
vyšlo 11. 10. 2013čís lo  18/2013 cena 15 Kč

Kdy a kde budeme volit do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR

Studenti r˘mafiovského gymnázia
nav‰tívili partnerské mûsto Krompachy

T̆ den knihoven nabídl spoleãné, 
autorské a scénické ãtení

V˘stava Chrámové (ne)ticho 
se pfiesunula do Opole

R˘mafiovsk˘ desetiboj odstartoval druhou
disciplínu na novém oválu

ročník XV.
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Z okolních obcí a měst
Základní škola a Mateřská škola v Horním Městě nejen v novém kabátě

V několika minulých letech do-
staly budovy základní i mateřské
školy nový kabátek. Dnes se mění
i mnoho věcí uvnitř. Prázdniny
skončily a děti opět zaplnily škol-
ní lavice i herny v mateřské škole.
Aby zahájení školního roku pro-
běhlo zcela podle našich představ,
předcházelo mu mnoho práce.
Vymalování, reorganizace, úklid
a výzdoba interiérů, zakoupení
nového vybavení počítačové 
učebny, a to za vydatné podpory
obce Horní Město. Dále také pro-
jektování pedagogické práce, akcí
školy a hledání nových cest
i možností.
Za první měsíc školního roku
jsme toho stihli už opravdu hod-
ně. Hned první školní týden pro-
bíhal netradičně. V rámci projektu
„Děti dětem“ jsme školní rok při-
vítali zábavnou akcí plnou soutěží
a her „Dětská show“. Adaptaci po
prázdninách jsme si zpříjemnili
tvořivými dílnami, společnými

hrami a soutěžemi, výlety po oko-
lí a divadelním představením
v mateřské škole. Zapojili jsme se
do projektu „Recyklohraní -
Ukliďme si svět“, jímž ve spolu-
práci s několika firmami učíme
děti třídit odpad. Nyní sbíráme
vysloužilé počítače. Sběrem ví-
ček, do něhož jsme zapojili i ve-
řejnost, podporujeme zdravotně
postižené děti a pomáháme zajis-
tit práci zaměstnancům chráně-
ných dílen. Formou projektové
činnosti se snažíme získat granto-
vou podporu a v rámci projektu
„Klubovna Miniškoláček Horní
Město“ vybavit naši mateřskou
školu novým nábytkem.
Za zmínku jistě stojí i změny ve
výchovně-vzdělávací práci naší
školy. Uplatňujeme nové metody
a formy práce, využíváme prvků
inovativních směrů a alternativ-
ních škol, moderních způsobů
hodnocení. Snažíme se o to, aby
každé dítě v naší škole zažilo ús-

pěch a bylo spokojené. To, že
jsme školou malou, doslova ško-
lou rodinného typu, jsme využili
ku prospěchu dětem se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Do
mateřské školy i do základní ško-
ly integrujeme děti se zdravotním
postižením, poskytujeme zvýše-
nou péči také dětem s poruchami
učení a chování (např. dyslexií,
dysgrafií, dysortografií, ADHD).
Věnujeme se také mimoškolní
činnosti dětí i využití volného ča-
su dospělých. V letošním školním
roce jsme otevřeli kroužky a dílny
se zaměřením na sport, cizí jazyk,

pracovní a výtvarné činnosti, do-
mácí práce - vaření, šití, pletení,
drhání.
Mnoho úkolů a práce máme ještě
před sebou. Připravujeme napří-
klad školní zábavu pro dospělé ku
příležitosti výročí 17. listopadu,
ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým
sborem Bernardini Břidličná vel-
ký koncert a spoustu dalších tra-
dičních i netradičních akcí.
Chceme být školou, která mění
své okolí, která se otevírá komu-
nitě a spolupracuje s ní.

Mgr. Jana Fréharová,
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

Zachování kulturní památky
v Tvrdkově

V roce 2012 rozhodlo zastupitelstvo obce Tvrdkova podat žádost
o dotaci na restaurování sochy Panny Marie Immaculaty, jež patří
mezi národní kulturní památky, a úpravu jejího okolí. Žádost o dota-
ci podaná na Státní zemědělský intervenční fond byla úspěšná.
Restaurováním sochy a úpravou okolí došlo k celkovému zlepšení
vzhledu centra obce, k ozelenění prostoru, doplnění ploch o odpo-
činkový mobiliář, tj. stůl a lavičky. Věřím, že se tato úprava bude lí-
bit spoluobčanům i návštěvníkům obce. Jan Žédek, starosta obce

Foto: archiv ZŠ a MŠ H. Město

Foto: archiv OÚ Tvrdkov
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Zveme vás na svatohubertskou mši
V předchozím čísle Rýmařovského horizontu
byl uveřejněn článek o svatohubertské mši
v Malé Morávce. Nyní si dovolím zopakovat
jménem organizátorů akce pozvání pro všech-
ny, kteří by se mše a následného programu rá-
di zúčastnili. Zároveň si také dovolím rozšířit
okruh informací, zejména pro „nemyslivec-
kou“ veřejnost, o smyslu, historii a tradici sva-
tohubertských mší.
V letošním roce slaví Českomoravská mysli-
vecká jednota devadesát let od svého založení
v roce 1923. U příležitosti tohoto významného
jubilea se konala v dubnu letošního roku v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha svatohu-
bertská mše, kterou celebroval kardinál
Dominik Duka. Odezva ze strany myslivecké
i široké veřejnosti na tuto akci byla více než
velkolepá. Svatohubertská mše v Malé Mo-

rávce, která se bude konat 12. října, se samo-
zřejmě nemůže a ani nechce co do významu
a velikosti srovnávat s tou pražskou. I v malé
obci ale může být sloužena mše na počest sva-
tého Huberta.
Svatý Hubert, jehož jméno připadne v českém
kalendáři na 3. listopad, je patronem myslivců,
lukostřelců, střelců, lesních dělníků, řezníků,
kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, opti-
ků, slévačů, výrobců matematických přístrojů,
matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů.
Vzýván bývá proti psímu kousnutí, vzteklině,
hadímu uštknutí a proti strachu před vodou.
Jak praví historické prameny, Hubert žil na
přelomu 7. a 8. století a pocházel z velmi zá-
možné šlechtické rodiny v Akvitánii. Jeho nej-
větší zálibou a vášní byl lov. Podle legendy je-
ho manželka zemřela na Velký pátek při poro-

du syna. Hubert z toho byl nešťastný a znovu
vyjel ještě toho dne na lov. V lese spatřil stat-
ného jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž, 
a uslyšel hlas, který mu vytýkal posedlost lo-
vem a varoval ho, že pokud se neobrátí k Bohu,
je na nejlepší cestě k věčnému zatracení. Ať už
je tato legenda pravdivá, nebo ne, jedno je jisté
- Hubert se dal na cestu víry a po čase se stal
biskupem. Nechal v Lutychu postavit katedrá-
lu a založil zde i nové sídlo své diecéze. Obojí
se stalo základem pro město, jehož krásu mů-
žeme obdivovat ještě dnes. Mimo toto světské
bohatství nám svatý Hubert zanechal také své
poselství, které je platné i v dnešní době:
„Uvaž, čím jsi byl, co jsi a čím budeš!“
Nashledanou 12. října v Malé Morávce!

Ing. Zdeňka Marková,
honitba Gatro, s. r. o.

Rekonstrukce našeho náměstí probíhá plným tempem, a pokud bude
přát počasí, může být podstatná část dokončena ještě před zimou, jak
informoval starosta na jednání zastupitelstva 19. září. Již dnes je
Radniční ulice a velká část náměstí přístupná pro pěší a práce rychle
pokračují. Každý, kdo jen trochu sleduje celé dění, viděl, jaká nebý-
valá síla technických prostředků byla nasazena a co všechno bylo
nutné před vlastní úpravou povrchu náměstí vyřešit a hlavně udělat.
Všimli jste si, v jaké hloubce je třeba uloženo vodovodní potrubí,
všechny odbočky a hlavně ovládací a regulační elementy a v jakém
stavu byly? Obalené rzí, člověk se diví, že to všechno mohlo fungo-
vat. Všechno včetně plynových rozvodů je vyměněno za nové 
v úpravě, která by měla vydržet desetiletí. Všimli jste si, kolik nej-
různějších kabelů křižuje v různých výškových úrovních náměstí
a přilehlé části? Kolik kanalizačních přípojek a svodů dešťové vody?
A všimli jste si, s jakým mistrovstvím obsluhy strojů všechny ty prv-
ky odkrývaly? Podobně postupovaly i v případě archeologických ob-
jektů, i když stavbařům samozřejmě každý nález přinášel jisté kom-
plikace. Archeologové však podle mého názoru plnili svoje zadání
profesionálně a s maximálním nasazením a jsem přesvědčen, že je-
jich poznatky budou přínosem pro poznání historického vývoje osíd-
lení našeho města. Značně se mne proto dotýkalo nepochopení, s ja-
kým někteří občané práce archeologů komentovali. Hluboké odkrytí
plochy náměstí a jeho okolí umožnilo ojedinělým a také jediným
a posledním možným způsobem zpřístupnit stopy předchozího živo-
ta lidí v našem městě, poněvadž rekonstrukcí budou tyto stopy defi-
nitivně zlikvidovány a žádný následný průzkum již není možný. Je
dobré znát historii místa, ve kterém žijeme, byť by to nebyla historie
našich pokrevních předků. Archeologové slibují, že zhruba do jedno-
ho roku všechny poznatky zpracují a podají nám ucelenou zprávu.

Jako nezúčastněný laik samozřejmě nedovedu posoudit organizaci
prací a jejich vzájemnou návaznost, ale nemohu nevidět, že v počá-
tečních fázích poznamenaných nervozitou a nevraživostí skutečně
nebylo možné, aby se chodec do některých míst bezpečně dostal,
a proplétání mezi těžkými stroji a pohybujícími se vozidly bylo 
opravdu riskantní. Navíc ten hluk a zvířený prach. Na druhé straně si
však asi nedovedeme představit, kolik problémů musely řešit osoby
zodpovědné za stavbu. Nic se naštěstí nestalo (alespoň já o ničem ta-
kovém nevím), pak však došlo ke změně, byly zabezpečeny přístu-
pové cesty a dnes už můžeme ve většině případů využívat krásné ši-
roké chodníky. Už se začalo i s dlážděním dopravních komunikací
a jistě jste stejně jako já zaznamenali, jaký koncert předvádějí slo-
venští dlaždiči při dláždění chodníků a ostatních ploch. Je nutné oce-
nit, jak profesionálně byly připraveny plochy pro dláždění tak, aby se
chodníky nemohly v budoucnu deformovat působením klimatických
vlivů apod. Naše náměstí bude v duchu tradičního charakteru pře-
vážně kamenné, zmizí asfalt, betonové plochy a prefabrikáty a jeho
nová tvář v kombinaci se zelení, sochami a kašnou bude nepochybně
působivá.
Bez zajímavosti není ani původní povrch náměstí. Kromě štětované
komunikace na jižní straně radnice šlo většinou o dlažbu ze žlutavých
křemenných valounů. Pamětníci si ještě některé úseky s touto dlaž-
bou pamatují. Byla to dlažba věčná, drkotajícím povozům se po ní
jezdilo dobře, ani koním zřejmě „kočičí hlavy“ nevadily, na chůzi
však příliš vhodné nebyly, zejména ne pro ženy ve svátečních střeví-
cích. Valouny byly často kluzké, jak v dešti, tak v zimě, ale dlažba po
mnoho desítek, ba stovek let sloužila velmi dobře. Aby také ne,
všichni víme, jak je křemen tvrdý a stálý, nezvětrává a nerozpadá se
jako většina ostatních „šutrů“ a opracovat ho jakýmkoliv způsobem
je nesmírně obtížné. Z našeho pohledu, bytostí, které stráví na tomto
světě několik desítek let, jde o kámen skutečně věčný. Každý z va-
lounů byl původně ostrohranným úlomkem nebo blokem pocházejí-
cím z křemenných žil nebo křemencových poloh ve skalním masivu,
dnes má elegantní uhlazený tvar. Je to příklad jednoho z mnoha geo-
logických příběhů, ve kterém hlavní roli hraje nepředstavitelně dlou-
hý čas a také zcela jiné přírodní poměry, než které známe dnes.
Opracování nepravidelných kusů křemene do valounů v bývalé dlaž-
bě na náměstí nezvládl v žádném případě nám dobře známý Podolský
potok, z jehož koryta nebo blízkosti je dřívější obyvatelé Rýmařova
získávali. Jde o produkty mnohonásobně větších a katastrofičtějších
procesů, které formovaly naše území od dob, kdy byly zarovnané po-
zůstatky původních velehor znovu podrobeny obrovským tlakům
v zemské kůře a vytvořily krajinu s velkými výškovými rozdíly. Ta
poté opět v neúprosném procesu eroze v důsledku zemské gravitace
a mnohočetného střídání ledových a meziledových dob dospěla
k dnešnímu stavu. Řeky, které naším územím protékaly, byly ne-
představitelně mohutné a zanechaly po sobě nejen široká údolí, ale

Pár slov... okolo rekonstrukce náměstí
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i obrovské množství nejodolnějších, do hladka opracovaných valou-
nů křemene a také drobné, ale těžké šupinky zlata u dna koryta. Méně
odolné úlomky a bloky byly většinou postupně rozmělněny do podo-
by prachu, písku nebo štěrku a odneseny do dálav.
Člověk vždy využíval toho, co mu příroda nabízela, i když to často
bylo spojené s velkým úsilím. Těžba surovin patřila k těm nejnamá-
havějším. Historie dobývání rud pro získávání kovů je častým námě-
tem ohlédnutí za naší minulostí, využívání „obyčejných“ stavebních
materiálů již takovou popularitu nezažívá. Kámen a hlína jsou všude
a lidé se je naučili využívat již pradávno. Jenomže není kámen jako
kámen, v našem regionu máme to štěstí, že náš kámen není jen tak
„obyčejný šutr“, ale jeden z nejlepších a nejuniverzálnějších staveb-
ních kamenů u nás. Jde zejména o horninu nazývanou droba, tedy
o pískovec různorodého minerálního složení, který vznikal v moři
před 320 až 340 miliony let. Drobnozrnnější variantou jsou různé
prachovce a nejjemnozrnnější usazeniny jsou šedé až takřka černé
štípatelné břidlice, v minulosti běžně využívané pro střešní krytinu.
Břidlicové střechy rychle mizí, ne však z důvodu nevyhovujících
vlastností břidlic, ale zejména kvůli nedostatečnosti jejich nosných
prvků a také proto, že zrezivěly hřebíky, které břidlicové tabulky na
střeše udržovaly.
Při rekonstrukci jsou samozřejmě využívány použitelné materiály
získané při odstraňování dosavadních částí, zejména dlažební kostky,
obrubníky apod., ale mnoho je třeba doplnit nebo obnovit. Není to
jednoduché. Nestačí prostě zajet do nejbližšího kamenolomu a za-
koupit lomový kámen potřebného charakteru nebo v jednom z dříve
nespočetných lomů a dolů na břidlici objednat krycí břidlicové des-
ky. Stavbaři museli na stavbu zídek použít materiál z bývalých staveb
v našem území, břidlicové desky se nakonec podařilo zajistit v jedi-
ném dnes fungujícím lomu, žulové obrubníky, desky a kostky však
stavební firma z cenových důvodů dováží z Polska.
Dnes tak zcela absurdně dovážíme do hor to, čeho vždycky měly do-
statek - kamení. Přestali jsme využívat místní zdroje, lidé ztratili
možnost obživy v kraji, kde bydlí, přeprava objemného a těžkého
materiálu je velice drahá a ničí nejen silnice, ale i ovzduší a vše pro-
dražuje. Taková je doba, „osvícení“ tržní ekonomové po změně
systému v roce 1989 prosadili ideu, že těžit suroviny doma je neeko-
nomické a neefektivní, když se všechno dá koupit. A různí ekologič-
tí mudrlanti, často velice fanatičtí, nás přesvědčují o tom, že těžit co-
koliv ze země je vlastně zločin. Někdo možná řekne, že je dobře, že
nám naše zásoby surovin zůstanou pro budoucno, neničíme si kraji-
nu apod. To první možná platí, ale o druhém argumentu je v případě
lokálních surovin pro místní potřebu určitě možné pochybovat.
Těžba vždy patřila k podstatným a nezbytným složkám činnosti lidí
a dnes se ukazuje, že pokaždé neznamenala a neznamená katastrofic-
ký dopad na krajinu. Haldy se rekultivují a zarůstají, vytěžené pro-
story se využívají jako vodní nádrže, členité prostředí povrchových
lomů slouží jako útočiště pro mnoho druhů života vypuzeného ze ze-
mědělských stepí naší krajiny, ale jsou také vhodným místem pro re-
kreaci lidí, podzemní prostory jsou sídlišti netopýrů atd.
Pevně věřím, že v budoucnu dojde k návratu k racionálnímu využí-
vání přírodního bohatství v míře prospěšné pro celou společnost i pří-
rodu a že nebudeme muset například dovážet břidlici ze Španělska
nebo z Číny, jak je tomu dnes. M. Marek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2013

