipomínáme jejich dÛleÏitost v na-
‰em svûtû, oslavíme letos poprvé
i na Usedlosti Jasanka. Akce se 
uskuteãní 21. záfií od 16.00 do ve-
ãerních hodin v prostorách Jasanky
v Albrechticích u R˘mafiova a je 
urãena ‰iroké vefiejnosti i místním
zemûdûlcÛm.
Celým odpolednem bude ná-
vštěvníky provázet slepička
Pepička, která jim představí vše-
možné slasti a strasti života zví-
řat a lidí kolem nich. Pomocí in-
teraktivních her vedených Kat-
kou Fryblíkovou si především
děti na vlastní kůži vyzkouší ži-
vot slepice i jiných domácích
a hospodářských zvířat. Milov-
níci koní uvidí, jak jezdí děti
z našeho jezdeckého kroužku,
a odvážlivci budou mít možnost
se na koni také svézt.
Důležitou součástí programu bu-
de scénické čtení z knihy Kamily
Novákové To by se kovbojkám
stávat nemělo. Autorka v ní líčí
své životní peripetie od studií,
přes chov slepic, který radostně
mění v chov koní, až k okamži-
ku, kdy onemocní leukémií. Ale

ani v této těžké životní situaci ji
neopouští smysl pro humor, ten-
tokrát zatraceně černý. Knihu
představí členové divadelního
kroužku při Římskokatolické
farnosti v Břidličné.
Večer zahájíme divadelní hrou
ruského dramatika A. N. Arbuzo-
va Šest zamilovaných. V komedii
ze sovětského venkova je s nad-
sázkou líčena rivalita mezi země-
dělskými brigádami, z nichž jed-
nu vede žena! Hra je zároveň sil-
nou výpovědí o společenství lidí
různých generací a názorů a jejich
cestě ke štěstí, přátelství a lásce.
V inscenaci pražského divadelní-
ho souboru Společnost Dr. Krásy
se při této příležitosti objeví
i místní obyvatelé - farář Piotr
Oskwarek, Kamila a Ivan Nová-
kovi, Kateřina Fryblíková nebo
Martin Semančík.
Po zbytek večera bude pro dob-
rou náladu, zpěv i tanec hrát ka-
pela Kentaur.
Nebude chybět ani občerstvení.
Za uskutečnění akce vděčíme
Nadaci Život umělce, která ji las-
kavě podpořila. Tereza Bělíková,

Usedlost Jasanka

Léto budiž pochváleno...
Léto je pro většinu lidí časem
sladkého lenošení, cestování, za-
sloužené dovolené, prázdnin a vů-
bec zážitků povětšinou pozitiv-
ních. Neplatí to ovšem v plné mí-
ře a vždy pro muzikanty. Pro ně je
totiž léto zhusta časem festivalů,
ať už open nebo neopen, a spous-
ty akcí, na kterých se chtějí lidé
bavit. A trubadúři, starejte se.
Tak tedy, starali jsme se. Řeč je
samozřejmě o skupině Kelt
Grass Band, která nyní bilancuje

právě skončenou letní sezónu.
Většina z těch, kdo KGB sledují
pravidelně, má přehled z našich
webových stránek a ostatní tímto
vyzývám, aby je navštívili. Rád
bych zmínil všechny naše letní
akce, ale to by toto periodikum
nebylo o ničem jiném.
Začali jsme hned 1. června vy-
stoupením na Dnu dětí a zároveň
slavnostním otevření Střediska
volného času v Rýmařově. Ne-
byl to začátek vpravdě nejšťast-

nější, neboť se na poslední chvíli
měnil zvukařský tým, z čehož
jsme neměli radost, a nakonec
jsme svůj set raději odehráli do-
slova a do písmene unplugged,
neboť zvukaři nás prostě nebyli
schopni nazvučit. Kdo jste tam
byli, tak víte.
Přes další vystoupení, ať už na fi-
nále Moravského vrabce v Kar-
viné nebo na festivalu Hanácké
Nashville ve Velké Bystřici, kde
jsme křtili naše nové CD Jako
vodopád, jsme se dostali na tra-
diční Keltské slavnosti letního
slunovratu, které pořádáme již
pátým rokem v Karlově pod Pra-
dědem. Letos se hodně povedly -
dík všem, kdo se podíleli - a vy-
padá to, že jsme se konečně při-
blížili modelu, jaký by asi seděl
většině pořádajících i přihlížejí-
cích. Sotva jsme stačili tuto po-
vedenou taškařici zhodnotit
a patřičně se pochválit, čekalo na
nás národní finále Porty v Řev-
nicích. Tady jsme se dostali do
nejužšího finále a rozhodně za-
nechali výraznou stopu.

Po chvíli oddechu nás čekala
další tradiční akce - Lesní slav-
nosti Lapků z Drakova a Dny
Lesů České republiky poblíž
Vrbna pod Pradědem. Následo-
val velmi milý výjezd za hranice
všedních dnů i naší republiky.
Konferenciér Pepa Mlok Grim
nás pozval do polských Glucho-
laz na festival Kropka 2013, kde
jsme vystupovali v rámci české-
ho okénka, a opět si myslím, že
jsme ostudu neudělali. Samo-
zřejmě nemůžu vynechat Count-
ry parádu v Dlouhé Loučce, kte-
rou jsme letos zahajovali.
Srpen byl pro nás ve znamení na-
táčení pro TV Šlágr, kde jsme
vytvořili medailon pod názvem
Přijeli jsme vám zahrát, který je
na této stanici k vidění. Byla to
pro nás nová zkušenost a budeme
sledovat, zda a kam nás to posu-
ne. Po roce pauzy se opět konal
v Břidličné Kalfest, kterého jsme
se velmi rádi znovu zúčastnili.
A to už se dostáváme k Meziná-
rodnímu folklórnímu festivalu
v Šumperku, kde jsme vystupo-

Kapela Kelt Grass Band na Mezinárodním folklórním festivalu
v Šumperku s taneční skupinou Démairt Brno Foto: archiv KGB
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vali již popáté a potřetí tuto vy-
soce prestižní akci moderoval
náš basista a spíkr Tomáš Tichý.
Zahráli jsme si na hlavním pódiu
a prošli jsme roztančenou ulici
společně s taneční skupinou

Démairt z Brna, se kterou jsme
před časem navázali plodnou
spolupráci. Po šumperském fes-
tivalu jsme se ještě stihli zúčast-
nit v roli hostů festivalu Dřevo-
hostické folkáč.

Toť vše. Děkujeme všem pořada-
telům, kteří šli do toho „rizika“
a vyzvali nás k účasti na svých
akcích, děkujeme fanouškům,
kteří nás z hledišť podpořili,
a hlavně se těšíme na další hraní

a setkávání s novými i tradičními
příznivci, kteří nás mohou pod-
pořit už na nejbližším koncertě
14. září na Dnech obce v Oticích
u Opavy. Tomáš Tichý,

Kelt Grass Band

Z okolních obcí a měst
I malá obec může mít krásnou náves

V roce 2009 schválilo bývalé za-
stupitelstvo obce Tvrdkova pro-
jektovou dokumentaci na celko-
vou úpravu návsi, výsadbu zele-
ně, opravu kanalizace a místních
komunikací. Tento projekt však
nebylo z důvodu finanční nároč-
nosti možno realizovat jako celek,
proto bylo v roce 2012 rozhodnu-
to provést alespoň jeho část.

