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Aktuální stav investic, oprav 
a rekonstrukcí probíhajících ve mûstû

Vítûz spofiádal v Ondfiejovû pûtatfiicet 
knedlíkÛ za necelé dvû minuty

Velká cena Indiana 2014 mûla 
premiéru v areálu westernové ‰koly

U zámku probûhl ska a reggae 
festival R˘mafiovská Skatastrofa

Devítilet˘ ·tûpán Filip získal titul mistra 
âR v parkurovém skákání

ročník XVI.
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Dlouhá nitka, líná dívka, konsta-
tovala kamarádka Věrka, když
mě viděla navlékat nit do jehly
při ručním šití. Na můj nechápa-
vý pohled mi vysvětlila, že to je
přísloví, které slýchávala v dět-
ství od babičky. Jak všechny šva-
dlenky vědí, navlékat si pro šití
či vyšívání nitku přiměřené dél-
ky je totiž hrozná otrava – sotva
kousek ušijete, hned musíte na-
vazovat další. Dlouhá nit ale bo-
hužel není řešením, protože kvů-
li tření se může při práci sukovat
a třepit, a někdy se proto musí
i ustřihnout. A tak podle dlouhé
nitky poznaly zkušené ženy špat-
nou hospodyňku – navlékala si
dlouhou nit, aby si ušetřila práci
s navazováním, i když hrozilo, že
práce nebude tak pěkná, případně
že bude muset část materiálu vy-
hodit. 
Podobně trefné přísloví používa-
la i moje babička, znělo Lenoch
se nejspíš ztrhá, které znamena-
lo, že líný člověk se ve snaze
zjednodušit si práci nakonec nad-
ře nejvíc. Známe to myslím
všichni – místo abychom si čaj
a večeři po schodech odnesli
nadvakrát, drapneme do jedné
ruky plný hrnek čaje, do druhé
ruky naskládáme na kelímek jo-
gurtu dvě broskve a opatrně ba-
lancujeme po schodišti, takže
kdyby nás viděli z cirkusu
Humberto, na místě nám vystaví
smlouvu na místo žongléra.
Bohužel však brzy zpozorujeme,
že postupně vyléváme čaj, a když
tedy začneme dávat pozor na čaj,
broskev spadne, o první schod se
rozrazí a ve finále se rozplácne
dole na koberci. Takže doneseme
zbytky večeře na místo určení,
vrátíme se pro kýbl s hadrou 
a umyjeme schody od čaje, pak
vyčistíme koberec od broskve,
kterou vyhodíme, a jdeme si
k večeři najít jinou. Výsledkem
je, že jsme spotřebovali pětkrát
více času a šestkrát tolik energie,
zlikvidovali jednu broskev a ješ-
tě jsme se hrozně naštvali.
V dětství jsem ale nikdy moc ne-
chápala přísloví Lepší drzé čelo
než poplužní dvůr, které nám do-
konce ani ve škole nevysvětlili.
Už ten poplužní dvůr byl dost
divný, je to něco s pluhem?
Teprve v dospělosti jsem zjistila,
že poplužní dvůr je jakási staro-
dávná jednotka zemědělského
bohatství (kdyby vás to zajímalo,
tak doslova je to „historické 

označení pro panský, neboli
vrchnostenský dvůr, ke kterému
náležela dominikální půda“ – viz
Wikipedie). Tím se všechno vy-
světluje – přísloví varuje, že
s člověkem odvážným a podni-
kavým se můžete mít lépe než
s případně tupým boháčem s po-
zemky a gruntem kompletně vy-
baveným služebnictvem. V pří-
padě, že si zvolíte poplužní dvůr,
je však možno též využít průpo-
vědi Čím hloupější sedlák, tím
větší brambory.
Přísloví se vůbec pěkně doplňují.
Známá je dvojice Líná huba, ho-
lé neštěstí a Mluviti stříbro, mlče-
ti zlato. Tato dvě rčení se použí-
vají střídavě v závislosti na situa-
ci a dohromady utvoří hlubokou
myšlenku spočívající v tom, že
někdy je lepší mluvit, a někdy
zase mlčet. Člověk tedy měl od-
hadnout, kdy se má ozvat, aby
nebyl zkrácen na svých právech,
a kdy má být zticha. Dnešní poli-
tikové se z odkazu předků pouči-
li, a protože se z titulu svého po-
volání musejí vyjadřovat ke kde-
čemu, většinou poskytují komen-
táře ve stylu Neřeknu tak, ani tak,
ale říkám vám, že na moje slova
dojde. 
Ale vraťme se k příslovím, která
mě trápila v dětství: další rčení,
které mi nikdy nedávalo smysl,
bylo Jak se do lesa volá, tak se
z něho ozývá. Vřeštěním a hulá-
káním jsme jeho pravdivost testo-
vali s kamarády mnohokrát, ale
z lesa se nikdy neozvalo to, co
jsme do něho volali. Ani ten pře-
nesený význam nikdy neseděl –
když mluvíte s paní učitelkou ne-
slušně, ona s vámi nebude mluvit
neslušně, ale naopak velmi slušně
požádá o žákovskou knížku, kam
přičiní poznámku pro rodiče.
Rovněž staré české Kdo do tebe
kamenem, ty do něho chlebem
byla naprostá blbost. Křesťanská
symbolika nám unikala, a tak
jsem si jen představovala, jak
v pravidelné pranici mezi dětský-
mi partami po nás protivníci há-
zejí kamení, a my řekneme par-
don, pardon, a dojdeme si domů
pro chleba, který po nich budeme
vrhat. A vůbec: namazaný, nebo
suchý? Čerstvý, nebo ztvrdlý?
Z dětství mi do dospělosti však
vydržel jedině odpor zřejmě
k českému přísloví Lepší vrabec
v hrsti než holub na střeše. To je
ale pitomost! Kvality vrabce
a holuba jsou samozřejmě nes-

rovnatelné co do vzhledu, veli-
kosti a užitné hodnoty, tak proč
bych se měla smiřovat s tím, že
mám v hrsti vrabce? Sporné
mravní ponaučení tedy zní, že je
lepší spokojit se s malým neuži-
tečným ptáčkem v hrsti než se
pokusit získat krásného holuba,
který může sloužit jako poštovní
doručovatel, okrasa, v krizi pak

případně jako luxusní večeře. Je
to jednoznačně rčení, které potla-
čuje snahu, píli, flexibilitu a kre-
ativitu, což jsou hodnoty, které
dnes frčí, a proto bychom takové
podvratné tvrzení měli z učebnic
vyškrtnout. Nebo ho modifiko-
vat, třeba na Lepší holub v hrsti
než vrabec v hrsti. To přece dává
smysl! ona

Pár slov... o moudrosti předků

Foto na titulní straně:

Miloš Šerý – divadelní premiéra Pradivadla Muž z La Mancha
v novém amfiteátru La Skála 
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Aktuálně z města
Aktuální stav investic, oprav a rekonstrukcí probíhajících ve městě

Letošní rok lze bez nadsázky 
označit za rok oprav a rekonstruk-
cí městských komunikací. Byly to
dlouhodobě odkládané stavby,
protože zastupitelé věnovali té-
měř všechny volné prostředky fi-
nančně nejnáročnějším stavbám –
rekonstrukci SVČ, náměstí Míru
a zateplení městských budov.
Opravy komunikací byly proto
dlouhodobě vzhledem k jejich
rozsahu podfinancovány. Stěžejní
investicí je rekonstrukce komuni-
kace Havlíčkova – Národní.
Stavba je těsně před dokončením.
Její celkové náklady jsou 12, 078
mil. Kč. Rekonstrukci provádí fir-
ma STRABAG, a. s., která zvítě-
zila v soutěži na dodavatele stavby.
Stavba zahrnuje opravu a vybudo-
vání dešťové a splaškové kana-
lizace, vodovodních přípojek,
chodníků, podloží a asfaltobeto-
nového povrchu. Stavba byla neo-
čekávaně rozšířena a zkompliko-
vána z důvodu výskytu žulové
dlažby na Národní ulici, kterou
zde bohužel neodhalily ani tři
sondy provedené při projektování
stavby, a dále potřeba obnovení
křižovatky s Bartákovou ulicí. Ta
je v majetku Moravskoslezského
kraje. Stavba na dlouhou dobu vy-
řeší stav této důležité městské ko-
munikace, a pokud bude v příštím
roce podobným způsobem opra-
vena i ulice Hornoměstská, pak
bude vyřešen celý severojižní
průtah městem.
Druhou největší letošní dopravní
stavbou je vybudování spojnice
Revoluční – Žižkova za sídlištěm
Dukelská a parkoviště pro toto
sídliště. Stavba je v pokročilém
stavu, jsou budovány svrchní čás-
ti vozovky a parkovišť. Podle
smlouvy bude dokončena v říjnu.
Stavbou bude v podstatě dokon-
čena revitalizace celého sídliště,

která měla čtyři etapy a nyní je
u svého konce. Cena stavby je
5,383 tis. Kč a provádí ji firma
Kareta, s. r. o. 
Rekonstrukci komunikace, parko-
viště a volného prostranství v síd-
lišti Větrná – Hornoměstská, které
nemohly být součástí žádné z etap
revitalizace sídliště, protože okolní
domy nejsou panelové, a nemohly
být tedy předmětem dotace, prová-
dí společnost Městské služby, 
s. r. o. Stavba bude hotova v září
a její náklady jsou 1,376 tis. Kč. 
Nově - velmi brzy po podepsání
smlouvy a převzetí staveniště ví-
těznou firmou Ecovia Haná, 
s. r. o., započne nová výstavba ko-
munikace a parkoviště v blízkosti
bytových domů Opavská 37, 39,
41, 43, 45 a 47. Stavba by měla
být hotova a předána do konce li-
stopadu. Vysoutěžená cena je
1,880 mil. Kč. 

Celkově představují letošní opra-
vy komunikací výdaje v částce
24,6 mil. Kč. V částce jsou zahr-
nuty i podzimní opravy a menší
akce.
Pokračuje výstavba nové tržnice.
Stavba je již ve své závěrečné fá-
zi, kdy zbývá dodat a zabudovat
mobiliář tržnice a zadláždění.

