
vyšlo 6. 12. 2013čís lo  22/2013 cena 15 Kč

Projekt Kulturní stezkou pohraniãí 
pokraãoval dnem seniorÛ a zdraví

Lesy âeské republiky vûnovaly dûtem 
hfii‰tû s prolézaãkami

Ve Stránském vyrábûli ozdoby 
pro advent a vánoãní svátky

Nová cyklostezka z R˘mafiova 
do Ondfiejova je v provozu

Bedfiich RoÏÀák, r˘mafiovská 
motokrosová legenda, ukonãil kariéru  

ročník XV.
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Velký zájem měla veřejnost o měření energetických drah přístrojem
Supertronic ...a orientální tanečnice Neila ze SVČ Rýmařov

Na jevišti se vystřídaly dívky ze Studia Sport a zdraví... 

Kosmetické firmy zase poradily, jak správně pečovat o pleť

V malém sále SVČ se vystřídaly dechové orchestry, na snímku je ozi-
mecký orchestr Deta

V kulturním programu vystoupili mimo jiné klienti Buřinky Rýmařov
a žáci MŠ Jelínkova 3

Nabídku služeb prezentovala Diakonie ČCE, středisko Rýmařov

Vystavovatelé nabídli měření tlaku, tuku v těle a BMI i pomůcky pro
handicapované

Rady a informace poskytla i Slezská diakonie Krnov

4. veletrh zdraví a sociálních sluÏeb
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Projekt Kulturalnym szlakiem pogranicza - Kulturní stezkou pohraničí
pokračoval Dnem seniorů a veletrhem zdraví a sociálních služeb

Na poslední sobotní listopadové do-
poledne pfiipravilo mûsto R˘mafiov
ve spolupráci se Stfiediskem volné-
ho ãasu Den seniorÛ spojen˘ se 
4. roãníkem Veletrhu zdraví a soci-
álních sluÏeb.
Návštěvníci měli možnost využít
tradiční nabídky produktů či slu-
žeb jedenadvaceti vystavovatelů
a různých organizací, mezi nej-
vyhledávanější však patřilo mě-
ření krevního tlaku, tuku v těle,
stanovení BMI či diagnostika 
energetických drah přístrojem

Supertronic. Kromě již zmíněné
nabídky byly k dispozici odbor-
né informace sociálně právní po-
radny, rodinné a manželské po-
radny, zdravotních pojišťoven
a dalších organizací. Veletrh
zdraví provázel kulturní pro-
gram ve velkém a malém sále
Střediska volného času, kterému
dominoval koncert dechových
hudeb, v rámci něhož se předsta-

vil Ozimecký dechový orchestr
pod vedením Zygmunta Anto-
sika, rýmařovská Talianka a de-
chový orchestr Rudy Heisiga.
Svá vystoupení předvedly také
děti z mateřských škol na
Jelínkově a Revoluční ulici, ta-
neční obor Základní umělecké
školy Rýmařov, klienti Společ-
nosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením v ČR, o. s., soci-

álně terapeutická dílna Buřinka
Rýmařov, dívky ze Studia Sport
a zdraví a taneční skupina Neila
SVČ Rýmařov. Přítomní měli
možnost ochutnat občerstvení -
výrobky zdravé výživy i skvělé
cukrářské výrobky, které připra-
vili žáci oboru kuchař-číšník
Gymnázia a Střední odborné
školy Rýmařov. V samotném zá-
věru pořadatelé vylosovali něko-
lik šťastlivců, kteří získali věcné
dárky. 

JiKo

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívá se v nejapné písni jinak schopných
autorů. Proč se právě toto dílko, pravidelně řazené mezi vánoční písně,
v naší zemi tak ujalo, je nabíledni. Většina rodin se se způsobem proží-
vání tohoto křesťanského svátku navždy zcela ztotožnila: jde přece o ve-
čer, kdy se sejdou všichni členové rodiny, podpálí byt prskavkami, na-
krmí kočku vánočkou od tetičky, sami si nacpou břicha kaprem a bram-
borovým salátem a odvalí se k televizoru nebo na pohotovost s kostí za-
píchnutou v krku. To letos mocně podporují i televizní reklamy - oblí-
bila jsem si zejména tu, kde nás obchodní řetězec přesvědčuje, že když
nebude čerstvý sníh, tak to nevadí, hlavně že je čerstvé jídlo.
Lidi, neblázněme. Vánoce jsou přece duchovní svátek, ne orgie nákupů,
úklidu a výroby a spotřeby potravin. Pojďte se na to podívat:
Dárky. Přiznám se, že nechápu rodiny, které si na vánoční dárky berou
půjčky. Asi jsem úplně pitomá, ale když na něco nemám peníze, tak si
to asi nekoupím? Nakupovat si vzájemně překvapení za tisíce, a po zby-
tek roku být o chlebu a vodě? Vždyť to znáte sami - děti si z celé té ob-
rovské hromady dárků stejně oblíbí na celé svátky jen jedinou věc,
a zpravidla to bývá ta nejlevnější. A větší děti se stejně těší na jedinou
vytouženou věc, protože dárky - měkkoušové se nepočítají. Ty punčo-
cháče jste jim tak jako tak museli koupit.
Jak se vyhnout stresu při nakupování dárků? Nabízím hned dvě řešení
osvědčená v naší rodině. První z nich spočívá ve stanovení cenového li-
mitu na dárek pro dospělé; vyplatí se třeba dvě stovky. Že za dvě stov-
ky nic pořádného nekoupíte? To přece není pravda: za dvě stovky se dá
koupit spousta věcí, které si běžně nekoupíte, protože jsou v rámci své
kategorie pro denní potřebu drahé - čaj, nový hrnek, teplé ponožky, kos-
metika, svíčky, hračky, kuchyňské potřeby..., vše záleží na kreativitě
dárce. Věřte, že toto řešení ocení každá Lakomá Barka, která si v regálu
se zubní pastou vybírá „nějakou levnou“. A druhý nápad je také úplně
jednoduchý: napište Ježíškovi. V dnešní době doporučuji psát Ježíškovi 
elektronicky a své vytoužené dárky psát formou odkazu na www strán-
ky e-shopu. Když napíšete jen „vůně do auta“, jak má prosím Ježíšek
vědět, že se vám zprotivila vanilková a že byste raději jasmín?
Výsledkem uvedených opatření je to, že zatímco vaši známí před
Vánoci se zmučeným výrazem obíhají nákupní centra, vy máte čas na
procházku a nějaký ten adventní koncert.
Úklid. Doma přece uklízíme tak nějak průběžně, ne? Prosinec je k mytí
oken, větrání skříní a generálnímu úklidu vůbec naprosto nevhodný. Je
přece zima a sněží, lidi! Velký úklid nechte na jaro, a ukliďte si raději sa-
mi v sobě, zamyslete se, bilancujte, poseďte s rodinou a s přáteli a popo-
vídejte si. Ježíšek nebude kontrolovat, jestli jste utřeli prach ze žárovek.
Nákup potravin. Auta plná jídla snad měla význam v době dávno mi-
nulé, kdy bylo k dostání jen něco a jen někdy a na všechno se stály fron-
ty. Tipuji, že polovina všech těch před Vánoci draze nakoupených po-
travin skončí v mrazáku nebo v popelnici, protože návštěvy donesou na
ochutnání vlastní výrobky. A pokud to všechno vážně skončí ve vašem
břiše, tak to taky není žádná sláva - radovat se z toho bude leda vaše vá-
ha a obchodníci s prostředky na hubnutí.

Cukroví. Letos nebudu tolik péct. To říkají dámy pokaždé, a pokaždé
podlehnou vnitrorodinné, případně vnitropodnikové soutěži zvané Máňa
už má dvacatero. Řekněte každému členu rodiny, aby si vybral jeden
druh cukroví, a upečte jen ty oblíbené. Naše rodina třeba vůbec nepeče
vanilkové rohlíčky. Zůstávaly vždycky poslední, a proto dostaly padáka.
Nedávno mě pobavil jeden známý vyprávěním, jak manželka uklízela
v pultovém mrazáku, a večer hodila na stůl zapomenutou krabici loňské-
ho vánočního cukroví se slovy: „Tak, a teď už mám uklizeno i napečeno!“
Vážně, užijme si adventní období v klidu a pohodě s těmi, které máme
rádi. Těšme se na vánoční svátky a udržujme své vlastní rodinné tradi-
ce, které jsou tím nejlepším a opravdovým dárkem, který můžeme dát
svým dětem. ona

Pár slov... o předvánočním shonu

Foto na titulní straně:
Bohumil Švéda - Rozhledna v Nové Vsi
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Aktuálně z města

Rýmařov je druhým nejlepším městem v kraji v navýšení třídění odpadu
Vítûzem soutûÏe O keramickou po-
pelnici 2013 za nejvy‰‰í mnoÏství
vytfiídûného papíru, plastu, skla
a nápojového kartonu na osobu
a rok v na‰em kraji je Hradec nad
Moravicí, druh˘ je Tfiinec a tfietí
Opava. Jde o zástupce mûst v kate-
gorii nad ãtyfii tisíce obyvatel. Mezi
men‰ími obcemi do ãtyfi tisíc obyva-
tel uspûly Lhotka, Trojanovice a Ra‰-
kovice. Tfiinec v pfiedchozích letech
soutûÏ nûkolikrát vyhrál a také dal-
‰í obce a mûsta z fiad vítûzÛ jsou na

‰pici Ïebfiíãku uÏ devût let - tedy
po celou dobu konání soutûÏe, kte-
rou spolu s krajem pofiádá spoleã-
nost EKO-KOM, a. s. Skokany v mnoÏ-
ství vytfiídûného odpadu jsou za mi-
nul˘ rok obec Petrovice u Karviné
(nárÛst o 34 % oproti roku 2012)
a mûsta R˘mafiov (nárÛst o 27 %)
a Studénka (nárÛst o 24 %).
„Dvě třetiny obyvatel kraje od-
pady třídí. Není to jen díky osvě-
tovým kampaním, ale opravdu
velký vliv má pravidelné navyšo-

vání počtu separačních nádob
v obcích i městech. Leckde jde
o dvojnásobek počtu oproti loň-
sku. Moravskoslezský kraj vyna-
kládá na podporu třídění ročně
statisícové částky. Obce a města
s nejlepšími výsledky si výborně
vedou dlouhodobě, ale těší mne,
že si také kraj celkově polepšil.
V roce 2010 jsme byli v porovná-
ní mezi kraji poslední s necelými
31 kilogramy vytříděného odpa-
du na hlavu, vloni jsme poskoči-
li už na desáté místo a v mezi-
ročním nárůstu patříme k nejlep-
ším - ve srovnání let 2011 a 2012
je to nárůst o 7 %, o rok dříve to
bylo dokonce 15 % oproti roku
2010. Znamená to téměř 38 kg
vytříděného odpadu na občana
kraje za rok 2012 - třeba v roce
2004 to bylo jen něco přes 19 ki-
lo. Horší výsledky jsou stále pře-
devším tam, kde je vyšší neza-
městnanost a kde se častěji obje-
vuje také problém s lokálními to-
peništi a špatným ovzduším vli-
vem pálení odpadů,“ uvedl ná-
městek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje Daniel Havlík.
Autorizovaná obalová společ-
nost EKO-KOM, a. s., v rámci
dlouhodobé spolupráce s krajem
na projektu Intenzifikace oddě-
leného sběru a využívání vytří-

děných složek komunálního od-
padu včetně obalové složky pod-
poruje rozvoj třídění odpadu
v regionu a vynakládá přitom
milionové částky. „V letošním
roce bylo v rámci projektu po-
skytnuto zdarma městům a ob-
cím Moravskoslezského kraje té-
měř 900 barevných kontejnerů
na tříděný odpad,“ sdělil regio-
nální zástupce společnosti EKO-
KOM, a. s., Lubomír Janda.
„Velké díky patří především
všem občanům našeho kraje,
kteří věnují separaci odpadů
svůj čas,“ dodal závěrem náměs-
tek hejtmana Daniel Havlík.

Foto a text: Šárka Nováková,
tisková mluvčí EKO-KOM, a. s.

Z menších obcí třídí elektroodpad nejlépe Dětřichov a Tvrdkov
Pfied tfiemi roky doplnily barevné
kontejnery v ulicích Moravskoslez-
ského kraje ãervené nádoby. Ty
slouÏí ke tfiídûní vyslouÏil˘ch elekt-
rozafiízení a baterií. Lidé v na‰em
regionu patfií ve tfiídûní elektra
k lep‰í polovinû ãesk˘ch krajÛ, nej-
lépe staré elektrospotfiebiãe tfiídí
ve Fr˘dlantu nad Ostravicí, Mûstû
Albrechticích, Dûtfiichovû nad Bys-
tfiicí a Tfianovicích. Pfii tfietím v˘ro-
ãí uvedení ãerven˘ch kontejnerÛ do
provozu 28. listopadu získala tato

mûsta a obce ocenûní Keramické
sluchátko.
Smyslem třídění vysloužilých 
elektrozařízení do červených
kontejnerů a na sběrných dvorech
je recyklace jednotlivých součás-
tí spotřebičů, a tedy úspora suro-
vin. To byl hlavní argument, kte-
rý posloužil před třemi lety k to-
mu, aby se v ulicích Moravsko-
slezského kraje začaly objevovat
nové barevné kontejnery. Od ro-
ku 2010 jich bylo umístěno více

než 250 kusů a lidé do nich za tři
roky vytřídili několik set tun vy-
sloužilých elektrozařízení a bate-
rií. Jen v posledním měřeném po-
loletí tímto způsobem občané 
odevzdali přes padesát tun vy-
sloužilého elektra. Každý kontej-
ner v kraji má tak roční výtěžnost
více než tři sta kilogramů nepo-
třebných spotřebičů.
Celkový počet vytříděného elek-
tra v Moravskoslezském kraji
vzrostl za poslední tři roky po-

měrně výrazně. Jen v minulém
roce se podařilo obyvatelům vy-
třídit 1 920 tun nepotřebného 
elektra. Většinu odpadu přitom
lidé odevzdali na sběrných dvo-
rech, protože se do červených
kontejnerů nevejde. Jde např.
o staré televize nebo počítačové
monitory. V pořadí absolutní vý-
těžnosti vysloužilého elektra je
Moravskoslezský kraj na třetím
místě hned za Prahou a Středo-
českým krajem.

Oceněny byly nejlépe třídící města a obce
V ostravském Landek Parku byla rozdána
Keramická sluchátka. Jedná se o tradiční 
ocenění, která každoročně získají zástupci
měst a obcí, které v Moravskoslezském kraji
nejlépe třídí vysloužilá elektrozařízení.
Hlavní kategorii největších obcí s rozšířenou
působností již podruhé v řadě vyhrál
Frýdlant nad Ostravicí. V kategorii obcí nad
2 000 obyvatel zvítězilo Město Albrechtice,
mezi obcemi do 2 000 obyvatel je nejlepší
Dětřichov nad Bystřicí a hned za ním se 

umístil Tvrdkov. Nově byla v letošním roce
vyhlášena kategorie obcí, které na svém
sběrném dvoře nejlépe třídí drobné elektro-
spotřebiče. Nejvyšší výtěžnost v přepočtu na
jednoho obyvatele měla obec Třanovice.
Keramická sluchátka městům a obcím rozdal
náměstek hejtmana Moravskoslezského kra-
je Mgr. Daniel Havlík. Ten připomněl, že
Moravskoslezský kraj třídění vysloužilých 
elektrospotřebičů významně podporuje.
„V posledních dvou letech jsme se zaměřili

na podporu třídění starého elektra na sběr-
ných dvorech. Právě tam se totiž podaří od
občanů získat nejvíce vysloužilých spotřebi-
čů. Například během tří akcí Úklid na sběr-
ných dvorech obyvatelé kraje přinesli téměř
pět tisíc nepotřebných vysloužilých elektro-
spotřebičů. Všechny tyto spotřebiče jsou re-
cyklovány, čímž se přispívá k ochraně život-
ního prostředí,“ uvedl Daniel Havlík.  