V roce 2012 podala obec žádost
o dotaci z Programu rozvoje
venkova. Státní zemědělský a in-
tervenční fond žádost schválil,
a v letošním roce tak mohla být
provedena celková úprava návsi

v Tvrdkově. Opravy se dočkaly
místní komunikace, vniklo zde
12 parkovacích míst, nové če-
kárny, ke zvelebení centra obce
přispěly i úpravy parčíku a pro-
stranství před kostelem, jež bylo
doplněno novým mobiliářem.
Renovací prošel také památník
původně určený padlým v první
světové válce, druhotně použitý

jako bezejmenný pomník osvo-
boditelů a nyní věnovaný obě-
tem obou světových válek. Dle
odborného vyhodnocení stupně
poškození vyžadoval nutný res-
taurátorský zásah.
Obec využila možnosti čerpat in-
dividuální dotaci na zabezpečení
péče o válečné hroby a 6. února
2013 podala na Moravskoslez-
ský kraj v Ostravě žádost o po-
skytnutí této dotace. Kraj žádosti
obce vyhověl a poskytl finance
na opravu ve výši 40 tisíc Kč.
Může se to zdát jako malá částka,
ale v dnešní době je třeba využít
každé finanční pomoci určené
pro malé obce, jakou je Tvrdkov.
Celkové náklady na rekonstrukci
činily 46 531 Kč, obec z vlast-
ních zdrojů uhradila 15 % z této
částky. Restaurátorské práce
probíhaly v červenci a stavba by-
la 31. července úspěšně předána. 

Jan Žédek,
starosta obce Tvrdkova

Lidé se bavili na Dni obce Stará Ves
Pfied dvûma lety oslavila Stará Ves
450. v˘roãí zaloÏení obce. V sobotu 
7. záfií si mohli obyvatelé Staré Vsi v˘-
roãí opût pfiipomenout pfii oslavách
Dne obce u místního kina.
Den obce uspořádal Obecní úřad
Stará Ves. Bujaré veselí a smích
zejména nejmladších návštěvníků
akce prozrazovaly, že o zábavu
nebyla nouze, zejména když větši-
na atrakcí - kolotoče a skákací
hrad, byla zdarma. Dětských 
atrakcí si dosyta užily také děti

z Dětského domova v Janovicích.
Mladí i dříve narození se bavili
nejen u pouťových střelnic a stán-
ků s nejrůznějšími laskominami,
v nedaleké střelnici Střediska vol-
ného času Rýmařov s luky a šípy,
ale především během hlavního
programu s celou řadou účinkují-
cích.
První se představil mistr světa 
v ovládání honáckého biče
Ladislav Šín (Gin), kterému asi-
stovala jeho manželka pod umě-

leckým jménem Billy Geen a ně-
kolik přihlížejících dětí. Premiéru
této atraktivní show měli možnost
spatřit návštěvníci srpnové soutě-
že Indiana Jones 2013 v areálu
skautského střediska Na Stráni.
V programu se dále představil
Šermířský spolek Jeseník s komic-
kým vystoupením, ve kterém ne-
chyběla ukázka šermířských do-
vedností s meči, noži a sekyrami.
V závěru šermířského mumraje
členové spolku představili krátké

palné zbraně s ohlušujícími rana-
mi. Hlučná vystoupení vzápětí vy-
střídal poklidný koncert ostrav-
ského folkového dua Milana Sovy
a Jakuba Slamáka a poté místního
vynikajícího bluesmana Jiřího
Míži. Závěr oslav obce Staré Vsi
patřil večerní zábavě se skupinou
Old rock Bořka Kubíčka.
Lidé odcházeli z oslavy obce 
s uspokojením a nadějí, že se na 
oslavách setkají opět napřesrok.

JiKo

Fota: archiv OÚ Tvrdkov
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Řidič narazil do svodidel a ujel
Neznámý řidič havaroval v době mezi 
20. srpnem dopoledne a 22. srpnem ráno na
silnici mezi Rýmařovem a Horním Městem
a poškodil přitom nově nainstalované svodi-
dlo. Nehodu neoznámil a z místa odjel.
Společnosti Kareta, spol. s r. o., Bruntál, kte-
rá na komunikaci provádí rekonstrukci, tím
byla způsobena škoda ve výši 40 tisíc korun.
Celou záležitost prověřují policisté ze
Skupiny dopravních nehod Dopravního in-
spektorátu Územního odboru Policie České
republiky v Bruntále. Případní svědci nebo
přímí účastníci této nehody nechť se prosím
telefonicky ozvou dopravním policistům na
telefonní číslo 974 731 254.

Z pastviny v Křížově
zmizel dvousetkilový býk

Rýmařovští policisté vyšetřují krádež býčka
z pastviny v Křížově. Hnědobílý strakáč
o váze 250 kg zmizel ze stáda pasoucího se
na pastvině za areálem farmy někdy mezi 
18. a 27. srpnem. Zemědělské společnosti
tím vznikla škoda za 17 tisíc korun.

Loupežné přepadení
v zahradě Hedvy

Třicetiletý muž z Rýmařova se stal obětí lou-
pežného přepadení. K incidentu došlo 
25. srpna kolem půl jedenácté v noci v za-
hradě Hedvy na Sokolovské ulici. K poško-

zenému přistoupil neznámý útočník ve chví-
li, kdy procházel neosvětleným prostorem
zahrady, a prudkým úderem do hrudníku jej
srazil na zem. Z ruky mu přitom vytrhl mo-
bilní telefon značky HTC One v hodnotě 
10 tisíc korun a pohrozil mu, že ho zabije.
Pak z místa činu utekl. Případem se zabývají
rýmařovští policisté a bruntálští kriminalisté.

Opilý mladík vyhrožoval
maceše a demoloval byt

V úterý 27. srpna krátce po poledni si policejní
hlídka přijela do bytu v jednom z panelových
domů ve Vajglově pro opilého mladíka, který
ohrožoval nevlastní matku. Jednadvacetiletý
muž ji slovně napadal a přitom demoloval zaří-
zení bytu. Vzhledem k tomu, že se choval aro-
gantně a agresivně i za přítomnosti přivolaných
policistů a neustále vyhrožoval fyzickým napa-
dením, rozhodli se jej policisté zajistit a odvézt
na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě
k vystřízlivění. Při orientační dechové zkoušce
mu byla naměřena hodnota 2,02 promile alko-
holu v dechu. Celá záležitost je šetřena jako
přestupek proti občanskému soužití.

Hlídka zachytila další řidiče
pod vlivem návykových látek

Policejní hlídky při dopravních kontrolách
na konci srpna odhalily další hříšníky za vo-
lantem. Na Sokolovské ulici v Břidličné po-
licisté 29. srpna zastavili pětadvacetiletého

řidiče v mazdě. Při dechové zkoušce mu na-
měřili hodnoty 1,23 a 1,31 promile alkoholu
v dechu. Řidič se k požití alkoholu přiznal.
Byl mu zadržen řidičský průkaz a zakázáno
řízení motorových vozidel. Čelí nyní důvod-
nému podezření ze spáchání přečinu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky.
V sobotu 31. srpna zastavila hlídka na
Pivovarské ulici v Rýmařově dodávku znač-
ky Fiat Ducato a vyzvala řidiče k dechové
zkoušce na alkohol. Ten vyšel negativně, za-
to následný test na drogy byl pozitivní na
marihuanu. Pětadvacetiletý řidič se poté pod-
robil lékařskému vyšetření v Podhorské ne-
mocnici v Rýmařově. Pro začátek byl po-
trestán zákazem řízení všech motorových
vozidel do dalšího rozhodnutí.

Policisté vypátrali vandala,
který zničil stan za 50 tisíc

Rýmařovští policisté ve spolupráci s bruntál-
skými kriminalisty odhalili pachatele, který
v polovině června poškodil stan v areálu fot-
balového stadionu na Školní ulici v Břidlič-
né. Vandal ohnul a polámal hliníkovou kon-
strukci stanu a způsobil tak městu Rýmařovu
jakožto majiteli škodu za bezmála 54 tisíc
korun. Při prošetřování případu byl jako pa-
chatel ustanoven osmadvacetiletý muž
z Břidličné, který se k přečinu doznal.