Stavbu provádí firma Hydrospol,
s. r. o., a vysoutěžená cena je
1,891 tis. Kč. Stavba bude sloužit
jako městská tržnice pro běžné
stánkaře. Významnějším jedno-
denním trhům by mělo sloužit
zrekonstruované náměstí.
K dalším významnějším nově za-

hajovaným investicím patří zatep-
lení a výměna oken na budově ku-
želny (1,188 mil. Kč vč. DPH)
a Sokolovské 29, 31, 33 se sídlem
SSOŠ Prima (3,615 mil. Kč vč.
DPH), které by měly být dokon-
čeny z převážné části do konce
stavební sezóny. Vítězným doda-
vatelem staveb je firma RIO, 
s. r. o. Jde o významné budovy
v majetku města a jejich nové fa-
sády významně zkvalitní i veřejné
prostranství města.
Právě započala výstavba nové
cyklostezky Penny market – Ja-
novice. Stavbu provádí také firma
Hydrospol, která zvítězila v sou-
těži na dodavatele vítěznou cenou
5,876 mil. Kč vč. DPH. O tom,
zda se podaří stavbu dokončit ješ-
tě letos, rozhodne počasí a termín
nástupu letošní zimy. V každém
případě ji budeme moci využívat
nejpozději na začátku léta 2015.
Výstavbou této cyklostezky bude

ukončena realizace všech projek-
tových záměrů cyklostezek města
(spolu s cyklostezkou do Ondře-
jova a ve směru na Jamartice)
a o dalších plánech rozhodne při-
pravovaný generel cyklostezek,
pokud ho zastupitelé schválí a bu-
dou realizovat.
Nově vyhlašujeme a ještě letos
zahájíme celkovou rekonstrukci,
přestavbu a zateplení objektu
Radniční 1, 3, 5, 7. Projektované
náklady jsou 19 mil. Kč. V soutě-
ži, kterou vyhlašujeme v posled-
ním týdnu srpna, předpokládáme
v důsledku přetrvávající silné
konkurence stavebních firem sní-
žení ceny odhadem až na 70 %
ceny projektované. Stavba bude
dokončena v příštím roce a je spo-
lufinancována městem a jeho
příspěvkovou organizací Byterm. 
Městská společnost Teplo Rýma-
řov, s. r. o., provádí výměnu teplo-
vodů z výměníkové stanice č. 6 na
Radniční ulici 2 ve směru do
Jungmannovy ulice a na sídliště
Příkopy. Jde o výměnu třicet let
starých rozvodů a páteřního teplo-
vodu za předizolované trubní ve-
dení nové generace. Cílem je sní-
žení ztrát při rozvodu tepla a TUV.
Výměna potrubí je ukončena
a zbývá oprava zasažených komu-
nikací a veřejného prostranství.
Poslední významnou investicí,
kterou zahájíme v letošním roce,
je překladiště odpadů na sběrném
dvoře na ulici 8. května za měs-
tem. Projektovaná cena stavby je
8,349 mil. Kč a dotace je 90 % ná-
kladů. Aktuálně je u konce výbě-
rové řízení na dodavatele stavby.
Překladiště má zefektivnit přepra-
vu odpadů na skládku a po ukon-
čení skládkování v roce 2024 pře-
pravu do spaloven. 

Ing. Petr Klouda, 
starosta Rýmařova

Parkoviště na sídlišti Dukelská

Příkopy

Křižovatka Národní a Bartákovy ulice
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru regionálního rozvoje
- technika investic

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: 1. října 2014, popř. dle dohody 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění po-
zdějších předpisů + osobní příplatek

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

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

xí 2 roky v investiční výstavbě, popř. ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním pro-
gramu (Ing.) se zaměřením na stavebnictví (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) s min. praxí 2 
roky v investiční výstavbě,

• znalost rozpočtování investičních akcí, 
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• inženýrská činnost investora při investičních akcích města a při vybraných opravách,
• zajištění obchodních soutěží ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
• činnost koordinátora u vybraných projektů 

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

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

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

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

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou 
s datem odeslání nejpozději 17. září 2014.

Lhůta pro podání přihlášky: 17. září 2014
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení
vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového
řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru regionální-
ho rozvoje MěÚ Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Město nabízí k prodeji počítačovou techniku
Město Rýmařov nabízí k prodeji nepotřebný majetek:  počítače (PC), monitory (M) a scanner. Veškerý majetek je prodáván na náhradní dí-
ly. Počítače budou bez operačního systému. Prodej majetku bude zahájen 15. září, informace podá Zdenka Panochová, tel. 554 254 155. 

Záchranáři v terénu

Letečtí záchranáři zasahovali u raněného v Edrovicích
V neděli 24. srpna vzlétli ostravští letečtí záchranáři pět minut před půl
jedenáctou dopoledne na Rýmařovsko. Ve spolupráci s pozemní posád-
kou ZZS bez lékaře ošetřovali šestaosmdesátiletého muže, který spadl ze
stromu z výšky asi čtyř metrů. Muž byl v době příjezdu posádek při vě-
domí. Záchranáři zraněného uložili do vakuové matrace, krční páteř zaji-

stili pomocí límce a v rámci přednemocniční první pomoci zahájili podá-
vání léků a infuzní terapii. Lékař u pacienta vyslovil podezření na pora-
nění páteře a nevyloučil ani poranění hlavy a mozku. K dalšímu vyšetře-
ní byl muž letecky přepraven do fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě na
oddělení urgentního příjmu. Ladislav Lang, tiskový mluvčí ZZS MSK
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Zdravotnictví

Speciální tablet pomůže v Podhorské nemocnici neslyšícím
ZdravotníkÛm Podhorské nemocni-
ce, která je ãlenem skupiny Agel, bu-
de novû pomáhat pfii komunikaci
s nesly‰ícími pacienty tablet, kte-
r˘m budou moci zprostfiedkovat tlu-
moãení do znakového jazyka online
na dálku. Nemocnice má moÏnost vy-
uÏívat tuto novou sluÏbu díky projek-
tu Bezbariérové nemocnice i pro ne-
sly‰ící.

„Pokud se zdravotnický perso-
nál setká s pacientem či s pří-
buznými, kteří mají vadu sluchu
anebo vůbec neslyší a zároveň 
ovládají znakovou řeč, bude se
s nimi moci rychle a účinně do-
mluvit. Pomocí tabletu může
zprostředkovat komunikaci na
dálku prostřednictvím online tlu-
močníka přítomného na obra-

zovce zařízení,“ vysvětluje hlav-
ní sestra Podhorské nemocnice
Eva Krulišová s tím, že díky no-
vince odpadne nutnost sehnat
tlumočníka do znakové řeči a do
nemocnice ho fyzicky přivést. 
Projekt, který má usnadnit ko-
munikaci pacientů s personálem
zdravotnických zařízení, zahájila
před dvěma lety APPN - Agen-
tura pro neslyšící a je realizován
s podporou České televize, která
pro ni uspořádala jeden ze svých
Adventních koncertů. Každá ne-
mocnice, která díky tomuto pro-
jektu uskuteční významný krok
k bezbariérovosti pro skupinu
neslyšících pacientů, bude ozna-
čena modrobílou nálepkou 
s označením „Bezbariérová ne-
mocnice pro neslyšící“. Na ní
bude uvedeno místo, kde lze 
v areálu nemocnice tablet najít.
„V naší nemocnici jsme tablet 
umístili na pracovišti v Bruntále
na oddělení multioborové JIP,
která funguje 24 hodin denně,
a bude tedy vždy dostupný zdra-

votníkům ze všech oddělení
a ambulancí nemocnice,“ dopl-
nila Eva Krulišová.
APPN - Agentura pro neslyšící
provozuje od roku 2011 online
tlumočnickou službu NONSTOP,
která je založena na tlumočení do
znakového jazyka na dálku.
Tlumočník se nachází na jiném
místě než klient, takže je možné
jeho tlumočení využít i z druhého
konce republiky. Podstatou je
možnost přenosu znakového ja-
zyka prostřednictvím webkamery
a zároveň přenos mluvené řeči
prostřednictvím běžného telefo-
nu. Tímto způsobem lze tlumočit
jednak osobní rozhovor neslyšící-
ho například s lékařem či zaměst-
navatelem, ale lze tlumočit i tele-
fonický hovor či textový doku-
ment. Dále je možné poslat slyší-
címu i neslyšícímu člověku
vzkaz, zprávu apod. 

Foto a text: 
Mgr. Radka Miloševská,  

manažerka pro marketing 
a PR, Agel, a. s.

Můj šálek čaje

Rhonda Byrne: Tajemství
Březen býval za mého mládí měsícem knihy.
Duben je jednoznačně měsícem čarodějnic.
K těm já se hrdě hlásím. Mám na to věk, před-
poklady a snad i schopnosti. Křídla naivního
mládí značně opotřebená a olámaná, létám te-
dy klasicky, na koštěti. Nakonec na Petrovy
kameny je to od nás co by kamenem dohodil.
Okultní literatuře se tudíž nebráním, ani nad ní
neohrnuji nos. Nedávno se mi dostala do ruky
kniha Angličanky žijící v Austrálii Rhondy
Byrne Tajemství.
Když chce být čarodějnice šťastná, mění svět 
okolo sebe. Normální smrtelníci mohou změ-
nit pouze sebe, a to je vlastně mnohem těžší.
Čarodějka z Austrálie dokáže obojí. Nepotře-
buje k tomu ani kouzelná zaříkadla, ani okult-
ní předměty, ba ani čarodějnické bejlí natrha-
né o svatojánské noci. Stačí jí jen vyslovit přá-
ní. Je to tak jednoduché. Ona si zkrátka umí
správně přát. 
Kniha je jakousi kuchařkou, návodem na to,
jak správně vyslovit přání, aby o něm „ti na-
hoře” věděli. Jestliže je přání správně vyslo-
veno, celý vesmír, všechny bytosti světla
a všichni andělé se můžou přetrhnout, aby je
splnili. Proč to tedy nefunguje? Prý proto, že
máme špatné myšlenky. 
„Neustálý pohled na naše nedostatky nám za-
stírá pohled na naše bohatství. To, čemu se
vzpíráme, trvá a velkým životním tajemstvím
je zákon přitažlivosti…”
Ano, je to tak jednoduché. Stačí mít čisté, 

otevřené srdce a věřit ve splnění svého přání.
Někde ve vesmíru je prý místo, kde jsou ulo-
žena lidská přání nedotažená do konce.
Všechno, co si lidé vysnili, jen nevěřili, že se
jejich přání uskuteční. Proto v tomto prostoru
nekonečna čekají na své majitele hromady pe-
něz ve všech světových měnách. Luxusní vily.
Romantické sruby, vířivé vany, bazény s pro-
tiproudem. Skvělá auta všech světových zna-
ček. Choppery, harleye, kawasaki i úplně oby-
čejné motorky. Nádherní koně. Vzácní psi, 
opice, levharti, pumy, křečci, andulky. Až lidé
uvěří v sílu myšlenky, mohou si vyzvednout,
co je jim libo. Nejde jen o předměty. Můžete
si přát i úspěch v práci, lásku, zdraví, štěstí. To
jsou přece mnohem důležitější věci. Jde jen
o to vědět jak. A návod máte v knize.
Přece jen je tu ale malý problém. Sebelepší
kuchařská kniha neudělá z obyčejné ženské
skvělou kuchařku. Dobře napsaný návod ne-
stačí k tomu, aby na stole zavoněl výtečný po-
krm. Návod je k ničemu, nepomůže, jestliže je
ženská líná, nemá chuť a odvahu vzít kupří-
kladu kus masa, třeba jehněčího, odblanit ho,
nakrájet, správně okořenit a vložit na pekáč.
Houby záleží na tom, jestli se jehněčí peče na
ohni, na plynu nebo na elektřině. Musí tu být
ta počáteční chuť na maso společně s chutí ně-
co vytvořit. Byť by to byl jen kus žvance.
Obávám se, že s návodem na štěstí bude situ-
ace ještě drobátko komplikovanější.
Knížka mi zpočátku připadala poněkud přita-