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana MSK
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Silnice na Rýmařovsku se budou opravovat i v příštím roce
Ve čtvrtek 19. prosince budou zasedat krajští zastupitelé k jednání
o rozpočtu kraje na rok 2014. Do zastupitelstva je předložen celkový
rozpočet v odvětví dopravy v celkové výši 4 126 260 tis. Kč. Tento
materiál byl již projednán ve výboru pro dopravu Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje 12. listopadu a je doporučen zastupitelům
ke schválení. V celkové částce je zahrnuto:
- na dopravní obslužnost (autobusovou) 566 466 tis. Kč
- na dopravní obslužnost (drážní) 885 898 tis. Kč
- na reprodukci majetku MSK 56 500 tis. Kč
- na příspěvek na provoz SS MSK 548 454 tis. Kč
- na akce spolufinancované z EU 1 962 744 tis. Kč
- na ostatní akce 86 198 tis. Kč
Z těchto čísel je vidět, že jsme se více zaměřili na možnosti čerpání
financí z EU. Odbor evropských projektů byl pověřen zabezpečením,
přípravou a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou
být financovány ze zdrojů EU. Odbor úzce spolupracuje s odborem
dopravy a silničního hospodářství a Správou silnic Moravskoslez-
ského kraje a zároveň s odborem investičním. Byl připraven tzv. „zá-
sobníkový projekt“, který je oficiálně znám jako Rekonstrukce a mo-
dernizace silnic v MSK 2014.
Z letošního roku přechází do roku 2014 z akcí financovaných z EU
prostřednictvím regionálního operačního programu na Rýmařovsku

silnice II/449 - Rýmařov - Ondřejov, II. stavba, která by měla být do-
končena v příštím roce. Zde se proinvestuje ještě 43 034 tis. Kč.
Z projektu Silnice 2011 - II. část byla v letošním roce realizována sil-
nice II/370 Rýmařov - Horní Město - hranice Olomouckého kraje
v celkové délce 12 km za cca 50 mil. Kč. V rámci souvislých oprav
byly opraveny dva úseky silnice III/4456 Sovinec za 9 mil. Kč.
Oprava byla provedena včetně podkladních vrstev. Na základě jed-
nání starostky Ryžoviště Evy Lašákové a starosty Břidličné
Bohumila Kamence s krajským ředitelem Správy silnic MSK
Tomášem Böhmem v květnu letošního roku byla realizována oprava
silnice III/ 37021 a II/440 Vajglov - Ryžoviště v celkové částce 
8 738 tis. Kč. Kromě samotných silnic bylo opraveno mnoho pro-
pustků a několik mostů z mostního programu.
V tzv. Bílé knize je na příští rok 2014 prosazena jako priorita silnice
II/370 Rýmařov - Velká Štáhle. Tato stavba je zařazena do balíku ak-
cí spolufinancovaných z EU prostřednictvím regionálního operační-
ho programu. Odhad nákladů na opravu úseku silnice v délce 5,3 km
činí 125 mil. Kč. Komunikace je v Bílé knize vedena jako silnice,
která je místy nepřehledná a v dlouhodobě nevyhovujícím stavebně-
technickém stavu. Důvodem zdlouhavé přípravy stavby jsou majet-
koprávní vztahy. Zde by stálo za to se zamyslet nad novelou zákona
o liniových stavbách, ale to už je úkol pro poslance, případně sená-
tory, aby tento problém vyřešili novým jasným zákonem, který uleh-
čí práci všem, jak projektantům, tak úředníkům.
V plánu souvislých oprav pro celý kraj se částka pohybovala vždy ko-
lem 120 až 140 milionů Kč. Tuto položku schvaluje každoročně Rada
Moravskoslezského kraje. Středisko Bruntál má navržen plán souvis-
lých oprav na rok 2014, který se týká celého okresu. Na Rýmařovsku
jde o další úsek silnice III/4456 přes Sovinec za cca 4,6 mil. Kč a dá-
le o silnici III/4458 Stránské -Albrechtice za cca 2,1 mil. Kč, tedy po-
kračování starší souvislé opravy silnic v návaznosti na ROP II/445
a II/440 Sovinecko. V širším výběru je i silnice III/37014 Tvrdkov -
Ruda, která si také zaslouží opravu v návaznosti na opravenou silnici
II/370 Rýmařov - Horní Město - hranice Olomouckého kraje.
Plán souvislých oprav silnic je živý materiál a je potřeba v příštím ro-
ce usilovat o to, aby byly případné rezervy z rozpočtu MSK 2014
přesunuty do naší oblasti.

Foto a text: Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel, místostarosta

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

Program jednání:
1. Zpráva o stavu školství ve městě za školní

rok 2012/2013
2. Rozpočet města na rok 2014 a aktuální zprá-

va o hospodaření města, 
rozpočtová opatření

3. Stav plnění věcného rámce akcí (integrovaný
dokument)

4. Plán zasedání RM a ZM na rok 2014
5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního

výboru za 2. pololetí 2013
6. Plán práce kontrolního a finančního výboru

na rok 2014
7. Majetkové záležitosti
8. Různé Ing. Petr Klouda, starosta města, v. r.
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Odbory MěÚ informují

Náměstí Míru je opět přístupné motoristům
Prostor náměstí Míru je po re-
konstrukci znovu otevřen pro
vjezd motoristů. Je zde vyzna-
čen jednosměrný provoz po ob-
vodové komunikaci se dvěma
jízdními pruhy, v pravém jízd-
ním pruhu je umožněno krátko-
dobé zastavení vozidel dopravní
obsluhy.
Upozorňujeme, že Husova ulice
je stále jednosměrná a nelze na
ni odbočit z třídy Hrdinů.
Náměstí Míru a jeho okolí je zó-
nou zákazu stání mimo vyznače-
ná parkoviště.

Radniční ulice je vymezena bez-
bariérově a slouží k pěšímu pro-
vozu s možností regulovaného
vjezdu dopravní obsluhy (povo-
lení vjezdu - OZV města Rýma-
řov č. 03/2012, o místních po-
platcích).
Žádáme řidiče všech motoro-
vých vozidel, aby parkovali svá
vozidla pouze na určených par-
kovištích a nebránili provádění
pravidelné zimní údržby komu-
nikací.

Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Rýmařov

Zpravodajský servis ve zkratce

Úplná uzávěra silnice přes Ondřejov pokračuje
Úplné uzavření silnice II/449 Rýmařov - On-
dřejov - hranice Olomouckého kraje pokra-
čuje i v zimním období. Předpokládaný ko-
nec úplné uzávěry je naplánován na 31. srp-
na 2014.
Autobusová zastávka „Rýmařov, Ondřejov“
pro linku 950104 Jeseník - Olomouc - Přerov
bude přesunuta ke křižovatce silnic II/445
a II/449. Autobusové zastávky „Rýmařov,
Ondřejov“ pro místní spoje budou zachová-
ny na původním místě, tj. na točně
v Ondřejově. Vjezd do místní části Ondřejov
ve směru od Rýmařova vede po silnici II/449
až na konec zástavby, vjezd do Valšovského
Dolu ve směru od Dlouhé Loučky je rovněž
možný po konec zástavby.
Schválené objízdné trasy:
Osobní automobilová doprava do 7 tun:
Objízdná trasa je vedena po silnici II/445
z Rýmařova do Stránského obousměrně, dá-
le po silnici III/4456 přes Jiříkov a po
III/4451 do Dlouhé Loučky.

Objízdná trasa ve směru z Paseky vede
z Dlouhé Loučky po silnici III/4451, dále
přes Jiříkov po silnici III/4456 a po silnici
II/445 do Stránského a Rýmařova.
Nákladní automobilová doprava nad
7 tun:
Objízdná trasa pro vozidla nad 7 tun je navr-
žena obousměrně z Rýmařova po silnici
II/370 směrem na Břidličnou, dále po I/45 na
Dětřichov, po I/46 na Šternberk a po II/444
do Uničova.
Autobusová doprava:
Od 30. listopadu 2013 do 14. prosince 2013
Objízdná trasa pro linkovou autobusovou
dopravu je vedena obousměrně z Paseky po
silnici III/44417, dále po III/44418 a III/44419
do Dlouhé Loučky. Dále po silnici III/4451
na zastávku „Paseka sanatorium“, kde se 
autobus na točně otočí a pokračuje po silnici
III/4456 přes Sovinec a Jiříkov do Strán-
ského, odtud po silnici II/445 do Rýmařova.
Pokud nastanou špatné klimatické podmínky

(sníh, námraza), je dohodnuto se Správou
silnic Olomouckého kraje provádění úklidu
vozovky (silnice III/44418 a III/44419) v ne-
zbytném rozsahu.
Od 15. prosince 2013 do 31. srpna 2014
Objízdná trasa pro autobusovou dopravu na
lince 950104 společnosti Arriva Morava, 
a. s., je vedena obousměrně z původní za-
stávky v Pasece po silnici III/4456 na zastáv-
ku „Paseka sanatorium“ a dále vlevo po
III/4451 do Dlouhé Loučky. Zde se autobus
otočí na silnici II/449 u benzinové čerpací
stanice (se souhlasem vlastníka, ZOD Agro
Dlouhá Loučka, a. s.), autobusová linka se
bude vracet zpět po silnici III/4451 na křižo-
vatku silnic III/4451 a III/4456, bude pokra-
čovat po silnici III/4456 přes Sovinec
a Jiříkov do Stránského a odtud po silnici
II/445 do Rýmařova. 

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

MěÚ Rýmařov

Pohotovostní služby Bytermu
v průběhu vánočních svátků

Byterm Rýmařov si dovoluje oznámit všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města a ma-
jitelům domů ve správě této organizace pohotovostní službu pro případ havárií během
vánočních svátků.

Pohotovost je držena od 8 do 13 hodin na číslech:
• Voda a odpady Městské služby, Pavel Ujfaluši 737 241 052

TZB, Jiří Vavroušek 603 531 811
René Škarupa 731 177 591

• Elektřina Roman Szukalski 602 127 196
• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepřetržitě)

Pouze pro případ závažných havárií!

Přejeme všem nájemníkům i ostatním občanům města klidné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 2014.

Kolektiv zaměstnanců organizace Byterm

Odečty stavu vodoměrů
a měřidel tepla

Byterm, p. o., Ïádá nájemníky o spolupráci pfii 
odeãtech stavu podruÏn˘ch vodomûrÛ teplé a stu-
dené vody a rozdûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ (po-
mûrná mûfiidla na topn˘ch tûlesech).
Odečet teplé a studené vody provádí domov-
ní důvěrník. Odečet tepla provádí pověřený
pracovník firmy ISTA po předchozím ozná-
mení termínu. V domech, kde není ustano-
ven domovní důvěrník, vyzýváme nájemní-
ky, aby stavy svých podružných vodoměrů
oznámili na Byterm do 22. ledna 2014, a to
písemně na adresu Byterm, p. o., Palackého
11, Rýmařov, vhozením do sběrného boxu 
umístěného v budově Bytermu nebo e-mai-
lem na adresu byterm@rymarov.cz.

Ing. Lenka Vavřičková, Byterm, p. o.

Změnu dopravní obslužnosti na novém náměstí ještě někteří řidiči ne-
respektují, projíždí diagonálně kolem radnice, přitom správný směr
jízdy je po obvodu náměstí

-22-2013  4.12.2013 17:29  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2013

7

Dálkový výslech

Jiří Karel
Věk: 77 let
Povolání: Zbyla mi už jen od-
borná publicistika a její obecně
stravitelnější sestra, pakliže
bych se měl ohlédnout zpět, pak
jsem byl ledasčím a ne vždy rád,
z nezbytí kantorem, z radosti
muzikantem, s chutí a pocitem od-
povědnosti muzejníkem a s nej-
větším potěšením a úctou jsem
se pohyboval na půdě odepřené

archeologie, v mém případě
středověké. Ergo vždy domino-
val idealismus nad částkou na
výplatní pásce, asi jsem nebyl
dost normální.
Záliby: Mezi své záliby počí-
tám odbornou historickou lite-
raturu, středověk a druhou svě-
tovou válku, ale neodmítnu ani
poutavou detektivku, bohužel
již jen pasivně jazzovou hudbu
v celém spektru po moderní
směry, rád se nechám unášet vo-
kální i instrumentální hudbou
renesance i baroka etc.
Zvláštní znamení: Mým
zvláštním znamením je od dět-
ství chronická potrhlost.

Kdy jste netrpělivý?
Po celý život jsem stále netrpě-
livý a neustále zvědavý, ale čím
jsem starší, hloupější a pomalej-
ší, tím jsou oba pocity intenziv-
nější a naléhavější, pořád ne-
mám něco dodělaného a už šil-
hám po dalším, ergo na nudu já
čas nemám.
Jaká je první věc, kterou spat-

říte po probuzení?
Po probuzení díky své krátko-
zrakosti prakticky nevidím nic
víc než rozmazaný obraz a je mi
tak docela dobře. Když se za sk-
ly brýlí zaostří, bývá nejednou
po idyle, zvlášť je-li venku od-
porně pošmourno; to modro
a synovy práce, to je jiná káva.
Jste „rýmařovská duše“?
Poznal jsem jednoho sympatic-
kého a neobyčejně duchaplného
Brita, který o sobě říkával, že je
londýnský Ir, pak já jsem rýma-
řovský Jihlavan.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Jsem starý skaut a celý život ko-
ketuji s historií, třebaže není
vždy magistrou vitae. Vím pro-
to, co dá námahy něco vypěsto-
vat, nalézt, zrestaurovat, ucho-
vat či udělat něco hezkým.
Proto vidím rudě, když někdo
tráví zvířata, přírodu nebo vraž-
dí stromy, ze zavilé hlouposti
ničí věci hezké, starobylé a prá-
ci jiných, aniž by to s někým
hnulo, a všude hrozí střepy lah-

ví opilců. To vždycky zatoužím
nejméně po návratu práva útrp-
ného, ba ani stínadly bych zcela
nepohrdl.
Co obdivujete na ženách?
Podstoupil jsem nepříjemnou 
operaci, takový aperitiv k další,
a to si člověk uvědomí míru
ženské trpělivosti sester, jejich
spolehlivosti, jemnosti, milosr-
denství, nasazení, pohody, 
úsměvu v každé situaci a taktní
pomoci. A doma totéž, co bych
povídal, v nouzi poznáš, kdo je
tvoje lepší polovice, třebaže
má vlastní problémy, není nad
to stárnout ve dvou. Hlubokou
poklonu skládám též mé odváž-
né a milé snaše. Čím bychom na
tomhle složitém světě byli bez
žen, pánové!
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Momentálně mě zaujal Svět
středověkých gest Jeana-Clauda
Schmidta, mimochodem víte, že
křesťanský muž má ležet (nikoli
ve směšné poloze na boku) ne-
bo stát, a ne sedět se zkřížený-

Cyklostezka do Ondřejova
byla otevřena

V pondělí 2. prosince byla za 
účasti starosty města Rýmařova
Petra Kloudy a předsedkyně 
osadního výboru v Ondřejově
Anežky Továrkové otevřena no-
vá cyklostezka z Rýmařova do
místní části Ondřejov. Slavnost-
ního přestřižení pásky se ujaly
ondřejovské děti.
„Tato cyklostezka měří přibližně
jeden kilometr, je určena pro cyk-
listy a pěší a byla dlouholetým
přáním obyvatel Ondřejova.
Umožní bezpečně se dopravit
z Rýmařova do Ondřejova a zpět,

a to nejen místním obyvatelům,
ale také návštěvníkům našeho
města. Dodavatelem, který vyhrál
výběrové řízení, byla firma
Skanska. Tato firma byla schopna
ponížit původní cenu zakázky
z osmi milionů na necelé čtyři mi-
liony,“ sdělil k otevření cyklos-
tezky starosta města Petr Klouda.
Město obdrželo na tuto investici
státní dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši
65 % uznatelných nákladů. Stav-
ba byla zkolaudována a předána
do užívání veřejnosti. JiKo

Náměstí Míru již zdobí vánoční strom
Ve středu 27. listopadu pokáceli
pracovníci Městských služeb
Rýmařov na pozemku města na
Čapkově ulici vánoční strom
a ještě téhož dne jej převezli
a nainstalovali na nově zrekon-
struované náměstí Míru. Mohut-
ná jedle měří třináct metrů a vá-
ží kolem čtyř tun.
Vánoční strom, který byl poprvé
rozsvícen v pátek 29. listopadu,
přivezl zbrusu nový traktor
Městských služeb Rýmařov
značky Zetor Major 80, který or-
ganizace pořídila kvůli zkvalit-
nění zimní údržby. Tento stroj je
vybaven zadní nesenou natáčecí
sněhovou radlicí a čelním nakla-

dačem pro dočišťování křižova-
tek, nakládání sněhu apod. JiKo

Fota: M. Škoda a A. Tošková
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ma nohama jako ženy a otroci,
nebo že v 11. století dobře vy-
chovaný novic neškytal při ran-
ních bohoslužbách?
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
Čas v nákupních centrech trávím
z neblahé nutnosti s velkým sebe-

zapřením a vzhledem k tomu, že
mám s sebou vždy lístek s naku-
povanými potravinami seřazený-
mi podle polohy, snažím se vše
zvládnout v nejvyšším tempu.
Ano, nakupuji ze srdce nerad!
Které jídlo byste nikdy nepo-
zřel?

Naše rodina se dělí na milovní-
ky dršťkové polévky a její ne-
smiřitelné odpůrce, patřím zcela
vědomě k těm druhým zvláště
od doby, kdy můj zlomyslný ka-
marád řekl své matce, že se po
dršťkové mohu utlouct, a já se
nad přetékajícím talířem zpro-

padené potravy snažil být sluš-
ný host. Naštěstí ta dobrá žena
prohlédla lest a mou děsivou
akci po třetině pozřené tekutiny
zastavila laskavým pochopením
a hlučným pohlavkem za uši ne-
zdárného přítele.