René Černohorský,
tiskový mluvčí ÚO PČR Opava

Využijte konzultačních hodin poradny Elpis Bruntál v Rýmařově
Dnešní doba je plná násilí ve všech podobách.
Oběti a svědkové domácího násilí, týrání
a zneužívání jsou mnohdy bezradní a nevědí,
na koho se obrátit o pomoc. V Bruntále jim už
více než pět let bezplatně pomáhá poradna
Elpis. Tuto sociální službu poskytuje Slezská
diakonie, jejíž pracovníci přinášejí světlo do
života potřebným. Ohrožené osoby by se ne-
měly ostýchat a poradnu navštívit včas.
Pod pojmem domácí násilí rozumíme útoky,
napadání, výhružky od blízké osoby s cílem 
ublížit či získat nad obětí převahu a moc. Je to
útok na lidskou důstojnost, který ohrožuje
zdraví a ve vyhrocených případech i život 
oběti. Domácí násilí je definováno jako fyzic-
ké, psychické, ekonomické anebo sexuální tý-
rání mezi blízkými osobami, ke kterému do-
chází opakovaně v soukromí, a tím skrytě mi-
mo kontrolu veřejnosti. K domácímu násilí do-
chází nejčastěji mezi partnery, rozvedenými
manželi, ale také v rámci vztahů vnuk - babič-
ka, děti - rodiče. Domácí násilí zpravidla po-
stupem času roste. Pro oběti je těžké, aby
o svých zážitcích otevřeně mluvily. Přetrvává
mnoho předsudků, které nahrávají agresorům
a odvracejí pozornost od skutečného problému.
Aby se situace obrátila k lepšímu, je často nut-

né úplně přerušit kontakty s násilnou osobou.
Víme, že mnoho lidí se bojí, že nezvládnou
vyřešit situaci, a chtějí, aby jejich problém
převzala nějaká instituce a vyřešila ho za ně.
Obvyklá představa je taková, že nějaká auto-
rita domluví násilné osobě, která se lekne ne-
bo zastydí a začne se chovat jinak. Ve sku-
tečnosti to tak nefunguje. Domluva násilní-
kovi je naprosto neúčinná, protože si ve vět-
šině případů vůbec nepřipustí, že se chová
špatně. Nemá tedy žádný důvod svoje cho-
vání měnit. Naopak se pokus o domluvu ob-
rátí proti ohrožené osobě.
Pozitivní vliv na řešení problému mají psycho-
logové a odborní pracovníci sociálních služeb
a dalších institucí, zabývající se pomocí ohro-
ženým osobám, poskytující obětem psychic-
kou podporu a doprovod procesem odpoutání
se od násilné osoby.
Co je možné poradit osobám ohroženým
domácím násilím?
Především přestat se stydět a přijmout
obecnou a ověřenou pravdu:
- jednou „rozjeté“ domácí násilí se bude
zhoršovat,
- zasloužíte si lepší život, stejně tak i vaše
děti,

- pomoc existuje a není ostuda ji vyhledat,
- neexistuje ideální a okamžité řešení, vždy
je to s určitou ztrátou (vztahu, ekonomické-
ho zázemí apod.), ale zvládli to jiní, zvlád-
nete to i vy,
- ukončení domácího násilí je riskantní fází,
potřebujete proto podporu a kvalifikované
rady.
Začít můžete kontaktováním poradny Elpis
Bruntál Slezské diakonie, která poskytuje od-
borné sociální poradenství, podporu a pomoc
obětem i svědkům domácího násilí a trestných
činů spojených s násilím a zneužíváním.
Využijte spojení telefonem na číslo
736 757 505, 731 514 702, nebo osobně
v Bruntále, Kavalcova 7, v pondělí v 8.00-
11.30, ve středu v 9.00-12.00, ve čtvrtek
v 13.00-16.00.
Dále je možné využít konzultačních hodin
poradny Elpis v Rýmařově na městském
úřadě, odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví, na ulici 8. května 1170/48 (zasedací
místnost v 1. patře, číslo dveří 204) každé
pondělí v 13.00-15.00. Mimo uvedené hodiny
je možné si sjednat schůzku individuálně 
i v ostatní dny. E-mail: elpis.br@sdk.cz.

Vlasta Patíková, Poradna Elpis Bruntál
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Moravskoslezský kraj informuje

Cenu médií v kulinářské soutěži získal Rýmařovák
Ve stfiedu 4. záfií probûhlo hodnocení receptÛ zasla-
n˘ch do 3. roãníku kulináfiské soutûÏe Jak ‰makuje
Moravskoslezsko. Bûhem dopoledne odborná porota
a porota sestavená ze zástupcÛ médií a partnerÛ
soutûÏe ochutnávala a hodnotila ty nejchutnûj‰í po-
krmy, které jsou typické pro Moravskoslezsk˘ kraj.
Do kulinářské soutěže o nejlepší regionální
recept bylo letos zasláno celkem 91 receptů.
Všechny jsou pro veřejnost dostupné na we-
bových stránkách Moravskoslezského kraje
www.msregion.cz. Ty nejlepší ocenila od-
borná komise i zástupci médií na tiskové
konferenci v hotelu Mercure v Ostravě.
Porota sestavená z odborníků na gastronomii
vybrala deset nejlepších a nejzajímavějších
receptů ze všech zaslaných. Pokrmy připra-
vené podle těchto receptů byly představeny
návštěvníkům tiskové konference.

Ceny odborné komise:
1. místo: „Kiščok“ od babičky

(Helena Febrová, Dětmarovice)
2. místo: Maslovka

(Renata Konopková, Hrádek)
3. místo: Vánoční černá mačka

(Simona Linartová, Palkovice)

Cena médií: Dýňová polévka
(Přemysl Košut, Rýmařov)

Hlavní cenou odborné komise je víkendový
pobyt v Moravskoslezském kraji pro rodinu
(dva dospělí a dvě děti do 12 let), 2. cenou
víkendový pobyt v Moravskoslezském kraji
pro dvě osoby a 3. cenou je balíček pomoc-
níků do kuchyně. Cena médií bude odtajněna
až na gastrofestivalu v Bruntále.
Všechny zaslané recepty budou stejně jako

loni vydány ve třetím dílu kuchařky Jak šma-
kuje Moravskoslezsko. Tato kuchařka by mě-
la být pro fanoušky projektu připravena na
Vánoce.
Závěrem bychom chtěli všechny milovníky
dobrého jídla a pití pozvat na 3. ročník ga-
strofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko,
který se uskuteční 29. září v areálu zámecké-
ho parku v Bruntále. Těšit se můžete na bo-
hatý program pro dospělé i děti a koncert
skupiny Charlie Straight.
Poděkování patří i partnerům projektu, kte-
rými pro letošní ročník jsou: Rádio Impuls,
Právo, Deník, TV Polar, Muzeum v Bruntále,
Tescoma, Hotel Slunce z Rýmařova, CK
Kovotour Plus, Lázně Darkov a Regionální
potravina. Bc. Petra Špornová,

tisková mluvčí hejtmana MSK

Žádost o ekologický kotel podalo 468 lidí
Spoleãná v˘zva ministerstva Ïivotního prostfiedí
a Moravskoslezského kraje k podávání Ïádostí
o v˘mûnu kotlÛ odstartovala 1. ãervence. Za prv-
ní hodinu podalo Ïádost o ekologick˘ kotel v po-
datelnû krajského úfiadu dvanáct zájemcÛ, 
k 26. srpnu jich bylo 468.
Dotační program, který vznikl na základě
spolupráce Moravskoslezského kraje a mi-
nisterstva životního prostředí a jehož cílem
je zlepšení kvality ovzduší v kraji, zazname-
nal nebývale velký zájem veřejnosti.
Ministerstvo životního prostředí proto při-
pravilo další, rozšířenou fázi tohoto progra-
mu, a to vyhlášením národního Společného
programu na podporu výměny kotlů, do kte-

rého se mohou přihlásit kraje z celé České
republiky prostřednictvím vyhlášených vý-
zev. Jako první se k tomuto programu připo-
jil Moravskoslezský kraj a vyhlásil 1. spo-
lečnou výzvu MŽP a MSK. Pro tuto výzvu
Moravskoslezský kraj a ministerstvo životní-
ho prostředí alokovaly 60 mil. korun, 30 mi-
lionů uvolní kraj a 30 milionů ministerstvo.
Národní program přináší oproti předchozím
výzvám i některé novinky, mezi něž patří na-
př. rozšíření typů podporovaných kotlů
o kotle zplyňovací a plynové. V této souvis-
losti byla upravena výše dotace v závislosti
na typu podporovaného kotle. Novinkou je
také seznam podporovaných kotlů, který je

zveřejněn a spravován Státním fondem ži-
votního prostředí ČR. V rámci 1. společné
výzvy MŽP a MSK je možné podat žádost
o dotaci prostřednictvím poštovních služeb.
Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do
čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění,
zda jim finance na nový kotel budou poskyt-
nuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají
devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý ko-
tel, koupili a instalovali nový a předložili
kompletní doklady ke kontrole. Finance ža-
datelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace posled-
ní ze smluvních stran. Bc. Petra Špornová,
tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje

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):

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
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O starém le‰tiãi bot
Nyní se je‰tû jednou vrátím do
Harrachova a budu vyprávût
o starém le‰tiãi bot.
Pfiicházel jednou roãnû k mé-
mu dûdovi, u nûhoÏ mûl po
nûkolik t˘dnÛ ubytování.
Byl to rodil˘ nûmeck˘ Maìar,
84 let star˘ a byl skoro sáh 
vysok˘, pfiitom byl obzvlá‰tû sil-
n˘. SlouÏil ve válkách proti
TurkÛm pod princem EvÏe-
nem1 a z mnoha bitev si odne-
sl sedm zranûní.
Nyní obchodoval s le‰tidly na
boty a uÏiteãn˘mi mastmi, jeÏ
obojí sám vyrábûl, a své zboÏí
nabízel podomním obchodem
se slovy:
„Pochválen buì JeÏí‰ Kristus,
kupte dobrá le‰tidla na boty
a uÏiteãné masti, kupte je teì
a v nouzi vám nebudou chy-
bût!“ -
Tuto prÛpovídku fiíkal pravidel-
nû v‰ude.
Tento pozoruhodn˘ muÏ pfii-
cházel k mému dûdovi pokaÏ-
dé na podzim a za dlouh˘ch
veãerÛ vyprávûl o mnoh˘ch
polní taÏeních, kter˘ch se zú-
ãastnil. Vyprávûl o dobytí Bûle-
hradu a spoustû jiném. MÛj 
otec, kter˘ tenkrát jako chlapec
vÏdy poslouchal, si hlavnû za-
pamatoval toto:
„KdyÏ princ EvÏen obdrÏel kapi-

tulaci Bûlehradu, nechal vpo-
chodovat do pevnosti ãást své
armády. V jedné mûstské ãás-
ti v‰ak zlomyslní obyvatelé lili
na táhnoucí oddíly vfiící olej
a smÛlu a stfiíleli na nû ze sv˘ch
domÛ. Rozhofiãen˘ vojevÛdce,
princ EvÏen, okamÏitû rozkázal
vydrancovat tuto mûstskou
ãást a v‰echno, co bude nale-
zeno, povraÏdit a ne‰etfiit ani
Ïádného dítûte v matefiském lÛ-
nû.
Pfii této popravû byl také ná‰
le‰tiã bot. Ve‰el se sv˘mi dvû-
ma druhy do sklepa, kde vzadu
u hofiící lampy sedûlo dûvãe
pûkné jako obrázek vedle star-
ce, kter˘ byl zfiejmû její dûd.
Pfied starcem stála mísa plná
dukátÛ, kterou nabídl vojákÛm,
a prosil je, aby je ponechali na-
Ïivu.
Tu dûvãe pokleklo za starcem,
hledajíc ochranu, a snaÏnû
prosilo s pozvednut˘ma ruka-
ma, aby se slitovali a u‰etfiili je.
Av‰ak oba druzi neznali slitová-
ní a dûvãe i starce sv˘mi kopími
ubodali, dfiíve neÏ tomu mlad˘
le‰tiã bot, kter˘ s nimi soucítil,
mohl zabránit.
Je‰tû ve vysokém vûku ho to
trápilo a byl dojat k slzám, kdyÏ
vyprávûl, jak nemohl tomuto
hrÛznému ãinu zabránit.
ProtoÏe uÏ nemûl Ïádné zuby,

byla jeho denní stravou velká
porce Ïebrácké polévky, k ní je-
dl mûkk˘ chleba s máslem
a u toho stále nafiíkal:
„Co hor‰ího mÛÏe ãlovûka pot-
kat!“

Star˘ Hesse
Star˘ Hesse byl také tkadlec
z âech a osadník z Harrachova.
Mûl syna jménem Anton, kter˘
studoval v Praze, aby se stal je-
zuitou. O prázdninách nav‰tívil
otce v Harrachovû a pfii této
pfiíleÏitosti se seznámil s dûvãe-
tem z Nové Vsi.
Toto dûvãe mladého muÏe 
upoutalo natolik, Ïe proti otco-
vû vÛli znejistûl v nastávajícím
povolání.
UÏ byl novicem a nosil roucho,
kdyÏ ho v Praze vyhledala jeho
milá ve vysoce poÏehnaném
stavu a vyÏádala si ho jako své-
ho manÏela.
Díky své nebojácnosti a v˘-
mluvnosti se prosadila a dosta-
la ho ze semináfie a za muÏe.
Nato se oba, neboÈ jeho otec
zemfiel, usadili v Harrachovû.
Hesse byl sice také vyuãen˘
tkadlec, ale nemûl praÏádné
chuti pokraãovat v tomto po-
volání. Vyfiizoval rÛzné píse-
mné záleÏitosti a nakonec se
stal obecním písafiem. Mimo ji-
né napsal také komedii o vzkfií-

‰ení, která byla uvedena sedm-
aÏ osmkrát v Kellergasthausu
v Janovicích. Na tuto komedii
pfii‰lo z blízka i z daleka vÏdy
mnoho lidí; dokonce se dos-
tavilo samo duchovenstvo
z Bruntálu, kdyÏ se hrálo.
MÛj otec, kter˘ mûl dobr˘
zpûvní hlas, jako ãtrnáctilet˘
chlapec spoluúãinkoval, stejnû
jako jeho bratfii.
O deset let dfiíve byla v r˘ma-
fiovské radnici uvedena hra
o utrpení JeÏí‰e, podobnû jako
na jin˘ch místech dávané pa‰i-
jové hry, jejíÏ text vlastním je‰tû
dnes. Av‰ak text, kter˘ napsal
Hesse, a také provedení byly
mnohem hezãí.
Císafi Josef II. po nástupu na
trÛn zru‰il v‰echny tyto du-
chovní hry, protoÏe mezi nimi
bylo také mnoho nesmyslÛ.
HessÛv prvorozen˘ syn, které-
ho jsem velmi dobfie znal, byl
v R˘mafiovû trafikantem; jeho
ctûná Ïena, dcera Rothleitnera,
vedla tento obchod aÏ do své
smrti v roce 1859.

(Redakce se omlouvá za grafic-
kou chybu v RH 14/2013, která
způsobila nečitelnost názvu pub-
likované kapitoly z Horské kro-
niky. Celý název zní Tři předvo-
lání před Boha - Příspěvek
k nadpřirozenému. Pozn. red.)

(PfieloÏila Jitka Procházková)

Poznámky:
1 Pravdûpodobnû EvÏen Franti‰ek, princ savojsk˘ a carignansk˘, hrabû ze Soissons, nûm. Prinz Eugen von Savoyen. Pozn. pfiekl.