žená za vlasy, kapánek naivní. Jenže pak jsem
četla kapitolu o tom, jak si přát zdraví. A ejhle.
Tohle jsem znala. Před více jak 15 lety jsem
tohle nevědomky používala, když mi lékaři di-
agnostikovali leukémii. A světe div se, straším
tu dodnes. A co víc, je mi dobře. Tedy, bylo by
mi dobře, kdybych dokázala správně přečíst
i další kapitoly: Jak si přát štěstí, Jak si přát 
úspěch a Jak si přát lásku. A to nejen pro sebe,
ale i pro všechny své blízké a vlastně pro úpl-
ně všechny lidi, co znám, i pro ty, co neznám.
Nevím, jestli to dokážu. Nechcete mi pomoci?
Funguje to. Mám důkazy:
Jednak žiji. Samozřejmě díky skvělé lékařské
péči a moderní vědě, jenže někteří mí známí
z ordinace čuchají kytičky ze spodu. 
Vyšla mi kniha, to je v dnešní době štěstí rov-
nající se zázraku. Jen nevím, není to jen důkaz
mé drzosti? 
Líbí se, mám tedy i úspěch. A zase nevím, ne-
ní to jen tím, že ji všude vnucuji?
Co se týče lásky, vlastně si taky nemůžu stě-
žovat. Jsem 31 let vdaná za jednoho chlapa,
jen nevím, jde o lásku nebo spíše o mou
schopnost tolerance?
Bytostem zlým, chamtivým a závistivým kni-
ha Tajemství rozhodně do ruky nepatří! Možná
že by uškodili ostatním lidem. Rozhodně by si
však řádně zkomplikovali vlastní život.
(Byrne, Rhonda: Tajemství. 1. vyd. Praha:
Ikar, 2008. 214 s.) 

Kamila Nováková
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Školství

Informace školní jídelny na ulici 1. máje
Školní rok zahajujeme souběžně s výukou 
1. září 2014. V týdnu od 1. do 5. září je pro-
dloužena pracovní doba za účelem prodeje
stravenek: v pondělí, úterý a ve středu od
7.30 do 15.30, ve čtvrtek a pátek od 7.30 do
15.00. Ve školním roce je možné stravenky
zakoupit každý den od 7.00 do 8.00, od
11.30 do 13.00 a od 13.30 do 14.30. 
Stravné se platí zálohově trvalým příkazem
z účtu zákonného zástupce strávníka nebo jed-
norázovým příkazem, poštovní poukázkou
(k dispozici ve ŠJ) či inkasem ze sporožirové-
ho účtu (nutný souhlas vlastníka účtu ve spoři-
telně s inkasem, provádí se vždy 15. dne v mě-
síci na měsíc následující). Platba stravného
musí být na účtu strávníka zaúčtována nejpo-
zději dva pracovní dny před koncem měsíce.
Číslo potravinového účtu je stále stejné
001153177/0100 a variabilní symbol je číslo
strávníka (nutné uvádět z důvodu zařazení
platby ke správnému strávníkovi). Každý
strávník má rovněž aktivován internetový 
účet, ze kterého je možné provádět potřebné
změny, jako jsou odhlášky, výběr jídla, kon-
trola zůstatku finančních prostředků, kontro-
la odběru stravy apod. Také je možné si tuto
aplikaci zavést do chytrého mobilního tele-
fonu. Podrobné informace najdete na strán-
kách společnosti VIS Plzeň www.strava.cz.
Důležitou informací je, že výše stravného
zůstává stejná:
kategorie žáci = 23, 25, 27 Kč
studenti = 27 Kč

cizí strávníci = 57 Kč
svačinky I. = 12 Kč
svačinky II. = 16 Kč
dieta I C. = bude vykalkulována
dieta I D. = bude vykalkulována
Výdej obědů je denně mezi 11.00 a 11.30 do
jídlonosičů a mezi 11.30 a 14.00 pro strávní-
ky stravující se ve školní jídelně. Od 14.00
do 14.15 je výdej přídavků pro žáky ze škol-
ní družiny stravující se ve školní jídelně (ne-
vyzvednutá strava).
Každý strávník je povinen mít k odběru obě-
dů zakoupen čip. Vzhledem ke skutečnosti,
že děti velmi často čip zapomínají (příp. si
ho nevytáhnou ze školní brašny) a narůstá
množství vydaných náhradních stravenek, 
uvažujeme o zavedení náhradní „stravenkář-
ky“ (zařízení, které na základě vložených 
údajů samo vytiskne náhradní stravenku).
Forma tohoto vydávání stravenek by byla
zpoplatněna 1 Kč za 1 stravenku (zapomene-
li si žák 10x v měsíci čip, tak se mu odečte
ze stravovacího účtu 10 Kč). Proto apeluje-
me na rodiče žáků, aby domluvili svým dě-
tem ve věci řádného používání čipů. Dojde-
li ke snížení výdeje náhradních strave-
nek, nebude nutné tuto záležitost řešit uvede-
ným způsobem.
V tomto roce potřebujeme aktualizovat při-
hlášky strávníků, proto budou dětem ve ško-
le rozdány tiskopisy, aby je doma s rodiči vy-
plnili. Obracíme se na vás s prosbou 
o urychlené vypsání a odevzdání vyplněných

přihlášek zpět do školy, kde si je vyzvedne-
me. Děkujeme.
Od tohoto školního roku nabízíme žákům
(i cizím strávníkům) možnost dietního stra-
vování pro diabetiky a strávníky s bezlepko-
vou dietou. Toto stravování je finančně ná-
kladnější než stravování běžné, tudíž se zá-
jemci o tyto diety nutně musí nejdříve spojit
s vedoucí školní jídelny a domluvit si osobní
schůzku, na které se dojednají konkrétní
podmínky. Stále platí, že strávníci z řad žáků
a studentů budou hradit pouze náklady na
potraviny, neboť se jedná o dotované stravné.
Cizí strávník platí potraviny, mzdové a věc-
né náklady.
Je již samozřejmostí, že budeme strávníkům
připravovat pokrmy české kuchyně v tradič-
ních i nových úpravách, ale i pokrmy cizích
kuchyní, netradiční a nové nebo méně známé
suroviny. Také chceme pokračovat v tradici
vaření s kuchaři renomovaných společností,
zejména ve dnech asijské kuchyně s mistrem
světa Janem Davídkem. Naším cílem je zdra-
vá kvalitní strava a spokojený strávník. Náš
jídelníček proto bude stále obsahovat dosta-
tek zeleniny a zeleninových jídel, kvalitního
masa, ryb, luštěnin a ovoce.
Těšíme se na současné strávníky a také na
strávníky nové, které v naší školní jídelně rá-
di přivítáme. Přejeme všem úspěšný školní
rok 2014/2015.

Za kolektiv pracovnic školní jídelny 
Jana Egidová, tel.: 554 255 130

Základní umělecká škola zahajuje nový školní rok
Jako každým rokem i letos pořádá Základní 
umělecká škola Rýmařov slavnostní zahájení
nového školního roku. Proběhne v obvyklou
dobu na obvyklém místě – tedy v první školní
den, v pondělí 1. září v 15 hodin v koncertním
sále na Divadelní ulici. Při této příležitosti je
možné, aby se rodiče i děti potkali s učiteli
a domluvili si výuku na tento rok.
Základní umělecká škola bude navazovat na

minulé, velmi úspěšné roky. V hudebním obo-
ru bude pokračovat v činnosti pěvecký sbor,
rocková kapela, bubenický i kytarový soubor,
orchestr Zuškaband, pěvecký sbor dospělých
Vox montana, můžeme se ale těšit i na koncer-
ty sólistů. Tanečníci hodlají pokračovat ve
svých skvělých úspěších na tanečních soutě-
žích. Výtvarníci připraví množství výstav, ple-
nérů a happeningů. Literárně-dramatický obor

chystá mimo jiné velké divadelní představení
společně s hudebníky.
Bude pokračovat i mezinárodní spolupráce.
Druhým rokem totiž bude běžet projekt
Networks, kterého se kromě našich žáků
a mladých umělců účastní školy z Řecka,
Turecka, Německa a Portugalska. Máme na-
plánovánu návštěvu v Německu a Portugal-
sku, v dubnu pak budeme takové setkání orga-
nizovat v Rýmařově. Další projekt, tentokrát
pro učitele, probíhá ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajem – jde o česko-rumunský
projekt s tematikou vzdělávání žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami. Základní 
umělecké škole byl též nově schválen projekt
z nového programu Erasmus+. Ten počítá se
vzděláváním našich učitelů v Německu,
Portugalsku, Itálii a Řecku. Učitelé si mohou
vybrat jakýkoli kurz podle své chuti a zájmu
a na týden vycestovat za hranice naší země,
aby se vzdělali, v čem chtějí, aby rozvinuli své
komunikační a jazykové schopnosti, aby po-
znali, jak funguje školství v zahraničí ve srov-
nání s tím naším.
Zkrátka, na nový školní rok 2014/2015 se moc
těšíme a budeme rádi, když nás přijdete podpo-
řit na jakýkoli koncert, výstavu, taneční či diva-
delní představení! Budete nám vždy vítáni!

Dr. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov
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Ubytování pro studenty
DOMOV MLÁDEŽE

Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, p. o.
www.gymsosrym.cz

Součástí domova je školní jídelna, 
která žákům nabízí celodenní stravování.

K dispozici je posilovna, klubovna, ča-
jovna pro přípravu teplých nápojů apod.

Na každém patře je samostatné 
sociální zařízení.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Domov mládeže, Divadelní 14, 

795 01 Rýmařov, tel.: 554 211 340, 
domovmladeze@email.cz

Gymnázium a Střední odborná škola,
Rýmařov, příspěvková organizace
Sokolovská 34, 795 01 Rýmařov, 

tel.: 554 721 150, info@gymsosrym.cz

Domov mládeže stojí nedaleko 
centra města v blízkosti středních
škol. Nabízí studentům v průběhu

školního roku ubytování v ceně 
800 – 1 000 Kč měsíčně.

Během víkendů a prázdnin 
je využíván i pro rekreační účely 

– parkoviště přímo u budovy. 

Cena za osobu a noc – 200 Kč.
Celková ubytovací kapacita 

ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích 
se standardním vybavením 

a umyvadlem je 45 míst.

-15-2014  27.8.2014 14:58  Stránka 9



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2014

10

Opilci střízlivěli 
na záchytce

Rýmařovští policisté byli 31. čer-
vence přivoláni na ulici
Revoluční a Horní, kde se pohy-
boval silně podnapilý muž. Měl
ohrožovat bezpečnost silničního
provozu a pokřikovat po místních
občanech. Policisté po příjezdu
na místo naměřili 29letému muži
3,57 promile alkoholu. Střízlivěl
na záchytné stanici v Opavě.
Ve středu 13. srpna v noci zasa-
hovali policisté na Divadelní uli-
ci v Rýmařově. Přivolala je 39le-
tá žena, kterou měl fyzicky na-
padnout její druh. Policisté 46le-
tého muže zajistili a při dechové
zkoušce mu naměřili 2,29 pro-
mile alkoholu. Také on putoval
na záchytnou stanici do Opavy.
Je podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití.