Zdravotnictví

Český červený kříž a transfuzní služba ocenily dárce krve
V páteãní podveãer 22. listopadu 
ocenil âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ s podpo-
rou Transfuzní sluÏby Bruntál, která
je ãlenem skupiny Agel, bezpfiíspûv-
kové dárce krve a krevní plazmy.
Nárok na ocenûní zlatou plaketou
prof. MUDr. Jana Janského letos zís-
kalo 53 dárcÛ, na ocenûní plaketou
stfiíbrnou 67 dárcÛ. Udûlen byl také
zlat˘ kfiíÏ 2. tfiídy za 120 odbûrÛ,
kter˘ získal jeden dárce, a zlaté kfií-

Ïe 3. tfiídy za 80 odbûrÛ, jeÏ obdrÏe-
lo sedmnáct dárcÛ. Slavnostní oce-
nûní dárci pfievzali z rukou zástupcÛ
ââK, transfuzní sluÏby a starosty
mûsta Bruntálu Ing. Petra Ryse v sá-
le bruntálského zámku. Mezi ocenû-
n˘mi byli také dárci z R˘mafiova 
a okolních obcí.
Organizátoři akce připravili pro
dárce nejen plakety, ale také bo-
haté občerstvení, dárky a příjem-

ný kulturní program - vystoupe-
ní žáků Základní umělecké školy
Bruntál.
Velký potlesk od dárců sklidila
bývalá primářka transfuzního
oddělení v Bruntále MUDr.
Ludmila Kainarová, která byla
váženým hostem ceremoniálu.
Dárcům krve za jejich aktivitu
přišel osobně poděkovat vice-
prezident ČČK MUDr. Petr Vlk
a samozřejmě také personál
transfuzní služby. „Dárci krve
a plazmy mají náš hluboký obdiv
za solidární postoj k ostatním li-
dem ve společnosti. Jsme si vě-
domi, že rozhodně nejde o cosi
samozřejmého. Jsme proto rádi,
že jsme mohli dárcům ve spolu-
práci s Českým červeným křížem
takto důstojně poděkovat,“
uvedla za Transfuzní službu
Bruntál lékařka MUDr. Jana
Vaštíková.
Dárci krve a plazmy se mohou
stát lidé ve věku od 18 do 60 let.
Pro darování krve musí být na-

prosto zdraví. Zda je dárce způ-
sobilý k odběru, posoudí indivi-
duálně odborný zdravotnický
pracovník přímo na odběrovém
středisku. Den před odběrem by
měl dárce hodně pít, nejíst tučná
jídla, nepít alkohol a ráno může
lehce posnídat.
Každý dárce krve a plazmy na
Transfuzní službě Bruntál získává
pracovní volno s náhradou mzdy,
proplacené jízdné, lékařské vyšet-
ření, vitamíny od své zdravotní
pojišťovny, občerstvení či odpočet
ze základu daně z příjmu, a to za
každý odběr 2 000 Kč.
Zájemci se mohou objednávat
telefonicky na číslech 724 612
667, 554 700 660 nebo elektro-
nickou poštou na adrese eviden-
ce.bruntal@tsl.agel.cz. Více in-
formací lze získat také na webu
transfuznisluzba.agel.cz a face-
booku www.facebook.com/tran-
sfuznisluzba. Foto a text:

Ing. Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel

Hospitalizovaní pacienti ohodnotili Podhorskou nemocnici
jako druhou nejlepší v Moravskoslezském kraji

Přestože nejde o příliš velkou ne-
mocnici a poskytuje základní
spektrum zdravotní péče, pacienti
jsou s ní velmi spokojení. Řeč je
o Podhorské nemocnici, která i le-
tos bodovala v celostátním hod-
notícím projektu Nemocnice ČR
2013. V rámci celonárodní ankety

spokojenosti hospitalizovaných
pacientů společnosti HealthCare
Institute Podhorská nemocnice
obdržela v hodnocení pět hvězdi-
ček a v Moravskoslezském kraji
se stala druhou nejoblíbenější.
Lepší už byla v kraji pouze třine-
cká Nemocnice Podlesí, která je

stejně jako Podhorská nemocnice
členem skupiny Agel.
Do průzkumu se letos zapojilo
157 nemocnic z celé republiky
a osloveno bylo na 80 tisíc paci-
entů. Ti odpovídali na otázky tý-
kající se kvality péče i chování za-
městnanců, například zda se jim
představila ošetřující sestra či lé-
kař, jestli jim byl dobře vysvětlen
zdravotní stav a kroky, které zdra-
votníci plánují provést. „Výbor-
ného hodnocení naší nemocnice si
velmi vážíme, neboť je to hodno-
cení, které pochází přímo od paci-
entů. A právě jejich spokojenost je
cílem i smyslem naší práce. I v ro-
ce 2014 bude prioritou Podhorské
nemocnice zvyšovat kvalitu a bez-
pečí poskytované péče ke spokoje-
nosti pacientů,“ uvedl ředitel
Podhorské nemocnice MUDr.
Marián Olejník.
Výborných výsledků v anketě do-

sáhla nemocnice i v loňském roce,
kdy obsadila první místo v Mo-
ravskoslezském kraji. Výsledky
výzkumu a podněty pacientů ne-
mocnice každý rok podrobně ana-
lyzuje. „V loňském roce průzkum
odhalil, že máme naopak ještě re-
zervy v ambulantní péči. Věřím,
že čekací doby se nám za uplynu-
lý rok podařilo zkrátit ke spokoje-
nosti klientů,“ doplnil ředitel.
Získané ocenění je dokladem také
pro pacienty samotné, že se
v Podhorské nemocnici dočkají
nejen kvalitní péče, ale především
lidského přístupu ze strany perso-
nálu. Kvalitu a bezpečí v Podhor-
ské nemocnici v posledních letech
mimo jiné garantuje opakovaně 
udělený prestižní certifikát o akre-
ditaci od Spojené akreditační ko-
mise, o. p. s. Foto a text:

Ing. Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel
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Školství

Lesy České republiky věnovaly dětem v Janovicích hřiště
Za úãasti zástupcÛ mûsta R˘mafiova,
Lesní správy Janovice, LesÛ âR, s. p.,
‰kolsk˘ch zafiízení a Dûtského domo-
va v Janovicích bylo ve stfiedu 27. li-
stopadu pfiedáno do uÏívání dûtem
z matefiské ‰koly v Janovicích nové
dûtské hfii‰tû s prolézaãkami.
Slavnostnímu přestřižení pásky
předcházelo vystoupení myslivec-
kých trubačů Rabštejn a krátké
pásmo písniček a básní, které si
připravily děti z janovické mateř-
ské školy. Ředitelka školky Iva

Valová krátce přiblížila historii bu-
dovy, ve které mateřská škola ne-
daleko janovického zámku sídlí.
„Pro účely školy slouží tato bu-
dova již od roku 1946. Měli tu
sídlo němečtí vojáci, zanedlouho
ruští vojáci, v minulosti sloužila
jako sušírna a bělírna prádla ne-
bo domek pro zahradníky. S paní
Spitzerovou jsme odjakživa užíva-
li zahradu, ale posledních pět let
tam vůbec nechodíme, protože
s úřadem pro zastupování státu -

ministerstvem vnitra, jsou nesku-
tečné problémy a nemůžeme udě-
lat nic, ani instalovat průlezku.
Navíc je tam mokřina, proto pou-
žíváme jen přední část pozemku,
kde děti mohly jezdit alespoň na
koloběžkách. A hřiště pro děti,
které dnes dostáváme od Lesů
České republiky darem, to byl
odedávna náš velký sen,“ řekla
Iva Valová, která se věnuje dětem
v této mateřské škole neuvěřitel-
ných šestatřicet let.

„Chtěl bych za město Rýmařov
poděkovat inženýru Koždoňovi za
tuto záslužnou aktivitu, chtěl bych
vůbec poděkovat Lesům České
republiky za opravdu krásné hřiš-
tě, které jejich zásluhou vzniklo,
které vybudovaly na svém pozem-
ku a jehož účel ocení zejména dě-
ti,“ řekl starosta Rýmařova Petr
Klouda. Poznamenal, že toto
hřiště není jediným krásným da-
rem, který Lesy ČR některým ob-
cím Rýmařovska věnovaly, a že
není tak časté, aby se firma nebo
kdokoliv jiný k městům a obcím
choval s takovou vstřícností.
V závěru slavnostního předávání
dětského hřiště to byly právě děti,
které za asistence starosty Petra
Kloudy a lesního správce Pavla
Koždoně slavnostně přestřihly
pásku k novému hřišti. Závěr pat-
řil opět trubačům Rabštejn. Poté
mohli všichni přítomní využít po-
zvání ředitelky Ivy Valové a na-
hlédnout do útulných prostor ma-
teřské školy v Janovicích. JiKo

Jindřich Štreit: Továrna stále žije
Ve ãtvrtek 28. listopadu byla v Ga-
lerii Jindfiicha ·treita na r˘mafiov-
ském gymnáziu zahájena dvanáctá
v˘stava tohoto známého fotografa.
Jindfiich ·treit, kter˘ na gymnáziu
absolvoval pfiesnû pfied padesáti le-
ty, tentokrát pfiedstavil v˘bûr foto-
grafií ze svého posledního velkého
cyklu Vítkovice.
Jak řekla v úvodu vernisáže ředi-
telka Gymnázia a Střední odbor-
né školy Rýmařov Zdena Kova-
říková, galerie pojmenovaná po
slavném absolventovi od roku
2002, kdy byla otevřena, zažila
několik českých i světových pre-
miér. Štreit v ní například vysta-
vil snímky z Čečenska a Inguš-

ska bezprostředně poté, co se od-
tud vrátil, nebo ukázky ze zná-
mých kolekcí (Ab)normalizace
či Braziliáni z Česka. Na té spo-
lupracoval s jiným absolventem
školy Kamilem Pilatíkem.
„Vážím si toho, že mám vlastní
galerii. Ale neberu to jako samo-
zřejmost,“ podotkl Jindřich Štreit.
Vytrvale fotografuje a vystavuje
po celém světě. Od 80. let, kdy
objevil téma vesnice, vytvořil
soubory s dalšími tématy, mnohé
v zahraničí. „Ale to, co člověk
udělá v místech, která zná a jsou
mu nejbližší, je to nejdůležitěj-
ší,“ dodává fotograf.
V posledních letech se tak vrátil do domácího prostředí, byť téma

vesnice zatím opustil a zaměřil
se na jeho protipól - na člověka
v průmyslovém prostředí, na těž-
kou manuální práci ve slévár-
nách, hutích či dolech. Téma
zpočátku rozvíjel ve Francii,
Anglii, Polsku či Německu, do-
ma poté vytvořil slavný cyklus
Lidé třineckých železáren a na-
posledy Vítkovice.
Vítkovický cyklus vznikal dva
roky. Autor pravidelně navštěvo-
val provozy železáren, pozoro-
val a fotografoval v nich svůj
hlavní objekt - člověka. Člověka
uprostřed těžké dřiny, ve spojení
s velkými stroji, ve změti lan,

v kancelářích, v šatnách, při sva-
čině i v momentech, které jako
by do obří fabriky ani nepatřily
(dvojice při polibku). „Chodil
jsem fotit i na noční směny, kdy
šéfové spí a zaměstnanci nejsou
tak nervózní. Tehdy byla mož-
nost s nimi navázat bližší kon-
takt. Vyprávěli mi své příběhy
a mluvili o svém vztahu k továr-
ně,“ popisuje Jindřich Štreit.
Díky tomu, že cyklus připravo-
val dlouho a postupně, vznikly
snímky, které by reportér, jenž
v továrně stráví dvě hodiny, ni-
kdy nevytvořil. Nejsou na nich
jen zaměstnanci, anonymní člán-
ky obřího kolosu, ale skutečné
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lidské individuality s vlastním
příběhem, vlastní vůlí, myšlen-
kami a osudem.
Cyklus Vítkovice nejprve vyšel
knižně v dosud největší Štrei-
tově fotografické publikaci
(2008). Autor do ní zakompono-
val nejen portréty a momentky,

ale jako protipól i zátiší z pro-
středí továrny, zachycující struk-
tury podlah a zdí, pletence svě-
tel, detaily strojů. Tyto fotogra-
fie, představující v autorově re-
pertoáru novum, působí téměř
abstraktně a dokreslují atmosfé-
ru továrny v další rovině.

Cyklus Vítkovice byl poprvé vy-
staven letos v dubnu, příznačně
v galerii Gong, která vznikla
v bývalém plynojemu vítkovické
továrny. Ve výběru čtrnácti
snímků do ní nyní mohou na-
hlédnout i návštěvníci hlavní bu-
dovy rýmařovského gymnázia.

Celek nabízí zmíněná kniha,
k níž vznikla i hudební nahráv-
ka. „V hudební kompozici jsou
slyšet i zvuky z různých provozů.
Továrna totiž stále žije,“ uzavírá
Jindřich Štreit. Výstava Vítko-
vice na gymnáziu potrvá do kon-
ce června příštího roku. ZN

Mladí muzikanti zahráli žákům
rýmařovských škol

Základní umělecká škola Rý-
mařov a její hudební těleso Zuš-
kaband připravily na úterý 26. li-
stopadu pro žáky druhého stupně
Základní školy Rýmařov a stu-
denty Gymnázia a Střední od-
borné školy Rýmařov dva dopo-
lední koncerty, na kterých nejpr-
ve zazněly skladby Richarda
Strausse Tak pravil Zarathustra,
I Don’t Need No Doctor Raye
Charlese a Amazing Grace Joh-
na Newtona. Zuškaband na chví-
li vystřídala rocková kapela ZUŠ
pod vedením Karla Cvrka, která
zahrála skladby rockových sku-
pin Nirvana, The Black Keys
a Jimmyho Hendrixe.

Mladí muzikanti si dokonce pro
své publikum připravili malý
kvíz. Po odehrané skladbě měly
děti uhádnout, z jakého filmu
melodie byla. V hledišti to po
prvních tónech skladby Star
Wars Theme zašumělo a nad hla-
vy vyletělo hned několik zved-
nutých rukou. Podobně tomu by-
lo i u skladby Johna Barryho
James Bond. Koncert uzavřela
skladba Rodriguese Matosy La
Cumparsita. Jiří Taufer poděko-
val dětem za pozornost a vzorné
chování a vyjádřil přání brzkého
shledání na dalším koncertu s re-
pertoárem nových skladeb.

JiKo

Záchranáři v terénu

Letečtí záchranáři pomohli turistce u Jelení studánky
Letečtí záchranáři ve středu 28. listopadu od-
poledne zasahovali v horském terénu.
Operační středisko ZZS bylo kontak-
továno horskou službou se žá-
dostí o vzlet k ženě na hřebe-
ni Jeseníků. Posádka vrtul-
níku, vybavená a připrave-
ná k záchraně z podvěsu,
vystartovala na pomoc před
půl druhou.
Devětapadesátiletá turistka se
sama pohybovala na hřebeni
v oblasti Jelení studánky. V zimním hor-
ském terénu ji zaskočily sněhové závěje a ve
stavu úplného fyzického vyčerpání se nako-

nec rozhodla přivolat si pomoc. Horští zá-
chranáři nejprve vyrazili ženě na pomoc se

sněžným skútrem a čtyřkolkou, ale
vzhledem k podmínkám panují-

cím na hřebeni se na místo
nemohli dostat.
Na pomoc ohrožené ženě
proto vyrazil vrtulník le-
tecké záchranné služby.

Pilotovi stroje se podařilo
asi sto metrů od postižené

klesnout těsně nad terén, a posád-
ka tak mohla vyskočit na zem a ženu

dopravit do vrtulníku. Byla prochladlá, fy-
zicky zcela vyčerpaná, ale bez zranění. Lékař

záchranné služby postiženou vyšetřil
a vzhledem k tomu, že nevyžadovala další
lékařské ošetření, byla následně na Ovčárně
předána do péče členů horské služby.
PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: archiv ZZS MSK
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Policisté zachytili několik opilých řidičů
O posledním listopadovém víkendu prováděli policisté územního od-
boru Bruntál kontroly vozidel, při kterých zjistili devět opilých řidi-
čů. Dva z nich pod vlivem alkoholu dokonce havarovali. Nejvíce ři-
dičů ovlivněných alkoholem bylo hlídkami zjištěno v sobotu.
Policisté je zastavili v Horním Městě, Rýmařově, Břidličné, Bruntá-
le, Vysoké a Branticích.

Za pěstování marihuany
hrozí třem mladíkům pokuta

Někteří lidé žijí v mylné představě o užívání omamných nebo psycho-
tropních látek. Myslí si, že mít pro sebe malé množství této látky je
vlastně legální a nic jim za to nehrozí. Opak je pravdou.
Bruntálští kriminalisté prověřovali možnou trestnou činnost tří mladých
mužů z Rýmařovska ve věku okolo 25 let. V polovině července zaháji-
li úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a je-
dy. U všech podezřelých byly provedeny domovní prohlídky. V místě
trvalého bydliště jednoho z nich byly zajištěny věci sloužící k užívání
a zpracování psychotropní látky včetně sušené rostlinné hmoty s obsa-
hem THC a jedna rostlina konopí. Mladík si měl pěstovat a sušit kono-
pí pro vlastní potřebu. U dalšího z mladíků byly zajištěny čtyři rostliny
s obsahem THC, usušená marihuana a digitální váhy. Muž si konopí ta-

ké pěstoval pro sebe. U třetího ze skupinky podezřelých byly nalezeny
věci sloužící k užívání psychotropní látky, věci obsahující psychotropní
látku THC a také metamfetamin ve stopovém množství. Všechny zajiš-
těné věci byly odeslány ke znaleckému zkoumání.
Muži jsou podezřelí ze spáchání přestupku na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Za to jim hrozí finanční po-
kuta až do výše 15 tisíc korun. Jeden z mladíků je navíc podezřelý ze
spáchání přestupku v dopravě v souvislosti s užitím návykové látky.
Za volantem fordu jej dva dny po požití marihuany stavěla policejní
hlídka v Bruntále. Kontrolním testem byla u něj zjištěna pozitivní re-
akce na THC, což potvrdilo i toxikologické vyšetření.