Akce hradu Sovince

Kmotra smrt - 14. a 15. září
Loučení s prázdninami, aneb víkend plný pohádek

Šermířské pohádky a příběhy skupiny šermu Allegros:
Mušketýři, Popelák, Pepouš, Loupežnická balada

Hrané a loutkové pohádky s pohádkovou babičkou:
Otesánek, Skřítek Kulihrášek, O veliké řepě

Šermířské pohádky a příběhy převrácené naruby:
Ohnivák a čarodějnice, Šípková Růženka, Perníková chaloupka

Netradiční prohlídky z dělové věže Remtr, rytířským sálem
na horní hrad, přes lesnickou školu a hradními zákoutími

Neomezený pohyb po hradě, včetně vyhlídkové věže

Akci připravilo Muzeum v Bruntále ve spolupráci se sdružením
Dědictví

Po oba dva dny otevřeno 9.10 - 18.00

28. - 29. září - Tajemství prokleté truhly
netradiční loupežnické prohlídky

Výstavy

8. 6. - 30. 9. 2013 - Václav Cígler: Objekty
- výstava děl známého českého umělce - skláře
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Těšme se na nové náměstí
„Mé Království, dí Pán, je vzácná
perla cenná, jež má být chráněná
a nejvýš hodnocená.“ Toto krásné
motto by si měl vzít k srdci každý
občan, který opravdu miluje svůj
domov. A domov je tam, kde nás
lidé vítají, kde máme rodinu
a přátele, i když jsme se třeba na-
rodili jinde. Tak mají rádi naše
městečko Rýmařov nejen ti, kteří
se tu narodili, ale i všichni ostatní,
kteří se v něm cítí dobře.
Proto bych ráda poděkovala panu
starostovi Ing. Petru Kloudovi
a celému zastupitelstvu za to, co
vykonali pro spokojený život ve
městě, přítomný i budoucí těch,
kteří přijdou po nás. Patří k tomu
i rekonstrukce náměstí, které už si
zasloužilo obnovení. Nikdo při-
tom jistě netušil, jaké problémy
všem rekonstrukce přinese.
My, občané, si nedokážeme před-
stavit, kolik přemýšlení, rozhodo-
vání a práce taková stavba zname-
ná pro ty, kteří ji mají na starosti!

Místo abychom jim přinášeli po-
vzbuzení a pochvalu, dokážeme
jen nadávat. Všichni doufali, že
do podzimu 2013 bude vše v krá-
se zářit, to se ale zřejmě už nezda-
ří. Měli bychom přesto stát za tě-
mi lidmi, dodávat jim síly - neboj-
te se, vše zvládneme s vámi!
Proto se už těším na jaro a léto
2014, až se setkáme všichni spo-
lečně na našem novém náměstíč-
ku na nových lavičkách, s podě-
kováním a možná také s požehná-
ním našeho kněze. Protože bez
Božího požehnání marné naše na-
máhání!
Potom bude jen na nás všech, jak
se k našemu království zachová-
me, jestli si budeme krásného da-
ru vážit, nebo jej ničit. Mnohý tvr-
dí, že se u nás nic nedělá - prav-
dou je, že dělá, ale vše je brzy zni-
čené.
A nejde jen o vandaly. Příkladem
je vilka pod kinem. Je trestuhod-
né, jak dnes vypadá. Vilka, býva-

lá okrasa města, zimu nepřežije.
Velká škoda a ostuda. Každý, kdo
si chce vzít do vlastnictví dům,
měl by dělat test, jako rodiče,
když si berou dítě za vlastní.
Umíš - dostaneš, neumíš - zapla-
tíš. Město by mělo od majitele vy-
máhat pokutu, která by vystačila

na krásné koupaliště pro naše
městečko! Protože ta letní horka
se budou opakovat a my se nemá-
me kam jít zchladit!
Zdravím všechny lidi dobré vůle
a těším se na setkání na krásném
náměstí!

Olga Schreiberová

Nově vybudované balkóny domu na Větrné ulici
Foto: Miroslav Škoda

Užitečná informace
Nová výjezdní poradna SOS Moravy a Slezska

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Mo-
ravy a Slezska roz‰ifiuje své sluÏby
v Moravskoslezském kraji.
Nevíte si rady s délkou záruční
doby, s reklamací, s podmínka-
mi odstoupení od smlouvy, pří-
padně s dalšími základními in-
formacemi o právech spotřebi-
tele? Je tady pro vás Sdružení o-
brany spotřebitelů Moravy
a Slezska.
SOS MaS je nezisková, nevlád-
ní a nepolitická organizace, kte-

rá se všemi dostupnými pro-
středky snaží hájit práva spotře-
bitelů, poskytuje základní infor-
mace o reklamačním řízení,
o délce záruční doby, o lhůtě
k vyřízení reklamace nebo
o podmínkách odstoupení od
kupní smlouvy.

Nová výjezdní spotřebitelská
poradna zahájila svou činnost
ve spolupráci s Městským úřa-
dem Bruntál 11. září 2013 ve 13
hodin. Městský úřad tak reaguje
na zvýšený zájem spotřebitelů
o tyto služby ve městě a okolí.
Poradnu v prostorách Měst-
ského úřadu Bruntál, Nádražní
20, v aule (velké zasedací míst-
nosti zastupitelstva) v přízemí
budovy A, mohou zájemci v pří-
padě potřeby navštívit každou

druhou středu v měsíci od 13 do
17 hodin, informace obdrží na
telefonních číslech 554 706
276, 606 382 280. E-mailová
adresa: poradna@sos-msk.cz,
web: www.sos-msk.cz. V přípa-
dě potřeby poradenství mimo
poradní dny volejte v době od
10 do 17 hodin telefonní číslo
608 722 582.

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska

Od každé smlouvy mohu odstoupit
Odstoupit od smlouvy je možné pouze v pří-
padech, které stanoví zákon či dohoda účast-
níků smlouvy. Zákon odstoupení připouští jen
v určitých omezených případech, kdy jeden
z účastníků nesplní svoji povinnost (například
povinnost řádně informovat, dodat zboží či
službu včas nebo bez vad) a druhý z účastní-
ků má obranu v podobě práva smlouvu jedno-
stranně zrušit odstoupením. Je v zájmu každé-
ho spotřebitele znát svá práva a mít na pamě-
ti starou a stále platnou zásadu - neznalost zá-
kona neomlouvá.
Nevyplývá-li právo odstoupit od smlouvy ze
zákona a zároveň není ani zakotveno výslov-
ně ve smlouvě, protože si jej strany pro určité
situace nesjednaly, nelze od této smlouvy od-

stoupit, tedy jednostranně ji zrušit i proti vůli
druhé strany. Zbývá však vždy možnost do-
hodnout se společně na jejím zrušení.
Zákonný podklad: § 48 odst. 1 občanského
zákoníku
Do 14 dnů mám vždy právo od smlouvy od-
stoupit
Právo od smlouvy odstoupit, které je možné
realizovat ve vymezené čtrnáctidenní lhůtě,
občanský zákoník dává výlučně spotřebite-
lům, tj. fyzickým osobám, které při uzavírání
a plnění smlouvy nejednají v rámci své pod-
nikatelské činnosti, ovšem pouze v určitých
případech.
Prvním z nich je nákup přes internet či po te-
lefonu, tedy u smluv uzavíraných za využití
prostředků komunikace na dálku, kdy je

smlouva uzavřena mezi současně nepřítomný-
mi účastníky. To však neplatí bezvýjimečně.
Například nelze odstoupit od smlouvy na zbo-
ží upravené dle přání zákazníka, od smlouvy
na služby, jež jsou se souhlasem zákazníka
hned poskytovány, a dále od smlouvy na do-
dávku novin a časopisů, audio a video nahrá-
vek a počítačových programů s porušeným 
originálním obalem, jakož i od cestovní smlou-
vy nebo smlouvy o letecké přepravě. Lhůta 14
dnů k odstoupení od smluv uzavřených na dál-
ku počíná běžet teprve od převzetí zboží.
Druhým typickým příkladem jsou smlouvy 
uzavírané mimo prostory obvyklé k podniká-
ní podnikatele, zejména při předváděcích ak-
cích a podomním prodeji. I zde existují vý-
jimky jako smlouvy o nákupu či nájmu nemo-