Odcizil chataři 
zahradní traktor

Škodu přes 100 tisíc korun způ-
sobil neznámý pachatel majiteli
chaty v Těchanově. Na přelomu
července a srpna se vloupal do
kůlny u chaty a odcizil zahradní
traktor v hodnotě 100 tisíc ko-
run, motorovou pilu, křovinořez,
žebřík, čtyři propanbutanové
láhve a kanystr s benzínem.

Odnesl nářadí 
z harvestoru

Rýmařovští policisté šetří vlou-
pání do pracovního stroje Har-
vestor zaparkovaného v lese po-
blíž Dětřichova nad Bystřicí.
Zloděj se do kabiny stroje vlou-
pal mezi 13. a 14. srpnem.
Odcizil bednu s různým nářadím
v hodnotě skoro 12 tisíc korun
a motorovou pilu za 8 tisíc korun.

Důvěřivost 
se nevyplatila

Důvěřivost vyšla draho 65letou
ženu, která si na naléhání 51leté
známé z Rýmařova vzala v čer-
vnu 2013 půjčku ve výši 25 tisíc
korun. Peníze předala známé, kte-
rá zaplatila poplatky spojené s vy-
řízením půjčky, dala jí provizi ti-
síc korun a slíbila, že bude hradit
splátky. Zaplatila však pouze tři-
krát celkovou částku 1 800 korun

a dále dohodu neplnila. Před po-
škozenou se začala zapírat a vy-
hýbat se jí. Důvěřivá žena kvůli ní
přišla o 44 tisíc korun. Poškozená
zjistila, že známá dluží dalším vě-
řitelům přes 3,5 milionu korun
a v září 2013 na sebe podala návrh
na insolvenci. Rýmařovští poli-
cisté sdělili 51leté ženě podezření
z přečinu podvodu, hrozí jí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Nezvaná návštěva
Dva hosté hotelu v Karlově pod
Pradědem neodjížděli z dovole-
né s příjemnými zážitky. Ve čtvr-
tek 7. srpna nechali na patnáct
minut bez dozoru své věci v ne-
uzamčeném pokoji a přišli o pe-
níze a mobilní telefony v celko-
vé hodnotě přes 7 tisíc korun.

Marihuanu měl 
v krabici od bot

20letý mladík z Rýmařovska če-
lí podezření z přečinu přechová-
vání omamné a psychotropní lát-
ky a jedu za to, že od září 2013
do května 2014 na zahrádce
u babičky pěstoval konopí.
Usušené rostliny užíval pro svou
potřebu a z části vyrobil konop-
nou mast. Mladík policistům vy-
dal přes 50 gramů sušené rostlin-
né hmoty využitelné pro toxiko-
mánii, kterou měl uschovanou
v krabici od bot. Hrozí mu trest
odnětí svobody až na jeden rok. 

Opilému rváči 
pomáhal otec

Rýmařovští policisté sdělili
28letému místnímu muži pode-
zření z přečinů výtržnictví 
a ublížení na zdraví. V polovině
června měl v opilosti napadnout
dva muže v restauraci na náměs-
tí Svobody. Jednoho několikrát
udeřil pěstí do obličeje a kopal
ho do břicha, po druhém ještě
hodil židli a převrátil na něj stůl.
Následně začal demolovat zaří-
zení restaurace, rozhazovat židle
a rozbíjet sklenice. Napadal
i další hosty, kteří před ním radě-
ji utekli ven. Poté útočník zamí-
řil na diskotéku, kde opět napa-
dal a provokoval hosty. Konflikt
s jedním z nich se přesunul před
diskotéku. Tam v útoku pomáhal
opilému agresorovi i jeho otec.

V sobotu 14. června mezi 12. až 13. hodinou došlo mezi Horním Městem
a Tvrdkovem k dopravní nehodě, při které zemřel 76letý cyklista.
Policisté zjistili, že nehodu mohl zapříčinit neznámý řidič tím, že cyklis-
tu omezil v jízdě. Cyklista pak sjel s komunikace a narazil do stromu.
Utrpěl těžká zranění, kterým i přes poskytnutou pomoc na místě podlehl. 
Opětovně žádáme svědky, kteří by mohli poskytnout jakékoli infor-
mace k nehodě či viděli jízdu cyklisty, aby kontaktovali přímo brun-
tálské kriminalisty na tel. 974 731 337 nebo bezplatné lince 158. 

Výzva svědkům tragické nehody

Na silnicích v okolí Rýmařova se bouralo i během srpna. V sobotu 
9. srpna dostal na mokré silnici mezi Rýmařovem a Malou Štáhlí
smyk 19letý řidič s vozem Volkswagen Bora. Vyjel do protisměru,
narazil do dopravní značky a pak do betonového oplocení. Po nárazu
byl z auta vytržen motor, který skončil na vozovce. Řidič i jeho spo-
lucestující byli převezeni k vyšetření do nemocnice. Způsobená ško-
da činí 131 tisíc korun. 

Alkohol hrál hlavní roli při nehodě, ke které došlo v neděli 10. srpna
po půlnoci na Šternberské ulici v Břidličné. 21letý řidič za volantem
BMW nezvládl v podnapilosti řízení a po projetí mírné zatáčky vyjel
mimo vozovku. Narazil do oplocení rodinného domu, srazil dvě po-
pelnice a vyvrátil sloup veřejného osvětlení. Řidič a jeho spoluje-
doucí byli lehce zraněni, celková škoda činí 95 tisíc korun. Při de-
chové zkoušce policisté řidiči naměřili 1,23 promile alkoholu. Přišel
o řidičský průkaz a čelí podezření z přečinu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky, za nějž mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Ve čtvrtek 14. srpna havaroval další mladý řidič, tentokrát mezi
Rýmařovem a Skalami. 21letý mladík s vozidlem Fiat Ducato nepři-
způsobil rychlost jízdy a při průjezdu prudkou zatáčkou dostal na
mokré silnici smyk, vjel do protisměru a narazil do svodidel. Při ne-
hodě nebyl nikdo zraněn, škoda přesáhla 120 tisíc korun.

Za nehody mohl déšť a riskantní jízda

Fota: PČR Bruntál
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Povalili poškozeného na zem,
podezřelý do něj měl kopat,
a když se ataku pokusil zabránit
kamarád napadeného, zaútočil
na něj otec podezřelého. Za inci-
dent nyní hrozí muži trest odnětí
svobody až na tři roky. 

V opilosti vozil děti 
na motocyklu

Policisté z Břidličné si všimli
muže, který obcí vezl na moto-
cyklu dvě malé děti bez přileb.
Zastavili ho, zkontrolovali

a podrobili dechové zkoušce.
39letému motocyklistovi namě-
řili 1,32 promile alkoholu v de-
chu. Muž uvedl, že chtěl dětem
ve věku 5 a 9 let udělat radost
a svézt je na motocyklu. Neměl
u sebe ani řidičský průkaz. Nyní

je podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za
nějž mu hrozí trest odnětí svobo-
dy až na jeden rok, zákaz čin-
nosti nebo peněžitý trest. 
komisař por. Bc. Pavla Tušková,
skupina tisku a prevence Bruntál

Z kapsáře tety Květy

Září už září v kalendáři
Toč se a vrč, můj kolovrátku, prázd-
nin je vskutku nakrátku a blízko,
blizoučko je škola. A už je tu! Děti
to neslyšely moc rády, ale obchod-
ní řetězce dávno nabízely možné
i nemožné a zbytečné. 
Škola. Jaké to vše bude? Nemyslela
jsem si, že se dočkám toho, že do-
stat dítě do mateřské školy je obtíž-
nější než dostat ho na vysokou ško-
lu. A že těch „vejšek“ je! Státní,
soukromé, církevní... Troufám si
tvrdit, že vychovávají budoucí ne-
zaměstnané. Vysokoškolák pak jez-
dí s tramvají, dělá vyhazovače v ba-

ru, ostrahu v super-
marketu, pomocní-
ka v domácnosti
těch majetných.
Mladí nechtějí sly-
šet, že řemeslo má
zlaté dno a dobrého
truhláře, zedníka,
kominíka, elektriká-
ře nebo pokrývače nenajdete ani
s lucernou.
Učitelům slibuje ministr (kolikátý
už?) zvýšení platů, snad nezapome-
ne ani na správní zaměstnance, ku-
chařky, údržbáře. Ti mají žalostně

málo, vždycky se na
ně nějak zapomnělo.
Smutné. Jaké peníze
vylétly komínem za
státní maturity, testy,
kolik spolykal Cer-
mat, všechny vý-
zkumné ústavy pe-
dagogické, inspek-

toři a kontroloři a odborníci, kteří
nikdy delší dobu nestáli před třídou.
Teď znovu: Budou jednotné přijí-
mací zkoušky na střední školy.
Vždyť ne každé dítě dojde k matu-
ritě. Texty přijímacích zkoušek bu-

dou jednotné, ale obtížnější. Cena?
Deset milionů, my na to máme.
Víte, že to v praxi bude vypadat
takto? Náš Franta neudělal přijí-
mačky, oni ho ti učitelé špatně při-
pravili, v nich je chyba, ne v našem
synečkovi, který školu fláká. A zase
je to nervní situace, pro učitele.
Být učitelem není vůbec lehké, být
rodičem je zodpovědné a složité.
A žákem? Ten potřebuje snahu, 
trpělivost a radost a kázeň a zdolá-
vání všech překážek, skvělé učitele
a dobré kamarády. Ať se všem letos
daří! Si

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 8
Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 8. část
Pro letošní soutěž jsme zvolili téma křížů, případně dalších drobných sakrálních staveb. Většinou je vnímáme jako běžnou součást naší kra-
jiny a málokdy se zamýšlíme nad jejich původem a příběhem. Zejména na našem území jsou kříže současnými obyvateli vesměs chápány ja-
ko danost, bez vazby na historické souvislosti a bez projevu úcty k životu a dílu lidí, kteří náš kraj před totální výměnou obyvatelstva po dru-
hé světové válce obývali. Musíme považovat za štěstí, že se alespoň některé z křížů zachovaly.

Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH č. 23/2014 v pátek 19. prosince. Kupóny mů-
žete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do uzávěrky 8. ledna
2015. Jména výherců budou uveřejněna v prvním lednovém vydání
Rýmařovského horizontu 16. ledna 2015. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH!
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Příroda si pospíšila, zahrádkáři vystavovali dřív
SoubûÏnû s proslulou Florou Olomouc
se v R˘mafiovû konala její skromnûj‰í
verze – v˘stava kvûtin, bylinek a plo-
dÛ vypûstovan˘ch ve zdej‰ích zahrád-
káfisk˘ch osadách. Galerie U Stromu
poznání se na dva dny v polovinû srp-
na promûnila v mal˘ kousek ráje, kte-
r˘ vyvolával dojem, Ïe podhorsk˘
kraj, v nûmÏ Ïijeme, není tak neúrod-
n˘, jak se o nûm traduje.
Zeleninu všeho druhu a ovoce
nejrůznějších tvarů a barev jsme
zvyklí vídat v regálech supermar-
ketů celoročně. Uvykli jsme na-
kupovat jablka z Itálie, jahody
z Polska a rajčata ze Španělska,
čínský česnek, holandské okurky,
nebo dokonce australskou cibuli.
Tedy žádné exotické druhy, kte-
rým by se v Česku nedařilo.
Uvykli jsme také na jejich mdlou
chuť a nedozrálost, v níž procesto-
valy kus světa, aby před očima
zákazníků „došly“. V situaci, kdy
je ovoce a zelenina ze supermar-
ketu standardem, zatímco plodiny
z českých farem vzácností a sa-
mozásobitelství zavání archais-
mem, působí výstava plodů vypě-
stovaných přímo tady, v Rýma-
řově, jako osvěžení. 

„Letos si příroda přispíšila, takže
výstavu děláme dřív než obvykle,“
vysvětlila předsedkyně zahrádká-
řů Jarmila Stopplová, „nástup ja-
ra byl nejmíň o měsíc dřív, teď ja-
ko by už bylo září. To, co se do-
stalo na výstavu, je tu jen díky vel-
ké snaze zahrádkářů.“
Na výstavě byly k vidění květiny,
bylinky a nejrůznější druhy ovo-
ce, zeleniny a luštěnin z téměř
všech zdejších zahrádkářských
kolonií. V pestrém aranžmá půso-
bily jako pastva pro oči i nosy.
Vedle typických plodin se objevi-
ly i výpěstky neobvyklé (vinná ré-
va, rajčata datlová) či přímo kuri-
ózní, např. mexické miniokurky
Peppinillio nebo severský citron
Cido, z květin třeba paznechtík
nebo exotické lilie. Raritou ale
byly i luxusní cukety a brambory
vypěstované teprve jedenáctile-
tým Vojtěchem Gerhardem.
Zahrádkáři „neúrodného“ Rýma-
řovska stále zkoušejí, co může ze
zdejší půdy vyrůst. Jejich recept
na dobrou úrodu je přitom jedno-
duchý: „Pěstuje se láskou,“ tvrdí
zahrádkářka Ludmila Jurásková.
Jarmila Stopplová to ale vidí

pragmatičtěji: „Osada Nemocni-
ce I měla velkou úrodu ovoce
a zeleniny. Tamní zahrádky totiž
nemají chatky, takže zahrádkáři
moc neodpočívají a makají.“
Během letošní sezóny se pěstitelé
nejvíc potýkali se suchem, řada

zahrádek má problém se zásobe-
ním vodou. Naopak přivítali inici-
ativu města, které do některých 
osad dodalo kontejnery na biood-
pad. „Byli bychom rádi, kdyby je
dostaly všechny osady,“ dodala
Jarmila Stopplová. ZN

Poděkování
Mnohokrát děkujeme ředitelce městské knihovny Lence Žmolíkové
za velkou ochotu a hlavně pomoc při pořádání pátého úspěšného roč-
níku výstavy zahrádkářských výpěstků. V tomto milém prostředí vy-
niknou květinová aranžmá a vždy se objeví mnoho pěstitelských no-
vinek. Rýmařovská veřejnost je vždy nadšená. 

Za výbor MO ČZS Rýmařov Jarmila Stopplová, předsedkyně

Besedy a výstavy v knihovně
Září Krásy a tajemno výstava fotografií 1. – 30. září

podzemí Horního Města

Říjen Tomáš Beňo: 9 knih výstava plastik 2. – 31. října
a 9 tváří tvé fantazie

Týden knihoven 6. – 10. října 
Milan Zacha Kučera beseda se záhadologem

(www.jesen.cz) 7. října 17.00
Listopad Lenka Švarcová výstava obrazů 3. – 29. října

Richard Pachman: Tylda beseda se spisovatelem
(www.pachman.cz, www.tylda.cz)

3. listopadu v 17.00
Prosinec Vánoční výstava
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Kulturní okénko města Rýmařova
Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co dě-
láte. Karolína Světlá

Známá i neznámá výročíCitát:
29. 8. 1984 zemř. Cyril Bouda, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 

14. 11. 1901) – 30. výročí úmrtí
29. 8. 1864 nar. Josef Svatopluk Machar, český spisovatel, politik

a novinář (zemř. 17. 3. 1942) – 150. výročí narození
30. 8. 1934 nar. Zdena Frýbová, prozaička (zemř. 22. 2. 2010) –

80. výročí narození
1. 9. Světový den míru - vyhlašuje OSN od roku 1959
2. 9. 1894 zemř. Vojtěch Náprstek, zakladatel muzea, mecenáš

cestovatelů (nar. 17. 4. 1826) – 120. výročí úmrtí
4. 9. 1824 nar. Anton Bruckner, rakouský skladatel a varhaník

(zemř. 11. 10. 1896) – 190. výročí narození
4. 9. 1989 zemř. Georges Simenon, belgický spisovatel detektiv-

ních a psychologických románů (nar. 13. 2. 1903) 
– 25. výročí úmrtí

5. 9. 1694 nar. František Václav Míča, barokní skladatel, autor prv-
ní česky zpívané opery (zemř. 15. 2. 1744) – 320. výr. nar.

7. 9. 1899 zemř. Karolina Světlá, vl. jm. Johanna Rottová, proza-
ička (nar. 24. 2. 1830) – 115. výročí úmrtí

7. 9. 1909 nar. Elia Kazan, vl. jm. E. Kazanjoglou, americký fil-
mový režisér a prozaik řeckého původu (zemř. 
28. 3. 2003) – 105. výročí narození

7. 9. 1914 nar. Lída Baarová, vl. jm. Ludmila Babková, filmová
herečka (zemř. 27. 10. 2000) – 100. výročí narození

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti - slaví se od roku 1966
(UNESCO)

8. 9. 1949 zemř. Richard Strauss, německý skladatel a dirigent
(nar. 11. 6. 1864) – 65. výročí úmrtí

8. 9. 1974 zemř. František Alexandr Elstner, cestovatel a spiso-
vatel (nar. 11. 4. 1902)  – 40. výročí úmrtí

9. 9. 1924 nar. Oleg Sus, estetik, literární vědec, kritik, historik
a publicista  (zemř. 22. 11. 1982) – 90. výročí narození
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OÏivit atmosféru centra kulturního
a spoleãenského dûní v areálu chát-
rajícího janovického zámku se bû-
hem celé letní sezóny snaÏí r˘ma-
fiovské muzeum, stfiedisko volného
ãasu a dal‰í instituce. Na nádvofií se
konají koncerty, autorská ãtení i di-
vadelní a filmová pfiedstavení,
v chodbách a pokojích barokního
kfiídla je instalována velká v˘stava.
V pátek 22. srpna se v zámeckém
parku konal první letní ples.
Původně plánovaný ples pod
hvězdami se kvůli vrtochům po-

časí musel uchýlit po stany, noč-
ní chlad zaháněla ohřívadla
a pak hlavně tanec. Ples měl
vzhledem k místu konání poně-
kud neformální ráz, stylově odě-
ných hostů byla menšina, při ži-
vé hudbě se ale plesalo bez ohle-
du na kvalitu tanečního parketu
vcelku elegantně. 
V první části plesového večera si
na své přišli milovníci rychlej-
ších pohybových kreací. Během
koncertu vynikajících Teens
Jazzband z Velkých Losin, kteří

vystoupili před pár lety i v rýma-
řovském jazzclubu, se tančil roz-
verný swing i dumavé blues na
skladby jazzových klasiků.
Druhá část večera se odvíjela
v poklidnějším tempu písní pol-
ské dvojice BoW. Klávesistka
a zpěvačka Maria Spólna a bube-
ník Tomasz Matusiak v posled-
ních dvou letech koncertují po
Evropě a snaží se prorazit autor-
skou tvorbou mísící pop, soul
a jazz. Ideální hudební podklad

pro párový tanec nebo sólový
poslech.
Zámeckému plesu nechyběl ani
další z nutných atributů - bohatá
tombola. Do té přispělo město
Rýmařov a celá řada místních
podnikatelů. Zámecký ples pro-
běhl v rámci projektu Bavme se
na Rýmařovsku, který vznikl ve
spolupráci rýmařovského muzea
a Sdružení obcí Rýmařovska a je
financován z fondu mikropro-
jektů Euroregionu Praděd. ZN
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Zámecký ples: soul a jazz

BoW

Teens Jazzband
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Exponát měsíce
Září: Středověké zvonky

Při archeologických vykopávkách je nejčas-
tějším nálezem keramika, a to většinou v po-
době kuchyňských nádob každodenního
používání. I mezi keramikou se ale občas ob-
jeví nálezy zvláštní, které se nenachází kaž-
dý den a u kterých je často zapotřebí pře-
mýšlet nad jejich funkcí. Exponátem měsíce
září je právě takový nález. Jde o středověký
keramický zvoneček, který byl nalezen
v prostoru Hrádku. Zvonky měly funkce od

signálního zařízení v domácnosti až po dět-
skou hračku. Ze středověkých vyobrazení ale
můžeme vysledovat také funkci zvonečku
při lovu zajíců. Zvonky se navlékaly na šňůr-
ku a svým zvukem zvěř plašily. 
Necelých 6 cm vysoký zvonek z Hrádku
s průměrem okraje asi 6,5 cm je z do bíla vy-
pálené hlíny, zdobený třemi vodorovnými
červeně malovanými liniemi. Horní část je
zakončena rovně seříznutým knoflíkem k dr-
žení a těsně pod ním je provrtán malý otvor,
který sloužil k uchycení srdce zvonku.
Zvonek byl nalezen ve vrstvě odpovídající
období železářské výroby na Hrádku a je da-

tován do první poloviny 14. století. 
Zvonek můžete nalézt ve druhé místnosti 
archeologické expozice, v první místnosti si
můžete ale všimnout dvou zlomků dalších
zvonečků nalezených v Rýmařově. 