První nehody na ledovce
První nehoda na ledovce se stala 28. listopadu ráno mezi Rýmařovem
a Velkou Štáhlí. 66letý řidič vozidla Ford Tranzit při jízdě směrem od
Rýmařova pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a po-
vaze namrzlé komunikace a dostal smyk. Vjel do protisměru a bočně
narazil do protijedoucího volkswagenu. Tranzit skončil v silničním
příkopu, volkswagen zůstal stát na silnici. Při nehodě došlo k lehké-
mu zranění řidiče fordu a spolujezdce z volkswagenu. Oba zranění
byli převezeni rychlou zdravotnickou službou do nemocnice.
Celková škoda činí cca 40 tisíc korun.

vrchní asistent pprap. Bc. Pavla Welnová

Fota: PČR Bruntál

Hasiči radí občanům

Zábavná pyrotechnika může být nebezpečná
Dříve se v Čechách zábavná pyrotechnika
vyráběla podomácku tajně, čemuž odpovída-
ly i výsledky jejího použití. Vznikaly nežá-
doucí výbuchy a požáry, zranění, dokonce
i smrtelná. V dnešní době jsou již kamenné
obchody a velké řetězce schopny nabídnout
kvalitní a vyzkoušené zboží. V praxi se však

setkáváme i s různými anonymními stánky
nabízejícími zábavnou pyrotechniku bez ná-
vodů, popisů apod. S tím také souvisí narů-
stající počet drobných úrazů, ale i vážných
nehod, které mohou končit tragicky.
Proto je nutné tyto výrobky nakupovat v ka-
menném obchodě nebo prodejním skladu
u odborníků. Pyrotechnický výrobek musí být
opatřen návodem od výrobce v českém jazyce
s vyznačením kategorie, popř. třídy nebezpeč-
nosti. Pyrotechnické výrobky uvedené na trh
se nesmí dodávat ani jinak poskytovat oso-
bám, které nedosáhly věkové hranice
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku

kategorie 1,
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku

kategorie 2,
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku

kategorie 3.
Zábavní pyrotechnika kategorie 4 je určena
pouze pro použití osobami s odbornou způ-
sobilostí.

Ještě několik nezbytných rad na závěr:
Zábavní pyrotechniku používejte tak, abyste
neohrozili zdraví nebo majetek svůj či něko-
ho jiného. Při manipulaci nemiřte na sebe ani
na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku
pod vlivem alkoholu. Manipulujte s ní vždy
na volném prostranství, v dostatečné vzdále-
nosti od domů, zaparkovaných automobilů,
kontejnerů, stromů a keřů. Před oslavami
Nového roku je vhodné také odklidit z bal-
kónů veškerý hořlavý materiál, který by mo-
hla odpálená pyrotechnika snadno zapálit.
I přes každoroční varování hasičů dochází
k řadě tragických událostí v domácnostech,
při kterých se zraní desítky osob a materiální
škody dosahují mnoha miliónů korun.
Zamyslete se proto nad požární bezpečností
u vás doma, abyste se do této smutné statisti-
ky nezařadili i vy.
por. Ing. Václav Komárek, komisař oddělení

ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
Krajské ředitelství HZS MSK

Ukázka toho, že kvůli nedbalosti při používání
zábavné pyrotechniky může shořet obytný dům

Foto: archiv HZS MSK
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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):

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 listopadu
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 do 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

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Marie Kuželová - Rýmařov ................................................ 80 let
Jiřina Vojtková - Janovice .................................................. 80 let
Terezie Vilímcová - Rýmařov ............................................. 82 let
Miloslava Šilhánková - Rýmařov ....................................... 82 let
Anežka Casciani - Janovice ................................................ 82 let
Božena Kotvaldová - Rýmařov ........................................... 83 let
Aloisie Poláchová - Rýmařov ............................................. 83 let
Alžběta Krupová - Rýmařov ............................................... 84 let
Marie Zetková - Rýmařov ................................................. 84 let
Žofie Vrbická - Rýmařov .................................................... 86 let
Vincenc Sigmund - Rýmařov .............................................. 90 let
Marie Semelová - Rýmařov ............................................... 91 let
Božena Dobešová - Rýmařov ............................................. 91 let

Rozloučili jsme se

Štefan Brenkus - Rýmařov ................................................. 1919
Lubomír Kovář - Rýmařov ................................................ 1945
František Hradil - Rýmařov ............................................... 1933
Marek Ryška - Rýmařov .................................................... 1970
Aloisie Babčáková - Dolní Moravice ................................ 1947
Ján Viravec - Rýmařov ....................................................... 1928
Elfriede Grossová - Dolní Moravice ................................. 1921

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou
pochybností. George Santayana Známá i neznámá výročíCitát:

6. 12. 1978 zemř. Jarmila Kurandová, herečka (nar. 30. 1. 1890) 
- 35. výročí úmrtí

7. 12. 1723 zemř. Jan Blažej Santini-Aichl, architekt a stavitel
(pokřtěn 4. 2. 1677) - 290. výročí úmrtí

8. 12. 1903 zemř. Herbert Spencer, anglický filosof (nar. 27. 4. 1820)
- 110. výročí úmrtí

10. 12. Den lidských práv - výročí přijetí Všeobecné dekla-
race lidských práv Valným shromážděním OSN
v roce 1948, slaví se od roku 1950

10. 12. 1818 nar. František Ladislav Rieger, politik (zemř. 3. 3. 1903)
- 195. výročí narození

11. 12. Světový den dětství - výročí založení UNICEF v roce
1946

11. 12. 1803 nar. Hector Berlioz, francouzský skladatel (zemř. 
18. 3. 1869) - 210. výročí narození

11. 12. 1918 nar. Alexandr Solženicyn, ruský spisovatel a publicis-
ta, nositel Nobelovy ceny (zemř. 3. 8. 2008) - 95. výro-
čí narození

12. 12. 1863 nar. Edvard Munch, norský malíř (zemř. 23. 1. 1944)
- 150. výročí narození

12. 12. 1928 nar. Čingiz Ajtmatov, kyrgyzský spisovatel a publicis-
ta (zemř. 10. 6. 2008) - 85. výročí narození

13. 12. 1973 zemř. Josef Knap, prozaik, literární a divadelní kritik
a historik (nar. 28. 7. 1900) - 40. výročí úmrtí

14. 12. 1963 zemř. Gustav Machatý, filmový režisér a scenárista
(nar. 9. 5. 1901) - 50. výročí úmrtí

16. 12. 1863 nar. George Santayana, americký spisovatel a filosof
(zemř. 26. 9. 1952) - 150. výročí narození

16. 12. 1928 nar. Eduard Petrů, literární historik a teoretik (zemř. 
3. 3. 2006) - 85. výročí narození

19. 12. 1848 zemř. Emily Bronteová, anglická spisovatelka (nar. 
30. 7. 1818) - 165. výročí úmrtí

Halina Pawlowská vystoupí v Rýmařově
Středisko volného času Rýmařov připravuje na středu 11. prosince „one
woman show“ známé spisovatelky, scenáristky a moderátorky Haliny
Pawlowské. Ve velkém sále SVČ se Pawlowská představí v zábavném
pořadu Strašná nádhera aneb Co vždycky zabere na muže, který je kom-
ponován z komediálních příběhů o manželství, milencích, jídle a show-
byznysu. Část večera bude také věnována zodpovídání dotazů z publika.
Akce začíná v 19 hodin a vstupenky jsou k dostání v předprodeji
v Městském informačním centru za 200 korun.

-22-2013  4.12.2013 17:30  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2013

14

Kino Rýmařov
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Městská knihovnaMěstské muzeum a Galerie Octopus
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Přijďte se pobavit na situační komedii rýmařovského Pradivadla
Vážení a milí příznivci divadelního kumštu (byť ochotnického),
občanské sdružení Pradivadlo Rýmařov pro vás připravilo v pořadí
sedmou hru od svého založení v roce 2007. Můžete se těšit na situ-
ační komedii s hlubším podtextem v nejznámějším díle brazilského
autora Joao Bethencourta Estevao Weinera Den, kdy unesli papeže.
Děj se odehrává na předměstí New Yorku. V režii Jiřího Konečného
se v hlavních rolích představí Pavel Hejsek jako taxikář Sam
Leibowitz, Vlasta Vykrutíková jako jeho žena Sara, Dennis Huml
a Tereza Pinďáková v rolích jejích dětí Irvinga a Miriam. Pod hlavič-
kou Pradivadla si zahrají i nové tváře: Miroslav Klesnil (papež), Petr
Andrš (šerif), Petr Guziur (odstřelovač) a divákům již známí Ladislav
Šín (generál) a Zdeněk Rychlý v roli kardinála.
Na první pohled to vůbec nevypadá, že v inscenaci půjde o nejvese-
lejší dva dny, přesto se v ní odehraje komediální příběh s mnoha zvra-
ty. Příběh, který hledá sílu v naději, že v každém z nás se skrývá las-
kavost i hluboká touha po porozumění a vstřícnosti. Je to příběh na-
šich dnů, a přece naše dny přesahuje, ostatně - každý den nedochází
k únosu papeže.
Přijďte podpořit herce na premiéru představení v sobotu 14. prosin-
ce v 19 hodin do velkého sálu Střediska volného času Rýmařov
nebo na reprízu, která je naplánována na pondělí 16. prosince
v 19 hodin tamtéž. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji od 25. li-
stopadu v Informačním centru Rýmařov na náměstí Míru. JiKo

Můj šálek čaje
Hermann Hesse: Siddhártha

„...zledověl jeho pohled, když potkal ženy, je-
ho ústa se zaškubala pohrdáním, když míjel
v nějakém městě dobře oblečené lidi. Viděl
kupce obchodovat, šlechtice vyrážet na lov,
pozůstalé oplakávat jejich mrtvé, děvky nabí-
zet se, lékaře pečovat o nemocné, kněze určo-
vat den setby, viděl milence milovat se, matky
kojit děti - nic z toho nebylo hodno jeho po-
hledu, vše páchlo lží, vše předstíralo smysl
a štěstí a krásu, a vše byl nepřiznaný rozklad.
Hořce chutnal život. Život byl utrpením...“
Tak začíná můj šálek čaje, který poněkolikáté
pomalu upíjím už více než dvě desítky let.
Vlastně ani nevím, a ono to ani není důležité,
z jaké sklizně pochází, nevím, zda sklizen byl
v pondělí nebo v pátek, ale vždy se ze setkání
s ním raduji. Ani jedenkráte mi nečekaně ne-
vychladnul, nikdy jsem nepocítil podivnou
pachuť, nikdy jsem nepoznal jeho nevlídnou
tvář. Vždy se těším z jeho lahodné chuti
a snad opojnou vůní toliko probouzí myšlenek
blouznivě kráčejících ruku v ruce pod klen-

bou chladivého stínu. Tento šálek čaje se mi
stal mámivým okamžením.
Proč tedy jsem si vybral Hermanna Hesseho
a jeho útlou knížečku s názvem Siddhártha?
Snad jen proto, že někdy chci mluvit i nemlu-
vit, chci myslet i nemyslet, chci toužit a snít.
Mnoho o samém příběhu tedy napoví už
stručný název, ale hned s prvními řádky se 
otevřou pozornému čtenáři kvetoucí světy, po
kterých možná marně touží, světy vonící mys-
tikou dalekých míst, která v některém z živo-
tů nikdy nenavštíví, může se také nechat uná-
šet slovy a pocity neznajícími hranice světů.
Stejně tak ale může tiše přemýšlet, radovat se,
milovat a býti milován. Nebo jen tiše naslou-
chat a mlčet. Kniha o ušlechtilých pravdách,
o hledání uvnitř světa, o hledání uvnitř sebe.
Jen s potulnými askety stále víc a více je mož-
no nahlížet do tváře míjející skutečnosti. A zji-
stit, že čím více se čemukoliv přibližujete, tím
vzdálenějším se vše zdá.
„Mnohému se naučil Siddhártha, mnohými

cestami se naučil opouštět své vlastní já. Šel
cestou odosobnění skrze bolest, skrze dobro-
volné snášení a překonávání bolesti, hladu,
žízně, únavy. Šel cestou odosobnění skrze me-
ditaci, skrze vyprázdnění mysli ode všech
představ. Učil se chodit těmito a jinými cesta-
mi, tisíckrát opustil své já, hodiny a dny setr-
vával v ne-já. Ale ať ty cesty směřovaly od
vlastního já, na konci dovedly vždy k já zpět.“
Proč konec hledání nakonec usmíří mysl a vše
vrátí na začátek? Proč se tak krásné může zdát
třeba i naslouchání slovům moudrého převoz-
níka, jehož skutečným životem jsou dva bře-
hy jediné řeky? Čtenář se zde nezaplétá do po-
divných dějů, nemusí vstupovat do soubojů
vedoucích labyrintem nevysvětlitelného, aby
možná po chvíli při pohledu na oblohu ne-
spatřil dvojích sluncí. Děj příběhu plyne po-
malu, aby Siddhártha mohl s krutostí žití po-
hlédnout na onu obyčejnou letní louku pose-
tou květy, které se však po uplynutí času pro-
mění v pravdu o nebytí.
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„Přátelsky žil Siddhártha vedle převozníka,
občas spolu prohodili slovo, nemnohá, dlouho
promýšlená slova. Ani Siddhárthova dřívější
narození nebyla žádnou minulostí a jeho smrt
a návrat k brahma žádnou budoucností. Nic
nebylo, nic nebude, všechno je bytí a přítom-
nost.“
Krutost skutečnosti se však poodhalila ještě
více ve chvílích osudového setkání Siddhár-
thy s krásnou kurtizánou Kamalou. Vše nezje-
vené hrdinovi mělo dosud ožít a stát se tak
ještě bolestnějším, aby snad kruh znamenající
cestu byl ukončen a krása následována kroky
smutku všeho bytostně lidského tak dostala
pozvání do zahrad radosti, smyslnosti, snad
i opojného pocitu štěstí.

„A nemáš-li nic proti tomu, Kamalo, rád bych
tě požádal, abys byla mou přítelkyní a učitel-
kou. Tu se kurtizána hlasitě zasmála. Nikdy se
mi ještě nestalo, příteli, aby za mnou přišel
šramana z lesů a chtěl se ode mě učit, nikdy se
mi ještě nestalo, aby za mnou přišel šramana
s dlouhými vlasy a se starou, roztrhanou be-
derní rouškou. Chodí ke mně mnoho mladíků,
ale přicházejí v krásných šatech, přicházejí
v jemných botách, mají navoněné vlasy a pe-
níze v měšcích.“
Skutečně fatálním se tedy stalo toto setkání
zcela proměňující život Siddhárthy. Kolik ješ-
tě strádání, probuzení, porozumění a bolesti je
pro něj připraveno, aby od okamžiků v těle
poutníka putujícího a hledajícího pravdu 

umrtvováním sebe v hlubinách lesů, od oka-
mžiků osudového setkání a zrození nového ži-
vota přesahujícího horizonty dávného hledání
dospěl až k definitivnímu poznání pravdy 
o utrpení přicházejícím vždy s novým svítá-
ním. Proto se tak rád neustále vracím k řád-
kům tohoto šálku čaje, šálku probouzejícího
a současně těkajícího k sluncím, která v tisí-
cích podobách ožívají na obloze snění. Právě
toho snění, kterým voní každá stránka, každá
představa a každý záchvěv pocitu rovnajícího
se rozhodnutí na jediné křižovatce mnoha
cest... „...jednou, když mu synova tvář ob-
zvláště připomínala Kamalu...“ Ivo Janoušek
(Hesse, Hermann. Siddhártha. 2. vyd. (ve Vy-
šehradu první). Praha: Vyšehrad, 1984. 132 s.)