4

V tomto čísle najdete

Foto na titulní straně:
Miloslav Marek - Podzim u janovického zámku

Odbory MěÚ informují
Prodávat lihoviny budou moci pouze prodejci s koncesí! str. 4

Aktuálně z města
Volby 2013 .................................................................... str. 5
Průběh rekonstrukce náměstí Míru .............................. str. 6

Školství
Běžecký úvod sportovní sezóny na ZŠ ....................... str. 11
Republikové finále OVOV 2013 .................................. str. 11 
Škola pro vědu i praktický život .................................. str. 12
Zuškaband nezahálí ..................................................... str. 12
Mezinárodní projekt partnerských škol Krompax ....... str. 13

Hasiči radí občanům
Blíží se topná sezóna - máte v pořádku komín? .......... str. 14

Rozhovor
Rýmařovský pamětník oslavil životní jubileum .......... str. 23

Městská knihovna
Týden knihoven začal společným čtením ................... str. 25
Čtení pokaždé jinak v Týdnu knihoven ...................... str. 25

Městské muzeum a Galerie Octopus
Říjnová výstava v muzeu: koláže a domácí poezie ..... str. 26

Z kapsáře tety Květy
Volby těsně za dveřmi! A přede dveřmi! 
aneb Nově vzniklá strana „Liška Bystrouška“ ............ str. 28
Mýdlo s jelenem .......................................................... str. 28

Můj šálek čaje
Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu stále rád ................. str. 29

Franz Brixel: Horská kronika
Bendels Hansfriedl, silný muž ..................................... str. 31
Behndl z Růžové ......................................................... str. 31

Sport
Putovní poháry a květiny pro mladé rýmařovské běžce str. 32
Rýmařovští autokrosaři ukončili závodní sezónu ........ str. 32
Drtivá porážka Města Albrechtic ................................. str. 33
Desetibojaři pokřtili nový atletický ovál ...................... str. 33

Odbory informují
odbor živnostenský úřad

Prodávat lihoviny budou moci pouze prodejci s koncesí!
Dne 17. října tohoto roku nabude účinnos-
ti novela živnostenského zákona (117/2013
Sb.), která mimo jiné stanovuje prodejcům
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
povinnost mít koncesi pro prodej uvedené-
ho sortimentu.
Podle přechodných ustanovení uvedeného
zákona mohou stávající prodejci prodávat li-
hoviny po dobu šesti měsíců ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, tj. do 17. dubna
2014. Během této šestiměsíční lhůty mohou
podnikatelé, kteří byli dosud oprávněni k pro-
deji lihovin na základě volné živnosti, požá-
dat kterýkoliv živnostenský úřad o koncesi.
Žádost o koncesi podaná během šestimě-
síční lhůty nepodléhá správnímu poplatku.
Tato povinnost se vztahuje na velké množství
prodejců (pohostinská zařízení, samoobsluhy

atd.). Zdejší živnostenský úřad upozorňuje,
že se koncese vydává ve správním řízení,
a proto nemusí být vyhověno tomu prodejci,
který hodlá podat žádost o koncesi na posled-
ní chvíli.
Po uplynutí šestiměsíční lhůty, tj. od 18. dub-
na 2014, bude podání žádosti o koncesi zpo-
platněno částkou 500 Kč. 

Mgr. Monika Krykorková, vedoucí odboru
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Aktuálně z města

VOLBY 2013
Vážení spoluobčané,
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky vyhlásil prezident České re-
publiky svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce
102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013.
Volby se na území České republiky konají
v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00
a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00.
O době a místě konání voleb ve městě
Rýmařově budou voliči informováni oznáme-
ním starosty města nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 10. října 2013. Protože je na 
území města dvanáct volebních okrsků, jsou
v oznámení uvedeny adresy okrskových vo-
lebních místností. Volební okrsky jsou ohrani-
čeny hlavními ulicemi města tak, aby byl po-
čet voličů v každém volebním okrsku v rozsa-
hu 500 až 800.
Občan České republiky má právo hlasovat ve
volbách do Parlamentu České republiky za
předpokladu, že nejpozději druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka
ve výkonu volebního práva a je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Parlamentu ČR,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrob-
něji dále). Překážkou ve výkonu volebního
práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům.
Podmínkou výkonu volebního práva ve vol-
bách do Parlamentu ČR je zápis státního obča-
na České republiky, který má právo volit (dále
jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do
Parlamentu ČR. Tento seznam vede obecní 
úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát
statutárního města, které není územně členěno,
úřad městské části nebo městského obvodu
(dále jen „obecní úřad“) pro každé volby
do Parlamentu ČR postupem daným zákonem.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do
Parlamentu ČR dále nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb (18. října 2013) zanese voliče, kte-
ří nemají ve správním obvodu tohoto obecního
úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
jsou
a) v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu

sociální péče nebo v obdobném ústavu
a zařízení,

b) v policejní cele, v místě výkonu vazby ne-
bo v místě výkonu trestu odnětí svobody

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velite-
lem nebo správcem příslušného zařízení; ten
zároveň o zápise informuje obecní úřad v mís-
tě trvalého pobytu voliče.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Parlamentu ČR, a předpokládá, že
nebude moci volit ve volební místnosti, která
je určena pro volby jeho volebního okrsku,
může požádat o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz je vydáván občanům v termí-
nu od 10. do 23. října na obecním úřadě.
Voličský průkaz je možno vydat i osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem

voliče žádajícího o vydání voličského průka-
zu, nebo jej voliči zaslat.

Samotné hlasování volič provede následo-
vně:
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti proká-
že okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umož-
něno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento prů-
kaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do vý-
pisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na úze-
mí České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupi-
telském nebo konzulárním úřadě České re-
publiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvlášt-
ního seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku opat-
řenou úředním razítkem příslušného obecního
nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu
městského obvodu nebo městské části. Volič,
který hlasuje s voličským průkazem, obdrží
zároveň hlasovací lístky pro volební kraj,
v němž se nachází volební okrsek, kam se vo-
lič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro kaž-
dou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Hlasovací lístky týchž politic-
kých stran, politických hnutí a koalic musí být
ve všech volebních krajích označeny stejným
vylosovaným číslem. Pokud některá politická
strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly
kandidátní listinu ve všech volebních krajích,
zůstane v daném volebním kraji toto číslo ne-
obsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací
lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepře-
rušenou číselnou řadu a sada hlasovacích líst-
ků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran,
politických hnutí a koalic, u kterých bylo při re-
gistraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstá-
vá pořadové číslo na hlasovacím lístku původ-
ně určené pro tohoto kandidáta neobsazené.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuo-
vány voličům nejpozději 1 den přede dnem
voleb. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je možné po-
žádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasova-
cích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasova-
cích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič vloží do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
Tím dává hlas ve prospěch vybrané politické
strany, politického hnutí nebo koalice.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vy-
brané politické strany, politického hnutí, koali-
ce zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasova-
cím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo koalice se počítají i takové hlasovací líst-
ky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám
se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům,
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch
politické strany, politického hnutí nebo koali-
ce, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, přetržené hlasovací
lístky a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce něko-
lik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou voleb-
ní komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou va-
du anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit, vložit do úřední obálky, po-
případě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
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Upozornění:
Po ukončené rekonstrukci budovy Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici budou zpět ve velkém sále okrskové volební ko-
mise č. 8 (voliči bydlící na ulicích Komenského, Luční, Na Stráni, Nové, Okružní, Polní, Revoluční 1-14, Slunečné, Strálecké, Tomáše
Matějky) a č. 10 (voliči bydlící na ulicích Dukelské, Husově, Lipové, Žižkově 1-14, Úvoz a třídě Hrdinů 1-14).

OZNÁMENÍ
o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Podle § 15 odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuji:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v Rýmařově uskuteční:
dne 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 a dne 26. října 2013 od 8.00 do 14.00

2. Místem konání voleb do Parlamentu ČR je:

3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
4. Volič je povinen při hlasování prokázat svou totožnost a občanství České republiky.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové vo-

lební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hla-

sování neumožní.
7. Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb.
V Rýmařově dne 10. října 2013 Ing. Petr Klouda, starosta

Průběh rekonstrukce náměstí Míru
Rekonstrukce náměstí Míru postupuje v mír-
ném předstihu ve srovnání s aktualizovaným
harmonogramem prací, který předložil doda-
vatel stavby. V současné době jsou dokončo-
vány práce na veškeré elektroinstalaci 
a od 4. října je částečně zprovozněno veřejné
osvětlení. Počet stavebních činností postupně
klesá tak, jak jsou práce ukončovány. Probíhá
stavba kašny, příprava konstrukčních vrstev
a dláždění.
S dodavatelem jsme se dohodli, že město sa-
mostatně převezme a zkolauduje pravděpo-

dobně ve třetí dekádě října Radniční ulici. Do
té doby by tu měla ještě proběhnout výsadba
stromů a montáž mobiliáře. Založení trávníku
a výsadba keřů a květin byla dohodnuta na ja-
ro 2014. Ulice Radniční tak bude plně funkční
a přístupná.
Na náměstí Míru město převezme do užívání
obvodové chodníky a komunikaci, na kterých
by měly být dokončeny dlaždičské práce, tak-
že by měly být připraveny na běžné užívání,
zimní údržbu a zásobování.
Stále je otevřená otázka, kam až postoupí dláž-

dění ploch mezi obvodovou komunikací a bu-
dovou radnice. Je zcela závislé na termínu
zhoršení počasí a příchodu zimy, kdy už nebu-
de možno v dláždění pokračovat. Výkony
dlaždičů se i tak budou postupně se zkracová-
ním dne a nepřízní počasí snižovat. Nedo-
dlážděná plocha bude mít ukončené podložní
vrstvy, takže by občané města neměli přes
zimní období chodit po blátivé ploše. Na jaro
2014 tak zbude dokončit dláždění, kašnu, část
sadových úprav a instalaci mobiliáře.

Ing. Petr Klouda, starosta
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
- koordinátora meziobecní spolupráce

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: 1. listopadu 2013 
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, předpokládaná délka projektu je 19 měsíců
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0000
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: dle podmínek projektu
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-

správných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: • má ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo ukončené vzdělání středoškolské a 5 let praxe), 

• na uživatelské úrovni ovládá informační a komunikační technologie,
• vlastní řidičský průkaz skupiny B,
• má dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti a schopnost týmového vedení a týmové spolupráce,
• disponuje dobrou znalostí problematiky meziobecní spolupráce a znalostí širších souvislostí, vazeb a vztahů 

mezi obcemi a jejich svazky (tj. aktivit vykonávaných v samostatné působnosti, v přenesné působnosti, ro-
lí orgánů státu v území, kraje a dalších aktérů), 

• zjevně porozuměl cílům projektu a ztotožňuje se s nimi,
• porozuměl podstatě a významu meziobecní spolupráce pro obce a města,
• má schopnost plnit přidělené role ve vazbě na nastavené horizontální procesy řízení a schopnost psát hodno-

tící zprávy a další reporty potřebné pro řízení projektu,
• výhodou jsou zkušenosti s prací ve veřejné správě a znalost cizích jazyků.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• Koordinátor meziobecní spolupráce - Náplní práce zaměstnance je zejména komunikace se zástupci dotčených obcí a partnery v území
správního obvodu obce s rozšířenou působností, objasňování cílů meziobecní spolupráce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
zdůrazňování přínosů pro participující obce, identifikace dalších klíčových aktérů (tj. možných budoucích partnerů v území správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností), podpora porozumění a sounáležitosti, vytváření vazeb mezi obcemi, přispívání k řešení konkrétních pro-
blémů, moderování veřejných debat a jednání, napomáhání vzájemnému konsensu, pomáhání v identifikaci společných zájmů, hledaní vhod-
ných řešení, pomáhání při formulaci závěrů, nastavování vazeb mezi obcemi a koordinace případného procesu institucionalizace meziobec-
ní spolupráce ve variantě zvolené představiteli obcí z daného území. Dále je náplní práce zaměstnance komplexní řízení projektu na úrovni
smluvního partnera (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke svazu), řízení činnosti dalších členů 
realizačního týmu (rozdělování úkolů, kontrola výstupů atd.). Zaměstnanec také plní další úkoly spojené s realizací projektu.
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se poža-
davků tohoto výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas s poskytnutím osobních údajů (profesního životopisu) Svazu měst a obcí a jeho uschování po ne-

zbytně dlouhou dobu.
V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem 
odeslání nejpozději 23. října 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 23. října 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly 
(§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat
s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět
uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a re-
gionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
- pracovníka pro analýzy a strategie

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: 1. listopadu 2013 
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, předpokládaná délka projektu je 19 měsíců
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0000
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: dle podmínek projektu
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-

správných celků a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: • má ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo ukončené středoškolské vzdělání a 3 roky praxe),

• na uživatelské úrovni ovládá informační a komunikační technologie,
• vlastní řidičský průkaz skupiny B,
• má dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti a schopnost týmové spolupráce,
• disponuje dobrou znalostí situace v ČR v územních souvislostech, vývojových tendencí, legislativy a znalostí 

širších souvislostí, vazeb a vztahů mezi obcemi a jejich svazky (tj. aktivit vykonávaných v samostatné 
působnosti, v přenesené působnosti, rolí orgánů státu v území, kraje a dalších aktérů), stejně jako disponuje 
rámcovou znalostí problematiky meziobecní spolupráce,

• má na dobré úrovni analytické dovednosti a schopnost strategického přístupu k řešení problémů,
• zjevně porozuměl cílům projektu a ztotožňuje se s nimi,
• porozuměl podstatě a významu meziobecní spolupráce pro obce a města,
• výhodou jsou zkušenosti s prací ve veřejné správě a znalost anglického jazyka.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• Pracovník pro analýzy a strategie - Náplní práce zaměstnance je zejména analyzování a definování věcného 

potenciálu meziobecní spolupráce v příslušném správním obvodu obce s rozšířenou působností, nastavování 
priorit vzájemné spolupráce, příprava veškerých analytických podkladů a syntézy pro setkání zástupců obcí, 
zpracovávání situačních analýz rozvojových strategií a hodnocení dostupnosti vybraných veřejných služeb v
území. Zaměstnanec též plní další úkoly spojené s realizací projektu, tvoří návrhy, strategie a koncepce pro 
územní obvod.

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se poža-
davků tohoto výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas s poskytnutím osobních údajů (profesního životopisu) Svazu měst a obcí a jeho uschování po nez-

bytně dlouhou dobu.
V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem 
odeslání nejpozději 23. října 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 23. října 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly 
(§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho
osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a re-
gionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru stavební úřad
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2014
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní 
příplatek,

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: • požadované vzdělání: stavební, s ukončeným vysokoškolským studiem v bakalářském - Bc. nebo v magister-
ském studijním programu - Ing. (zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách),

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

né problematice výhodou,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zá-

kon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
• vysoké pracovní nasazení,
• zkušenosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
• schopnost samostatného jednání a vystupování,
• odpovědnost a preciznost,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu ve svém správním území,
• odborné zpracování rozhodnutí a opatření podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 

předpisů,
• posuzování staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bez-

bariérové užívání staveb,
• vyměřování správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění za úkony provedené ve správ-

ním území,
• zajišťování dílčích statistických údajů ve správním území,
• zajišťování ukládání dokumentace stavebního úřadu,
• zpracování vyjádření podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 

z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
• zpracování podkladů pro poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k infor-

macím, o činnosti odboru na úseku vymezeném pracovní náplní zaměstnance,
• zpracování podkladů pro vyřízení stížnosti na úseku vymezeném pracovní náplní zaměstnance.