Omyly českých spotřebitelů 6
Omyly spojené s odstupováním od smluv

Když se něco povede
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vitostí. Běh lhůty pro odstoupení se počítá ode
dne uzavření smlouvy.
Zákonný podklad: § 53 odst. 7 a 8, § 54, § 54c
odst. 1 a 2, § 57 odst. 1 a 4 občanského záko-
níku, § 23 odst. 4 a 5 zákona o pojistné smlou-
vě
Od smlouvy uzavřené přes internet nemů-
žu odstoupit, pokud jsem si zboží osobně
vyzvedl
Pokud smlouva byla uzavřena přes internet,
na právu na odstoupení nic nemění způsob
převzetí zboží.
Zákonný podklad: § 53 občanského zákoníku
Ztratím-li důvěru ve výrobek, na kterém se
vyskytla vada, mám právo na vrácení peněz
Objeví-li se na zakoupeném výrobku vada

kdykoliv během záruční doby, ať už druhý den
po koupi nebo až po roce a půl používání, má-
te jako spotřebitel zákonem daná práva z od-
povědnosti za vady, kterou nese prodávající.
Zákon nic jako „ztrátu důvěry“ nezná a není
to právně relevantním důvodem k vrácení pe-
něz. Požadovat zpět kupní cenu zboží v dů-
sledku vašeho odstoupení můžete u první a je-
diné vady pouze v případě, že je neodstrani-
telná. Ke skutečnosti, že vadu nelze odstranit,
musí dospět prodávající v rámci řešení rekla-
mace, na kterou má až 30 dnů.
Zákonný podklad: § 622 odst. 2 a 3 občanské-
ho zákoníku
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST se síd-

lem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10-
Vršovice je vydavatelem časopisu dTest a pro-
vozovatelem webových stránek www.dtest.cz,
kde jsou publikovány výsledky nezávislých
a objektivních testů výrobků, varování před
nebezpečnými a zdravotně závadnými výrob-
ky, informace o právech, která chrání spotře-
bitele a posilují jejich postavení vůči prodáva-
jícím, a další rady. Spotřebitelská poradna je
k dispozici na tel. 299 149 009 každý všední
den mezi 9. a 17. hodinou.
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Prostor pro firmy a podnikatele

Nová služba pro podnikatele a firmy
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Mora-
vy a Slezska pfiipravilo pro podnika-
tele a firmy novou sluÏbu, v rámci
které bude zájemcÛm poskytnuto
právní poradenství pfii vytváfiení no-
v˘ch obchodních podmínek, pfiípadnû
kontrola stávajících obchodních pod-
mínek.
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska varuje před ko-
pírováním obchodních podmínek
konkurence a doporučuje být ori-
ginální a hlavně mít při tvorbě
nových obchodních podmínek 
oporu v právu. Obchodní pod-
mínky jsou základem podnikání.
Blíží se účinnost nového občan-
ského zákoníku a bude potřeba,

aby všichni podnikatelé a firmy
zrevidovali své obchodní pod-
mínky a přizpůsobili je nové
právní úpravě.
SOS MaS provede revizi obchod-
ních podmínek tak, aby byly
v souladu s aktuálním zněním no-
vého občanského zákoníku.
V případě akceptace navrhova-
ných řešení a po závěrečné kon-
trole bude zájemcům uděleno 
osvědčení s nově vytvořeným lo-
gem OK obchodní podmínky,

které je registrováno u Úřadu
průmyslového vlastnictví.
Právnička sdružení Ing. Mgr.
Renata Horáková k tomu dodává:
„Naše OK logo sdělí zákazníkům,
že se podnikatel nebo firma cho-
vá vůči spotřebitelům v souladu
se zákonem, s obchodními pod-
mínkami, a dokonce i v souladu
s dobrými mravy. Umístěním loga
OK obchodní podmínky na webo-
vých stránkách či v kamenném
obchodě bude firma deklarovat
nejen to, že jsou její obchodní
podmínky v souladu s platným
právem a dobrými mravy, ale ta-
ké svůj prozákaznický přístup
k podnikání, což může znamenat

významnou konkurenční výho-
du.“ Zákazníkům pak usnadňuje
logo OK obchodní podmínky ori-
entaci na trhu.
Osvědčení bude uděleno na časo-
vě omezenou dobu s možností
obnovení po předchozí kontrole
aktuálního stavu obchodních
podmínek a jejich relevance s ak-
tuálně účinnou právní úpravou.
Společným cílem Sdružení obra-
ny spotřebitelů Moravy a Slezska
a prodávajících je spokojený spo-
třebitel - zákazník! A OK zákaz-
ník se vždy rád vrátí!

Marcela Reichelová,
předsedkyně Sdružení obrany

spotřebitelů Moravy a Slezska

Zajímavosti z přírody

To místo aneb Člověk v krajině
To místo není ničím pozoruhodné
a našli byste takových desítky, ba
stovky. A přece. Záleží na tom, co
v krajině chcete prožívat, nejen
kam chcete jít. Známých míst je
poměrně dost - a přece jich není
mnoho. Jsou ale něčím atraktivní,
což vylučuje jejich četnost. Míst,
která nejsou pozoruhodná ničím, je
spousta, proto je přecházíme. Jen
fotograf občas zabloudí do nezná-
ma, hledaje nebo tuše motiv. Jen
lovec nebo básník zabloudí do ješ-
tě hlubšího neznáma, hledaje cíl
nebo inspiraci.
Občas se stane, že objevíme pěkné
místo, z něhož pod jiným úhlem
spatříme známou krajinu. Jsme po-
těšeni, setrváme zde, abychom si
to vychutnali. Ten nový úhel po-
hledu je totiž důležitý. Protože ni-
kdy nejde jen o krajinu samotnou,
jde o lidskou souvztažnost k ní, jde
také o krajinu našeho nitra (duše,
chcete-li).

Ač si to z jistých pohnutek nechce
přiznat, člověk je ke krajině vázán
stejně pevně jako ryba k vodě. Je
to nasnadě, vždyť krajina je všude.
Nebudu rozebírat přímou a nepří-
mou vazbu, to tento článek neřeší.
Neřeší ani to, jak velkou část kraji-
ny chce člověk obsáhnout, mnohý
ale ví, že pouze městský park by
mu nestačil.
Tedy - vycházíme do krajiny nejen
pro ni samu, vycházíme tam zrov-
na tak i pro sebe. Nehledáme pří-
mo štěstí či spokojenost, to, co hle-
dáme, je spíše posun v nás, byť ne-
patrný. Otázka: Co se změnilo? ne-
platí krajině, ale nám. Přes narůsta-
jící věk a zkušenosti se totiž na kra-
jinu díváme jinak, a to i na notoric-
ky známá místa. Ale spíš než ta nu-
tí nás to vyhledávat místa zapadlej-
ší, klidnější, snivější. Místa, která
nepodléhají turistickému ruchu ani
místním náporům borůvkářů
a houbařů.

Zavedu vás na tři taková místa.
Shodou okolností nejsou daleko od
sebe, leží téměř na přímé linii a ma-
jí společné to, že jsou skalnatá a vý-
hledová. (Samozřejmě předpoklá-
dám, že někteří je už znáte a že na-
prostou samotu zaručit nelze.)
1) Mazance, skála nad loveckou
chatou. Na kole nebo pěšky dojde-
me k bodu Pod Výhledy, pak jeden
kilometr po žluté ve směru na
Rabštejn ke křižovatce lesních
cest. Naznačená lesní cesta odbo-
čující vlevo vás asi po půl kilomet-
ru přivede k lovecké chatě pod kó-
tou 808 m. Kótu tvoří poměrně vy-
soká skála, resp. skalní seskupení,
ale není snadné se dostat na její vr-
chol. V okolí ve směru k Rabštejnu
se nacházejí další výrazná skaliska,
která můžete navštívit.
2) Kóta 750 m pod Kamennou ho-
rou (1 km jz.). Přístup vede přes
Janovice a Nové Pole nebo přes
Skály a Stříbrné Hory. Pokračujte

na Ferdinandov. V první ostré za-
táčce už jste cca 200 m od kóty. Na
vrcholu je soustava skal, z nichž se
vám otevře výhled k Rabštejnu.
3) Skalka pod Dobřečovskou ho-
rou. Přístup je stejný jako u č. 2.
Pod návrším ještě před Ferdinan-
dovem odbočte vlevo na zpevně-
nou polní cestu, která vede do
Dobřečova. Asi po čtvrt kilometru
odbočte vpravo přes pastvinu k za-
lesněné části. Za jejím okrajem se
nachází hrana skalnatého pásma
o délce cca 80 m a výšce max. 15 m.
Skalka nabídne výhled k Rabštej-
nu a na pásmo Kamenný vrch - Ská-
ly - Černé kameny - Bílý kámen.
Rabštejn se promítá pod Kamenný
vrch. Dále jsou vidět Ztracené ka-
meny, Zelené kameny, Velkou kot-
linu skrývá Ostružná. Kromě zmí-
něného výhledu, který je ovšem
širší, uvidíte jak Mazance, tak blíz-
kou kótu 750 m (1 km). 
Za KČT Rýmařov Miloš Zatloukal
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Sport