Jazzclub

Vladimír Merta vystoupil v jazzclubu s kapelou Hromosvod
Předskokana udělal známý písnič-
kář Vladimír Merta kapele Hro-
mosvod, která ho provází během
turné po České republice. V úvodu
společného koncertu v Jazzclubu
SVČ Rýmařov (23. 11.) se posta-
vil na pódium sám s kytarou, aby

pak první část večera přenechal
mladým muzikantům a společně
s nimi se na jeviště vrátil po pře-
stávce.
Jméno letos sedmašedesátiletého
muzikanta, spisovatele, publicisty
a režiséra Vladimíra Merty je širo-
ce známé, jeho písně už míň.
Nejsou natolik „zlidovělé“ jako
hitovky jiných folkařů, jsou méně
nápadné, přestože jejich textový
podklad tvoří zajímavé básnické
texty a Merta je umí na kytaru
skvěle zahrát. Podstata je v písnič-

káři samotném - nestojí o popula-
ritu, neexhibuje, současnou hu-
dební scénu včetně té folkové vní-
má velmi kriticky a nechce se vézt
na stejné vlně. Zůstává písničká-
řem mimo hlavní proud a tvoří dál
nové texty a nové písně. Letos vy-

šlo souborné vydání
Mertových textů pod
názvem Mimo čas (Ga-
lén 2013) s tisícovkou
stránek zpívané poezie,
na začátku prosince má
vyjít nové CD. Na kon-
certech, včetně toho
v Rýmařově, nabízí 
ukázky osobitého měst-
ského šansonu i lido-
vých písní v podobě
blues. Sám s kytarou

a foukací harmonikou, v doprovo-
du kláves, houslí, flétny, saxofonu
nebo celé kapely.
Kapelu Hromosvod, která jej do-
provází na turné, Merta označil za
jedinou, která svým způsobem po-
kračuje v jeho cestě. Hromosvod
je přitom skupina poměrně mladá,
byť existuje skoro dvacet let.
Vznikla v roce 1994 jako dětská
kapela kolem frontmana Ondřeje
Fencla. Nástrojové obsazení (klá-
vesy, kytara, baskytara, bicí, hous-
le, flétna) umožňuje folk-rockové-

mu uskupení zabrousit i do vod ji-
ných hudebních stylů a vytvořit
docela rozmanitý repertoár. V něm
zazněla v Rýmařově i jedna z pre-
historických skladeb Hromo-
svodu, z doby, kdy zakladatel 
kapely ještě chodil na základní
školu.
V první polovině večera se Hro-
mosvod představil vlastní tvorbou,
ve druhé části se stal doprovodným
tělesem písničkáře Vladimíra
Merty. Pro posluchače to byla pří-

ležitost ke srovnání a poznání, na-
kolik a v čem je Hromosvod
Mertovým nástupcem.
Koncert do jazzového klubu přilá-
kal asi třicítku posluchačů.
Atmosféra byla tudíž komorní,
možná až příliš ukázněná a málo
bezprostřední. To ale určitě nebu-
de platit o dalším pořadu v progra-
mu jazzclubu, který v sobotu 
14. prosince pozve do kinosálu
SVČ „písničkáře“ zcela jiného
druhu - Vladimíra Václavka. ZN

Soutěž Marie Kodovské
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Vladimír Václavek při koncertu
představí novou knihu

Stalo se nepsaným pravidlem, že
koncertní sezónu Jazzclubu SVČ
Rýmařov uzavírá svým vystoupe-
ním rýmařovský rodák Vladimír
Václavek. Letošní koncert je naplá-
nován na sobotu 14. prosince a pro-
běhne netradičně v kinosále rekon-
struovaného Střediska volného ča-
su. Komornější prostředí bylo zvo-
leno zcela záměrně, neboť  Václa-
vek se chystá představit v Rýmařo-

vě svoji novou knihu Neviditelný
svět - Šamanská pohádka pro duši.
Speciálním hostem večera bude
skvělý pražský trumpetista a kláve-
sista Oskar Török, člen kapely
Čikori.
Koncert začíná ve 21 hodin (po 
ukončení představení Pradivadla),
vstupenky je možno zakoupit za
70 korun v předprodeji, který zajiš-
ťuje Městské informační centrum.

Z kapsáře tety Květy

Ty můj milý Ferďásku
Vytahuju ze skříně puntíkovaný
šátek. Můj oblíbený. A víte, koho
si bez frajerského šátečku vůbec
nebudeme umět představit?
Přece frajera Ferdu Mravence.
To je můj malý hrdina. Hrdina
bez bázně a hany.
Opomenu Slavoje a Záboje,
ze Žižky jsme udělali lapku,
Jánošíka jsme vrátili Slová-
kům, Juráše a Portáše na
V a l a š s k o ,
B a b i n -
s k ý
s e m
nějak
nezapa-
dá. Nikola Šuhaj je
z Podkarpatska, Artuš,
Hektor, Odysseus, Ivanhoe?
To jsou obrovské formáty, ty
se mně sem nehodí, občan
Švejk de la Mancha?
Topolánek, Gross s Paroub-
kem taky nevyhovují. Po-
třebuji Čecha jako po-
leno!
Ať žije nejmen-
ší velikán Ferda
Mravenec. Díky
svému tatínkovi On-
dřeji Sekorovi pomáhá dětem ob-
jevovat svět. Ferda je dítě počátku
20. století. Není bohabojně pokor-
ný jako Karafiátovi Broučci, je
sebevědomý, převelice činorodý.
Ferda Mravenec, práce všeho dru-
hu, všechno spravím, všechno po-
stavím, všechno přinesu. Všech-
no umím a žádné práce se nebo-
jím. Co řeknu, to splním. Pro mi-
lovanou Berušku, která si to ale

nezaslouží, protože je mrcha pro-
radná, ochočím koníka a daruji jí
ho i s vozem. Pomůžu ruměnici

pospolné.
Pro mrňata postavím
houpačku, kolotoč
a autodrom. Zahraju
pro ně divadlo. Když
bude hrozit hlad, po-
chytám stádo mšicích

dojnic. Vybuduju nej-
důmyslnější mra-

v e n i š t ě  
a v osu-
dové bit-
vě pora-
zím mra-

v e n i š t ě
otrokářů a vyže-

nu je z lesa. Úplně
jako malý Napoleon.
Ferdík je činorodý, energic-
ký kamarád, demokrat kaž-
dým coulem a taky trochu
rošťák. Konstruktivní opti-

mismus? Má ho.
Víte, čím bych ho 

udělala? Patro-
nem českých
podnika te lů .

Alespoň těch 
úspěšných. Ti méně úspěšní by
měli nezdolného smolaře Brouka
Pytlíka, který se vrhá do patálií,
katastrof, z nichž vychází po-
chroumán, ale nezlomen.
Ať žije nejmenší český velikán
Ferda Mravenec!
(Tomu, kdo nesouhlasí, nechám
za trest namalovat tykadla! Třeba
na tramvaje v Olomouci.) 

Si

V Nedělní škole řemesel se připravili na advent
Krátce pfied první adventní nedûlí 
uspofiádalo Obãanské sdruÏení Strán-
ské v Nedûlní ‰kole fiemesel dílnu pro

v‰echny, kdo si chtûli vlastnoruãnû
vytvofiit adventní vûnec a dal‰í ozdo-
by pro blíÏící se svátky. Náv‰tûvníci

Nedûlní ‰koly si mohli vyzkou‰et tra-
diãní i nové techniky.
Během soboty se na Vánočním
zdobení vystřídalo několik desí-
tek zájemců. Téměř všichni si od-
tud odvezli originální adventní
věnec, ale také vánoční svícny,
andílky ze šustí a drobnější ozdo-
by na vánoční stromeček.
„Letos byl největší zájem o ozdo-
by z přírodních materiálů, ale ta-
ké o skleněné vločky vytvořené
technikou zvanou fusing,“ přiblí-
žila Vladimíra Křenková z Ob-
čanského sdružení Stránské.
V Nedělní škole řemesel se snaží
seznamovat návštěvníky přede-
vším s tradičními tvůrčími tech-

nikami, starými řemesly a lidový-
mi zvyky, které pomalu upadají
v zapomnění. Víkendoví žáci
školy se mohou naučit zpracová-
vat ovčí vlnu, drátovat, plést koší-
ky, péct chleba v peci, vyrábět
šperky, dekorace nebo třeba vitrá-
že. Fusing, neboli tvorba ozdob
spékáním střípků barevného skla,
je novinkou ve výuce školy.
Pro nadcházející adventní období
občanské sdružení připravuje ješ-
tě výstavu betlémů s ukázkami li-
dových zvyků. Nedělní škola se
pro všechny, kdo si chtějí připo-
menout atmosféru tradičních
Vánoc, otevře v sobotu 14. pro-
since. ZN

Organizace a spolky
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Guinessův rekord v Rýmařově?!
Chystáme už druhý ročník Rýmařovského koledování. Sejdeme se na
nově vydlážděném rýmařovském náměstí ve čtvrtek 12. prosince ve-
čer, asi v 17.45, po vystoupení souboru Variace sbormistra Jana
Kučery. Náš sbor Vox montana bude následně zpívat vánoční koledy
pod věží radnice, k tomu bude z radnice znít trubka Petra Kohoutka
a na její stěnu budeme promítat texty koled, aby si i ti, kdo si již ne-
vzpomenou na slova koled, které zpívávali doma na Vánoce, měli
možnost znovu naplno zazpívat. Melodie jsou jednoduché a všem
známé. Doufám, že se podaří zajistit i občerstvení, protože hrdélka
přítomných bude potřeba rozehřát čajem či grogem, aby se všem
dobře zpívalo.
Co ten rekord v nadpisu? Čert ho vem! Když bude Vox montana zpí-
vat několika divákům, nevadí, stejně si zpíváme pro radost, a snad se
nová tradice udrží a rozroste. Když ale bude zpívat několikanásobné
množství diváků-zpěváků koledy našemu sboru - výborně, cíle bude
dosaženo. Ale máme i takový sen, že na zcela zaplněném náměstí bu-
dou všichni zpívat všem a tak v koledách rozdávat radost a pohodu.
To by bylo panečku NĚCO!
Snad se v ten čas Rýmařovu vyhne sněhová bouře, liják či vichr rvou-
cí noty z rukou a slova od úst, abychom si v pohodě společně zazpí-
vali. Rodiče, vezměte své malé děti, a velké děti, vy zase vezměte své
rodiče a prarodiče, přijďte se pobavit a trochu se v tom vánočním sho-
nu zklidnit.
Velmi se na vás těší Vox montana - sbor z hor. 

Zdeněk Rychlý

Ve vydáních Rýma-
řovského horizontu
8-22/2013 jsme uve-
řejnili fotografie po-
zoruhodností nebo
jejich detailů spolu
se soutěžním kupo-
nem. Úkolem soutě-
žících je určit místo,
objekt, ulici apod.,
na nichž se fotogra-
fovaná pozoruhod-
nost či detail nachá-
zí. Čtenáři, kteří určí
správně nejvíce po-
zoruhodností, budou
zařazeni do slosová-
ní o hodnotné ceny.
Okopírované nebo
vystřižené soutěžní
kupóny zašlete na ad-
resu redakce: Rý-
mařovský horizont,
Okružní 10, 795 01

Rýmařov nebo je můžete vhodit do redakční schránky.
Uzávěrka soutěže je 12. prosince. Jména výherců budou uveřejněna v po-
sledním řádném vydání Rýmařovského horizontu (24/2013), které vyjde
20. prosince 2013. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce RH!

Soutěž připravili JiKo
a Ing. M. Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 15

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

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

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

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

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

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

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013
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Nad stránkami městské kroniky
Roky 1998 a 1999

Rok 1998
V tomto roce se v Rýmařově, stejně jako
v celém okrese, konaly troje volby. Největší
publicitu měly volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR konané 19. a 20. června.
V předvolebním období se uskutečnily mítin-
ky všech větších politických stran. Velkému
zájmu se těšilo shromáždění ČSSD, na němž
s věcným a jasným projevem vystoupil Miloš
Zeman. Nejvíce účastníků však bylo na mí-
tinku Sdružení pro republiku - Republikánské
strany Československa. Hlavním řečníkem
zde byl její předseda Miroslav Sládek.
Značná část lidí však přišla jen z recese a ze
zvědavosti, co bude vůdce republikánů slibo-
vat či jak bude na současnou situaci nadávat.
Méně navštívené bylo shromáždění ODS,
protože na něm nevystoupil Václav Klaus.
Na vystoupeních dalších stran byla výrazně
nižší účast. Zde jsou výsledky voleb:

Strana % získaných hlasů
ČSSD 45,59
ODS 20,56
KSČM 13,26
Unie svobody 5,45
KDU-ČSL 5,10

Do městského zastupitelstva a do senátu se
volilo 13. a 14. listopadu. Městské zastupi-
telstvo mělo mít 21 členů. K volbám do něj
se přihlásilo sedm stran či hnutí. Účast voli-
čů byla ale velmi nízká - jen 35,8 %.
Výsledky:

Strana % získaných Počet
nebo hnutí hlasů míst
ČSSD 25,4 5
Nezávislí 17,7 4
KSČM 16,6 4
ODS 14,2 3
KDU-ČSL
a nezáv. kandidáti 12,9 3
Sdruž. nezáv.
kandidátů 11,0 2
SPR-RSČ 2,2 0

V prvním kole senátních voleb bylo sedm
kandidátů, ale žádný z nich nezískal nadpolo-
viční většinu. Ve druhém kole porazil
Rostislav Harazim (KSČM) MUDr. Janu
Škrlovou. Nový senátor byl zvolen na šest let.

Začátkem listopadu byly na věž římskokato-
lického kostela instalovány nové věžní hodi-
ny včetně nového ciferníku. Trvalá přesnost
hodin na elektrický pohon je zaručena napo-
jením na signály vysílané z německého
Frankfurtu, které korigují čas hodin. Cena
hodin byla 153 tisíc korun, z toho 50 tisíc
přispělo město.

Rok 1999
Přiblížili jsme se k závěru celého seriálu Nad
stránkami městské kroniky. Zbývá napsat ně-
co o roce 1999 a rokem 2000 vše ukončit.
Podívejme se alespoň letmo na zemědělství
v Rýmařově a jeho místních částech.
Pozemky v okolí měli v péči zemědělští pod-
nikatelé nebo ležely ladem. Na polích
v Janovicích hospodařil Jan Hořák. Z plodin
pěstoval mimo jiné pšenici špaldu. Zemědě-
lec využíval principu zdravého zemědělství,
to znamená bez chemického hnojení. V čer-
vnu někdo zapálil Janu Hořákovi seník. Šlo
o dílo žháře a jeho motiv byl zcela nepocho-
pitelný. Možná šlo o duševně vyšinutého py-

romana, protože později shořelo v nejbližším
i vzdálenějším okolí ještě několik dalších se-
níků. Pachatel nebyl dopaden.
V Jamarticích o zemědělskou půdu pečoval
Michal Novák, který využíval pozemky jen pro
pěstování píce, aby zajistil dostatečné množství
krmiva pro hospodářská zvířata. V Janovicích
ani v Jamarticích nebyly chovány krávy dojni-
ce, protože o mléko nebyl zájem.

Problémy s pivovarem Excelent
Firma Trias KPK Opava, která prováděla vý-
stavbu pivovaru, nesplácela úvěr. Za ten
ovšem ručilo město. Bylo proto donuceno
vypůjčit si 14 milionů korun a zaplatit je

bance jako dluh Triasu. O své se hlásil i dal-
ší věřitel, firma ZVU Capital. Vše nakonec
dopadlo tak, že město požadavky splnilo, ale
uplatnilo s určitou dávkou násilí zadržovací
právo na pivovar a začalo jej prostřednictvím
Městských služeb samo provozovat. Po vy-
rovnání všech požadavků připadl celý pivo-
var městu včetně zařízení a vybavení.

Oprava kostela
Na podzim se prováděla rozsáhlá oprava
římskokatolického kostela, který byl dokon-
ce na několik týdnů pro veřejnost uzavřen.
Bohoslužby a jiné obřady se konaly v kapli
V Lipkách. Významnou součástí oprav bylo
zavedení plynového topení do předních la-
vic, takže teplo jde přímo na ty, kdož zde se-
dí. Mimo to byla provedena řada dalších pra-
cí - oprava omítky, nová okna, nová zpověd-
nice, obložení u varhan, malování, elektroin-
stalace a další, vše za 1 milion korun. Nejví-
ce stálo topení - 240 tisíc korun. Nebyla to
však marná investice.
Závěrem alespoň pár vět k rýmařovské ne-
mocnici, která v tomto roce působila ještě ve
stejném rozsahu jako dřív. Bruntálská ne-
mocnice vypracovala koncepci rozšíření
o 104 akutních lůžek, což podporoval 
i okresní úřad. To by však znamenalo ohro-
žení ostatních zařízení včetně naší nemocni-
ce. K tomu se odmítavě postavil starosta
Pavel Kolář i ředitel nemocnice Josef Žižka.
Došlo k jednání na ministerstvu zdravotnic-
tví, kde se bruntálští zástupci snažili svou
představu prosadit, ale ministr ji striktně od-
mítl. Ovšem problémy pokračovaly dál, ne-
gativní roli v nich sehrál i tehdejší senátor za
náš okres, ale existenci nemocnice se zatím
podařilo uhájit. Vratislav Konečný

Divadelní ulice r. 1998 Fota: archiv muzea Pivovarská ulice r. 1999

Okružní ulice r. 1998

Okružní ulice, bývalá vajíčkárna r. 1999

Okružní ulice r. 1999
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Nad Novou Vsí vyrostla rozhledna

V Nové Vsi vznikl rekreační areál
s celoročním provozem, který do-
plňuje stávající sportovní a turis-
tické atraktivity této místní části.
Dominantou areálu je 31 m vyso-
ká vyhlídková věž s ochozem
v šestém nadzemním podlaží, ze
kterého se lze potěšit nádhernými
výhledy na panorama Jeseníků.
Se stavbou vyhlídkové věže se za-
čalo v dubnu letošního roku, věž
je již hotova a v současnosti se
dokončuje přízemní část. Roz-
hledna bude slavnostně otevřena
a zpřístupněna na jaře roku 2014.
V zázemí vyhlídkové věže ná-
vštěvníci naleznou informační
centrum, dětský koutek s dohle-
dem, muzeum s expozicí, uzamy-
katelnou úschovnu kol a lyží, so-

ciální zařízení a odpočinkovou
zónu. Součástí areálu bude i bez-
platné parkoviště.
Vyhlídkovou věž projektovala rý-
mařovská firma RD Project &
Partners, s. r. o., a s její podobou
vyjádřila souhlas i správa Chrá-
něné krajinné oblasti Jeseníky.
Stavbu provádí firma VHH Ther-
mont, s. r. o., Troubelice. Náklady
na vybudování areálu s vyhlídko-
vou věží dosáhly výše 8,6 milionu
korun, z toho částku 6,4 milionu
pokryla dotace z programu ROP
NUTS II. Moravskoslezsko 2007
- 2013 a zbývající část poskytla 
obec Dolní Moravice.