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se poža-
davků tohoto výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením,

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

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem 
odeslání nejpozději 23. října 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 23. října 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly 
(§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho
osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Ing.
Iveta Pochylová, tel.: 554 254 301. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Stejně jako každý rok se školní sportovní soutěže rozjíždějí okresním
přeborem v přespolním běhu základních a středních škol. Kluci a holky
z prvního i druhého stupně ZŠ Jelínkova se tradičně kvalifikovali škol-
ním kolem a nejlepší z nich se vydali 26. září zdolat náročnou trať biat-
lonového areálu v Břidličné, kam se sjely tři stovky běžců z celého 
okresu Bruntál. Bohatá účast okolních škol byla předzvěstí silné kon-
kurence, té se ovšem rýmařovští běžci nezalekli a dokázali se prosadit
jako jednotlivci i jako členové šestičlenných družstev.
Závody zkušeně organizovali zástupci ZŠ Břidličná a oddílu biatlonu.
Nejmladší účastníci bojovali na tratích 500 a 1000 metrů, starší žáci bě-
želi délky 1500, 2000 a 3000 metrů. Na průběhu akce se notně pode-
psalo chladné počasí, které ještě přálo nejmladším dětem pouhým mr-
holením, závodníci 2. stupně již vyráželi za deště a běh nejstarších ka-

tegorií ZŠ a SŠ na 3 a 5 km doprovázel souvislý liják. O to víc je třeba
ocenit úsilí všech závodníků, kteří rozblácenou trať při teplotě pár stup-
ňů nad nulou dokázali absolvovat.
Kromě pár nenadálých slunečních paprsků při vyhlašování výsledků
mohly naše běžce hřát i jejich výkony. Pět žáků ZŠ Jelínkova - Tereza
Krečmerová, Ondřej Baslar, Kateřina Furiková, Jan Tihelka
a Jakub Sekanina - se stalo přeborníky okresu. Dvě stříbra v jednot-
livcích vybojovali Matyas Schwarz a Karolína Ryšková, tři bronzové
pozice obsadili Filip Köhler, Petr Andrýsek a Radek Sacký.
V soutěži družstev byli naši sportovci neméně úspěšní. Všem děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Furiková K., Ryšková K., Veličková A., Stloukalová K. - 1. místo
Krečmerová T., Bršťáková J., Pospíšilová V., Knapková K. - 2. místo
Tihelka J., Kotlár R., Hajzner M., Baran J., Jablončík J. - 2. místo
Baslar O., Köhler F., Wenzel R., Černý J. - 1. místo
Sekanina J., Schwarz M., Andrýsek P., Nebes T., Lasovský M.,
Hlaváček D. - 1. místo
Hamplová J., Stržínková A., Vincourková, Jandelová T., Mikesková,
Plchová - 4. místo
Trvalová M., Ryšková B., Hamplová L., Sekaninová K., Baďurová - 
2. místo
Sacký R., Görči R., Cejnek, Tesař, Kavka, Švejdík - 1. místo
Jedinou kategorií ZŠ, ze které jsme mohli postoupit, byla tentokrát ka-
tegorie III. V našem případě se do krajského kola probojovali mladší
chlapci 2. stupně Jakub Sekanina, Matyas Schwarz, Petr Andrýsek,
Tomáš Nebes, Milan Lasovský a Dominik Hlaváček. Ti se 1. října 
utkali s elitou moravskoslezských sportovních škol. Běh na dva kilo-
metry si užívali za mrazivého počasí v Opavě u malebného Stříbrného
jezera. Pěkným 13. místem v nabité kategorii se blýskl Matyas „Kulin“
Schwarz, celkově družstvo obsadilo 6. místo.
Optimismus a zápal do dalších soutěží se jich i nadále drží, a proto jim
přejeme mnoho dalších úspěchů! Romana Furiková a Karel Toman
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Školství

Základní škola Rýmařov
pořádá

sběr starého papíru
ve dnech 21. a 22. října

7.00 - 7.40     14.30 - 17.00

Místa sběru: ZŠ na Jelínkově ulici
ZŠ na ulici 1. máje

Kvalita sběrového papíru: noviny, letáky, časopisy, knihy bez
tuhé vazby, knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský papír,
tiskopisy, použité sešity, staré písemky

Sběr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové součásti 
(např. kovové zakladače v šanonech), role (tzv. dutinky)

Balíčky či krabice do hmotnosti 10 kg

Běžecký úvod sportovní sezóny na ZŠ

Ve dnech 5. a 6. září proběhlo
v Praze za mimořádně krásného
počasí republikové finále projektu
OVOV. Jeho zakladateli jsou
Robert Změlík a Roman Šebrle,
olympijští vítězové královské at-
letické disciplíny - desetiboje.
Jejich společným úsilím vznikl 
atraktivní a motivující pohybový
program Odznak všestrannosti
olympijských vítězů - OVOV
s cílem zvýšit sportovní aktivitu
co největšího počtu dívek a chlap-
ců. Jako patroni v projektu 
OVOV působí medailisté a účast-
níci olympijských her, mistrovství
světa a mistrovství Evropy, Armá-

da a Policie ČR a řada význam-
ných osobností sportovního, kul-
turního i politického dění.
V pořadí již čtvrté republikové fi-
nále proběhlo opět s účastí žáků
a učitelů ZŠ Rýmařov. Stejně jako
v předchozích ročnících z kraj-
ského kola postoupilo osmičlenné
družstvo složené ze čtyř kluků
(Zdenek Adámek, Jakub Šalmík,
Matyas Schwarz, Patrik Král)
a čtyř děvčat (Natálie Lachnitová,
Lenka Hamplová, Lucie Vycho-
dilová, Monika Trvalová) z 6. až
9. tříd, pět nejlepších jednotlivců
z celé školy (Tereza Šulíková, Ka-
teřina Furiková, Karolína Ryško-

Republikové finále OVOV 2013

Foto: archiv ZŠ Rýmařov

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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vá, Jana Hamplová, Jakub Seka-
nina) a Karel Toman jako zástup-
ce učitelů.
Přípravu na tento závod nelze
podcenit. Probíhala nejen formou
celoroční práce v tělesné výcho-
vě, ale i na prázdninových spor-
tovních soustředěních pod vede-
ním zkušeného OVOV kouče
Miloslava Slouky.
Soutěžilo se v běhu na 60 m, ho-
du medicinbalem, skoku dale-
kém, přeskoku přes švihadlo, pla-

vání, shybech na šikmé lavici,
trojskoku snožmo, klicích, se-
dech-lezích, běhu na 1000 m,
driblingu s basketbalovým míčem
mezi metami a hodu kriketovým
míčkem.
Všichni naši závodníci náročnou
dvoudenní soutěž zdárně dokon-
čili, vytvořili spoustu osobních re-
kordů a užili si úžasnou atmosfé-
ru velkého závodu, setkání s nej-
lepšími mladými sportovci z celé
republiky i zahraničí a bohatý do-

provodný program včetně auto-
gramiády a exhibice sportovních
a jiných celebrit.
Z celkového počtu 42 škol s me-
zinárodní účastí se naše výprava
umístila na 16. místě. Jednotlivci
se rovněž ve velké konkurenci ne-
ztratili a obsadili ve svých katego-
riích velmi pěkná místa. Kateřina
Furiková byla čtvrtá, Jana Ham-
plová pátá, Karolína Ryšková se-
dmá, Tereza Šulíková osmá, Ja-
kub Sekanina šestnáctý. Neméně

úspěšný byl Karel Toman, který
obsadil 8. místo.
Po příjezdu domů se nám všem
dostalo fantastického přivítání od
přátel, rodičů a prarodičů. Fa-
nouškům, organizátorům soutěže
i naší škole děkujeme za podporu
a možnost zapojovat mládež do
podobných akcí, neboť zde naše
děti nejlépe poznají cenu úspěchu
a hodnotu poctivě vynaloženého
úsilí. Romana Furiková,

Miloslav Slouka a Karel Toman

Gymnázium a Střední odborná
škola, Rýmařov, příspěvková or-
ganizace, poskytuje vzdělání 
obyvatelům rýmařovského regi-
onu již více než 120 let. V sou-
časnosti škola nabízí vzdělávání
ve třech maturitních a třech 
učebních oborech, přičemž výu-
ka oborů maturitních probíhá
v jiné budově než výuka oborů
nematuritních. Škola poskytuje
výhodu „rodinného prostředí“
a jemu odpovídajících vzájem-
ných vztahů, výchovu založenou
na pozitivních hodnotách, úctě
a toleranci. Pedagogický sbor je
plně aprobovaný, tvořený odbor-
níky ve svém oboru, mnozí
z nich jsou nositeli pedagogic-
kých ocenění krajských i celo-
státních, spolupracující s celo-
státními pedagogickými institu-
cemi a vysokými školami.
Škola disponuje moderní spor-
tovní halou, vlastní jídelnou
a domovem mládeže s celkovou
kapacitou 60 lůžek. Výuka ma-
turitních oborů má k dispozici
nejmodernější informační tech-
nologie, přírodovědné předměty
jsou vyučovány v zrekonstruo-
vané učebně a laboratoři, v nichž
je samozřejmostí propojení mě-
řících přístrojů s osobními počí-
tači, obor hotelnictví má k dispo-
zici vlastní cvičnou kuchyňku
s jídelnou.
Učební obor opravář zeměděl-
ských strojů využívá nově vyba-
vené dílny s CNC obráběcími
stroji a vybavením na opravy mo-
torových vozidel a svařování.

Obor hutník spolupracuje s fir-
mou Al Invest Břidličná, kde pro-
bíhá ve 2. a 3. ročníku výuka od-
borného výcviku, a nabízí pra-
covní perspektivu právě u tohoto
zaměstnavatele. Obor kuchař-číš-
ník využívá pro svou praxi nově
zrekonstruovanou školní kuchyň
a jídelnu a smluvní pracoviště.
Součástí výuky jsou zimní lyžař-
ské kurzy s výcvikem v klasic-
kém a sjezdovém lyžování, stej-
ně jako ve snowboardingu, a let-
ní kurzy vodácké - podle vyspě-
losti účastníků probíhají buď na
českých řekách, nebo v Rakous-
ku na řece Salze. Žáci se účastní
odborných exkurzí, soutěží, di-
vadelních a filmových předsta-
vení i koncertů.
Škola připravuje žáky pro slože-
ní mezinárodně uznávaných ja-
zykových certifikátů (angličtina,
němčina, francouzština), žáci 
učebního oboru opravář země-
dělských strojů získají řidičské
průkazy skupiny B, C, T a prů-
kazy svářečské pro jednotlivé
metody svařování v ochranné 
atmosféře CO, obalenou elektro-
dou a řezání kyslíkem. V gastro-
nomických oborech vzdělání ku-
chař-číšník a hotelnictví mohou
žáci v rámci kurzů získat certifi-
káty barmana, sommeliera, baris-
ty, odborníka na studenou a te-
plou kuchyni. Při škole působí
střelecký kroužek, jehož někteří
členové jsou mistry ČR ve střelbě
vzduchovou pistolí a reprezenta-
nty ČR. Absolventi maturitních
oborů jsou úspěšně přijímáni ke

studiu na všechny typy vysokých
a vyšších odborných škol, nachá-
zejí uplatnění ve státní správě, sa-
mosprávě a různých firmách, ab-
solventi učebních oborů nalézají
uplatnění v praktickém životě ja-
ko zaměstnanci a živnostníci.

Studium na Gymnáziu a Střední
odborné škole, Rýmařov, p. o.,
nabízí nezapomenutelná středo-
školská léta a perspektivu solid-
ního uplatnění v dalším životě.

Vedení Gymnázia
a SOŠ Rýmařov

Škola pro vědu i praktický život

Ve školách se naplno rozběhl nový školní rok
a nejinak je tomu i v naší ZUŠ Rýmařov.
Zvláště členové školního orchestru Zuškaband
měli během prvního školního měsíce opravdu
napilno. Vždyť za pouhý jeden měsíc absolvo-
vali tři koncertní vystoupení.
Poprvé si společně zahráli hned 2. září při
slavnostním zahájení nového školního roku
v koncertním sále ZUŠ.

Významnou událostí, na kterou se členové 
orchestru pečlivě připravovali už od letních
prázdnin, byl společný koncert Zuškabandu,
pěveckého sboru Vox montana a mužského
pěveckého sboru Castel z italského města
Arca, který proběhl 15. září ve velkém sále
SVČ. Podrobné informace o tomto koncertu
jsme si mohli přečíst v předchozím čísle
Rýmařovského horizontu.

V podstatě se stejným programem, který zazněl
při zmíněné akci, navštívily Zuškaband a Vox
montana v pátek 27. září lázeňské městečko
Karlovu Studánku. Koncert se uskutečnil v sále
lázeňského domu Libuše a byl prvním v řadě
dalších akcí, které by žáci a učitelé naší školy
měli v tomto školním roce připravit pro pacien-
ty absolvující léčbu ve známých lázních. Na
koncertu zazněly skladby instrumentální i čistě

Zuškaband nezahálí
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Mezinárodní školní projekt
Krompax navazuje na dlouhodo-
bé partnerství mezi českým Rý-
mařovem a slovenskými Krom-
pachy. Gymnázium Krompachy
usilovalo o partnerství s naší ško-
lou již před mnoha roky, nicméně
první pobyt našich studentů na

Slovensku proběhl teprve před
třemi lety díky spolupráci Mgr.
Jaroslavy Slavičínské, Mgr. Ivany
Hofírkové a Mgr. Daniely Ware-
sové. Slovenští studenti navštívili
Rýmařov v roce 2012 při příleži-
tosti Dřevařských, lesnických
a mysliveckých dnů. Ve dnech 

19. až 22. září tohoto roku opět
navštívili naši studenti Krompa-
chy.
Po příjezdu do Krompach nás při-
vítala ředitelka tamního gymnázia
PaedDr. Darina Dudičová, Mgr.
Daniela Waresová a studenti ško-
ly. Po prohlídce školy a seznáme-
ní se studenty jsme byli ubytováni
na internátu místní střední školy.
Večer jsme si šli prohlédnout
město.
Druhý den ráno jsme se vypravili
do Vysokých Tater, které nás 
okouzlily svou mohutností a nád-
hernou přírodou. Po příjezdu jsme
navštívili Krompašský jarmark,
který je pořádán při příležitosti
Dnů města Krompachy. Kromě
stánků a různých představení
jsme viděli i světelnou show, kte-
rá byla promítána na radnici měs-
ta. Kolem 22. hodiny nás primá-
torka Ing. Iveta Rušinová pozvala

na raut, který připravili studenti
místní školy.
Třetí den jsme se vydali do histo-
rického města Košice, které bylo
zvoleno Evropským hlavním
městem kultury roku 2013.
Užasle jsme sledovali památky,
ale všichni se stejně nejvíc těšili
na nákupy. Večer jsme jeli i se stu-
denty gymnázia na noční prohlíd-
ku Spišského hradu, který je jed-
ním z nejhezčích v Evropě. Po
hradu nás provedl průvodce, do
něhož se zamilovala spousta stu-
dentek. Kluky zase okouzlily he-
rečky, které předváděly scénu ze
života šlechticů na hradě.
Poslední den po snídani jsme se
rozloučili se slovenskými kama-
rády a cestou zpět probírali své
nejlepší zážitky s nimi i to, jak se
těšíme, až přijedou k nám do
Rýmařova. Martin Bigas,

Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Mezinárodní projekt partnerských škol Krompax

V letošním školním roce pracuje ZUŠ
Rýmařov na projektu Hudba a tanec. Stejně
jako loňský projekt zaměřený na janovický
zámek probíhá i tento ve spolupráci
s Městským muzeem Rýmařov. Opět bude
zakončen výstavou na zámku v Janovicích,

do které se zapojí všechny školy a školky
z Rýmařova a okolí.
Máte-li doma nepotřebné noty, zpěvníky, sta-
rá CD nebo gramofonové desky, nefunkční
hudební nástroje, zkrátka všechno, co se tý-
ká hudby, budeme rádi, když nám je přinese-

te do učebny výtvarného oboru na Divadelní
ulici v Rýmařově (nebo v Břidličné do býva-
lé ZŠ). Materiál použijeme k vytváření zají-
mavých koláží a objektů.