Foto a text: Městské muzeum Rýmařov 
(upraveno z textu Mgr. Jiřího Karla)

Zdroje:
Karel, J. 1985: Středověké keramické zvonky
v rýmařovských nálezech, Informační zpra-
vodaj členů sm. pobočky čs. spol. archeolo-
gické při ČSAV, listopad.
Král, J. 1975: Keramické zvonky ze středově-
kých nálezů, AR XXVII.
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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

Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

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 v 2. pololetí 2014
(každý lichý týden v úterý):

9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Neděle 13.00 - 20.00

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

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

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Úprava otevírací doby:
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

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

Rozloučili jsme se
Štefánia Čápová - Rýmařov .............................................. 1931 
Marie Charvátová - Rýmařov ............................................ 1920 
Vladimír Muzikant - Rýmařov .......................................... 1945 
Miloslava Mrňková - Rýmařov .......................................... 1924 
Josef Barták - Horní Město ................................................ 1931 
Josef Šašinka - Horní Město .............................................. 1949 
Rudolf Chytrý - Janovice ................................................... 1939 
Bohuslav Vykoukal - Rýmařov ........................................... 1953 
Berta Palyová - Janovice .................................................... 1937 
Vladimír Ošlejšek - Rýmařov ............................................ 1935 
Antonín Novák - Rýmařov ................................................ 1933 
Marie Kvíčalová - Horní Město ......................................... 1935 
František Žváček - Janovice ............................................... 1936 
Ludmila Novotná - Rýmařov ............................................. 1930 
Anna Hanušová - Dolní Moravice ..................................... 1926

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Anděla Kašparcová – Rýmařov ........................................... 80 let 
Milan Vavroušek - Rýmařov ............................................... 80 let 
Ludmila Zavadilová - Rýmařov .......................................... 80 let 
Miloslav Sedláček - Rýmařov ............................................ 80 let 
Jaroslava Rašková - Rýmařov ............................................. 80 let 
Marie Habartová - Rýmařov ............................................... 80 let 
Jana Mičudová - Rýmařov .................................................. 80 let 
Anna Echingerová - Janovice .............................................. 81 let 
Ladislav Kroupa - Rýmařov ................................................ 81 let 
Marie Šínová - Rýmařov ..................................................... 81 let 
Bedřiška Resnerová - Rýmařov ........................................... 81 let 
Alfred Heinisch - Rýmařov ................................................. 81 let 
Zdeněk Beran - Rýmařov .................................................... 82 let 
Margita Horelicová - Rýmařov ............................................ 82 let 
Jaroslav Jahn - Rýmařov ...................................................... 84 let 
Marie Orságová - Rýmařov ................................................. 84 let 
Anna Ftáčková - Rýmařov .................................................. 85 let 
Jaroslav Nejedlý - Rýmařov ................................................ 87 let 
Marie Furišová - Rýmařov .................................................. 87 let 
Klára Zbořilová - Rýmařov ................................................. 87 let 
Ludmila Vánská - Rýmařov ................................................ 88 let 
Anna Lukovská - Rýmařov ................................................. 90 let 
Ludmila Rechtoriková – Jamartice ...................................... 95 let 

Společenská kronika
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Jazzclub

Devátá Skatastrofa vsadila na osvědčené kapely
Na nádvofií janovického zámku se
v sobotu 16. srpna uskuteãnil devá-
t˘ roãník ska a reggae festivalu R˘-
mafiovská Skatastrofa. Îánrová
pfiehlídka tentokrát vsadila na jisto-
tu a vedle v˘kvûtu místních kapel
nabídla fiadu hostÛ, ktefií se v pro-
gramu festivalu objevili s velk˘m 
ohlasem uÏ v pfiedchozích roãnících.
Domácím muzikantům patřila

první polovina festivalu - odpo-
lední čas proměnlivé oblačnosti,
pomalu se trousících poslucha-
čů, posedávání, doplňování te-
kutin a spíš poslechu než tance.
Role předskokanů se opět ujal

soubor bubínkářů ze SVČ Rý-
mařov Djembe Gang. Jejich ryt-
mická ouvertura naznačila, že se
následující program bude odvíjet
na vlnách hudební energie se
stoupající kadencí.

Další dvě hudební uskupení
z místních zdrojů ještě udržova-
la atmosféru pomalého rozjezdu
v mezích hudby víceméně posle-
chové – Key Features s kvalitně
zahraným mainstreamovým roc-

kem, který by se dobře vyjímal
ve veřejnoprávním éteru, i násle-
dující Meclopin Band s poněkud
méně uhlazenou poetikou rom-
ského bigbítu. 
Poslední z reprezentantů zdejší
hudební scény, reinkarnovaná
kapela We Play Aparát, spustila
pod taktovkou počítače Pepy
a blahosklonným dohledem své-
ho duchovního otce show, která
přišlápla rozjetému festivalu na
plyn. Jejich vystoupení mísící
žánrově svébytnou muziku zva-
nou surový pop, absurdisticky-
poetické texty a jevištní komič-
no vytvořilo předěl mezi hrací
plochou domácích a hostí a záro-
veň mezi poklidnou a rozjucha-
nou polovinou přehlídky.
Tu odstartovali hosté z Polska,
kapela Pop Marlej, rozmáchnutá
mezi houpavým reggae a skoč-
ným ska v natolik chytlavé kom-
binaci, že se prostor pod pódiem
okamžitě zaplnil a mohlo být za-
počato v zadupávání pažitu do
hlíny. Pop Marlej zazářili už
v minulém ročníku Skatastrofy,
a byť se tentokrát jejich produk-

ce zdála o něco méně energic-
kou, dokázali posluchače rozpo-
hybovat.
Následující účinkující pak už jen
udržovali taneční kotel rozehřá-
tý. Burani z New Jersey, resp.
z Mohelnice, nasadili skapunko-
vé tempo, jímž strhli publikum
do víru festivalové noci. Po nich
si fanoušky převzali karvinští
AllSkaPone’s, kteří se pomalu
stávají součástí skatastrofického
inventáře, a nasytili je svéráz-
ným ska prodchnutým polštinou
a gellnerovskou poezií. Svatý
Jidáš, další zdomácnělá stálice,
navázal agropunkovými hitov-
kami a vychutnal si neutuchající
přízeň návštěvníků vrcholícího
festivalu. Finále patřilo ostrav-
ské Černé kočce a její osobité fú-
zi jazzu, punku a funky.
Devátá Rýmařovská Skatastrofa
měla rychlý spád s narůstající
dynamikou a podobně jako
v předchozím roce i slušnou ná-
vštěvnost čítající několik stovek
fanoušků. Díky finanční podpoře
Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj si udržela nekomerční
ráz. Příznivci této přehlídky se
mohou těšit, co přinese příští, ju-
bilejní desátý ročník. 

ZN

Černá kočka

Burani z New Jersey

Pop Marlej
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Organizace a spolky

Divadlo La Skála prošlo křtem
Letošní letní sezóna nabídla ná-
vštěvníkům westernové školy
v Janovicích hned několik kultur-
ních i společenských akcí. Prvním
z mezníků, které si vytyčil
Ladislav Šín, majitel a hlavní pa-
tron vznikajícího areálu, bylo 
otevření turistického centra, mu-
zea turistických známek a půjčov-
ny kol, koloběžek a in-line bruslí
v sobotu 28. června.
O měsíc později prošlo slavnost-
ním křtem nově vybudované pří-
rodní divadlo La Skála westerno-
vého areálu v Janovicích, v němž
rýmařovská ochotnická společ-
nost Pradivadlo představila
ve čtvrtek 31. července v premié-
ře a 8. srpna v první repríze hru se
zpěvy Muž z kraje La Mancha.
Diváky do hlediště přilákal nejen
fakt, že inscenace pod širým ne-
bem se v Rýmařově hrála napo-
sled v roce 1966 (Sen noci svato-
jánské v podání divadla Mahen,
které v režii Jiřího Dršťáka uvedlo
ve Flemmichově zahradě i hry
Jánošík, 1954, Psohlavci, 1956,
Hejtman Šarovec, 1962 a Jan
Výrava, 1964), ale nejspíš i zvě-

davost a přání na vlastní oči vidět,
jak se pod rukama zručných ře-
meslníků proměnila bývalá sklád-
ka RD Rýmařov v pohledný
a funkční přírodní amfiteátr.
Výběr hry pro první sezónu diva-
dla La Skála nebyl náhodný.
Stejně jako v příběhu Dona
Quijota můžeme v budování am-
fiteátru tušit souboje s nepřízní
obrů, bolestivé údery lopatkami
mlýnů a vůbec všech těch mašiné-
rií, které nás v životě neúprosně
melou.
Herci Pradivadla rozvinuli na no-
vé scéně komediální a přitom do-
jemný příběh. Muzikál podle scé-
náře Dalea Wassermana, v němž
se mísí realita a fikce, fantazie
a sen, zobrazuje hrdinu, jehož
donquijotské snění a snaha po ná-
pravě světa nemůže být dnešnímu
divákovi cizí. Španělsko na konci
16. století. Divadelní básník
Miguel de Cervantes je inkvizicí
uvržen do žaláře. Jeho spoluvězni
s ním chtějí vést proces. Aby se
před nimi obhájil, předvádí jim
Cervantes scény ze svého velkého
románu o „rytíři smutné postavy“,

který je s pomocí věrného sluhy
Sancha Panzy rozhodnut bojovat
se zlem ve všech jeho formách, ale
nejčastěji bojuje s větrnými mlý-
ny. V příběhu nelze hledat kompli-
kovanou zápletku, avšak díky do-
konalé souhře inscenačních složek
vzniklo dílo velice chytlavé, díky
němuž se diváci mohli se snílkem
Quijotem ztotožnit.
V částečně zpívaném představe-
ní „divadla na divadle“ se v hlav-
ní dvojroli básníka Cervantese
a rytíře Quijota představil
Ladislav Šín, Aldonzu a Dulcineu
zahrála a režijně představení
s herci nastudovala Bára Šínová.
Roli oddaného sluhy Sancha
Panzy ztvárnil Petr Bubela, hos-
podského a zároveň guvernéra
hrál Pavel Hejsek. Jako doktor
Carrasco a zároveň vévoda se
představil host z divadla Mahen
Pavel Konštacký, Pavla Ziegle-
rová se ujala dvojrole Marie
a hospodyně a třetím hostujícím
Maheňákem byl Martin Holouš
v roli Joseho. V dalších rolích di-
váci viděli Miroslava Klesnila (fa-
rář), Dennise Humla (Tenorio),

Petra Laštuvku (lazebník) a Hanu
Byrtusovou (Antonia), profesio-
nálně rýmařovským ochotníkům
vypomohli Martin Wnenk v alter-
naci s Michalem Stalmachem ze
Slezského divadla v Opavě v roli
Pedra. Hlas kapitánovi inkvizice
propůjčil Jiří Gogo Bílek.
Po bouřlivém aplausu a herecké
děkovačce přišli na scénu kmotři,
aby novou scénu La Skála pokřti-
li. Režisérka pozvala na jeviště
Lucii Bergerovou, členku české
scény Těšínského divadla a drži-
telku prestižní ceny Thálie 2014,
která po křtu zazpívala ukázku
z muzikálu Bátoryčka, šéfa české
scény Těšínského divadla a dlou-
holetého člena divadla Petra
Bezruče v Ostravě Miloše Čížka,
divadlo Mahen zastupovala
Vlastimila Vykrutíková a Pradi-
vadlo jeho zakládající člen Jiří
Konečný.
Druhou reprízu Muže z kraje La
Mancha uvede Pradivadlo v pá-
tek 5. září v 19 hodin v areálu
westernové školy v Janovi-
cích. 