Zdroj: Pavel Kopeček,
starosta obce Dolní Moravice

Tvrdkov čerpá peníze za odevzdaný elektroodpad
V roce 2011 se obec Tvrdkov za-
pojila do systému zpětného od-
běru elektrozařízení, tj. lednic,
mikrovlnných trub, praček, my-
ček a veškerých drobných elekt-
rospotřebičů, např. vysavačů,
žehliček apod. Naši spoluobčané
byli rádi, že se starých, nefunkč-
ních elektrozařízení mohli zbavit
a udělat doma pořádek. Obec dí-
ky aktivitě občanů snížila množ-
ství odpadů na skládce.
Vytvořením systému sběru elekt-
rozařízení nám firma Elektrowin
naopak platí za dodaná elektro-
zařízení, v roce 2013 jsme za ně
získali částku 9 500 Kč. Elektro-
win umožňuje čerpat další peníze
i z tzv. motivačního programu.
Odměna v roce 2013 byla po-
skytnuta dle kritéria výtěžnosti

odevzdaných elektrozařízení od
trvale bydlících občanů. Obec
Tvrdkov získala peníze na kame-
rový systém a úpravu sběrného
dvora v celkové výši 51 000 Kč.
Dále je třeba připomenout, že dí-
ky třídění odpadů obec Tvrdkov
nemusí zvyšovat poplatky za
svoz.
Tímto příspěvkem chci poděko-
vat firmě Elektrowin za finanční
pomoc a občanům obce, že se ak-
tivně zapojují do recyklace odpa-
dů a tím do ochrany životního
prostředí.
Jan Žédek, starosta obce Tvrdkov

Z okolních obcí a měst

Milá návštěva na ZŠ Břidličná
Už i městečko Břidličná má zoo.
Že se vám to nějak nezdá? Tak se
zeptejte dětí z mateřské školy.
Přírodovědný kroužek místní zá-
kladní školy si totiž založil malý
zoo koutek - vlastní mini zoo.
A protože platí, že kdo má rád zví-
řátka a umí se o ně starat, má tím
víc rád i lidi (především děti),
vznikl nápad pozvat malé děti
z MŠ Břidličná na návštěvu do
naší školy.
Od nápadu k realizaci nebylo dale-
ko. Na začátku listopadu se vydalo
druhé a následně i třetí oddělení na
cestu do školy, aby si děti na vlast-
ní oči mohly prohlédnout i pohla-

dit morčátka, králíčky teddy nebo
činčily, sledovat krmení gekona,
raků, vodní želvičky, rybiček a jež-
ka nebo si sáhnout na skutečnou
žábu. Ten dotek byl jen pro odváž-
né, ne každý měl tolik kuráže.
Součástí prohlídky bylo i povídá-
ní o zvířátkách, které si pro své
malé kamarády připravili členové
kroužku. Pro své návštěvníky při-
pravili i drobné dárky. O tom, že
se setkání všem líbilo, není třeba
pochybovat, ale kdyby přece, ze-
ptejte se dětí i jejich paní učitelek,
určitě vám to potvrdí. 

Foto a text: Květa Děrdová,
koordinátorka EVVO
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Opět jsme se neztratili
Kdy a kde? No přece 15. listopadu v Ostravě. V ten den se uskuteč-
nil další ročník Soutěže mladých zoologů 2013, kterou pořádá Zoo
Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo pravidelně od roku 1970
pro celý Moravskoslezský kraj. Je určena žákům 6. až 9. tříd základ-
ních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Soutěže se zúčastnilo 116 škol, celkem 420 soutěžních družstev.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, žáků 6. až 7. tříd a žáků 8. až 9. tříd.
Letošní ročník byl zaměřen na téma létajících savců.
V první kategorii hájili barvy ZŠ Břidličná Tereza Hamplová, Lukáš
Konečný a Jakub Tarcala. Druhou kategorii zastupovaly Nela
Zbořilová, Marie Zaoralová a Karolína Stárková. Přestože konkuren-
ce byla v obou kategoriích opravdu velká, naši žáci se neztratili.
V první kategorii si mezi 196 družstvy vybojovali 52. místo, což je
pěkné umístění v první třetině. Ve druhé kategorii se děvčata pustila
směle do boje s 223 soupeřícími družstvy a obsadila hezké 72. mís-
to, tedy rovněž v první třetině výsledkové listiny.
Opět se tak potvrdilo, že není velkých a malých škol, ale pouze chyt-
rých, aktivních dětí a podporujících pedagogů.

Foto a text: Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Kraj věnoval hasičům techniku za dvanáct milionů korun
Speciální techniku za více neÏ dva-
náct milionÛ korun pfiedal 26. listo-
padu jednotkám sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ ãtyfiiapadesáti vybran˘ch
obcí a Hasiãskému záchrannému
sboru MSK první námûstek hejtma-
na Moravskoslezského kraje Josef
Babka. Na nákup potfiebného vyba-
vení vyãlenil kraj ze svého rozpoãtu
4 miliony korun pro dobrovolné ha-
siãe a dal‰ích 8 milionÛ korun pro
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor MSK.
Slavnostního pfiedání se zúãastnilo
54 zástupcÛ obdarovan˘ch obcí,
které jsou zfiizovateli jednotek sbo-
ru dobrovoln˘ch hasiãÛ, byli mezi ni-
mi také zástupci pûti obcí R˘ma-
fiovska.
„Moderní technická vybavenost
jednotek dobrovolných hasičů,
kteří úzce spolupracují s Hasič-
ským záchranným sborem Mo-
ravskoslezského kraje, je ne-
smírně důležitá, protože zvyšuje
možnost rychlé profesionální po-
moci. Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů dovybavujeme kaž-

doročně. Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje
patří k nejlépe vybaveným jed-
notkám v republice a chceme,
aby tomu tak bylo i v budouc-
nu,“ říká první náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje
Josef Babka.
Dobrovolní hasiči převzali mi-
mo jiné dýchací přístroje a tlako-
vé lahve k dýchacím přístrojům,
řezače skla, páteřové desky, pro-
tichemické oděvy a zachycovače
airbagů pro řidiče a spolujezdce.
Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje obdržel
čtyři automobily Crafter, filtry
do kontejnerů, elektrocentrály
a dvacet vozidlových radiosta-
nic. Ty Hasičský záchranný sbor
MSK zapůjčí jednotkám sboru
dobrovolných hasičů. Z rýma-
řovského regionu si přijeli pro
hasičské vybavení zástupci obcí
Břidličná, Dolní Moravice, Hor-
ní Město, Malá Morávka a Rý-
mařov.
„Pro nás hasiče, ať již profesio-
nální nebo dobrovolné, i pro zá-
stupce vybraných obcí se stalo
příjemnou tradicí, že koncem ro-
ku přebíráme techniku, kterou
pořídil ze svých prostředků
Moravskoslezský kraj. Takovýto
dar představuje nejen ocenění
naší práce, ale i zvýšení akce-
schopnosti a tím i závazek do bu-
doucna,“ říká ředitel Hasičského
záchranného sboru MSK Zdeněk
Nytra. „Díky této technice může-
me lépe a účinněji plnit naše
úkoly a poslání - tedy pomáhat
spoluobčanům v případě, že se

dostanou do krizových situací.
Proto chci představitelům Mo-
ravskoslezského kraje za tuto
podporu poděkovat. Občanům
bych nicméně rád popřál, aby
naši pomoc nikdy nepotřebova-
li,“ dodává Nytra.
V loňském roce obdržely jednot-
ky dobrovolných hasičů i Ha-
sičský záchranný sbor vybavení
za téměř 10 milionů korun z roz-

počtu kraje. Do konce letošního
roku kraj investuje ještě zhruba
360 tisíc korun do samonafu-
kovacích stanů, počátkem příští-
ho roku přibude hasičům auto-
mobil pro chemickou laboratoř
za zhruba 2,3 milionu korun
a 150 kondenzačních vysoušečů
v hodnotě 1,5 milionu korun.  
Fota a text: Bc. Petra Špornová,

tisková mluvčí MSK, JiKo

Moravskoslezský kraj informuje
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PoÏár mûsta R˘mafiova
(1. ãást)

Na Bílou sobotu 3. dubna 1790

Nemohu lhostejnû pfiejít ne‰tûs-
tí, které tenkrát potkalo moje
rodné mûsto. Proto chci ze-
vrubnû vyprávût o velkém trá-
pení, jeÏ se neopatrností jedno-
ho jediného ãlovûka roz‰ífiilo do
celé obce.
UÏ po ‰est t˘dnÛ fuãela prudká
vichfiice ze severov˘chodu. O ve-
likonoãním t˘dnu roku 1790 do-
sáhla nejvy‰‰ího stupnû, Ïe aÏ tu
a tam odná‰ela domy.
VáÏen˘ a zámoÏn˘ obãan jmé-
nem Pflaum, vlastník domu ã.p.
104, hned pod „katovnou“, mûl
b˘t pfiíãinou, Ïe bylo celé mûsto
zniãeno, stovky rodin ztratily do-
mov a staly se Ïebráky.
- Zrovna kdyÏ opisuji tento pfií-
bûh pro tisk dne 25. srpna
1890, tedy o 100 let pozdûji,
postihl stejn˘ osud maìarské
mûsto Tokan. Proto, milí lidé,
mûjte se na pozoru pfied
ohnûm!
NeboÈ jak fiíká Schiller:
„Dobroãinná je síla ohnû,
KdyÏ ji ãlovûk uhlídá a zkrotí;
Av‰ak stává se hrozbou 

nebeská síla,
KdyÏ se okovÛ zbaví -
Vydá se vlastní cestou,
Svobodná dcera pfiírody!“ D.H.
Pflaum byl punãocháfi, a proto-
Ïe se blíÏily velikonoãní svátky,
mûl hodnû zakázek na ãervené
punãochy, které byly barveny
karmínem.
Barvírna se nacházela za do-
mem vedle stodoly, která tu sto-
jí dodnes.
Na Bílou sobotu se v R˘mafio-
vû skoro v kaÏdém domû pekly
velikonoãní koláãe, a tak i ten-
tokrát paní Pflaumová pilnû
pracovala. Pfiikázala sluÏce, aby
vzala z pece pln˘ hrnec Ïhnou-
cího uhlí, ‰la do barvírny a zde
rozdûlala oním uhlím oheÀ pod
kotlem. Dûvãe se jalo udûlat, co
jí paní pfiikázala. Vzala hrnec,
naplnila ho Ïhnoucím uhlím
a pfiikryla ho. Pak se vydala pfies

dvÛr k barvífiskému domku.
Cestou poloÏila hrnec na zem,
aby je‰tû vzala trochu dfieva
z hromady, ale - ó, jaká hrÛza! -
Vichfiice pfievrátila hrnec a hna-
la hofiící uhlíky smûrem ke stáji,
která obklopena kÛlnou na slá-
mu v mÏiku vzplála plamenem
‰lehajícím do v˘‰ky. -
Dûveãka, strachem více mrtvá
neÏ Ïivá, bûÏela rychle na pÛ-
du, aby zachránila své svr‰ky,
neboÈ za pár minut nato uÏ ho-
fiel cel˘ dÛm! -
MÛj otec bydlel v Dolním pfied-
mûstí, ve svém novû postave-
ném domû ã.p. 265. Chystal se
zrovna ke snování, kdyÏ usly‰el
starého durynského kováfie
tlouct na okno a kfiiãet: „Rychle
pojìte ven, PflaumÛv dÛm ho-
fií!“
Otec rychle vybûhl k Festenwir-
tovû lípû, která zde stojí je‰tû
dnes a sotva viditelnû povyrost-
la, tak jak byl, totiÏ v tkalcov-
ském odûvu. Odtud vidûl
PflaumÛv dÛm uÏ zcela pohlce-
n˘ plameny. Silná vichfiice od-
ná‰ela hofiící stfie‰ní ‰indele do
mûsta, takÏe ve mÏiku, kdyÏ 
otec stál u oné lípy ztuhl˘ hrÛ-
zou, uÏ hofielo ‰est domÛ vãet-
nû ‰pitálu, aãkoli byly vzdáleny
skoro ãtvrthodinu od Pflaumo-
va domu. Otec rychle pospí-
chal domÛ, aby se oblékl, ne-
boÈ mu byla hrozná zima, a po-
tom bûÏel ke svému tchánu
Rösnerovi, kter˘ mûl dÛm v dol-
ní ulici za hfibitovem, aby mu
pomohl vyklízet.
Star˘ dobr˘ muÏ mûl pfiece jen
tak velkou dÛvûru v uÏiteãn˘, 
av‰ak nebezpeãn˘ element, Ïe
vûfiil, Ïe se mu nic nestane.
Nenechal tak nic vyklidit ani od-
nést.
Ve‰keré domlouvání mého otce
nic nepomohlo, a tak se s ním
rozlouãil a vydal se opût domÛ.
Star˘ dÛvûfiiv˘ muÏ se v‰ak m˘-
lil, neboÈ za tfii hodiny bylo celé
mûsto s v˘jimkou Dolního pfied-
mûstí v jednom ohni, protoÏe
vût‰ina domÛ a stájí byla posta-
vena ze dfieva a na stfiechách
leÏely ‰indele.

V té velké zimû a fiezavé vichfiici
se nedalo nic uklízet a zachrá-
nit. O ha‰ení nebyla ani fieã.
KaÏd˘ se musel vydat rychle na
útûk, jak jen to ‰lo, jen aby si za-
chránil hol˘ Ïivot! -
KdyÏ radniãní hodiny odbily
dvanáctou hodinu polední, zfií-
tila se velká vûÏ, která byla 
opatfiena dvojnásobn˘m prÛ-
hledem, a rozbila vodní nádrÏ.
Na námûstí, které rovnûÏ hofie-
lo, nemohl nikdo déle setrvat
bez ohroÏení na Ïivotû. Pfiesto
zde stála stará Kargerhannesin,
její dÛm na Dolním námûstí byl
uÏ také v plamenech, a nechtû-
la se hnout od svého ovocnáfi-
ského stánku. Vlasy a koÏich uÏ
jí ohofiely. Pfiece se v‰ak proplíÏi-
la okolo sochy Panny Marie
z jedné strany na druhou a tak
byla zachránûna.
Jeden muÏ, jménem Rothleit-
ner, se na námûstí zdrÏel pfiíli‰
dlouho. KdyÏ uÏ hrozilo velké
nebezpeãí, bûÏel kolem Hille-
brandta ulicí k dûkanství. Zahy-
nul v‰ak, neboÈ se na nûj zfiítil
trám.
O Ïivot pfii‰lo také nûkolik dûtí.
Kostel, ‰kola a fara zÛstaly u‰et-
fieny.
Dûkan Haller (narozen v Libo-
tovû) mûl u sebe „nejsvûtûj‰í
svátost“, se kterou Ïehnaje ne-
ustále obcházel okolo kostela.
Praskot ohnû, vytí vichfiice spolu
se srdcervoucím nafiíkav˘m kfii-
kem ne‰Èastn˘ch lidí - strach,
zoufalství a hrÛza, kterou byli tito
uboÏáci drceni - mé pero nemÛ-
Ïe ani toto v‰echno popsat a já
si jen pfieji, aby moje milé rodné
mûsto zÛstalo provÏdy u‰etfieno
podobného ne‰tûstí! - - -
Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ je‰tû
povyprávím o zámoÏné mû‰-
Èanské rodinû, která také muse-
la nechat v‰e napospas sÏírají-
cím plamenÛm.
Byl to mÛj dûd Johann Beck,
provaznick˘ mistr, kter˘ by-
dlel v horním rohu námûstí,
v ã.p. 12.
Jeho rod bydlel v tomto domû
po 300 let a teprve v roce 1845
byla tato usedlost prodána do

cizích rukou. DÛm koupil ob-
chodník Fritz a nyní ho vlastní
obchodník Heinzel.
Mimo tento velk˘ mû‰Èansk˘
dÛm vlastnil mÛj dûd je‰tû pfies
100 jiter pozemkÛ a za domem
velkou zahradu (zvanou Hrá-
dek), kde rostlo mnoho ovoc-
n˘ch stromÛ a nacházelo se
zde pfies 40 vãelích úlÛ, které
v‰echny shofiely.
V domû, na s˘pce, se sahalo
jen po tfiíletém obilí na peãení
chleba. Byl zde dostatek zeleni-
ny, ãerstvého i su‰eného ovo-
ce, kromû toho také mnoho ji-
n˘ch zásob, Ïe nebyly nikdy
spotfiebovány. Nacházelo se tu
rovnûÏ mnoho centÛ medu,
a také zde bylo uloÏeno asi 
25 centÛ konopného vlákna
pro dûdovu Ïivnost. V‰echno
bylo zniãeno. -
V podkrovních pokojích bylo 
uloÏeno ve‰keré vybavení, jako
postele, obleãení a prádlo pro
celou poãetnou rodinu, sestá-
vající z otce, 84leté babiãky, ãtyfi
synÛ a ãtyfi dcer, i toto v‰echno
shofielo. -
ProtoÏe paní Becková zemfiela
dva roky pfiedtím na souchoti-
ny, musela druhá nejstar‰í dce-
ra - moje matka, která tehdy uÏ
byla silná a zku‰ená, vést po-
ãetnou domácnost.
Nejstar‰í dcera Elisabet byla
provdána za uãitele Pumma
z Andûlské hory, nejstar‰í Jo-
hann byl v „cizinû“ ve Vídni, pa-
cholci byli právû na poli s koÀmi
a stará babiãka leÏela v zadním
pokoji a umírala na vodnatel-
nost, kdyÏ v celém mûstû zaznûl
poÏární poplach.
Sotva ho usly‰el mÛj dûd, ihned
pospíchal ke svému pfiíteli Karlu
Katzerovi do Horního pfiedmûs-
tí, jehoÏ dÛm se uÏ nacházel
v pfiímém nebezpeãí. Dûd, jsa
ve spûchu nároãn˘ch záchran-
n˘ch prací, netu‰il, Ïe uÏ je je-
ho vlastní dÛm, stejnû jako celá
ulice, v jednom ohni.
Pln strachu spûchal domÛ, kte-
r˘ v‰ak spatfiil v plamenech. Co
mûl zachránit nejdfiíve? Se smr-
telnou hrÛzou pomyslel na 