Autokrosový okruh ovládli Rýmařováci
V sobotu 31. srpna se jel za slu-
nečného počasí čtvrtý díl seriálu
Auto Lašák Hyundai cup Rýma-
řov 2013. Do závodu se přihlási-
lo osmnáct závodníků a letos po-
prvé startovaly i ženy, což je pro
příznivce tohoto sportu vždy vel-
ká podívaná.
V divizi D1 je již pomalu roz-
hodnuto o celkovém pořadí seri-
álu. Jezdci v této divizi předvá-
děli na trati skvělé výkony. Zví-
tězil Jiří Křistek z Uničova s vo-
zem Škoda Felicia, 2. místo tra-
dičně obsadil František Zachara
z Horního Města s vozem Dai-
hatsu, 3. místo pak Dušan Jenčke
z Raškova u Hanušovic s vozem

Škoda Favorit.
V divizi D2 se očekával duel mezi
krnovským jezdcem Ondřejem
Lalákem a rýmařovským Miro-
slavem Šubou. Ondřeje Laláka
ovšem zradila technika, v tomto
závodě nebodoval a finálovou jíz-
du nedokončil. Tím se otevřela
šance pro Miroslava Šubu. V divi-
zi D2 dosud kraloval další
Rýmařovák Alfred Heinisch, co
start - to vítězství. Pozadu nezůstá-
val ani Stanislav Salek. V tomto
závodě nakonec zvítězil Alfred
Heinisch s vozem Škoda Felicia,
2. místo vybojoval Stanislav Salek
s vozem VW Golf a třetí projel cí-
lem Miroslav Šuba s vozem Ford

Escort. Stupně vítězů tak obsadili
samí rýmařovští jezdci.
V závodě žen zvítězila Jana
Rotterová před Lenkou Řezníč-
kovou a Petrou Stachovou.

Průběžné pořadí
Divize D1:
1. místo: Jiří Křistek, 2. místo:
František Zachara, 3. místo: Du-
šan Jenčke, 4. místo Radek Řez-
níček, 5. místo: Jiří Doubrava, 
6. místo: Vladimír Palát, 7. místo:
Luděk Volek.

Divize D2:
1. místo: Miroslav Šuba, 2. místo:
Ondřej Lalák, 3. místo: Bohumil
Bernátek ml., 4. místo: Stanis-

lav Salek, 5. místo: Jiří Rotter, 
6. místo: Alfred Heinisch, 7. mís-
to: Filip Horáček, 8. místo:
Drahoš Zavadil.

Pátý díl seriálu Auto Lašák
Hyundai cup Rýmařov 2013 se
pojede v sobotu 28. září opět
v kategoriích D1, D2 a v katego-
rii žen.
Organizátoři děkují firmě Náby-
tek Polách Rýmařov za sponzor-
ství, Městským službám Rýma-
řov za technickou pomoc a divá-
kům z blízkého i vzdáleného oko-
lí za skvělou atmosféru a hojnou
účast, která svědčí o stále větší
popularitě autohobbycrossu v Rý-
mařově. Jan Dohnal

Odstartovala Rýmařovská padesátka a současně desetiboj
Babí léto nabídlo v sobotu 7. záfií 
ideální podmínky pro turistiku. Toho
vyuÏilo celkem 282 pû‰ích a cyklotu-
ristÛ, ktefií od Stfiediska volného ãa-
su v R˘mafiovû vyrazili na traÈ tfii-
cátého osmého roãníku R˘mafiovské
padesátky - Memoriálu MUDr. ZdeÀ-
ka Nûmeãka.
Příznivci pěší turistiky měli na
výběr ze čtyř tratí v délce 14, 25,
35 a 50 kilometrů. Od časného

rána na ně postupně vyrazilo cel-
kem 147 přihlášených turistů.
Nejdelší, padesátikilometrovou
trasu, která vedla z Rýmařova do
Staré Vsi, Nové Vsi a dále přes
Jelení, Mravencovku, Alfrédku,
Skřítek, Hvězdu, Rabštejn, Bed-
řichov, Dobřečov a Horní Město
zpátky do Rýmařova, absolvova-
lo šest turistů. Pětatřicet kilomet-
rů ušlo dvanáct, dvacet pět kilo-

metrů třiatřicet a na čtrnáctikilo-
metrovou trať se vydalo neuvěři-
telných šestadevadesát pěších
turistů.
Vyznavači cykloturistiky zahájili
svůj výšlap po trasách dlouhých
12, 45 nebo 75 kilometrů společ-
ným startem v 9 hodin. Vydalo
se na ně celkem 135 cyklistů.
Nejdelší trasa vedla kolem
Slezské Harty přes Razovou,

Leskovec nad Moravicí, Volárnu
zpět do Rýmařova. Na nejkratší,
dvanáctikilometrovou trať vyra-
zilo patnáct cyklistů, střední trať
zvládlo pětašedesát a nejdelší
pětapadesát cyklistů.
Letošního ročníku Rýmařovské
padesátky se zúčastnilo 119 mu-
žů, 117 žen a 46 dětí, což je cel-
kově o třicet účastníků více než
vloni. Kromě rýmařovských se do

Fota: M. Škoda, J. Dohnal

Poslední přípravy před odjezdem... ... a může se vyrazit
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Fota: Yveta Křimská, Josef Vosyka a redakce

Kuželkářský Český pohár 2013 je u konce
V sobotu 7. záfií se konal v Bohumínû poslední re-
publikov˘ turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, kte-
r˘ byl souãástí âeského poháru 2013. Zúãastnilo se
jej ‰estatfiicet hráãÛ z celé republiky.
V kategorii LP0 potvrdil své prvenství Jan
Doseděl, hrající za Kovohutě Břidličná.
Výkonem 409 shozených kolků zvítězil před
Františkem Olivou z Baníku Ostrava (402 kol-

ků) a Miroslavem Pernicou z ČKD Blansko
(391 kolků).
Jiří Polášek z TJ Jiskra Rýmařov výkonem
394 kolků pojistil svou bronzovou pozici
v kategorii LP1, a to nejen na bohumínské ku-
želně, ale také v celkovém pořadí Českého
poháru 2013. Celkově patří v této kategorii
první místo Petru Kumstátovi a druhé Zdeňku

Špačkovi, hrajícím za ČKD Blansko.
V kategorii LP2 se nedařilo Ivu
Mrhalovi z Kovohutí Břidličná.
Výkonem 389 kolků skončil
v Bohumíně pátý a to jej odsunulo na
druhé místo Českého poháru. V celko-
vém pořadí jej předběhl Antonín Štrait
a třetí skončil Jan Šmerda, oba z ČKD
Blansko.
I když v kategorii TP v Bohumíně urput-
ně zabojoval Oldřich Illík z Opavy
a pěkným výkonem 418 kolků si zajistil
třetí místo, nebylo mu to nic platné, na
celkovém pořadí v Českém poháru se
nic nezměnilo. Všechna tři místa obsadi-

li kuželkáři hrající za Kovohutě Břidličná.
Mistrovský titul vybojoval již poněkolikáté
Zdeněk Dočkálek, druhý skončil Petr Švédík
a třetí Miroslav Grebenár.