Kamila Hýžová,
ZUŠ Rýmařov

Noty a cédéčka? Sem s nimi!

vokální z oblasti hudby klasické, filmové i po-
pulární. Výkony instrumentalistů i zpěváků by-
ly oceněny nadšeným a zcela jistě zaslouženým
potleskem spokojených posluchačů.
Řada zářijových vystoupení se pro orchestr
i sbor úspěšně uzavřela a nastává podzimní

čas, který obě tělesa vyplní nácvikem nových
skladeb a přípravou repertoáru pro další kon-
certní vystoupení, která pro své posluchače
v tomto školním roce chystají. O všech pláno-
vaných akcích budeme veřejnost samozřejmě
včas informovat prostřednictvím školního we-

bu (www.zusrymarov.org) či na stránkách
Rýmařovského horizontu.
Všem členům obou souborů děkujeme a přeje-
me při dalších koncertech hodně úspěchů a na-
šim posluchačům spoustu krásných hudebních
zážitků. L. Janoušková, ZUŠ Rýmařov

Foto: archiv gymnazia

Máme za sebou teprve první měsíc nového
školního roku a už jsou zde opět zprávy ze
Studentského klubu a Základní školy Břidlič-

ná. Například o tom, že už nyní se připravuje
tradiční akce Uspávání broučků, která letos
připadne na středu 6. listopadu. Pro šikovné 
účastníky, kteří splní všechny soutěžní úkoly,
je připraveno kvalitní sladké překvapení, a to
díky spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals
ČR, s. r. o., která zaslala SK
Břidličná věcný dar v hodnotě
19,5 tisíce Kč. Opět nás potěší
jízda na koni z JK Jestřábí, 
o. s., z Oskavy-Václavova
i ohňostroj a pěvecké vystou-
pení žáků pod vedením paní 
učitelky Györgyové.
V letošním roce bude moci
každý účastník akce přispět
na provoz přírodovědného
kroužku tím, že si zakoupí
perníkového broučka či mo-
týlka, kterého připraví samy
děti, aby mohly rozšířit svůj
zookoutek. Tímto všechny
zveme, nenechejte si ujít
příjemné odpoledne a pod-
večer 6. listopadu!

Ještě před touto akcí se uskuteční výlet pro
nejlepší sběrače druhotných surovin a byli-
nek. Tentokrát se 2. listopadu rozjedeme do
ostravské zoo, kde bude v tento den připra-
ven zajímavý program. Květa Děrdová,

SK Břidličná

Studentský klub Břidličná informuje

Fota: archiv ZŠ Břidličná
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Pár minut a byla bez kabelky
Policisté územního odboru v Bruntále upozor-
ňují všechny rodiče, kteří vozí své děti do ma-
teřských škol, aby nedávali příležitost zlodě-
jům a své osobní věci - kabelky, tašky i bundy
a jiné věci - nenechávali viditelně na sedadlech
ve vozidle. Pachateli stačí k jejich odcizení jen
pár vteřin.
O svou kabelku s doklady, platební kartou,
mobilním telefonem a peněženkou s finanční
částkou více než 2 tisíce korun přišla i 30letá
maminka v pátek 20. září na Revoluční ulici
v Rýmařově. Odstavila vůz na parkovišti 
a opustila ho na pár minut. Po návratu zjistila,
že na předních dveřích vozidla je rozbité okno
a kabelka zanechaná na sedadle je pryč.
Neznámý pachatel jí způsobil škodu ve výši 
okolo 8 tisíc korun.

Nehodový víkend
Policisté dopravního inspektorátu v Bruntále
během víkendu od 27. do 29. září prověřovali
celkem pět dopravních nehod. Nejčastěji za ně
mohly rychlost a způsob jízdy. Ve dvou přípa-
dech došlo k lehkému zranění řidiče, jednou
byla zraněna spolujezdkyně. Jeden z řidičů
skončil i s vozidlem v potoce. Lékař u něj kon-
statoval těžké alkoholické delirium.
Páteční dopravní nehodu v Rýmařově na kři-

žovatce ulic Revoluční a 8. května odnesla jen
dopravní značka, kterou porazilo rychle jedou-
cí auto ve smyku. Poslední víkendová nehoda
se stala v sobotu před 20. hodinou na silnici
číslo I/11 mezi Starou Vsí a hranicí okresu
Šumperk. Auto se zde srazilo se srnou.

Jezdilo se
pod vlivem alkoholu i drog

Při víkendových silničních kontrolách zastavi-
li policisté územního odboru Bruntál pět řidi-
čů ovlivněných návykovou látkou, hříšníci za
volantem se nevyhnuli ani Rýmařovsku. V pá-
tek 27. září zastavila hlídka 20letého mladíka
pod vlivem marihuany ve Skalách. V sobotu
se pro změnu jezdilo pod vlivem alkoholu.
Jízdou v opilosti tento den završil 18letý řidič
s téměř 2,24 promile alkoholu v dechu. Toho
zastavili policisté obvodního oddělení
Rýmařov krátce po 23. hodině na Sadové ulici
v Rýmařově.

Chataři a zahrádkáři pozor!
Blíží se období, kdy ubude výjezdů českých
chatařů a zahrádkářů za odpočinkem. Vlivem
chladného počasí již mnoho chat a zahradních
chatek zůstává bez dozoru a často se stávají
terčem útoku zlodějů. Není v silách Policie
České republiky, aby uhlídala všechny objek-

ty, ale každý majitel může učinit několik opat-
ření, aby pachatele odradil a minimalizoval tak
následné škody.
Mezi základní opatření patří mechanické zá-
branné prostředky, jako je bezpečnostní
zámkový systém, zpevněné certifikované dve-
ře či speciální okna odolná proti vloupání.
Další možností jsou mříže, ochranné fólie ne-
bo alespoň uzamykatelné okenice. Pro vyšší
standard ochrany lze použít elektronické za-
bezpečovací systémy. Kamery zaznamenají
veškerý pohyb v chatě nebo jejím okolí a na-
víc disponují praktickým způsobem komuni-
kace s vaším mobilním telefonem či počíta-
čem. Tato zařízení tedy přispívají k dopadení
případného pachatele a zároveň mohou sloužit
ke zhotovení dokumentace pro pojišťovnu, což
může být dalším vhodným opatřením nejen
proti krádeži, ale také proti požáru.
Pokud nechcete pořizovat elektronickou 
ochranu a vaše mechanická ochrana je nedosta-
čující, cennější věci v chatě, zahradní chatce
či kůlně rozhodně nenechávejte bez dohledu!
Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte
i v zimě. Při podezření z vykradení zásadně ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte a věc okamži-
tě oznamte na telefonní lince Policie České re-
publiky 158. V průběhu roku i policie provádí
preventivní kontroly rekreačních oblastí.

vrchní asistent pprap. Pavla Welnová

Léto skončilo, dny se začínají krátit a pomalu se připravujeme na zi-
mu. Blížící se topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů
souvisejících s komíny. Tyto požáry často vznikají na základě lidské
nedbalosti, špatného technického stavu komínu a způsobu topení.
Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje, podle které vzniklo 
v 1. pololetí tohoto roku již 61 požárů od komínů a za rok 2012 jich
bylo 101 v celém Moravskoslezském kraji.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového
tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit vel-
ké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár
nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínu a vybírání sa-
zí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky!
Na co si dát pozor, než začneme topit? Uživatel by měl zkontrolovat,
zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kou-
řovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát také při vysypávání žhavé-
ho popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporu-
šené. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín hrozí nejen špatným
hořením, ale i nebezpečím vznícení sazí.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv
jsou pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické 
osoby obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
(dále jen „nařízení“), které nabylo účinnosti 1. ledna 2011.
V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby při
provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebi-
če paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty
a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární

bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty,
čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem
a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády a pokud nejsou
při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držite-
lem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „komi-
ník“). Kontrola spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách,
které jsou závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče.
O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit píse-
mnou zprávu.

Čištění spalinové cesty a spotřebiče
Čištění spalinové cesty provádí rovněž kominík a vyhotoví o něm pí-
semnou zprávu. Pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen
spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, lze provést
svépomocí!!! Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzic-
ká osoba nebo právnická osoba, musí o tomto čištění udělat záznam
do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace.

Termíny kontrol a čištění spalinové cesty
Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která neby-
la v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba výše 
uvedených lhůt pro čištění, není nutné do jejího opětovného uvedení
do provozu kontrolovat a čistit. Kontrola a čištění spalinové cesty se
provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
Nepoužívaný komín, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťo-
vé vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen ta-

Hasiči radí občanům
Blíží se topná sezóna - máte v pořádku komín?
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bulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem,
nemusí být kontrolován a čištěn.

Revize spalinové cesty
Revizi může provést pouze kominík s příslušnou odbornou kvalifi-
kací (revizní technik komínů, specialista bezpečnosti práce-revizní
technik komínových systémů nebo revizní technik spalinových cest)

a o jejím výsledku vyhotoví revizní zprávu, jejíž nedílnou součástí je
technická zpráva.
Revize musí být provedena:
• před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební 

úpravě komína;
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv;
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv;
• po komínovém požáru;
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na 

výskyt trhlin ve spalinové cestě.

A co když dojde k požáru v komíně? Snažte se jednat v klidu
a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo
112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal,
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se mů-
žete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vy-
metacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte
riskantně. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práš-
kový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např.
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěs-
něním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však
provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo
života zasahující osoby. por. Ing. Václav Komárek, HZS MSK

Poděkování
Děkujeme upřímně naší spoluobčance A. Zubkové, která věnovala do
prostor Střediska volného času Rýmařov množství vzrostlých a pěs-
těných pokojových květin. Budeme je obdivovat všichni. Za povšim-
nutí stojí víc než dvacetiletá palma a bohatá anthurie s bílými květy.
Paní Zubková řekla: „Však jsem taky přes padesát let Rýmařovačka,
ráda to věnuji.“
Prostory SVČ Rýmařov jsou velké a mohou poskytnout útočiště
i rostlinám případných dalších dárců. 

Ředitelství Střediska volného času Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Alexandr Tomeš-Podkujko - Rýmařov ............................... 80 let
Marie Vološínová - Rýmařov .............................................. 81 let
Žofie Martišová - Rýmařov ................................................. 82 let
Svatoš Žerava - Janovice ..................................................... 83 let
Marie Dlouhá - Rýmařov .................................................... 83 let
Karel Kudlák - Rýmařov .................................................... 84 let
Miluše Pavelková - Rýmařov .............................................. 84 let
Josef Hrabina - Rýmařov .................................................... 86 let
Otto Volek - Rýmařov ......................................................... 86 let
Věra Přecechtělová - Rýmařov ........................................... 89 let
Vladimír Tomek - Rýmařov ................................................ 89 let
Emilie Mikulenčáková - Rýmařov ....................................... 93 let

Rozloučili jsme se
Šarlota Šubová - Rýmařov ................................................. 1940
Karel Doupovec - Rýmařov ............................................... 1951
Rosalie Vidanová - Rýmařov ............................................. 1926
Miroslav Ftáček - Rýmařov ............................................... 1949

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

10. října oslavila
paní Marie Šumpolcová

78. narozeniny

Vše nejlepší do dalších let, zdraví, štěstí
a Boží požehnání

přejí dcera Alena s rodinou, zeť Drahomír,
vnoučata a pravnoučata

Soukromá řádková inzerce
• Prodej domu

Prodám polovinu rodinného domu 4+1 s garáží a zahradou v hez-
kém prostředí Staré Vsi. Možnost dokoupení i druhé poloviny do-
mu. Tel. 776 199 714.

• Pronájem bytu
Pronajmu atraktivní byt v mezonetovém provedení, plocha 78 m2.
Zděný dům v centru Rýmařova. K bytu náleží i půdní prostor
a sklep. Tel.: 775 295 599.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Sny jsou literaturou spánku. Jean Cocteau Známá i neznámá výročíCitát:

11. 10. 1963 zemř. Jean Cocteau, francouzský spisovatel a režisér
(nar. 5. 7. 1889) - 50. výročí úmrtí

11. 10. 1963 zemř. Edith Piaf, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, fran-
couzská šansoniérka (nar. 19. 12. 1915) - 50. výr. úm.

12. 10. 1913 nar. Vladimír Kovářík, spisovatel a literární vědec, 
autor knih pro mládež (zemř. 7. 5. 1982) - 100. výr. nar.

14. 10. 1913 zemř. hrabě Václav Kounic, politik, kulturní mecenáš
(nar. 26. 9. 1848) - 100. výročí úmrtí

15. 10. 1923 nar. Italo Calvino, italský prozaik a esejista (zemř. 
19. 9. 1985) - 90. výročí narození

16. 10. Světový den výživy - výročí založení Organizace pro
výživu a zemědělství v roce 1945 - slaví se od roku
1981 (OSN)

16. 10. 1888 nar. Eugene Gladstone O’Neill, americký dramatik, no-
sitel Nobelovy ceny (zemř. 27. 11. 1953) - 125. výr. nar.