(PfieloÏila Jitka Procházková)
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Nové povinnosti při nákupu na internetu ne-
minou spotřebitele ani obchodníky. Lhůta
pro odstoupení od smlouvy bez udání důvo-
du může být dle nového občanského zákoní-

ku i více než roční.
Uzavírání smluv tzv. distančním způsobem
zahrnuje nejen nákupy na internetu, ale také
telefonické či katalogové objednávky nebo

teleshopping - jednoduše všechny případy,
kdy nejsou obě strany v době uzavření
smlouvy osobně přítomny. „Spotřebitel bude
mít i nadále možnost vrátit zboží bez udání
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umírající tch˘ni. To, Ïe by ji mûl
zachránit pfied uhofiením, byla
jeho jediná my‰lenka. - S velkou
námahou je‰tû stihl pfienést tûÏ-
ce nemocnou k fiezníkovi
Schubertovi, kde na druh˘ den
zemfiela.
Moje matka se snaÏila vyhnat
ze stájí dobytek, kter˘ se bál
praskajícího ohnû a velkého rá-
musu, takÏe bylo tûÏké ho do-
stat ven. Poté, co byl skot ‰Èast-
nû v bezpeãí, odváÏila se moje
matka je‰tû jednou do ob˘vací-

ho pokoje a snaÏila se najít ma-
lého bratra Michela, kterého
postrádala. Pûtilet˘ chlapec se
schoval na peci pod provazní-
kovu koÏe‰inu a kfiiãel: „Kukuk,
Katefiino!“ - ta k nûmu pfiiskoãila,
strhla ho dolÛ a spûchala co
nejrychleji i s bfiemenem ven.
Sotva vybûhla, zfiítil se s velik˘m
hfimotem strop pokoje! - - -
V‰echno, co lidé zachránili a vy-
klidili ven na volné pole proti jiÏ-
ní stranû, shofielo. Orkán do-
konce zanesl hofiící stfie‰ní ‰in-

dele aÏ k hodinu vzdálenému
„Pustému zámku“. Asi pût mil od
Olomouce byly nalezeny napÛl
spálené spisy a papíry, které po-
cházely z R˘mafiova.
A tak v nûkolika málo hodinách
zbyly z bohatého mûsteãka jen
trosky a obyvatelstvo, dosud ra-
dující se ze Ïivota, bylo uvrÏeno
do nejvût‰í bídy a stalo se Ïeb-
ráky. -
V té dobû je‰tû neexistovaly
fiádné poji‰Èovací ústavy proti
poÏáru. Ne‰Èastníci byli toliko

odkázáni na dobroãinnost pfiá-
tel nebo si museli vyÏebrat to
nejnutnûj‰í. Pfiece jen je s podi-
vem, kolik rodin bez stfiechy
nad hlavou si v té hrozné zimû
na‰lo pfiístfie‰í a ubytování.
MÛj dûd ze samého dûsu
a zmatku dokonce zapomnûl
zachránit svou skfiíÀku se stfiíb-
rem a zlatem, která se nacháze-
la v zasypané svûtnici, kde leÏe-
la jeho umírající tch˘nû. A tak
bylo v‰echno pryã! - - -

(Dokonãení pfií‰tû.)

dTest: O službu VašeStížnosti.cz je velký zájem
SluÏbu pro mimosoudní fie‰ení spotfiebitelsk˘ch
sporÛ Va‰eStíÏnosti.cz vyuÏilo za první mûsíc 
450 spotfiebitelÛ.
Spotřebitelé mají od října 2013 novou mož-
nost, jak řešit své spotřebitelské problémy.
Aby se případně nemuseli obrátit na soud,
mohou využít službu VašeStížnosti.cz. Zřídil
ji a provozuje dTest, největší spotřebitelská
organizace v České republice, s podporou
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Za
první měsíc provozu této služby spotřebitelé
podali 450 stížností na stovky různých ob-
chodníků. Více jak desítku stížností se již
podařilo vyřešit ke spokojenosti spotřebitelů.
Proces řešení stížností je pro spotřebitele
jednoduchý: vloží na webové stránce
www.vasestiznosti.cz stížnost, kde identifi-
kují obchodníka a popíší svůj případ. Poradci
dTestu pak vypracují ke stížnosti stanovisko
a kontaktují obchodníka s výzvou, aby pří-
pad řešil. Přesný popis fungování služby
a postupu řešení případů je na webové strán-

ce www.vasestiznosti.cz.
„Jsme rádi, že se obchodníci ke stížnostem
spotřebitelů většinou staví čelem,“ říká
Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny
dTestu. „Uvědomují si, že to je pro ně lepší
než případný soudní spor. Díky vstřícnému
vyřešení problému mohou zákazníka získat
zpět. Špatné zkušenosti se navíc rychle šíří
i v okolí dotčeného spotřebitele.“
Služba VašeStížnosti.cz slouží vedle bezpro-
středního řešení konkrétních stížností také
jako zdroj informací o přístupu obchodníků
k zákazníkům. Ti totiž na závěr každého pří-
padu ohodnotí přístup obchodníka a z těchto
hodnocení se skládá tzv. skóre vstřícnosti. To
je pak spolu s detaily jednotlivých případů na
stránce www.vasestiznosti.cz veřejně do-
stupné.
Nejvíc stížností přišlo za první měsíc provo-
zu služby VašeStížnosti.cz na společnosti
Nebeslev (14 stížností), Alza.cz (12 stížnos-
tí) a Telefónica ČR (9 stížností). „Právě Alza

nebo Telefónica, a také řada dalších společ-
ností, s námi na řešení případů spolupracují
a snaží se vycházet zákazníkům vstříc,“ kon-
statuje Lukáš Zelený.
„Problémy se zbožím a službami mohou pot-
kat každého zákazníka. Je proto důležité na-
kupovat u prodejců a dodavatelů, jimž pro-
blémy jejich zákazníků nejsou lhostejné,“
doporučuje Lukáš Zelený. „A pokud přes
všechnu ostražitost spotřebitel narazí, může
využít službu VašeStížnosti.cz nebo bezplat-
nou poradenskou linku dTestu na čísle
299 149 009, případně využít i jiných forem
poradenství, ať už elektronické či osobní.“
dTest v tomto roce vyřídil již více než 23 ti-
síc spotřebitelských stížností a dotazů.

Vlasta Tichá, dTest

Užitečná informace

Drozd kvíčala
Kvíčala je velká asi jako kos. Má šedou hla-
vu a šedý kostřec, hnědá záda a černý ocas.
Hruď je okrová a hnědě skvrnitá.
V dřívějších dobách se kvíčaly zdržovaly na
našem území pouze od podzimu do konce zi-
my. Přilétaly k nám ve velkých hejnech
z ruské tajgy a ze Skandinávie. Ve středově-
ku byly často loveny ve velkém množství
ptáčníky na čihadlech. K lovu ptáků potřebo-
val ptáčník povolení vrchnosti. Hejna kvíčal
vábil na čihadlo, tj. na místo lovu, pomocí
volavců, což byly kvíčaly chované v klíc-
kách. Vlastní lov potom prováděl do sklop-
ných sítí, žíněných ok a různých pastiček.
Ulovené kvíčaly byly doplňkovým zdrojem
potravy, a to nejen na jídelních tabulích vrch-
nosti, ale i prostého lidu.

Na území ČR začaly kvíčaly hnízdit až ve
druhé polovině minulého století. V součas-

nosti hnízdí v oblasti Rýmařovska běžně,
a to jak v CHKO Jeseníky, tak v Přírodním
parku Sovinecko. V období hnízdění se usa-
zují nejčastěji v krajině parkového typu.
Hnízda si staví na stromech v parcích, kolem
vodních toků, rybníků či při kraji lesa v blíz-
kosti vlhkých luk a pastvin. Kvíčaly mají
sklon k hnízdění v menších koloniích, proto
není vzácností najít na jejich hnízdišti strom
s několika páry. V letním období se kvíčaly
živí převážně žížalami a drobnými bezobrat-
lými živočichy, které sbírají na zemi. V po-
zdním podzimu a v zimě jsou jejich hlavní
potravou jeřabiny, různé bobule a nesklizená
jablka. A právě na jablka je můžeme v zim-
ních měsících přilákat před naše okna, po-
dobně jako kosy. Miroslav Král

Zajímavosti z přírody
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dTest: Více než rok na odstoupení od smlouvy? Po 1. lednu ano
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důvodu do 14 dnů, ovšem pokud obchodník
při nákupu nesplní svou povinnost informo-
vat zákazníka o jeho právu odstoupit, lhůta
se může prodloužit dokonce až na rok a 14
dní,“ upozorňuje Miloš Borovička z dTestu.
K odstoupení od smlouvy bylo třeba, aby by-
lo doručeno obchodníkovi ve čtrnáctidenní
lhůtě. Nyní postačí, když zákazník v tomto
období stihne odstoupení alespoň odeslat.
Aby měl však spotřebitel nárok na vrácení
kupní ceny, musí také do 14 dnů od odstou-
pení od smlouvy vrátit obchodníkovi zakou-
pené zboží. Když to neudělá, prodejce není

povinen vracet kupní cenu až do chvíle, než
mu zboží přijde zpět, případně než bude mít
jinak potvrzeno jeho odeslání. Doposud pla-
tilo, že obchodník musel peníze vrátit do 30
dnů od zákazníkova odstoupení od smlouvy
bez ohledu na to, zda již bylo zboží vráceno.
Zákazník nově nemusí dostat zpět celou
částku za dopravu, ale vždy jen takovou, kte-
rá odpovídá nejlevnější variantě dopravy na-
bízené obchodníkem. Pokud tedy prodejce
například nabízí nejnižší poštovné za 80 Kč,
ale zákazník si zvolí kurýra za 200 Kč, pro-
dejce mu vrátí za dopravu pouze 80 Kč.

Spotřebitelé by během lhůty k odstoupení
měli se zbožím zacházet přiměřeně. Když to-
tiž zákazník během lhůty k odstoupení zboží
poškodí používáním nad rámec prostého vy-
zkoušení, může si prodejce strhnout také
částku vynaloženou na opravu. „E-shop není
půjčovna. Čtrnáctidenní lhůta je určena jen
k vyzkoušení zboží, nikoliv k jeho intenzivní-
mu používání,“ vysvětluje Miloš Borovička.
Podrobný článek se shrnutím důležitých
změn v distančních smlouvách naleznete na
www.dtest.cz/internet-NOZ. 

Vlasta Tichá, Miloš Borovička, dTest
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Sport

Volejbalový turnaj k výročí 17. listopadu
Již po šestatřicáté se sešli volejbalisté nejen
z Rýmařova a širokého okolí, ale i ze zahra-
ničí k tradiční akci pořádané domácím volej-
balovým oddílem. Turnaj k výročí 17. listo-
padu ve volejbalu mužů je úvodem do turna-
jové sezóny a díky družné atmosféře a vý-
bornému zázemí jej i letos vyhledalo nemálo
kvalitních hráčů.
Mimo Rýmařova, Břidličné a Bruntálu zde
měly v jednotlivých družstvech hráčské za-
stoupení i Olomouc, Šumperk, Prostějov,
Brno a východoslovenské partnerské město
Krompachy. Všechna družstva se navzájem
utkala v patnácti vzájemných zápasech na
dva hrané sety do jedenadvaceti bodů. Při
kvalitě a vyrovnanosti týmů je turnaj velmi
náročný a není jednoduché určit jednoznač-
ného favorita. Teprve po celodenním zápole-
ní bylo známo konečné pořadí.

Přestože kapitána a jmenovce družstva zasti-
hl turnaj v oslnivé formě, musel se Bořkův

tým Rýmařov spokojit až s šestým místem.
Pátí skončili další rýmařovští borci Ryo v2.4,
nepopulární bramborové medaile zbyly na
Krompachy a z bronzové medaile se mohla
radovat Smečka Rýmařov. Druhé místo pat-
řilo Pumpařům Bruntál a vítězem se stejně
jako v loňském roce stalo družstvo Zubaté
žáby z Břidličné.
Smyslem podniku nejsou jen urputné souboje
na síti a dřina v poli, ale také společenské set-
kání, družba a propagace tohoto krásného
a inteligentního sportu. Rýmařovský volejbal
pokračuje v činnosti 7. prosince turnajem
Hami’s cup II - Mikulášský volejbalový loso-
vaný turnaj smíšených družstev v hale Gym-
názia a SOŠ Rýmařov. Volejbalisté děkují
hlavnímu organizátorovi našich akcí Pavlu
Ujfalušimu a srdečně mu blahopřejí k přírůst-
ku do rodiny. Foto a text: Karel Toman

Desetibojaři pokořili vytouženou stovku
V sobotu 23. listopadu si našlo cestu na provizorní střelnici v tělo-
cvičně ZŠ Jelínkova padesát desetibojařů, aby vyzkoušeli svou přesnou
mušku. Tentokrát byly výsledky střelby excelentní. Jen málo účastníků
se dostalo pod hranici 90 bodů. Třešničkou na dortu byl výkon Michala
Schreibera, kterému se podařilo dosáhnout vytoužené stovky.

Další disciplínou Rýmařovského desetiboje jsou kuželky, u kterých
se účastníci sejdou v sobotu 21. prosince od 9 hodin v kuželně 
TJ Jiskra Rýmařov. Foto a text: Alena Jurášová

Ivana Hořínková ze Studia Sport a zdraví Rýmařov v televizi
Devítiletá závodnice Studia Sport a zdraví
R˘mafiov Ivana Hofiínková vybojovala titul
druhé viceminimiss aerobik 2013.
Napínavé finále Miss aerobik a minimiss 
aerobik 2013 se uskuteãnilo v nedûli 24. li-
stopadu v Top Hotelu Praha za úãasti ka-
mer âeské televize Sport.
Ivančina cesta do finále Miss aerobic
2013 byla dlouhá a náročná. Začala již
8. června, kdy malá závodnice postou-
pila ze základního kola Miss aerobic
tour v Olomouci do celostátního semi-
finále, které se konalo 22. června
v Praze. Semifinalistky soutěží ve

Fota: archiv SK SSaZ

-22-2013  4.12.2013 17:31  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2013

27

Základna Mary Dart’s bilancuje
V úterý 14. května letošního ro-
ku proběhl první turnaj v šipkách
v nově ustaveném šipkařském
družstvu Penzion Mary Dart’s -

základna. Jak jsme dopadli,
všichni víte. Soupeři nás převál-
covali.
Družstvo Základny však nere-

zignovalo a pustilo se s vervou
do tréninku. Pořídili jsme si
vlastní terč, který jsme vyzkou-
šeli již 27. července na Růžku,
kde zvítězil Tomáš Nerušil a tře-
tí skončil Radovan Matušek.
Skvělého výsledku dosáhli naši
hráči 5. října na turnaji
v Uničově, kterého jsme se zú-
častnili jako hosté. V soutěži
dvojic zvítězili Hana Čoupková
a Tomáš Nerušil, v jednotlivcích
jsme obsadili druhé a třetí místo.
Na domácím turnaji 14. září
v penzionu Mary zvítězil Lukáš
Hanik a 12. října vybojoval pro
náš tým zlatou medaili ve
Fortuna baru Miroslav Raušer.
Bronz uhájil v Janovicích 16. li-
stopadu opět Radovan Matušek
a 23. listopadu jsme v Clubu 13
díky výborně hrajícímu Miro-

slavu Raušerovi získali zlato
a Tomáš Nerušil se zasloužil
o zisk stříbrné medaile.
Stálý kádr družstva tvoří v abeced-
ním pořadí: kapitánka Hana Čoup-
ková, Lukáš Hanik, Kateřina
Kocpaková, Radovan Matušek,
Tomáš Nerušil, Miroslav Raušer,
Martin Šťastný, Edvard Vaněk
a nehrající kapitán Jan Černý.
Do konce kalendářního roku nás
čekají ještě dvě soutěže, a to 
21. prosince na Růžku a 29. pro-
since v Uničově, takže doufáme,
že k dosavadním trofejím přibu-
dou i další. Na závěr bych chtěl
popřát všem našim příznivcům
a celému týmu Základny Mary
Dart’s pevné zdraví, šťastnou ru-
ku při turnajích a další bohatou
sbírku ocenění v roce 2014. 