JiKo

Souboj rockových kapel The Hero a Naked Floor
Další premiérou areálu westerno-
vé školy v Janovicích, tentokrát
koncertní, byl v sobotu 2. srpna
„souboj“ rýmařovské kapely The
Hero s ostravskou Naked Floor.
Snad předtucha deštivého počasí,
které nakonec nepřišlo, snad dal-
ší akce na jiných místech našeho
regionu či zmatečná propagace
připravily tento souboj rocko-
vých těles o značnou část poslu-
chačů. 
Rýmařovské The Hero není po-
třeba dlouze představovat, zahrá-
li bezchybně s nasazením sobě

vlastním repertoár starších i no-
vějších skladeb ve složení Petr
Laštuvka (klávesy a zpěv),
Luděk Holan (baskytara) a Pavel
Prášil (bicí). Novou tváří skupiny
je Roman Veselý, který nahradil
dosavadního hráče na kytaru
Jardu Bartka.
Po nutné úpravě jeviště nastoupi-
la ostravská kapela Naked Floor,
známá také z festivalu Colours of
Ostrava. Její hráči jsou ovlivnění
hudbou kapel Silverchair, Faith
No More, Doors či Led Zeppelin.
Kapelu založil dnešní frontman
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XVII. ročník Velké ceny Indiana 2014
Třetí premiérou nového areálu
janovické westernové školy byla
tradiční soutěž westernových
dovedností Velká cena Indiana
(dříve Velká cena Indiana
Jonese), která se po mnoha le-
tech poprvé nekonala na skaut-
ské chatě v Rýmařově. Ke změ-
nám došlo i v soutěžních discip-
línách. Tradicí však zůstalo ne-
stálé počasí s občasnými přeháň-
kami, které zpočátku několik de-
sítek návštěvníků zahnalo domů,
ale odpolední návštěvnost s vy-
jasňující se oblohou nakonec ne-

patrně stoupla. Soutěž byla roz-
dělena na dvě části – Velkou ce-
nu Indiana a Juniorskou cenu
Franka Elstnera pro děti. Proti
loňskému ročníku, kdy se soutě-
že zúčastnilo osmadvacet soutě-
žících, měla letošní soutěž téměř
o polovinu účastníků více (47).
Jak dopadli soutěžící v jednotli-
vých disciplínách, napoví níže 
uvedená tabulka. Závěr Velké
ceny Indiana patřil večernímu
country bálu se skupinou Beg
Bie Country a ohňové show. 

JiKo

Alexandr Lasák a bubeník Petr
Vavřík v roce 2001. Téhož roku
nahrála i svůj první demosnímek
s názvem Selfmotion, který obsa-
hoval songy Concrete, Your
Snare a Voices – píseň, která se
objevuje i na prvním LP Human
Race z roku 2008. 
Na koncertu v Janovicích vy-
stoupili Naked Floor ve složení

Alexandr Lasák (zpěv, kytara),
Pavel Balon (baskytara), Lukáš
Niedoba (kytara), Petr Balon (bi-
cí) a Sylvie Krabicová (klávesy).
Převážnou většinu textů píše
Alexandr Lasák. Týkají se pro-
blémů člověka v moderní společ-
nosti, jeho úniku od každodenní-
ho stereotypu života a objevují se
v nich i skutečné příběhy. Naked

Floor nesměřují klasickou rocko-
vou cestou ani mainstreamem.
Stopy v jejich tvorbě zanechal 
alternativní rock kapel The
Doors, Led Zeppelin nebo Jack
White, The Raconteurs, The
White Stripes. Na hudebním
zpracování se podílí všichni čle-
nové kapely, kteří za sebou mají
bohaté muzikantské zkušenosti.

Do společné tvorby přinášejí růz-
né hudební vlivy, které přetavují
v charakteristický, elektřinou
prošitý zvuk kapely. Alternativní
rock v jejich podání umí zhypno-
tizovat, což ostatně kapela před-
vedla i na koncertu v Janovicích,
kde dokázala několik posluchačů
uvést do tanečního transu. 

JiKo

Velká cena Indiana - bič Juniorská cena 
Franka Elstnera

Ovládání dlouhého biče 
- dětská kategorie (2 - 6 let)
Svatopluk Regmund (Olomouc), Marek
Regmund Špuntík (Rýmařov)

Ovládání dlouhého biče 
- žáci (7 - 12 let)
1. Adéla Plánková (Jablonec)
2. Petr Zubíček (Vsetín)
3. Denis Zobal (Rýmařov)
4. Jakub Muzikant (Rýmařov)

Ovládání dlouhého biče 
- junioři (13 - 17 let)
1. Karolína Plánková, WAC (Jablonec)
2. Ladislav Zobal - Maverik, WAC
(Rýmařov)
3. Milan Fogaš, WAC (Rýmařov)

Trefování cílů: 
1. Jan Prokop, WAC (Jihlava)
2. Petr Bureš, W Club (Turnov)
3. Dušan Dvořák, W Club (Zubří)

Rychlostřelba:
1. Petr Bureš, W Club (Turnov) 
2. Marcel Regmund, WAC (Rýmařov) 
3. Jan Čuda, W Club (Týn n. Bečvou)

Zorro:
1. Marcel Regmund, WAC (Rýmařov)
2. Dušan Dvořák, W Club (Zubří)
3. Petr Bureš, W Club (Turnov)

Technika 1 bič:
1. Marcel Regmund, WAC (Rýmařov) 
2. David Regmund, WAC (Olomouc)
3. Dušan Dvořák, W Club (Zubří)

Technika 2 biče:
1. Marcel Regmund, WAC (Rýmařov) 
2. David Regmund, WAC (Olomouc)
3. Petr Zubíček, WAC (Vsetín) 

Volná show:
1. Duo Dušan Dvořák (Zubří) a Petr Bureš
(Turnov) - soutěž s biči (W Club) 
2. Ladislav Zobal (Rýmařov) - soutěž s re-
volverem a bičem (WAC Rýmařov)

Velká Cena Indiana 
- hod nožem
1. Stanislav Havel, W Club (Český Ráj)
2. Josef Smékal, WAC (Havířov)
3. Stanislav Seidl (Orlová)

Velká Cena Indiana
- hod tomahawkem
1. Josef Smékal, WAC (Havířov)
2. Stanislav Havel, W Club (Český Ráj)
3. Milan Novák, W Club (Cheb)
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Turisté si dali dostaveníčko na Alfrédce
V rámci projektu Putování po
Moravsko-slezském pomezí zorgani-
zovala v sobotu 16. srpna Matice
slezská ve spolupráci s Klubem ães-
k˘ch turistÛ Bfiidliãná a sekcí historie
turistiky Klubu ãesk˘ch turistÛ oblas-
ti Moravskoslezské setkání na b˘valé
Alfrédovû chatû.
Projekt Putování po Moravsko-
slezském pomezí je společným

projektem Klubu českých turistů,
Slezského zemského muzea
v Opavě a Matice slezské a měl by
trvat do roku 2018. Kromě řady
turistických akcí bude v příštím
roce do tohoto projektu zařazena
i tradiční Rýmařovská padesátka,
která oslaví 40 let svého trvání. 
Na Alfrédce se v deštivém počasí
sešly na dvě stovky turistů a po-

řadatelů z Frýdku-Místku, Horní
Datyně, Bílovce, Břidličné a dal-
ších obcí. Místních vyznavačů tu-
ristiky bylo méně, zřejmě doká-
zali odhadnout vývoj jesenického
počasí.
„Velice si vážíme účasti ředite-
le Slezského zemského muzea
v Opavě Antonína Šimčíka, před-
sedy ústředí Klubu českých turistů
pana Chvátala, předsedy KČT
moravskoslezské sekce Břetislava
Boháče a dále předsedy Matice
slezské Vlastimila Kočvary. Olo-
mouckou stranu zastupoval pan
Babnič a turisté z Ondřejovic,“
řekl k setkání na Alfrédově chatě
jeden z členů KČT Jan Sládek.
Turisté byli na místě seznámeni
s historií Slezského zemského
muzea v Opavě, se zajímavostmi
z hranic Moravy a Slezska a také
s historií Alfrédovy chaty, která
před dvanácti lety zcela shořela.
„Poděkování patří také pořadate-
lům, zejména panu Herdegenovi
za zpřístupnění bufetu s širokým

sortimentem občerstvení a za vy-
budované zázemí, které tvořil vel-
ký stan pro turisty, který elimino-
val nepříznivé počasí. Poděkování
zaslouží také pořadatelé z Břidlič-
né, kteří se dostavili v dostateč-
ném počtu a odvedli zasloužený
kus práce,“ informoval dále Jan
Sládek. 
K příležitosti sobotního setkání na
Alfrédce byly vydány pamětní lis-
ty, kterých se ovšem prodalo veli-
ce málo, proto pořadatelé zvažují
zbylé listy ponechat ve stánku
s občerstvením pro případnou
propagaci Alfrédky, Slezského
zemského muzea a Klubu čes-
kých turistů. 
Organizátoři a realizátoři projektu
mají o dalších akcích pro následu-
jící dva roky jasno. Každý rok by
se měly konat dvě význačnější ak-
ce. V roce 2015 to bude Bílo-
vecká padesátka a Rýmařovská
padesátka, v roce 2016 pak
Pochod okolo Václavovic a cyk-
lojízda Slezská brána. JiKo

První letní dětský karneval
V sobotu 9. srpna se na náměstí
v Rýmařově uskutečnil první let-
ní dětský karneval. Počasí se or-
ganizátorům vydařilo, což bylo
vidět i na velkém počtu dětských
masek. Program pro děti byl bo-
hatý a myslím si, že všichni 
účastníci si sobotní slunečné do-
poledne užili. 
Chtěla bych poděkovat všem
svým kolegyním a kolegům, kte-
ří se podíleli na této akci.
Poděkovat se sluší i našim spon-

zorům: MO ČSSD Rýma-
řov, OVV ČSSD Bruntál, Bob
sport, Cukrárna Amálka, Mi-
loš Bednář, Karel Vala, Solár-
ní studio Dasha, Maso uzeni-
ny Buxbaumová, Drogerie 
Teta na Národní ul., Běžci 
RYO Rýmařov, Lékárna Avion,
Jan Steiner, Kadeřnictví Jana
Maňurová, Divadelní spolek
Mahen. Více na www.cssdryma-
rov.cz. Foto a text:

Kamila Maňasová

Osadní výbory informují

Vítěz spořádal pětatřicet knedlíků za necelé dvě minuty
V sobotu 23. srpna uspofiádal osadní
v˘bor v Ondfiejovû tradiãní letní pod-
veãer spojen˘ se soutûÏí v pojídání
‰vestkov˘ch knedlíkÛ.
Díky předsedkyni osadního výbo-
ru Anežce Továrkové a celému re-
alizačnímu týmu mohli občané
Ondřejova a další návštěvníci strá-

vit příjemné odpoledne v přírod-
ním areálu na Kolibě. Bylo pro ně
připraveno posezení s hudbou,
o kterou se postaral Rudolf Heisig.
Součástí odpoledne, které osadní
výbor v Ondřejově pořádá na
sklonku letních prázdnin již něko-
lik let, byla také soutěž v pojídání

švestkových knedlíků a vystoupení
břišních tanečnic ze skupiny Neila
Střediska volného času Rýmařov. 
Do soutěže se přihlásilo sedm jed-
líků, mezi nimi nechyběl ani ma-
xijedlík Jaroslav Němec z Bystré
u Poličky, který podobné soutěže
absolvuje po celé republice. Limit
sedmi minut a porce pětatřiceti
knedlíků byla výzvou, která se
v Ondřejově naskytne jen jednou
do roka. Bylo odstartováno a sou-
těžící se pustili do jídla. Neuply-
nuly ani dvě minuty (1,43 s)
a všech pětatřicet knedlíků měl
v sobě jako první Jaroslav Němec,
druhý Michal Matuška z Krnova
spolykal svou porci v čase 2,40
s a třetí Ondřej Pizur z Krnova do-
jedl knedlíky v čase 3,04 s. Cenu

útěchy za čtvrté místo získal rý-
mařovský Jaroslav Bahníček, kte-
rý porci zvládnul v čase 5,40 s.
Vítězové obdrželi poháry a pou-
kazy na slevu za práci od šumper-
ské firmy Byt&byt. Aby ani děti,
které chtěly soutěžit, nepřišly
zkrátka, a bylo jich celkem osm,
připravili pro ně organizátoři sou-
těž se šesti knedlíky. Jako první
svou porci zvládnul Tomáš
Řoutil, druhá skončila Michala
Křapová a jako třetí dojedla
Helena Továrková, všichni tři
z Ondřejova. Vítězové obdrželi
medaile a sladkosti, ale za účast
v soutěži byly odměněny všechny
děti. Součástí letního podvečera
v Ondřejově byla také bohatá
tombola.