17. 10. Světový den za vymýcení chudoby - od roku 1992 (OSN)
17. 10. 1903 nar. Nathanael West, vl. jm. N. Weinstein, americký

prozaik a scenárista (zemř. 22. 12. 1940) - 110. výr. nar.
18. 10. 1893 zemř. Charles Francois Gounod, francouzský sklada-

tel (nar. 17. 6. 1818) - 120. výročí úmrtí
20. 10. Den stromů - OSN od roku 1951, v ČR obnovena

tradice v roce 2000
21. 10. 1833 nar. Alfred Nobel, švédský chemik a vynálezce, z jehož

podnětu byla založena Nobelova cena (zemř. 10. 12. 1896)
- 180. výročí narození

21. 10. 1918 nar. Václav Voska, herec (zemř. 20. 8. 1982) - 95. vý-
ročí narození

22. 10. 1883 nar. Otakar Kubín, malíř, grafik a sochař (zemř. 
7. 10. 1969) - 130. výročí narození

24. 10. Den Organizace spojených národů - výročí vstupu
Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945
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Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
Okružní 1059/10

vydává oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici

školníka/školnice
Místo výkonu práce: Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu určitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 8. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme: • pracovní poměr na plný úvazek,
• stabilitu státní příspěvkové organizace,
• dobrý pracovní kolektiv,
• dovolenou 5 pracovních týdnů,
• příspěvek na stravování

Náplň práce: • školnické specializované práce při opravě a údržbě Střediska volného času Rýmařov,
• zajišťování provozu školského zařízení včetně zajišťování a organizace údržby a úklidových prací,
• rutinní práce při zajišťování akcí Střediska volného času Rýmařov,
• v zimních měsících úklid sněhu

Požadujeme: • střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou,
• znalost práce s počítačem (Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Excel, Word),
• komunikační, organizační a koordinační schopnosti,
• samostatnost, pečlivost, důslednost,
• smysl pro týmovou práci,
• logické myšlení,
• zájem o další vzdělávání,
• trestní bezúhonnost,
• řidičský průkaz skupiny B

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
požadavků výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá-
vá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a způsob pro podání přihlášky:
Osobně ve Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, Okružní 10/1059, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpo-
zději 25. 10. 2013

Lhůta pro podání přihlášky: 25. 10. 2013

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům
oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním
přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. Bližší informace
v případě dotazů podá Marcela Pavlová, ředitelka SVČ Rýmařov, tel. 737 177 033.
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Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
Okružní 1059/10

vydává oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici

provozní pracovník/pracovnice
Místo výkonu práce: Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu určitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 5. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme: • pracovní poměr na plný úvazek,
• stabilitu státní příspěvkové organizace,
• dobrý pracovní kolektiv,
• dovolenou 5 pracovních týdnů,
• příspěvek na stravování

Náplň práce: • prodej vstupenek na filmová a kulturní představení včetně vedení peněžní agendy,
• pokladní manipulace s peněžní hotovostí,
• běžný úklid, zametání, větrání místností, úklid a dezinfekce klozetů,
• čištění oken včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, čištění osvětlovacích těles, vytírání podlah

Požadujeme: • střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou,
• znalost práce s počítačem (Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Excel, Word),
• komunikační, organizační a koordinační schopnosti,
• samostatnost, pečlivost, důslednost,
• smysl pro týmovou práci,
• logické myšlení,
• zájem o další vzdělávání,
• trestní bezúhonnost

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
požadavků výběrového řízení,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá-
vá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V přihlášce dále uveďte: • kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a způsob pro podání přihlášky:
Osobně ve Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, Okružní 10/1059, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpo-
zději 25. 10. 2013

Lhůta pro podání přihlášky: 25. 10. 2013

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům
oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním
přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. Bližší informace
v případě dotazů podá Marcela Pavlová, ředitelka SVČ Rýmařov, tel. 737 177 033.
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Kino Rýmařov
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Rýmařovský pamětník oslavil životní jubileum
V našem městě žije jen málo starousedlíků, pamětníků s předválečnými
kořeny. Dnes už se dají spočítat na prstech jedné ruky. Mnozí z původ-
ních obyvatel již nejsou mezi námi a ti zbylí prožívají podzim svého ži-
vota. Mezi nejstarší z nich patří Elfrida Grossová, Olga Dočkálková

a Alfred Heinisch. A právě třetí ze jmenovaných 2. srpna oslavil životní
jubileum 80 let. Při této příležitosti jsme Alfreda Heinische požádali
o rozhovor. Oslavenci přišli poblahopřát také zástupci města, Květoslava
Sicová a Božena Jurečková z komise pro občanské záležitosti.

rozhovor
Oslavil jste, pane Heinischi, vý-
znamné životní jubileum 80 let.
Máte v rodě dlouhověkost nebo
je to otázka správné životosprávy
a střídmého žití?
Vyrostl jsem v hospodářství, můj
jídelníček sestával z produktů do-
mácí výroby - mléka, vajíček, ze-
leniny a ovoce. Ráno jsem čekal
v kravíně na první mléko s pěnou
navrchu. Přesto jsem byl překva-
pen, že mě v životě postihnul dva-
krát za sebou střední infarkt.
Takže i přesto, že jsem se živil
zdravě ze zemědělských produktů
domácí výroby, kde nebylo použi-
to žádných umělých hnojiv, po-
stihlo mě toto onemocnění. V ro-
dině, pokud si vzpomínám, nikdo
infarkt neměl. Babička umřela
přirozenou smrtí v důsledku stáří,
maminka umřela ve věku třia-
osmdesáti let a tatínek zemřel ve
vojenském zajetí na mozkovou
příhodu ve svých dvaačtyřiceti le-
tech. Stalo se to v roce 1952, kdy
se měl vrátit domů.
Narodil jste se v roce 1933, tedy
šest let před začátkem II. světové
války. Jaké máte vzpomínky na
své dětství? Čím byli rodiče a od-
kud pocházeli?
Když se maminka provdala, mu-
sela prokázat svůj rodokmen.
Evidence se musela vést čtyři ge-
nerace pozpátku. Do svých šesti
let jsem se jmenoval Alfred
Brixel. Po mamince jsem napůl
Rýmařovák a po otci Šumperák.
Tatínek pocházel ze šumperské
rodiny majitele cihelny. Později
se v Uničově vyučil kolářem,

mám schovaný dokonce jeho vý-
uční list. Hospodářství babička
zdědila, dědeček se jmenoval
Brixel a měl v dokumentu napsá-
no Brixel - domácí tkadlec, ale to-
ho si už nepamatuji, protože zem-
řel, když mi byly dva roky.
V Rýmařově měli dva dřevěné
tkalcovské stavy. Pamatuji si, to
jsem byl ještě malý kluk, že jsme
pro jednoho svobodného pána
soukali na cívky bavlnu. Jeho díl-
na byla v místech, kde je teď pro-
dejna skla a porcelánu paní
Laštuvkové.
Tatínka si moc nepamatuji, proto-
že těsně před válkou vstoupil na

Slovensku do Československé ar-
mády, kde jeho profesi koláře vy-
užili pro opravy různých vojen-

ských vozů. Po nástupu Hitlera
k moci byla armáda rozpuštěna
a všichni, kdo byli německé ná-
rodnosti, postupovali směrem na

ruskou frontu. Na frontě byl tatí-
nek šest let a poslední zprávy
o tom, kde se pohyboval, byly
z obce Milotice u Opavy. Tam pa-
dl také do zajetí, kde strávil devět
let, a jak už jsem řekl, v roce
1952, kdy se měl ze zajetí vrátit,
umřel na mozkovou příhodu.
S maminkou, která byla tkadlena,
jsme žili stále v Rýmařově. Pra-
covala v tkalcovně, která kdysi
dávno stála na místě dnešní firmy
BP Design Ladislava Baslara na
Okružní ulici. Tenkrát neexistova-
lo, aby děcka byla doma. Hned
jak to šlo, musela ven z baráku
a vydělávat. Tkalcovna pak vyho-
řela v době, kdy byly v Rýmařově
obrovské povodně, a maminka
musela hledat náhradní práci, ale
vzhledem k velké nezaměstna-
nosti to bylo hodně těžké. Něja-

kou dobu pracovala u sedláků
v Rešově jako služka, potom zase
v Šumperku. V té době byla velká
nouze o práci, proto ta neustálá
změna zaměstnání.
Mě vychovávala babička, které
maminka musela platit na jídlo
a nějaké ošacení. To se v té době
takto praktikovalo. Nakonec ma-
minka získala práci v rýmařovské
Flemmichově továrně a dostali
jsme tzv. přechodný byt na Neru-
dově ulici, hned vedle našeho
domku, ve kterém dnes bydlíme.
Tenkrát v tom činžovním domě
bydlelo v jednopokojových by-
tech šestnáct rodin, dnes jich tam
bydlí jen šest.
Flemmichovi patřila doslova půl-
ka Rýmařova. Lesy u hornoměst-
ské zatáčky, pole kolem dnešní
Sokolovské ulice, dnešní zahrada
Hedvy, která byla velice krásná
a udržovaná, to všechno vlastnil
Flemmich. Jeho firma na látky,
kostelní brokáty a textilní tapety
přímo vzkvétala a pro své výrob-
ky měl velký odbyt. Za války pak
jeho firma vyráběla padákové
hedvábí i pružné bandáže pro
zdravotní potřeby.
Já jsem chtěl být elektrikářem, ale
nakonec jsem se vyučil tkalcov-
ským mistrem. Prošel jsem celou
řadou profesí, jednou jsem do-
konce dělal i hrobaře.
Na které předválečné i poválečné
osobnosti města Rýmařova rád
vzpomínáte a při jaké příležitosti
jste se s nimi setkal?
Těsně před válkou mi bylo šest
a po válce dvanáct let, ale přesto
si pamatuji některé významné 
osobnosti Rýmařova. Mezi ně ur-

Alfred Heinisch s manželkou a obraz jeho rodného domu na
Pivovarské ulici

S maminkou na Příkopech v mís-
tech, kde stála sodovkárna, na-
proti bydlel kominický mistr
Boese a vedle barvíř Ducháč
(r. 1939-1940)

Alfred Heinisch s křišťálovým
pohárem a vítězným družstvem
rýmařovských hasičů
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čitě patřil právě továrník Otto
Flemmich. Vyžadoval disciplínu
a pořádek. Do továrny, ve které
i bydlel, neměl přístup nikdo cizí.
Měl svůj les, byl myslivcem
a svobodným pánem, měl kuchař-
ku. Jednou šel po Pivovarské ulici
a já jsem v naší zahradě trhal třeš-
ně. Uviděl mě, ale nevěděl, ke ko-
mu patřím. Pak si to zjistil a zavo-
lal si moji maminku, která byla
z toho trochu rozrušená. Když už
si šéf volal k sobě své zaměstnan-
ce, tak to téměř vždycky byla
předzvěst nějakého průšvihu.
Nakonec zjistil, kdo jsem, a od té
doby jsem mu byl asi sympatický,
protože někdy, když maminka
měla odpolední, tak jsem podlezl
plot a mohl jít za ní. A když kolem
nás Flemmich procházel, tak dě-
lal, že mě nevidí.
Pak jsem ho viděl na konci války,
a to mi jej bylo líto, protože musel
na nádraží skládat dřevo z vagó-
nů. Kvůli Furmanovi, který byl
prvním poválečným starostou
a vedl po válce odsun Němců.
Dřív pracoval u Flemmichů 
v účtárně. Flemmichovi, který ne-
byl zvyklý fyzicky pracovat, práce
na nádraží podlomila zdraví.
Primář Boese se jej snažil po zdra-
votní stránce dát do pořádku, ale
bylo již pozdě. Zanedlouho poté
továrník Flemmich umřel. Je po-
chován na hřbitově v Malé Mo-
rávce, stejně jako primář Boese.
Ten měl ordinaci na náměstí a tam
i bydlel. Později se přestěhoval do
bytu vedle dřívější tiskárny, která
se nacházela poblíž dnešní
Jungmannovy ulice. Dodnes jsme
v kontaktu s rodinou primáře
Boeseho, která žije v Německu.
Jejich přáním bylo umístit jméno
pana primáře na náhrobní kámen
v Malé Morávce, což se také letos
podařilo.
Vzpomínám také na ředitele
Františka Vychodila. Všichni ně-
mečtí kluci jsme museli nastoupit
do české školy. Umístili nás ro-
vnou do třetí třídy. Neuměli jsme
ani slovo česky. Posadili nás do
posledních lavic, abychom neru-
šili české děti. Učitelka si s námi
nevěděla rady, tak nás po krátké
době přesunuli do čtvrté třídy, kde
byl dobrý učitel, jmenoval se
Honců. Byl i dobrý ochotník, hrá-
val divadlo v Mahenu a u něj jsme
se hodně naučili. Každá třída mě-
la kachlová kamna. Jednou, když
do nich školník přikládal, zapo-
mněl je dovřít. Když jsem po pře-
stávce utíkal do třídy, zavadil
jsem tepláky o dvířka a nechtě
jsem je vytrhnul. Pak přišel ředitel

Vychodil a vzpomínám, jak jsem
od něho dostal pořádnou „po ču-
ni“. Jinak jsme později byli dobří
přátelé, chodili jsme spolu na tu-
ristické vycházky, které vedl.
Také velmi rád vzpomínám na
Františka Vaňáka - faráře a pozdě-
ji arcibiskupa olomouckého, kte-
rého jsem pravidelně vídal, a ne-
jen proto, že jsem pracoval, jak
jsem se již zmínil, jako hrobař.
Pamatuji se také na řezníka
Sedláře, který měl provozovnu
proti Spitzerově palírně v Janovi-
cích. Život ukončil tím, že se za-
střelil jateční pistolí.
Jak se dotkl vaší rodiny konec
války?
Pamatuji si, že lidé na domech vy-
věšovali bílé vlajky. I na kostele
vlála bílá vlajka. V březnu přijela
do Rýmařova německá vojenská
jednotka pancerknacker - mladí
kluci ve věku 16-18 let, kteří na
frontě za pomoci pancéřové pěsti

likvidovali ze zákopů projíždějící
tanky. Když byla německá armá-
da na ústupu, objevil se v Rýma-
řově i generál Julian Scherner.
Generála jsem viděl na vlastní
oči. Když uviděl, že jsou na do-
mech bílé vlajky, vyslal asi pět
vojáků, aby obešli všechny domy.
Jejich nájemníci museli vlajky
sundat, v opačném případě by to
znamenalo, že se chce Rýmařov
vzdát bez boje. Tomu, kdo neupo-
slechl, bylo vyhrožováno smrtí.
Bylo spáleno i značné množství
knih z radnice, kde tenkrát praco-
vala jako tlumočnice dosud žijící
paní Elfrida Grossová.
Na Vysoké holi měla německá ar-
máda umístěné železniční dělo,
kterým ostřelovala postupující
ruská vojska. Kurzovní chata byla
tenkrát vojenská. Po jejich odcho-
du směrem na Šumperk nebo na
Olomouc, to už nevím, pak na ná-
městí zůstal stát rozbitý obrněný
transportér, před kterým byli za-

střeleni pro výstrahu dva rýma-
řovští občané Leiter a Hilscher.
Z této události se nedochovala
žádná fotografie.
Za pár dnů nato se odsunutí
Němci museli shromáždit na ná-
městí, napochodovali do Janovic,
kde jim pak byl odebrán zbytek
cenností, které u sebe měli. Pídil
jsem se, na základě čeho byli lidé
odsunuti, jestli to bylo podle
jmenného seznamu nebo na zá-
kladě jiného rozhodnutí. Někteří
byli odsunutí, jiní ne. Když k nám
přišel starosta Furman, řekl roz-
hodným tónem - odsun. Matka ho
znala a řekla - pane Furman, my
se přece známe, tak jak je to?...
Jenže on se o tom nechtěl vůbec
bavit, přikázal sbalit a připravit
k odsunu. Ovšem nějaký Langer -
disponent, který vedl výrobu
u Flemmichů, prohlásil, že bez
těch lidí, které odsunou, nemůže
výrobu ve Flemmichově továrně

zabezpečit, a tak jsme zůstali.
Sám Langer požádal později o vy-
stěhování a opravdu také odjel.
Když přišli Rusové, zabavili nám
čtyři krávy, jednu jsme si podle
vlastního výběru mohli nechat.
Všechen zabavený dobytek na-
hnali do ohrad nad dnešní závod
Hedva, kde byl na velkém pro-
stranství obrovský pracovní vo-
jenský tábor. Já s dalšími asi čtyř-
mi kluky jsem krávy pásl a dva-
krát denně jsme je museli hnát do
Harrachova k potůčku, aby se
mohli napít. Navečer jsme pak
měli za úkol sehnat ženské, které
by dobytek podojily. Na noc nás
pouštěli domů. Po čtrnácti dnech
nás Rusové propustili. Po skonče-
ní války jsme museli všichni mla-
dí kluci zaházet příkop, který byl
vykopán kolem celého Rýmařo-
va. Trvalo to asi tři týdny.
Jak na tom bylo poválečné země-
dělství v Rýmařově?
Rýmařov byl naprosto soběstačné

město v zemědělských produk-
tech kromě pěstování pšenice
a cukrovky. Pěstovalo se žito, 
oves, brambory a řepa. Krávy se
chovaly nejen pro maso, ale i na
mléko.
Lidé v Rýmařově vás znají jako
odborníka na výrobu klíčů
a opravy zámků. Jak jste se do-
stal k této profesi?
Syn se vyučil strojním zámeční-
kem, po vojně si dodělal maturitu,
potom pracoval pro opavskou fir-
mu Selnik a později se osamostat-
nil a založil svou firmu na výrobu
klíčů. A jelikož se mu zakrátko
naskytla příležitost podnikat v ji-
ném, lukrativnějším oboru, ale
nevěděl, jestli se podnikání 
osvědčí, a výrobu klíčů nechtěl 
opustit, tak mě požádal, jestli
bych si klíče nevzal pod sebe.
A tak se stalo, že klíče dělám pro
lidi doposud. Dnes náš syn 
s úsměvem říká: Tati, vydrž to
s těmi klíči do té doby, než půjdu
do důchodu.
Byl jste aktivním dobrovolným
hasičem a také jste hrál hokej.
Ve kterých letech to bylo?
S hasiči jsem začínal v roce 1952,
kdy jsem nastoupil do Hedvy, zá-
vod 1. Dokonce jsem obdržel stát-
ní vyznamenání Zasloužilý hasič.
Když jsme měli jet na soutěž, tak
jsme si vzali týden dovolené a ce-
lý ten týden jsme poctivě trénova-
li na závody. Pravidelně se jezdilo
do Karolínky a Hodonína, ale ne
za peníze, jak je tomu dnes. Byli
jsme velmi nadšení a chtěli jsme
vyhrát, což se nám většinou poda-
řilo. V 70. letech jsme měli
v Hedvě odborářskou soutěž
v ledním hokeji. Vždycky v sobo-
tu hrála proti sobě družstva barev-
ny, údržby, tkalcovny a generálky.
Jak vnímáte proměny našeho
města?
To všechno ukáže čas, i co se týče
konečné podoby rekonstruované-
ho náměstí. Líbí se mi například
zrekonstruované náměstí v Jese-
níku. Jsou tam dvě kašny, žádná
auta. Rýmařov se v posledních le-
tech také hodně změnil k lepšímu.
Ještě by zasloužila zrekonstruovat
budova bývalého hotelu Thiel,
kde je Nábytek Polách. Vnímám
proměny našeho města asi tak, že
se pracuje na několika místech
najednou, ale do zimy se nic ne-
stihne dokončit. Měli by udělat
jednu práci poctivě a dobře
a hlavně ji zdárně ukončit a pak
začít s další. Co se opravdu moc
povedlo, je nové školní hřiště
u základní školy na ulici 1. máje.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Dům na Nerudově ulici, ve kterém dřív Alfred Heinisch bydlel s ma-
minkou Fota: archiv A. Heinische
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Městská knihovna