Foto a text: Jan Černý

dvou soutěžních disciplínách, tj.
v aerobiku podle lektora a umě-
leckém představení sebe sama
(písničkou, básničkou, tanečním
vystoupením). Do celostátního
semifinále Minimiss aerobik
2013 postoupilo z regionálních
kol více než čtyřicet dívek, které
usilovaly o šest postupových fi-
nálových míst. K naší velké ra-
dosti se mezi finalistky Minimiss
aerobik 2013 probojovala i naše
Ivana Hořínková.

V září musela Iva ještě absolvo-
vat se všemi finalistkami společ-
né tréninkové soustředění
v Mladé Boleslavi, kde se při-
pravovaly na finálové disciplíny
a učily se choreografie pro hlav-
ní večer.
Pak už nadešel dlouho očekáva-
ný den, neděle 24. listopadu, kdy
se do Top Hotelu Praha sjelo
dvanáct finalistek Miss aerobik
2013 a šest finalistek Minimiss
aerobik 2013, aby soutěžily před

porotou a televizními kamerami
o titul nejvyšší. Ivanka je holka
odvážná a nezalekla se té velké
slávy, kamer, známých moderá-
torů a množství lidí. Cvičila vel-
mi pěkně, rozdávala úsměvy do
hlediště a celkově působila vel-
mi krásně. Všechny disciplíny se
jí podařily a zaslouženě vybojo-
vala titul druhé viceminimiss ae-
robik 2013.
Česká televize Sport z více jak tří-
hodinového programu Finále Miss

aerobik 2013, který moderovali
Mgr. Barbora Černošková, Petr
Vichnar a Petr Vojnar, odvysílala
v úterý 26. listopadu 90minutový
záznam, v němž jsme mohli všich-
ni Ivančin pěkný výkon sledovat
a srdečně mu zatleskat.
Gratulujeme Ivance k vynikají-
címu úspěchu a přejeme jí mno-
ho dalších. Více informací na-
jdete na www.studiosportazdra-
vi.cz. Lydie Švédíková,

předsedkyně SK SSaZ

Rýmařovská motokrosová legenda ukončila kariéru
Posledním závodem motokrosového seriálu Moravia cup a Materia cup Pardubice, kter˘ se jel 22. záfií v Dlouhé Louãce, zavr‰il r˘mafiovsk˘ veterán a ne-
stor motokrosu Bedfiich RoÏÀák, kter˘ letos oslavil sedmdesátku, svou bohatou kariéru. Jako nejstar‰í jezdec Moravy a jiÏních âech se s tímto tvrd˘m spor-
tem rozhodl nadobro skoncovat. Jak sám fiíká: „Poãáteãní doba byla plná bolesti a zklamání, teprve aÏ s pfiib˘vajícími léty pfii‰la doba úspûchÛ a radosti.“
O jeho záÏitcích a vzpomínkách jsme si vyprávûli v rozhovoru.

Ve kterém roce jsi začínal s moto-
ristickým sportem a co bylo prv-
ním impulsem tvé kariéry, kdo
anebo co bylo příčinou tvého
„rozjezdu“?
S motoristickým sportem a mo-
tokrosem vůbec jsem začínal
se svým bratrem Lubošem v šede-
sátých letech a první impuls mně
dal aktivní jezdec František Gru-
lich, který se účastnil krajských
závodů. V sedmdesátých letech
byl účastníkem mistrovství repub-
liky skupiny B a na konci sedm-
desátých let svou jezdeckou kari-
éru ukončil. Koncem osmdesá-
tých let jsme si s Lubošem každý
koupili motocykl značky ČZ 380,
v té době to však už byly motorky,
jak se říká, na ježdění do lesa.
Kdysi to byly věhlasné stroje, na
kterých bylo dosaženo několika
světových vítězství.

Které závody jsi ve své kariéře
absolvoval a na jakých strojích
jsi měl možnost závodit? Byly to
jen závody motokrosu, nebo jsi
měl možnost vyzkoušet i jiné mo-

toristické podniky, např. silniční
závody? Který ze závodů byl nej-
prestižnější?
Jak už jsem se zmínil, začali jsme
s bratrem jezdit na motocyklech

ČZ 380 krajské závody. Později
už jsme na soupeře s čezetami ne-
stačili, na závodech se začaly po-
zvolna objevovat japonské stroje
chlazené vodou. V devadesátých
letech jsme se už začali poohlížet
po lepších motocyklech, ale pořád
jsme neměli dost finančních pro-
středků na to, abychom si mohli
dovolit nový japonský stroj. Už
tenkrát to nebyla vůbec levná zá-
ležitost. Proto jsme se rozhodli
zakoupit starší, nicméně kvalitní
motorky. Já jsem si vybral japon-
ské značky - kawasaki a hondu,
bratrovi se zalíbil rakouský stroj
KTM. Když jsme přesedlali z na-
šich ČZ 380, bylo to jako by člo-
věk vystoupil z trabantu a nastou-
pil do mercedesu. Nejdříve jsem
si pořídil vzduchem chlazenou
Kawasaki 250, po pěti letech jsem
ji vyměnil za stejnou značku i ob-

rozhovor

Bedřich Rožňák a jeho sbírka ocenění
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sah, ale modernější, pak jsem sed-
lal šest let Hondu 450-CRF a na
závěr své kariéry jsem zakoupil
poslední model Kawasaki 450
KX-F s přímým vstřikem paliva.
Poslední dva stroje nebyly levnou
záležitostí, a nebýt sponzorů, kte-
ří mě podporovali, nemohl bych si
dovolit tyto motorky pořídit.
Teprve s moderními stroji jsme
začali získávat správné zkušenos-
ti a mohli jsme dokázat na závo-
dech, co v nás opravdu je. Závodil
jsem pouze jako motokrosový
jezdec v rámci krajských závodů
po celé republice, na silniční zá-
vody jsem neměl dost odvahy.
Mým největším zážitkem byla 
účast na Mistrovství světa motok-
rosu v Holicích 5. září 2004. Jel
jsem třídu veteránů nad šedesát
let. Na startu nás bylo čtyřicet
a celkově jsem dojel na pětadva-
cátém místě, což byl asi můj nej-
větší životní úspěch. Vzhledem
k tomu, že jsme začínali s bratrem
závodit, když nám bylo kolem
čtyřicítky, což je v podstatě už za
„zenitem“, neměli jsme šanci
konkurovat špičkám motokroso-
vých jezdců třídy A, a to nejen fy-
zicky, ale zejména finančně.
Vždyť příprava na jeden závod, to
byly nepředstavitelné peníze. Ale
závodili jsme, dokud to šlo, proto-
že nás to bavilo. A nově vytvoře-
ná třída veteránů nám ten prostor
dostatečně umožňovala až do 
ukončení naší závodní kariéry.
Vznikem třídy veteránů závody
získaly větší prestiž. Třída se po-
zději rozdělila na další podtřídy -
mladší a starší veterány - a tím se
pro nás opět otevřely další mož-
nosti k zisku cenných medailí.
Pokud jsem chtěl docílit stabil-
ních výsledků, musel jsem se za-
měřit na jeden, nanejvýš na dva
motokrosové seriály tak, abych je
absolvoval celoročně. Takže jsem
se zprvu soustředil na seriál

Moravia cup, který se jezdil u nás
na Moravě, ovšem třída veteránů
v něm měla spodní hranici 53 let,
což bylo pro mě nevýhodné, proto
jsem se zaměřil na seriál Materia
cup, který se jezdil ve Výcho-
dočeském kraji a třída veterán za-
čínala hranicí 60 let. Tento seriál
jsem jezdil až do současnosti.
Na fotografii je vidět mnoho zís-
kaných ocenění. Dokázal bys
spočítat, kolik cen jsi celkem vy-
hrál? Kterého ocenění si vážíš
nejvíce?
Za tu dobu, co jsem začal opra-
vdově závodit, jsem posbíral asi
dvaapadesát ocenění. Nejvíce si
vážím ocenění získaného v Ma-
teria cupu roku 2011, kdy jsem se
za sezónu celkově umístil na čtvr-
tém místě. Jednotlivé závody
jsem jezdíval do čtvrtého, třetího
i druhého místa ve třídě veterán
nad šedesát let.
Měl jsi ve své kariéře nějaké své
vzory a setkal ses s některým
z nich osobně?
Když jsem byl mladší, tak jsem
fandil Petru Válkovi, který jezdil
na našich strojích ČZ proti závod-
níkům z Anglie, Rakouska či
Německa. A k dalším významným
jezdcům, kteří dobývali motokro-
sový svět, patřil Friedrichs z býva-
lé NDR, který sedlal českou čeze-
tu. Obsahově mu ale výkon 380
cm3 nevyhovoval, proto pro něj to-
várna na tyto stroje vyrobila ČZ
s obsahem 420 cm3. Na českých
strojích ČZ 250 závodily také le-
gendy motokrosu Rusové Vladi-
mír Kavinov a Guennady Moiseev.
Tito dva jezdci zavítali při cestě ze
světových závodů do Rýmařova,
kde právě probíhal armádní přebor
v motokrosu. Přestože přijeli již po
uzávěrce závodníků, museli být
vpuštěni, protože to byli, stejně ja-
ko ostatní, armádní jezdci, no a sa-
mozřejmě, že rýmařovský závod
vyhráli. První byl Moiseev, druhý

skončil Kavinov.
Kdo byl tvým největším soupe-
řem?
Určitě můj bratr, se kterým jsem
prožil téměř celou závodní karié-
ru. Vždycky jsme se na startu 
uměli hodně vyhecovat. Luboš
měl rychlejší start, ale opatrnější
jízdu. Já jsem šel do závodu „po
hlavě“ a hodně jsem riskoval, což
bylo příčinou mnohých neúspě-
chů a někdy i pádů. Jednou dostal
Luboš na závodech infarkt a tím
skončila jeho jezdecká kariéra.
Od té doby už v závodění nepo-
kračoval.
Co bylo z tvého pohledu na závo-
dění vůbec nejtěžší a kde jsi měl
možnost trénovat?
Nejtěžší pro mě bylo, když jsem
přijel na závody a bylo bláto. Já
jsem to v blátě totiž nikdy moc
neuměl a přiznám se, trochu jsem
se i bál. Jsem menší postavy, mo-
torky jsou docela vysoké a já měl
problém včas sesednout. Blátivé
závody pro mě byly utrpením.
Trénoval jsem v ondřejovské doli-
ně a pak také v Dlouhé Loučce
v Loučské kotlině, někdy jsme
jezdívali do Přerova nebo do
Šternberku.
Při závodech není nouze o pády
a různá zranění. Který ze závodů
byl v tomto smyslu pro tebe nej-
horší?
Motokrosoví jezdci se pádům ne-
vyhnou. Stejné to bylo i u mě. Ze
závodů jsem mnohokrát přijel
k nelibosti mé ženy modrý jak
švestka. No a jednou jsem přijel
ze závodů v Kroměříži, kde se
hned po startu odehrál hromadný
pád, já jsem do toho vletěl a kole-
ga mně zlomil lýtkovou kost.
Bylo to hned v první rozjížďce,
závod tím pro mě skončil. Dali mi
nohu do sádry, tři měsíce jsem
s tím marodil, chodil na rehabili-
tace a sezóna pro mě skončila.
Stihnul jsem zajet ještě jeden zá-
vod v Mohelnici, ale to bylo vše.
Motorky jsi opravoval sám, nebo
jsi měl nějakého mechanika?
Mým hlavním mechanikem byl
můj syn, který mě vedl jak psy-
chicky, tak i fyzicky.
Proč nešel v tátových šlépějích
a nestal se motokrosařem?
Protože táta z něj udělal hokejistu.
Už když byl malej, chodili jsme
spolu na kluziště, začal ho bavit
hokej a stal se z něj brankář. A je-
ho kariéra byla opravdu velká.
Vyhrávali jsme žákovské i doro-
stenecké přebory. Abych se při-
znal, nechtěl jsem, aby se věnoval
motokrosu, což je neobyčejně tvr-
dý a daleko nebezpečnější sport

než lední hokej.
Příprava na závody není v sou-
časnosti levnou záležitostí, jak
ses potýkal s tímto problémem?
Měl jsi své stálé sponzory, kteří ti
vycházeli vždycky vstříc?
Posledních deset let jsem měl své
stálé sponzory, protože drahé mo-
torky a doprava na mnohdy velmi
vzdálená místa závodišť, to byla
především otázka financí. Bez
sponzorů bych tento sport nemohl
provozovat. Prvních deset let, kdy
jsem začínal závodit, jsem měl
přítele motoristu, bohužel zákeřná
nemoc, která jej potkala, mu ne-
dovolila se mnou dojet zbytek mé
aktivní činnosti. A byl to právě on
- jeden ze sponzorů, kdo mě zpo-
čátku mé kariéry držel nad vodou.
Tím sponzorem nebyl nikdo jiný
než Vítězslav Šopík, na kterého
velice rád a často vzpomínám a se
kterým jsem prožil velmi dobrá
motoristická léta.
Dalším sponzorem v mých začát-
cích byla firma Citroen Olomouc,
dále Ferdinand Šopík - stavební
stroje a zemní práce, Josef Ptáček
- autodoprava, Kovošrot Moravia,
firma STAS a v neposlední řadě
hlavní sponzor, firma NET Staré
Město pod Sněžníkem. A nesmím
zapomenout na svého vynikající-
ho kamaráda, který mě rovněž
provázel motoristickou kariérou,
a tím je dnes již důchodce Josef
Bartoš, který se mnou jezdil na zá-
vody a byl takovým mým masko-
tem. Vždycky říkal, Bedřichu, na-
tři jim to, ale vraťme se ve zdraví
zpátky. Těmto sponzorům a přáte-
lům, kteří mě podporovali, bych
chtěl vyjádřit velké poděkování.
Co bys poradil mladým začínají-
cím motokrosařům?
Poradil bych jim jedno: pokud ne-
máte peníze, tak se do motokrosu
vůbec nepouštějte a hlavně musí-
te mít k tomuto sportu předpokla-
dy dané od Boha. Něco se dá na-
trénovat, něco člověk získá praxí,
ale pokud nebude mít talent od
Boha a bude mít hluboko do kap-
sy, ať se na dráhu motokrosaře ra-
ději vůbec nepouští, jsou to jen
vyhozené peníze a ztracený čas.
Něco jiného je zábava, které
u motokrosu člověk zažije spous-
tu, ale druhá věc je zodpovědnost
a důsledná příprava. Nestačí jed-
nou týdně sednout na motorku
a svézt se. Jedná se o hodiny a ho-
diny ježdění, k tomu musí člověk
v zimních měsících přidat posilo-
vnu, plavání, zkrátka přistupovat
k přípravě se správnou metodikou
a hlavně systematicky.
Děkuji za rozhovor. JiKoBedřich Rožňák s bratrem Lubošem na závodech v Zašové, r. 1995
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Vánoãní sleva!
¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B:

pouze 5.900 Kã

Přihlášky doručujte na:
Julia Sedláka 14, Rýmařov

středa 15 -16 hodin
nebo nás kontaktujte na tel:
777 556 232, 608 421 208

www.autoskola-bill.cz
email: bilova02@email.cz

!!!POZOR!!!
Od 1. 1. 2014

Zmûny v obãanském zákoníku,
které se t˘kají nás v‰ech!

Velké zmûny v poji‰tûní aut a v jiném poji‰tûní

Pro více informací vás zveme na v˘bornou kávu,
pfii které vám sdûlíme více informací

Husova 10 (vedle hodináfiství ·tolfa)
KaÏdou stfiedu a ãtvrtek

od 9.00 do 17.00

Budeme se tû‰it. P-TEAM - finanãní centrum

R e k l a m a  v R ˘ m a fi o v s k é m  h o r i z o n t u

SKVùLÁ INVESTICE

Soukromá řádková inzerce
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji

od 20. 12. 2013
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 12. 12. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

24/2013

Reklama
v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

Celobarevné historické vydání
Rýmařovského horizontu 23/2013 vyjde 13. 12. 2013
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