Konečné výsledky Českého poháru 2013
LP1
1. Petr Kumstát - ČKD Blansko (85 b.)
2. Zdeněk Špaček - ČKD Blansko (62 b.)
3. Jiří Polášek - TJ Jiskra Rýmařov (53 b.)
LP2
1. Antonín Štrait - ČKD Blansko (70 b.)
2. Ivo Mrhal - Kovohutě Břidličná (62 b.)
3. Jan Šmerda - ČKD Blansko (60 b.)
TP
1. Zdeněk Dočkálek - Kovohutě Břidličná (78 b.)
2. Petr Švédík - Kovohutě Břidličná (58 b.)
3. Miroslav Grebenár 

- Kovohutě Břidličná (55 b.)

Handicapované kuželkáře čeká letos ještě
mistrovství České republiky, které se uskuteč-
ní 15. prosince v Blansku. Budeme držet pal-
ce. JiKo

něj přihlásili také turisté a cyklisté
z Kutné Hory, Krnova, Neplacho-
vic, Chropyně, Bruntálu, Břidlič-
né, Přerova, Třemešné, Zátoru,
Šumperku, Zábřehu na Moravě,
Rudné, Moravské Třebové, Olo-
mouce, Vyškova, Opavy nebo
Uničova, ale také z Povážské
Bystrice, Beluši či Žiliny.
Nejstarším cykloturistou byl tra-
dičně Richard Kopčil (1921)

z Rýmařova, nejstarším pěším
turistou Rudolf Klein (1936)
z Krnova, naopak nejmladším
turistou byl Tomáš Suchánek na-
rozený v letošním roce, který jel
se svým tatínkem na kole. Velké
uznání zaslouží Vojtěch Tesař
(1999), stejně jako vloni nej-
mladší aktivní cyklista, který 
ujel nejdelší cyklistickou trať
v délce 75 kilometrů. Pěší trasy

připravili Jiřina Mácová a Miloš
Zatloukal a cyklotrasy Jaroslav
Lachnit s dalšími kolegy.
Všem, kdo náležitě využili nabíd-
ky babího léta a v sobotu vyrazili
do jesenické přírody, patří velké
uznání. Obzvlášť je třeba si vážit
rozhodnutí všech rodičů, kteří
přišli nebo na kolech přijeli se
svými dětmi a dopřáli jim fyzický
pohyb na zdravém vzduchu.

V rámci Rýmařovské padesátky
byl zároveň odstartován oblíbe-
ný Rýmařovský desetiboj, ve
kterém se amatérští sportovní
nadšenci utkají kromě již absol-
vované turistiky a cykloturistiky
v běhu na 1000, respektive 600
m, střelbě ze vzduchovky, kužel-
kách, plavání, lyžování, stolním
tenise, vrhu koulí, skoku dale-
kém a běhu na 60 metrů. JiKo

postřeh účastníka Rýmařovské padesátky
Něco málo o Rýmařovské padesátce

Věřím, že by souhlasili i ostatní 
účastníci Rýmařovské padesátky,
že se vydařila, co se týká počasí
i výborné práce pořadatelů, ale...
Právě to „ale“ bych chtěl objasnit.
V minulých letech bývaly nejkrat-
ší trasy 5 a 10 kilometrů. Napo-
sledy jsem 10 km šel 10. září
2005 a trasa 5 km byla zrušena le-
tos. Pro nás, seniory nad 75 let vě-
ku, byla právě pětikilometrová
trasa výborná. Potkával jsem na ní

i tělesně postižené s francouzský-
mi holemi nebo mladé rodiny
s malými dětmi v kočárku.
Jelikož jsem se zalekl 14 km chů-
ze, zvolil jsem kolo. Před pěti lety
mi manželka koupila ve slevě
horské kolo. Jelikož nejezdím
dlouhé trasy, tak jsem ho patřičně
upravil. Ze staršího kola předělal
blatníky, vysoká řídítka, dynamo,
přední i zadní světlo a nosič zava-
zadel. S takovým kolem se ale ne-

mohu objevit mezi majiteli kol ví-
ce než desetitisícové ceny. Ne-
zbylo než kolo odstrojit. Povedlo
se, trasu 12 kilometrů jsem ujel
bez újmy na zdraví. Je však mno-
ho mých vrstevníků, kteří mají
doma kolo Ukrajinu nebo starou
skládačku. Pro některé by asi 
14 km pěšky bylo nad síly.
Já vím, že mnozí řeknou, že si
starší lidé mohou ujít 5 km kdy-
koliv i bez Rýmařovské padesát-

ky. Také je pravda, že když třikrát
obejdeme rozkopané náměstí, tak
máme v nohách dost. Ale tady jde
přece o něco jiného, ani ne tak
o procházku, ale o účast na této
akci. A tak se přimlouvám za nás
staré a starší, vraťte nám 5 nebo
10 km.
Znovu děkuji pořadatelům a hlav-
ně svatému Petrovi za slunečný
a krásně prožitý den.

Ladislav Urban

Fot: archiv Z. Dočkálka
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Jiskra Rýmařov zabodovala s Vítkovem
V sobotu 7. září přivítala domácí
Jiskra hráče z TJ Vítkov, kteří
zatím neprohráli. Rýmařov si od
začátku vytvářel mnoho šancí,
ale opět nás zrazovalo zakonče-
ní, a proto to byl soupeř, kdo se
ve 43. minutě po hrubé chybě 
obrany dostal do vedení. Poločas
skončil 0:1 pro Vítkov.

Do druhé půle nastoupila Jiskra
s menšími změnami v sestavě,
ale gólu se dočkala až v 69. mi-
nutě, kdy se z přímého kopu tre-
fil nekompromisní ranou Jan
Kopeček. Stav byl 1:1 a Rýma-
řov polila živá voda. Už 
v 75. minutě se prosadil náš ka-
pitán Martin Bureš a otočil skóre

na naši stranu. Za sedm minut 
opět náš kapitán po krásné při-
hrávce Vaněrka zvýšil na 3:1
a hosty tak zlomil. O dalších šest
minut později po hrubce gólma-
na Bureš dovršil hattrick. Ko-
nečný stav utkání zněl 4:1 pro
Rýmařov.
Sestava: Kubját - Raušer, Jan

Kopeček, Pavel Kopeček, Zif-
čák, Hleba, Bureš, Vaněrek,
Sacký, Tomeček, Kováč. Stří-
dali: Vajdík, Koželoužek, Sedlář,
Lesák, Bičan. Trenéři: Kudlák,
Durna.
V sobotu 14. září hraje Jiskra 
opět doma s týmem TJ Odry. 

Tomáš Durna

TJ Jiskra Rýmařov - Sport pro všechny
zve všechny zájemce o aktivní prožití volného času

do tělocvičny
Zahájili jsme 11. září 2013
Rozvrh 2013/2014

tělocvična tělocvična
na ulici 1. máje na Národní ulici

úterý 18.00-19.00: kalanetika
(Irena a Marta)

středa 18.00-19.00: aerobik (Petra)

čtvrtek 18.00-19.00: kalanetika 16.30-17.30: rodiče a děti
(Irena a Marta) (Lenka a Ivana)

Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví na Revoluční ulici. Byt je
po kompletní rekonstrukci. Podíl na venkovní rekonstrukci je uhra-
zen. Kontakt: 776 883 231.

www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, 

průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz

Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo
s pohonem. Dodáváme také vstupní dveře. Zajistíme montáže.

www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy.

Stínicí tkanina: 35 - 90% zastínění.
Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky a další doplňky po chov.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech, opravy.
Pokrývačství, klempířství, tesařství.
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Markéta Slaměníková - STIHL
prodejna Malá Morávka 213
tel.: 554 273 209, 723 912 274
PO - PÁ  8 - 12    13 - 16.30

Podzimní akční slevy.
Akce trvá od 16. 9. do 29. 11. 2013.
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