Týden knihoven začal společným čtením
V pondûlí 30. záfií zaãal sedmnáct˘
roãník T̆ dne knihoven. Knihovny po
celé republice bûhem nûj nabízely
sv˘m náv‰tûvníkÛm zajímav˘ pro-
gram s cílem povzbudit upadající
ãtenáfiství, pfiiblíÏit autory knih ãte-
náfiskému publiku a také pfiipome-
nout svou úlohu vefiejného prostoru
pro setkávání nejen s literaturou.
Rýmařovská knihovna se tradič-
ně zaměřila především na dětské
čtenáře. V pondělí dopoledne
pozvala žáky základní školy na
společné čtení z knih pro děti

a mládež. Text si mohli malí čte-
náři tentokrát vybrat sami. Šta-
fetu odstartovali páťáci četbou
z detektivky Případ vraždící sle-
pice od Sandry Grimmové, třeťá-
ci si zvolili Začarovanou třídu
Ivony Březinové.
Schopnost číst, která se na prv-
ním stupni začíná, rozvíjí a zdo-
konaluje, je základní podmínkou
pro zvládnutí všech ostatních
předmětů. Bez soustředěného
čtení dítě nepronikne k informa-
cím, ochuzuje se ale taky o mož-

nost zažít dobrodružství s litera-
turou, které mu nevynahradí ani
televize, ani počítač, největší
konkurenti knížek.
To si učitelé i knihovníci uvědo-
mují velmi dobře, a snaží se pro-
to dětské čtenářství co nejvíc
podporovat, nejen během Týdne
knihoven. Knihovnice Petra Kli-
mentová účastníkům společného
čtení představila celoroční soutěž
Lovci perel, jejímž smyslem je
přilákat děti k pravidelné četbě.
S každou vypůjčenou a přečte-
nou knížkou-perlorodkou čtenář
uloví jednu perlu. Čím víc knížek
přečte, tím delší bude jeho ná-
hrdelník. Perlu navíc si může za-
sloužit tím, že k přečtenému pří-
běhu nakreslí obrázek. Soutěž
začala v Týdnu knihoven a potr-
vá až do června příštího roku.

Kromě ní se mohou děti zapojit
i do projektu Čtení pomáhá.
Princip je podobný - za každou
přečtenou knížku je čtenář od-
měněn, v tomto případě částkou
50 Kč. Tu si sice nemůže pone-
chat, může ji ale věnovat na dob-
ročinný účel podle vlastního vý-
běru, třeba na výcvik slepeckého
psa nebo na zdravotnické po-
můcky pro handicapované. Sez-
nam knížek, s nimiž lze pomá-
hat, zájemci najdou na stránkách
www.ctenipomaha.cz.
Týden knihoven v Rýmařově na-
bídl dětem kromě společné četby
také čtení autorské a scénické.
Pro všechny čtenáře bez rozdílu
věku byla vyhlášena čtenářská
amnestie, tedy odpuštění všech
upomínek, a možnost přihlásit se
do knihovny zdarma. ZN

Čtení pokaždé jinak v Týdnu knihoven
V T̆ dnu knihoven pfiipravily r˘ma-
fiovské knihovnice kromû kaÏdoroã-
ního spoleãného ãtení také dva pofia-
dy o ãetbû trochu jinak. Ve stfiedu se
Ïáci ãtvrt˘ch tfiíd základní ‰koly set-
kali s autorem knih pro dûti Janem
Sobotkou a ve ãtvrtek vystoupili
herci Slováckého divadla pfied tfieÈá-

ky se scénick˘m ãtením pohádek
Milo‰e Macourka.
Číst je možné na mnoho způsobů
- potichu sám sobě, nahlas něko-
mu, společně, ale třeba i divadel-
ně. Jak čte vlastní texty jejich 
autor, skutečný spisovatel, si moh-
li návštěvníci knihovny poslech-

nout ve středu v oddělení knih pro
děti a mládež. Žáci čtvrtého roční-
ku se tu setkali s olomouckým spi-
sovatelem Janem Sobotkou, auto-
rem aforismů, povídek, ale také
několika knížek pohádek.
Jan Sobotka, někdejší učitel a po-
sléze ředitel střední školy a kro-

mě jiného editor starší české lite-
ratury, posluchačům představil
dvě své pohádkové knížky o čer-
tu Pepiášovi (2005, 2008).
Humorné a jazykově hravé pří-
běhy hodného čerta, který byl
pro nedostatečnou zlobivost vy-
kázán z pekla, zasadil do městeč-

Rozectise.cz
Potřebujete rychle načer-
pat množství informací?
Zajímáte se o možnost

rychlého čtení?
Máme pro vás řešení!

V knihovně na vás čeká 
bezplatný základní on-line kurz

rychlého čtení.
Jenom na vás záleží, 

jak rychle budete postupovat 
i jak často přijdete trénovat.

Kurz je přístupný na všech
uživatelských počítačích

v knihovně.
Další informace o projektu 

můžete získat na:
http://www.rozectise.cz/

http://knihovna.rozectise.cz/1002
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ka Jičína, svého rodiště. Do něj
se Jan Sobotka vrací i jako spolu-
tvůrce programu známých po-
hádkových festivalů.
Kromě vyprávění o obou kníž-
kách a krátké ukázky v autoro-
vě podání se malí posluchači
dozvěděli, jak vlastně pohádko-
vá knížka vzniká, jak spisovatel
na textu pracuje nebo jakou 

úlohu v knize mají ilustrace.
Čtvrtý den Týdne knihoven patřil
další formě čtení - scénické. Her-
ci Slováckého divadla v Uher-
ském Hradišti David Vacke a Jiří
Hejcman v kinosále SVČ Rý-
mařov předvedli dětem ze třetích
tříd, že knížka se dá číst i diva-
delně. „S knížkou se dá hrát.
Z krátké pohádky je možné udělat jednoduché divadlo. Stačí k tomu

pár rekvizit,“ shrnul princip scé-
nického čtení David Vacke. Spo-
lečně s kolegy ze Slováckého di-
vadla připravil už několik podob-
ných pořadů, např. četbu z knížky
Čarodějnice od Roalda Dahla
(nedávno se uskutečnila i v Rý-
mařově) nebo z Pošťácké pohád-
ky Karla Čapka.
V Týdnu knihoven herci sehráli
pro třetí ročníky dvě rozpustilé
pohádky Miloše Macourka - Zu-
zanka a písmenka a Žlutá bunda
s pokaženým zipem. Jejich dětští
hrdinové se dostávají do nečeka-
ných situací a herecky oživení

vtahují čtenáře-posluchače do
autorovy poťouchlé fantazie,
v níž mohou písmena hladovět
a onemocnět nebo pokažený zip
uvěznit malého kluka v bundě.
Scénické čtení členů uherskohra-
dišťského souboru zaznamenalo
velký ohlas v knihovnách a ško-
lách po celé republice - nejen dí-
ky minimální náročnosti na scé-
nu, ale především tím, že vrací
do povědomí dětí zážitek z četby.
„Přál bych si, aby děti knížky ba-
vily ve všech formách. Umožňují
totiž vstoupit do světa, který jinak
nepoznají,“ dodal David Vacke. 

ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Říjnová výstava v muzeu: koláže a domácí poezie
VernisáÏ v sobotu 28. záfií zahájila
dvojí v˘stavu v Galerii Octopus r˘ma-
fiovského muzea. O v˘stavní prosto-
ry se v fiíjnu dûlí Hynek ·najdar
a Kamila H˘Ïová.

Octopus tentokrát do stejnojmen-
né galerie pozval dvojici zcela
svébytných autorů, rozdílných na-
tolik, že jim musel vymezit samo-
statný prostor a výstavu zahájit

dvojitou vernisáží. Ve velkém sá-
le představuje své surrealismem
ovlivněné koláže Hynek Šnajdar,
malý sál a plochu před ním zaují-
má kolekce maleb a pečených

grafik Kamily Hýžové. Spojení 
obou výstav vytváří kombinova-
ný mužsko-ženský náhled na
tvorbu, vycházející v obou přípa-
dech z jiných východisek, rozliš-
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né inspirace, ale přitom shodně
hravý a objevující kouzlo obyčej-
ných věcí.
Hynek Šnajdar (1960) pojmeno-
val výstavu podle jednoho ze
svých snových textů Rozšířené
vydání života. Beze zbytku ji na-
plňují koláže, jejichž tvorbě se
věnuje od 80. let. Koláž patří me-
zi výtvarné techniky rozvíjené 
avantgardními směry počátku 
20. století, mimo jiné surrealis-
mem, k němuž se Hynek Šnajdar
hlásí tvorbou výtvarnou i literár-
ní. Princip koláže coby náhod-
ných setkání zdánlivě nesouvise-
jících předmětů, vytvářejících no-
vou, imaginativní realitu, ale ob-
jevil sám už v dětství. „Tehdy mě
nesmírně přitahovalo prostředí
půdy (...). Staré váhy s železným
závažím černé barvy, dávno ne-
používané šedé plechové umyva-
dlo prokvetlé rzí, rozvrzaná po-
stel, z níž čouhala rezavá péra,
děsivě se vzdouvající pruhované
peřiny, z nichž na mnoha místech
vyhřezávalo peří, a jako vhodný
doplněk tohoto ‘nadpřirozeného’
panoptika zmuchlaná špinavá
prostěradla posetá černými skvr-
nami, jež důkladně zaměstnávaly
mou rozjitřenou fantazii,“ popi-
suje autor své dětské vzpomínky
na půdu v domě prarodičů.
Ve vlastní tvorbě koláží čerpá ne-
jen z podobných náhodných set-
kání, ale také ze snů, analogií
a vlastní představivosti. S nůžka-
mi, výstřižky, lepidlem a dětskou
hravostí sestavuje groteskní výje-

vy, provokativní i půvabné příbě-
hy neskutečných postav, fantómů
a přeludů, které prožívají svá je-
dinečná dobrodružství mimo pra-
vidla všedního světa. Jinde sesta-
vuje nové živočišné druhy, bizar-
ní návrhy dámských rób, zhmot-
ňuje osobní přízraky. Divák, kte-
rý na jeho hru přistoupí, se jimi
smí nechat okouzlit, pobavit nebo
ironicky poškádlit.
Kamila Hýžová (1978) vystavuje
v malém sále kolekci, kterou na-
zvala jednoduše Malba, a v před-
sálí ji doplňuje ukázkami pečené
grafiky. Obě série dokonale zapa-
dají do současné životní situace
autorky, obě odrážejí její život
v novém domě, každodenní běž-
né činnosti, kterým ale díky své
kreativitě dokáže vtisknout punc
uměleckého sdělení. Rozměrné
malby zachycují dům, který pro-
chází proměnou, rekonstrukcí.
Autorka je s ním v oboustranném
kontaktu, na jednu stranu jej sa-
ma proměňuje podle svého vku-
su, na druhou stranu zaznamená-
vá, jak na ni interiér domu a jeho
zákoutí působí. Nejde však
o přesný dokument, spíše o sub-
jektivní záznam, podtržený sytou
barevností a „zabydlený“ posta-
vami či jednotlivými předměty.
Pečenou grafikou, kterou Kamila
Hýžová instalovala v předsálí, do-
vedla svůj tvůrčí postup výtvarné-
ho zachycování běžného domácí-
ho života ke krajnosti. Vystavené
grafiky vznikly během skutečné-
ho pečení, jejich materiálem je

pečící papír, do nějž se otiskly
tvary ovoce a cukroví. „Banální
činnosti, jakou je pečení, dává té-
ma, pečící papír zviditelňuje a po-
vyšuje na dílo hodné vystavení,“
shrnula v úvodu vernisáže Mi-
chaela Čapková-Johnová. Celou

výstavu Kamily Hýžové charak-
terizuje jako „domácí poezii“
a přibližuje ji akčnímu umění, jež
je výrazem návratu umělců k in-
spiraci obyčejným životem.
Obě výstavy jsou v Galerii
Octopus otevřeny do 20. října. ZN

Chrámové (ne)ticho v Rýmařově / Tajemnica w obiektywie v Opoli
V˘stava fotografií církevních pamá-
tek R˘mafiovska a Opolského vojvod-
ství zamífiila z kaple V Lipkách
v R˘mafiovû do Muzea Wsi Opolskiej
w Opolu.
Od 25. července do 26. září 2013
si výstavu fotografií v kapli
V Lipkách prohlédlo přes 450

návštěvníků. Výstava vznikla
v rámci projektu „Hurá za kultu-
rou“, který byl spolufinancován
z fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Praděd a městem Rýma-
řovem. Iniciován a realizován
byl Městským muzeem Rýma-
řov ve spolupráci s Muzeem Wsi

Opolskiej w Opolu.
Výstavu Chrámové (ne)ticho
tvoří dvanáct snímků polských
památek, které na přelomu červ-
na a července nafotil Miloslav
Marek, a dvanáct fotografií čes-
kých památek, které svým ob-
jektivem zachytila Marta Sze-
werda. Oba fotografové se
„chrámovým (ne)tichem“ inspi-
rovali po svém, jejich fotografie
se od sebe podstatně liší. Snímky
Miloslava Marka většinou zo-
brazují celkový pohled na kostel
z exteriéru (kostel sv. Hedviky
Slezské v Bierdzanech) či po-
hled do lodi, na varhany (cister-
ciácký kostel a klášter v Jemiel-
nici, kostel sv. archanděla
Michaela v Michalicích). Marta
Szewerda se naopak soustředila
na detaily (kostel Panny Marie
Sněžné v Rudě), hledala nové
a zajímavé pohledy (pohled klí-
čovou dírou do hlavní lodi koste-

la Nejsvětější Trojice v Albrech-
ticích u Rýmařova) a nechala se
fascinovat zdobenými klenbami
(kaple V Lipkách, kostel sv.
Kateřiny ve Stránském). Divák
si tak uvědomí nejen různost po-
hledů na tutéž věc, ale hlavně
nesmírnou bohatost a krásu
chrámových památek kolem nás.
V sobotu 5. října byla výstava
převezena a instalována ve vý-
stavních prostorách budovy
Spichlerze z Grudyni Macej skan-
zenového Muzea Wsi Opolskiej
w Opolu. Na druhý den byla vý-
stava Tajemnica w obiektywie
v rámci celodenního řemeslného
festivalu otevřena slavnostní ver-
nisáží za účasti ředitele opolské-
ho muzea a pracovníků z Opole
i Rýmařova, kteří se na ní podíle-
li. Veřejnost si zde fotografie mů-
že prohlédnout do 30. listopadu
letošního roku. 

Petra Malá, Michal Vyhlídal
Foto: Petra Camfrlová
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

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

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

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

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

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 říjnu
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 18.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00
V pondělí a čtvrtek aerobik od 18.45 - 19.45

Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná
zahajuje nábor do plaveckého oddílu.

Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Krytý bazén Břidličná

Mýdlo s jelenem
Babička vlastně říkávala s jeleněm. Když
jsem to zaslechla, věděla jsem, že se chystá
velké prádlo. Pravidelně se opakující pohro-
ma a fuška.
Dnes nemůže domácnost fungovat bez auto-
matické pračky, dříve se žádná hospodyně
neobešla bez legendárního výrobku z roku
1891 - bez mýdla se znakem vzpínajícího se
jelena. Mýdlo se s úspěchem dočkalo třetího
tisíciletí. Vymyslel ho severočeský podnika-
tel německé národnosti Johann Schicht. Bývá
někdy označován za druhého Baťu. Je to tro-
chu nespravedlivé přirovnání, protože on me-
zinárodní úspěchy a vymoženosti pro svoje
zaměstnance měl už před první světovou vál-
kou, kdy zlínský král bot teprve začínal. Ve
firmě Schichta měli stejné podmínky Němci
i Češi, dokonce jeho němečtí úředníci museli

mimo jiné prokazovat znalost češtiny.
Otec Johanna měl pole a masný krám, ale ob-
jevil půvab mýdla. Ve zralém věku se vyučil
mydlářem a brzo dostal živnostenské oprávně-
ní. To se psal rok 1848. Podnikání se nerozjíž-
dělo snadno. Zpočátku to byl jen sklep v ro-
dinném domě nedaleko Liberce. Kupoval lev-
né suroviny a vyráběl kvalitní zboží. O zákaz-
níky neměl nouzi, výroba rostla a najednou šlo
o slušně zavedenou továrnu, kterou předal
svým čtyřem synům. Johann měl však organi-
zační talent a nové nápady. Třeba dostat pod-
nik blíž k železnici a lodní dopravě.
Bratři Schichtové rozšiřovali sortiment, by-
ly to tuky, svíčky, glycerin a další.
Vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, želez-
niční vlečku a pilu. Z firmy se stala legenda,
zaregistrovali si mýdlo s jelenem. Proč prá-

vě toto zvíře, zůstane navždy záhadou.
Před první světovou válkou společnost dodá-
vala výrobky tisícům stálých odběratelů po ce-
lé Evropě. To už pro ni pracovalo téměř čtyři
tisíce zaměstnanců, měli ordinaci, svého léka-
ře, sprchy, jídelnu, mateřskou školu, prostory
pro vzdělávání a volný čas, byty, lázně, kadeř-
nictví.
Čas běžel - válka, krize, rok 1945 - tehdy byl
podnik vyvlastněn a majitelé odešli do zahra-
ničí. Společnost dostala nové jméno: Severo-
české tukové závody, později Setuza. Chtěli
výrobu zrušit, ale výrobek se na přání zákazní-
ků znovu objevil na trhu.
Až tedy uvidíte na čistících výrobcích veselé-
ho jelínka ve skoku, věřte, že už tak skáče přes
120 let.
Takže: Perte, perte. Ale neperte se! Si

Z kapsáře tety Květy
Volby těsně za dveřmi! A přede dveřmi!

aneb Nově vzniklá strana „Liška Bystrouška“
Výběr z programu:
1. Daně budou platit pouze Kellner, Babiš,

Bakala, bohatí politici, hokejisti a kopálisti.
2. Za prázdné flašky od piva a vratné obaly

budou léky zdarma.
3. Založíme další zdravotní pojišťovny (ať

se zvýší zaměstnanost).
4. Vysoké školy budou platit studentům za

výdrž.
5. Dálnice navrhneme a dál nic. Silnice pře-

jmenujeme na samajama.
6. Vlakem budeme cestovat zdarma.

7. Pracovní doba se bude řídit subjektivním
pocitem, jestli tam nejsem moc dlouho.

8. V každé kuchyni bude tlačítko, které
kdykoliv naservíruje pečené kuřátko
a v koupelně výčep zdarma.

9. Odchod do důchodu bude stanoven na 
45 let (předčasný 38 let).

10. Podepíšu dohodu, že se dohodneme.
Naše heslo: Dejte nám svůj hlas a čtyři roky
mlčte! 

Strana Lišky Bystroušky
Si
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Každý z nás určitě prošel úskalím výuky cizí-
ho jazyka, obavami ze své výslovnosti, z ko-
molení slov, nesprávně zvoleného výrazu.
Obávali jsme se ve vyučování, kolik slovíček
a co z gramatiky neumíme. S tímto nemá žád-
ný problém pan Kaplan, žák Večerní školy pro
dospělé, kde se cizímu jazyku učí ti, kteří
chtějí získat občanství a musí složit jazykovou
zkoušku.
Pan Kaplan školu miluje, nikdy nezapomene
přijít, neschovává se za zády spolužáků a jeho
aktivita způsobuje občasné noční můry pana
profesora Parkhilla. Ve třídě jsou žáci z růz-
ných, především evropských zemí, kteří se
potýkají s angličtinou - v překladu samozřej-
mě s češtinou. Nejen pan Kaplan, ale i ostatní
dokáží cizí jazyk zcela „zauzlovat“. Překlad
Antonína Přidala navazuje na prvotní překlad
Pavla Eisnera, oběma se podařilo v jazyko-
vém chaosu třídy v podstatě vzdát hold české-
mu jazyku, jeho barvitosti a rozmanitosti.
Samotnou knihu lze po prvním přečtení pou-
ze odložit na noční stolek a kdykoliv otevřít
na kterékoliv stránce a bavit se jazykovými
hříchy pana H*y*m*a*n*a K*a*p*l*a*n*a.
Takto nadepisuje a podepisuje (ovšem vyve-
deno barevnými pastelkami) svá jazyková dí-
la.
Výuka ve třídě je poněkud volnější, obsahuje
vysvětlování pojmů, doplněné objasněním
gramatiky a používáním v běžném životě, za-
jímavé jsou hodiny „volných dotázků“, kdy se
každý může na cokoliv zeptat a vyučující se
snaží vysvětlovat, ovšem občas narazí na slo-
víčko, které zamotá hlavu i jemu samému.

Domácí úkoly opravují společně, tvůrci chyb
se stydí, ne však pan Kaplan, ten chyby vždy
využije ve svůj prospěch a k porážce kritiků.
Asi si pamatujeme spoustu filmových hlášek,
ovšem výroky pana Kaplana - třeba stupňová-
ní zlý, horší, průsr, časování umžít, umžel, fu-
nus, motýli v jeho provedení jsou motokárek
vanilkový, babička baví oko nebo nezapome-
nutelné jedna vlaštovka jaro nepodělá - stojí
rovněž za zapamatování.
Pan Kaplan nemá problém skloňovat nesklon-
né jméno, třeba Tahiti: z té Hity, k tý Hity, na
tu Hity atd. Zatmění slunce způsobilo vyuču-
jícímu cvičení výslovnosti „strč prst skrz
krk“, po pokusech jiných žáků pan Kaplan za-
hlásil: „Simpanprésor, já bych rači žek - dej
ukazovák do kerka!“
Malá ukázka z knihy: domácí úkol - odpověď
na inzerát, kterou napsal Hyman Kaplan:

Adr.
Schr. 701
Večerní zprávodaj
New York

Vážená schr.!
Jednoukrát byl Hyman Kaplan doma a cítil
pod psy. On myslel: Kam svět pěje? Nikdo
ščasnej, každej nervi v kyblech, žijeme na sob-
ce.
Jak člověk může dojít klid? ptal Hyman
Kaplan. Jak může uteknout z toho čunglu?
Kde má díru ven? Nikde.
Nikde? Stop, Hyman Kaplan! Ty podívej ko-
lem. Ty čti na tvoje 2 oči co je v novinách.

Senzáční inzerát. Co píše? Píše toto.
„Hledáme muže, který má nápady, inic., org.
schop., zkuš. s řízením. Plat prvotř. Schr.
701.“

Fájn. Schr. 701! Uš nehledej! Já jsem ten muš.
1.“Nápady“. Mám fůru.
2.“Inic.“. Moje inic. sou H. K.
3.“Org. schop.“ Orgány mám schopný šecky.
4.“Zkuš. s řízením“. Nemám - ale udělám ři-
dičák.
Zdr. sr.
H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N

Že pan profesor Parkhill měl neskutečnou vý-
drž při snaze naučit pana Kaplana nový jazyk,
je zřejmé, ale na závěr se mu dostalo odměny
- osobní sdělení pana Kaplana:

Vážený p. prof.!
Dneska jsem s vámi nesouhlasil. Přesto jste
nejlepší učitel. Když nenaučim od vás, nenau-
čim od nikoho!
Hyman Kaplan (autoručně)

p.s. Ať je vám eumoiricky.

Chybí vám hvězdičky u Kaplanova jména?
Jistě, ale byly jinde - u jména pana profesora
P*A*R*K*H*I*L*L*A. A ten se při této poc-
tě prostě začal cítit eumoiricky.

ROSTEN, Leo. Pan Kaplan má třídu stále
rád. 1. vydání. Praha: Odeon, 1987. 338 s.

Věra Tomanová
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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 redakce:
Rýmařovský hori-
zont, Okružní 10,
795 01 Rýmařov ne-
bo je můžete vhodit
do redakční schrán-
ky.
Poslední soutěžní
kupon č. 15 s foto-
grafií vyjde v RH 
č. 22/2013 v pátek
6. prosince. Kupóny
můžete zasílat jed-
notlivě nebo všech-
ny najednou do uzá-
věrky 12. prosince.
Jména výherců bu-

dou uveřejněna v posledním řádném vydání Rýmařovského horizon-
tu (24/2013), které vyjde 20. prosince 2013. Hodně štěstí v soutěži
přeje redakce RH!

Soutěž připravili JiKo a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 11

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

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

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

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

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

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

✃

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013

Můj šálek čaje

Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu stále rád
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Organizace a spolky

Občanské sdružení Stránské pořádá
v sobotu 12. října od 15 hodin

v Nedělní škole řemesel ve Stránském

Kaštánkohraní

Přijeďte si k nám užít odpoledne
plné podzimních her a soutěží.

Budeme tvořit originální podzimní dekorace.
K vidění a pohlazení jsou připravení:

koně, kráva, ovce, berani a pes.
Nachystáno bude ohniště pro pečení brambor

v popelu a opékání špekáčků.
V případě nepříznivého počasí zalezeme za pec

a tvořit budeme ve vnitřních prostorách
(uvaříme čaj i grog).

Těšíme se na vás
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Bendels Hansfriedl, siln˘ muÏ
Také on byl ãesk˘m Nûmcem,
narozen v Jürgswalde, svobod-
n˘ se usadil v Harrachovû. V lé-
tû vykonával rÛzné práce jako
nádeník a v zimû zhotovoval
tkalcovské stavy.
Kupfiíkladu vozil obyvatelÛm
vesnice hnojivo na pole, k ãe-
muÏ si vyrobil vlastní vozík, po-
hnojil polní plodiny, vymlátil je
sv˘m okovan˘m cepem a vyko-
nával je‰tû rozliãné tûÏké práce.
V‰echno zvládl sám.
Kdo ho v‰ak pfiijal do sluÏby,
musel se hojnû zásobit stravou!
K snídani obyãejnû snûdl pln˘
hrnec brambor s velkou mísou
plnou husté polévky a k tomu
bochník chleba; k obûdu mûl
opût mísu polévky, poté jako
„základ“ ze dvou mejtníkÛ1 jeã-
né mouky tzv. „Schlesgen“2 ne-
bo „Kolcheln“ (noky z mouky)
a na „zasycení“ bochník chle-
ba. Veãefiel totéÏ, co snídal. Pfii
této stravû v‰ak vykonal práci
za tfii aÏ ãtyfii osoby.
Jednou byl v Hüttenwaldu3 na
cestû velk˘ kámen, kter˘ bylo
nutné vyjmout ze zemû a od-
stranit. Tohoto úkolu se zhostil
Bendel, museli mu v‰ak pomo-
ci mladí silní lidé s pákami, aby
vyzvedli kámen z jámy.
U kamene se se‰la polovina
vesnice. KdyÏ Bendel podkopal
a pákami podloÏil ten kus skály,
pravil ke sv˘m pomocníkÛm:
„AÏ zvolám - hulu - ihned se
chopte pák a vyzvednûte ká-

men; dejte v‰ak pozor, aby se
vám nic nestalo!“
Koneãnû se z jámy ozvalo:
„Hulu!“
Pomocníci se smíchem zabrali
a kámen byl venku; pfiece se
v‰ak na‰el jeden, kter˘ si pfii-
skfiípl prst. Bendel v‰ak fiekl:
„¤íkal jsem vám, Ïe máte dávat
pozor!“ - -
Od té doby se mu pfiezdívalo
„Hulu“.
Jednoho dne pfii‰el siln˘
Bendel s mnoha mûfiicemi zrna
na vozíku z venkova; byl zrov-
na veãer a svítil mûsíc.
MládeÏ z vesnice se právû pro-
cházela, kdyÏ potkala Bendela.
Jeden z tûch bujn˘ch mlad˘ch
lidí zakfiiãel: „Hulu“! - -
Silák opatrnû poloÏil vozík na
zem, otoãil se k mládeÏi a pra-
vil: „S vámi, hlupáci, by se mûly
dûravé cesty spravovat. Vût‰í
ceny nemáte!“ - jinak nefiekl nic
a dobromyslnû pokraãoval
v cestû.

Behndl z RÛÏové
Tento vzor lakomce byl údajnû
pfiíbuzn˘ jiÏ zmínûného Hans-
friedla. Vlastnil v RÛÏové, kte-
rou nechala vystavût hrabûnka
RÛÏena Harrachová, dfievûn˘
dÛm vãetnû pozemkÛ a byl
svobodn˘.
Tento Behndl mûl punãochu
plnou dukátÛ a nedopfiál si ani
fiídkou polévku, pfiiãemÏ si mys-
lel, Ïe by ho pfii‰la pfiíli‰ draho,
tfiebaÏe by byla pfiipravena

s ãesnekem a samozfiejmû by
byla velmi dobrá!
Tady se musíme zastavit a po-
znamenat, Ïe v oné dobû byl
dvougro‰ov˘ chleba velk˘ jako
‰kopek, a pfiesto se tento star˘
chlap ani nedotkl své punão-
chy plné dukátÛ, aby se dosyta
najedl ãesneãky! -
To Hansfriedl byl jin˘ ãlovûk,
ten snûdl v‰echno, co mûl!
Goethe fiíká: „I tito podivíni mu-
sí existovat!“ Co se t˘ãe dukátÛ,
vypráví se o zpÛsobu, jak˘m je
lakomec Behndl získal, toto:
On a jist˘ Lorenz z Janovic
(o nûm se zmíním pozdûji), oba
zdatní, silní muÏi, zrovna ‰li do
Moravského Berouna a Dvor-
cÛ, aby naverbovali mladé mu-
Ïe. Právû v té dobû obsadil pol-
ní mar‰ál Laudon Olomouc.
Její pevnost obléhal Fridrich
Velik˘, jenÏ tím byl odfiíznut od
posil, pfiiãemÏ také pruská vá-
leãná pokladna se dostala do
ztráty. Tento manévr se udál
mezi Moravsk˘m Berounem
a Dvorci.
Sem se tedy odváÏili Behndl
s Lorenzem a nalezli mû‰eãek,
kter˘ byl velmi tûÏk˘, aãkoli na
nûm bylo napsáno ‰afrán. Po
otevfiení v‰ak ke svému radost-
nému pfiekvapení zjistili, Ïe jsou
uvnitfi samé dukáty. Rozdûlili si
je mezi sebou.
Lorenz jako tkadlec pouÏil pení-
ze pro obchod. Koupil si dÛm
poblíÏ slévárny, dnes naz˘van˘
Demus, ale Behndl si ponechal

„ãervené li‰ky“ pro radost.
Uschoval je v punão‰e a poãítal
je ãasto do noci.
Tu se jednou pfiihodilo, Ïe ‰li
mladí lidé na procházku, mÛj
otec byl také u toho, a v‰imli si
skulinami zavfien˘ch okenic
Behndlova domu, Ïe se za nimi
mihotá svûtlo. Vytu‰ili, Ïe se
star˘ Behndl asi opût zab˘vá
svou oblíbenou ãinností.
Veselá spoleãnost se ti‰e pfiiplí-
Ïila aÏ k domu a nahlédla ‰tûr-
binami okenic dovnitfi. V tom 
okamÏiku spatfiili stÛl cel˘ posá-
zen˘ dukáty, které Behndl vylo-
Ïil v fiadû vedle sebe a pfii louãi
zrovna spokojenû pozoroval.
Náhle slídilové zaãali bít pûstmi
na okenice a poÏadovali, aby
vydal peníze. Tu Behndl odho-
dil louã stranou, padl na stÛl
a zakryl sv˘m tûlem peníze, aby
je ochránil pfied pfiípadn˘m lu-
piãem.
Tímto zpÛsobem si mládeÏ ãas-
to tropila legraci z lakomého
Behndla. Také on si nikdy pe-
nûz neuÏil, kromû radosti z to-
ho, jak si je ãasto, moÏná den-
nû prohlíÏel, coÏ byla pastva
pro jeho oãi.
Pfiece v‰ak se pozdûji peníze
dostaly do takov˘ch rukou, kte-
ré vûdûly, jak je pouÏít, totiÏ do
rukou starého Franze Parsche
z R˘mafiova. Ten si vzal Sophii
Beckovou z Janovic, jeÏ k tûm-
to penûzÛm pfiidala je‰tû 
8000 zlat˘ch.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

Poznámky:
1 Mejtník = 3,84 litru
2 Schlesgen = ‰ulánky
3 „Hutní les“ v sousedství Harrachova

Akce hradu Sovince
12. - 13. října - Co ukrývají hradní sklepy

Netradiční prohlídky hradních sklepů a opojná vůně rybízového vína, bylinek a čajů 
při netradičních prohlídkách hradních sklepů

Doprovodný šermířsko-divadelní program skupiny Conducti
Trasa vedená do mimořádně zpřístupněné hradní kuchyně

Točitá schodiště návštěvníky zavedou okolo skřetů a vlkodlaků do mučírny
Stánkový prodej řemeslných výrobků a upomínkových předmětů

Neomezený pohyb po hradě včetně vyhlídkové věže
Po oba dva dny otevřeno 9.10 - 18.00

26. - 27. října
Hofmistrova závěť

Prohlídky 
při sokolnických 

lovech
Nejúspěšnější scénky 

a slavnostní 
závěr sezóny
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Putovní poháry a květiny pro mladé rýmařovské běžce
Běžcům na lyžích začala již
v srpnu závodní sezóna přespol-
ních běhů. Jedním z jejích vrcho-
lů byl tradiční a prestižní memo-
riál 2. míle Josefa Odložila. Už
podvacáté se konal v Dětřichově

u Jeseníku a rýmařovští závodní-
ci nechyběli v soubojích o nej-
vyšší příčky.
Za deštivého a blátivého počasí
se v sobotu 14. září běhalo na
3,5kilometrovém okruhu s nároč-

ným úvodním stoupáním, v němž
se často hned po startu rozhoduje
o tom, kdo bude v dlouhé cílové
rovině bojovat o místa na stup-
ních vítězů.
Ski klub RD Rýmařov reprezen-
tovalo sedm běžců a trenérů. Tři
z nich si domů přivezli zlaté me-
daile a putovní poháry. Pro cenné
a ceněné vítězství si doběhla
mladší žačka Karolína Ryšková.
Ta zvítězila s vysokým náskokem
jedné a půl minuty před závodni-
cemi z domácího Fenix Ski
Teamu Jeseník. Ač vzrůstem nej-
menší, Karolína soupeřkám jed-
noznačně ukázala, že běhat a bo-
jovat o vítězství opravdu umí.
Dokázala to mimo jiné už úspě-
chy v celorepublikové soutěži 
OVOV, kterou zaštiťují olympijští
šampioni Robert Změlík a Ro-
man Šebrle.
Zlaté medaile se po vyhlášení ví-
tězů houpaly na krku i Ladě Pře-
cechtělové a Marku Sedláčkovi.

Oba si pohlídali své výkony v do-
rosteneckých kategoriích, a nej-
méně na rok se tak mohou chlubit
i putovními poháry ze závodu,
který připomíná jméno zesnulého
československého olympionika
a manžela Věry Čáslavské Josefa
Odložila.
Nejvyšší příčky na stupních vítě-
zů ovšem nebyly jedinými úspě-
chy běžců rýmařovského Ski klu-
bu. Petr Andrýsek v konkurenci
rychlých jesenických starších žá-
ků uhájil bronzovou pozici. Třetí
doběhl v kategorii mužů na dva
okruhy i Štěpán Sedláček. Do
třicetičlenného startovního pole
mužů se postavil i trenér Rosti-
slav Sedláček, který ve výbor-
ném čase pod 30 minut vydřel
druhé místo v kategorii nad 
50 let. Těsně pod stupni vítězů
tak skončila jen předžačka Rena-
ta Andrýsková, která si spravila
chuť alespoň sladkou odměnou
v cíli závodu. Štěpán Sedláček

Rýmařovští autokrosaři ukončili závodní sezónu
V sobotu 28. září se konal finálo-
vý závod seriálu Auto Lašák
Hyundai Cup Rýmařov 2013. Na
start závodu se postavilo patnáct
aut ve dvou divizích. Zatímco
v divizi D1 bylo o vítězi a dalších

místech rozhodnuto již před po-
sledním závodem, v divizi D2
rozhodla o pořadí až finálová jíz-
da. Dva adepti na celkové vítěz-
ství předvedli skvělé výkony.
Z duelu vyšel nakonec vítězně rý-
mařovský jezdec Miroslav Šuba.
Jeho největší rival, ale zároveň
kamarád, Ondřej Lalák z Krnova,
finálovou jízdu dokončil pod me-
dailovými pozicemi. Poděková-
ní za sponzorství tohoto závodu
patří hotelu Praděd a Michalu
Hámovi.
V pátek 4. října se konalo v jano-
vické restauraci Karolína slav-
nostní vyhlášení výsledků seriálu
Auto Lašák Hyundai Cup Rýma-
řov 2013. Slavnostního večera se
zúčastnil zastupitel Rýmařova
Alfred Heinisch, který vítězům

předal ceny. V úvodu večera pro-
motér závodů Jan Dohnal podě-
koval generálnímu sponzorovi,
firmě Auto Lašák Hyundai Rý-
mařov, za krásné ceny pro vítěze.
Velké díky vyslovil také Jiřímu
Křistkovi, který věnoval věcné
dary pro vítěze seriálu, dále Jiří-
mu Rotterovi a Miroslavu Šubovi,
bez kterých by se závody v Rý-
mařově nemohly uskutečnit.
V děkovné řeči Jan Dohnal zmínil
také Miroslava Šišku, Moniku
Šubovou, Lukáše Hnáta, Pavla
Kolomazníka a fotografa Mirosla-
va Škodu, jehož fotografie ze zá-
vodů zájemci najdou na webové
stránce závodu auto-hobby-cross-
rymarov.blog.cz.
Promotér závodu touto cestou dě-
kuje všem sponzorům, kteří letoš-

ní sezónu v jednotlivých závodech
podpořili. Sezóna byla ukončena
o jeden závod kratší z důvodu vo-
leb a nejistého počasí v říjnu.
Vyloučen ovšem není ještě jeden
volný závod a v zimních měsících
volný závod na sněhu. Vše bude
záležet na počasí, jako eventualita
se jeví i závod v motoskijöringu.
V září se organizátor závodů Jan
Dohnal dožil 60 let. Pořadatelský
tým a jezdci mu popřáli hodně
zdraví a elánu do dalších činnosti.
V příští sezóně by se opět mohla
otevřít divize open, ve které jsou
povoleny jakékoliv úpravy na zá-
vodních speciálech včetně takzva-
ného samosvoru. Organizátoři
i jezdci děkují všem věrným divá-
kům za přízeň a těší se na další zá-
vodní sezonu. JiKo

Sport

Usměvavá Karolína Ryšková v cíli závodu 2. míle Josefa Odložila
Foto: archiv Fenix Ski Teamu Jeseník

Účastníci posledního závodu Auto Lašák Hyundai Cupu Rýmařov 2013

Zleva nejstarší závodník Jiří
Křistek a promotér Jan Dohnal

Vítězové obou divizí na slavnostním ukončení sezóny
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Drtivá porážka Města Albrechtic
V sobotu 28. září přivítala domácí Jiskra na své půdě tým FK Avízo
Město Albrechtice. Už od úvodního hvizdu rozhodčího si naši hráči
vytvářeli mnoho šancí, ale ujala se až ta v 18. minutě. Kováč utekl
soupeři po levé straně hřiště, nacentroval míč na dobíhajícího Vaněrka
a ten chladnokrevně zakončil. Soupeř zahrozil hned ve 20. minutě,
když zahrával přímý kop z hranice šestnáctky. Tvrdou a přesnou stře-
lu však gólman Kubját vytěsnil na roh. Ve 28. minutě opět po levé
straně utekl Vaněrek, nahrál našemu kapitánu Burešovi a ten zvýšil na
2:0 pro domácí. Tak skončil i první poločas. Ve druhé půli si vytvářel
šance i soupeř a jednu z nich využil. Po střele zpoza šestnáctky tečo-
val míč náš obránce a gólman už nemohl reagovat. Stav 2:1. V 71. mi-
nutě dodal klid domácím opět Vaněrek, který se po závaru před brá-
nou zorientoval nejlépe a zvýšil na konečných 3:1 pro Rýmařov.
Sestava: Kubját - Raušer, Zifčák, Jan Kopeček, Sedlář (77’ Sacký),
Hleba, Bureš, Vajdík, Kováč, Tomeček, Vaněrek.

V neděli 6. října zavítala dorostenecká Jiskra Rýmařov do Polanky za
dalším mistrovským utkáním krajské soutěže. Domácí Polanka byla
od začátku nepříjemným soupeřem a naše hráče k ničemu moc ne-
pouštěla. Padly sice dva góly z naší strany, ale nebyly uznány pro of-
sajd a poté pro faul na brankáře. Regulérní gól padl až ve 41. minu-
tě, když náš Tomeček zahrál roh na hlavu Bureše a ten zasáhl bran-
ku. V druhé půli nechali domácí třikrát vyniknout v bráně našeho
Kubjáta, který je přiváděl k šílenství a Rýmařovu zachraňoval těsné
vedení. V 90. minutě zvýšil kapitán Bureš na konečný stav 0:2 pro
Rýmařov.
Sestava: Kubját - Kopeček Pavel (59’ Raušer), Kopeček Jan, Sedlář
(67’ Sacký), Kováč, Hleba (82’ Seifert), Lesák, Bureš, Vajdík,
Vaněrek, Tomeček. Trenéři: Durna, Kudlák.
V sobotu 12. října ve 12:30 přivítá Jiskra tým z Vrbna pod Pradědem. 

Tomáš Durna

Desetibojaři pokřtili nový atletický ovál
Dvěma úvodními disciplínami od-
startoval Rýmařovský desetiboj,
který již nadepsal svou 38. kapito-
lu. První z nich - turistika - se ko-
nala v rámci Rýmařovské padesát-
ky. Hojná účast na této mimořádně
vydařené akci, co se týká počasí
i dobře zvolených tras, byla přísli-
bem, že řady desetibojařů budou 
obohaceny o nové adepty. To po-
tvrdila i druhá disciplína, ke které
se desetibojaři sešli první říjnový
pátek. Byl jí běh na 1000, resp. 600
m. Atletický ovál, o němž deseti-
bojaři dlouhou dobu snili, se stal
v letošním roce realitou, a tak pro-
běhl jeho slavnostní křest.
Po náležitém rozcvičení nastoupili

na 150metrový okruh muži kate-
gorie C, které čekalo 600 m. Od
začátku udávali tempo Jaroslav
Hofman a Ivo Volek. Brzy po star-
tu si vypracovali mírný náskok
před ostatními. V cíli měl více sil
Ivo Volek a přespurtoval Jaroslava
Hofmana. Jako třetí doběhl
Jaroslav Lachnit.
Poté se na stejné trati představily
ženy kategorie B. Jejich řady se
rozrostly o nové tváře, které uká-
zaly, že letošní boje o stupně vítě-
zů naberou na dramatičnosti.
Nejlépe zvládla celou trať Hana
Janulíková, která nechala za zády
druhou Evu Grenarovou a třetí
Markétu Míčkovou. Ta ještě mu-

sela před cílem odrážet útok fini-
šující Aleny Jurášové.
Ženy kategorie A čekala trať v dél-
ce 1000 m. Stylem start - cíl závod
nejlépe absolvovala Andrea
Továrková. Druhé místo obsadila
Eva Holubová a třetí si zajistila
Petra Dobrevová.
V kategorii mužů A stanulo na
startu dvanáct závodníků. Od star-
tu se držela v popředí trojice běž-
ců Tomáš Gromus, Jan Hnilo a Ivo
Soviš. Ve stejném pořadí protrhli
i pomyslnou cílovou pásku.
Závěr patřil mužům kategorie B.
Zde si nejlépe vedl Aleš Bodlák.
Druhý skončil Josef Svedoník
a třetí místo uhájil „o prsa“ Jiří
Štanglica před Karlem Stržínkem.

Běh na 1000, resp. 600 m byl po-
slední venkovní disciplínou před
nastávající zimou. Na řadě je střel-
ba ze vzduchovky - uskuteční se
23. listopadu od 8 hodin v těloc-
vičně ZŠ Rýmařov na Jelínkově 
ulici. Pro ty, kteří ještě nezačali
a chtějí být klasifikováni v celko-
vém pořadí, je to předposlední
šance se zapojit - počítá se sedm
nejlepších disciplín.
Přijďte mezi nás - Rýmařovský de-
setiboj není o super výkonech a ri-
valitě. Rýmařovský desetiboj je
o vůli něco dělat, nesedět doma,
zkusit, co ještě zvládnu, popřípadě
se odměnit posezením s dobrou
partou v hospůdce. 

Alena Jurášová

Fota: Adéla Macková

Fota: archiv Rýmařovského desetiboje
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O posledním víkendu v září se
mladí sportovci z Břidličné,
Rýmařova, Moravského Berou-
na a Vrbna pod Pradědem sešli
na lesním běhu lyžařů v Břidlič-
né. Slunečné sobotní dopoledne
dodalo závodnímu klání příjem-
nou atmosféru. Lyžaři Ski klubu

RD Rýmařov si vedli výborně,
obsadili přední místa, což potvr-
dilo jejich připravenost na zimní
sezónu 2013/2014. Jejich umís-
tění je odměnou za skvělou prá-
ci trenérů při přípravě svých svě-
řenců.
Dalšího, tentokrát krajského zá-

vodu se 5. října zúčastnilo
v krásném prostředí nad skokan-
ským můstkem ve Frenštátě pod
Radhoštěm již jen pár vybraných
závodníků z oddílu, kterým gra-
tulujeme ke skvělým výsledkům,
neboť k medailovým umístěním
nebylo daleko: Ondřej Baslar 

(1. místo), Lada Přecechtělová
(3. místo), Týna Baslarová 
(4. místo), Karolína Ryšková 
(4. místo), Petr Andrýsek 
(4. místo), Natálie Struhárová 
(5. místo), Renáta Andrýsková,
Lucie Ondráková, Michal
Hajzner. Ladislav Baslar

Lesní běh lyžařů v Břidličné a krajský závod ve Frenštátě

MIX ZUMBY
a posilování s Marikou

kaÏdé úter˘ od 18 hodin

Tûlocviãna Z· pod kostelem
Tû‰í se na vás

Marika Pechová
Tel.: 777 828 600
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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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