Foto: archiv Jana Sládka
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„Byl jsem docela překvapen, že to
šlo tak rychle, navíc jsem věděl, že
knedlíky byly vypeckovány, kromě
tří, které pecky měly, to samozřej-
mě dopomohlo k lepšímu času.
Musím říct, že letos se pořadate-
lům knedlíky podařily, byly asi
nejlepší, jaké jsem v Ondřejově
jedl. Knedlíky spíše polykám, tro-
chu jsem si je i omastil máslem,
takže lépe klouzaly do krku, a sa-
mozřejmě nezbytná je voda na za-
pití,“ prozradil něco ze své úspěš-
né taktiky vítězný maxijedlík
Jaroslav Němec. V jeho případě
určitě platí, že lepší je ho šatit než
živit. Hned po soutěži se totiž ví-

těz vydal k nejbližšímu stánku
a dal si navrch grilovanou klobás-
ku. Jeden z posledních rekordů,
doslova světových, vytvořil v te-
levizní show Jana Krause, kde
spořádal dvacet čtyři a půl natvr-
do uvařených vajec za dvě minu-
ty, navíc se zavázanýma rukama.
Dosavadní světový rekord byl
dvacet dva a půl vajec za tři mi-
nuty bez zavázaných rukou.
Dokáže sníst například dvanáct
a půl řízku za čtyři minuty, ve
stejném čase kilogram bramborá-
ků, osm stodvacetigramových
cheesburgerů zbaští za deset mi-
nut a dvanáctichodové menu

zvládne za dvaatřicet minut.
„Samozřejmě, že se takhle nepře-
cpávám každý den, soutěže v růz-
ném pojídání jsou záležitost naho-
dilá. Navíc se snažím pořád hý-
bat, do práce denně dojíždím na
kole. Pravidelně běhám se psem.
Teď jsem prošel povinnou lékař-
skou prohlídkou a vše bylo v na-
prostém pořádku“ říká štíhlý čty-
řicetiletý skladník, který se po-
dobným soutěžím věnuje deset let
a do konce roku jej čeká ještě tře-
ba pojídání špaget, koláčů, knedlí-
ků, kuřat, hotdogů nebo čokolád.
Letní podvečer v Ondřejově trval
až do pozdních večerních hodin.
Osadní výbor v Ondřejově zastou-

pený Anežkou Továrkovou a Iva-
nou Řoutilovou děkují všem spon-
zorům: městu Rýmařovu, obci
Dolní Moravice, firmám Elektro
Bernátek a Machačová, Elektro
Zigi, hotel Kamzík, Sklo porcelán
Jarmila Laštuvková, Pedikúra pa-
ní Sedláčková, Oděvy Alžběta
Vepřeková, Nábytek Polách,
Elektro Kováčová a Kotrla, La-
mont, RTL servis – Lenka Do-
koupilová, Byt&byt Šumperk,
penzion Zastávka Žďárský Potok,
Turistické známky, s. r. o., jídelně
pana Podlase a jeho kolektivu,
hospůdce Ondřejovce Ivany Bo-
ciánové a Marii Čuškové. 

JiKo

Z okolních obcí a měst

Obec Tvrdkov nechala vystavět 
čistírnu odpadních vod v Rudě

Obec Tvrdkov požádala letos
v lednu kraj o dotaci z programu
Drobné vodohospodářské akce
ŽPZ/01/2014 na výstavbu čistír-
ny odpadních vod pro obecní by-
tový dům v Rudě u Rýmařova.
Tato žádost byla vybrána a schvá-
lena zastupitelstvem Moravsko-
slezského kraje k realizaci. 
Důvodem k výstavbě čistírny od-
padních vod byl nejen ohled na
životní prostředí, ale také pro-

blém s netěsnící jímkou u bytové-
ho domu a velké finanční náklady
na vývoz fekálií. 
Výstavba čistírny odpadních vod
a dodávka její technologie probě-
hla v červnu a červenci a po ko-
laudaci byla zprovozněna. 

Jan Žédek, starosta Tvrdkova

Foto: archiv OÚ Tvrdkov
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Z historie okolních obcí

Tylovská kaple v proudu času:
Na počátku sv. Cecílie, na konci „duch Gadžama“

Začátek titulku jsem si vypůjčil z pokusu ne-
známého německého autora, který měl ně-
kdy koncem války nejspíš v úmyslu popsat
osudy této dnes zaniklé sakrální stavby. Žel,
stihl sotva začátek. Zanechal po sobě dvě
stránky strojopisu, navíc jen kopie „přes se-
be“ na jedné straně notně zažloutlého dřev-
natého papíru. Čitelné tak každé páté slovo...
Příběh kaple začíná a hned je tu první zádr-
hel. Známe osoby, den, ba dokonce i hodinu,
o místě činu nemluvě. Bohužel rok můžeme
jen odhadovat. Bylo 22. listopadu, začínalo
se stmívat a k Rychtě, jak se několik staveb
mezi vsí Tylovem a mlýnem u řeky
Moravice nazývalo, přijela bryčka vezoucí
statkářku Langerovou. Dáma v nejlepších le-
tech vystoupila, kočí šel otevřít vrata od 
usedlosti, když se to stalo! Zpoza stodoly
vyběhl nějaký otrhanec, v ruce třímal
„Raubmesser“, tedy loupežnický nůž. Po-
padl Langerovou za rukáv a jeho úmysly by-
ly zřejmé. Nechtěl život, chtěl nebohé ženě
„jen uřezat Knotl“! Přepadená zřejmě vříska-
la, a tak přiběhl na pomoc kočí jménem
Praksch. Neváhal, rozmáchl se bičem a mi-
strnou trefou vystřelil padouchovi pravé oko.
Vyřešeno!
Bolestí kvílející muž s tekoucím okem prosil
o slitování, byl to patrně zběh z některé ar-
mády, co kolem táhly, a ke své smůle na to
druhé oko skoro neviděl, stal se tedy praktic-
ky slepcem. Zde předběhneme děj. Díky šle-
chetnosti statkářky a na důkaz přímluvy sv.
Cecílie byl ničema doživotně zaměstnán na
Rychtě jako krmič prasat, s nimiž sdílel 

obydlí, a nebyly s ním žádné problémy.
Něco jako tylovský lupič Babinský po po-
lepšení, že?
Langerová ale celou příhodu viděla jinak.
Silně věřící osoba těžce snášela neustálé
(snad i oprávněné) podezírání mlynářské ro-
diny Langerů z tajných sympatií s luterán-
stvím, což prokazovala okázalými projevy
na veřejnosti. Tak třeba chodívala přednášet
o životech svatých do chléva u mlýna, kam
byly přes zimu zavírány „láryně“, tedy ne-
mravné živnostnice, spolu s poustevníkem
a stádečkem koz v době, kdy už ležel sníh.
Ještě téhož dne, kdy mohla přijít snad i o ži-
vot, dostala vnuknutí nějak se své patronce
sv. Cecílii odvděčit. Den 22. listopadu je ve
znamení Cecílie. Poprvé statkářka navrhla
rychtáři, tedy svému manželu Florianovi,
stavbu menšího kostelíka asi v roce 1805.
Jak jinak než souhlasil. Šli za lomnickým fa-
rářem Christinusem, který návrh Langerové
přivítal. Ještě sehnat dost „materiálu“ na
stavbu, samozřejmě peněz, čeho jiného.
Langerovi se uvolili, že přispějí 1000 tolarů,
farář z Lomnice dal 400 a zbytek uhradí obec
Tylov. Jak se pak ukázalo, právě tato „moc
nemínila“.
Nastalo obcházení vrchnosti, úřadů a hlavně
církevních nadřízených. Paradoxně právě
církevní vrchnost nebyla myšlenkou nijak
nadšena, ba právě naopak. Kaple byly v kaž-
dičké osadě, četní věřící je navštěvovali na-
místo kostelů farních a byly pochybnosti,
zda se tím nevzdalují „víře pravé“. Farář
Christinus musel dokládat účast tylovských
na zpovědích i procesích a „činiti skutky nej-
hlubší pokory“. Tak se vše vleklo. Také doba
stavbám a už vůbec ne kaplím dvakrát ne-
přála. Byl státní bankrot a krajem neustále
táhla nějaká vojska.
„Tak jako kapka vodní kámen proráží, jest 
úsilí toto díky přímluvkyni sv. Cecílii doko-
náno L. P. 1814,“ zněla prý děkovná tabulka
v kapli. Byla postavena podle přání statkářky
Langerové přesně 77 sáhů od posledního sta-
vení v Tylově po pravé straně silnice na
Bruntál a přesně 777 sáhů od původní, tehdy
už zbourané tylovské kaple, která stála při-
bližně v polovině obce u mostu přes
Lomnický potok (místo je označeno želez-
ným křížem). Postupně byl do kaple doplňo-
ván inventář, sama Langerová darovala dře-
věného anděla vyřezaného řezbářem
z Ryžoviště, jakožto osobní dar své patronce.
Kostelík byl zasvěcen (navzdory omylům
v publikacích) totiž sv. Cecílii, a ne Panně
Marii. Anděl symbolizoval zjevení, které če-
kalo mladou, tehdy ještě ne svatou dívku,
která ve svatební noc nepodlehla svodům
svého muže, slíbila věčné panenství a to také
dodržela. I navzdory tomu, že ji pak zaživa
vařili v kotli s olejem. Přežila to a anděl jí
donesl kytici rudých růží. Proto byl tylovský

anděl zdoben růžemi, a když nebyly k mání,
držíval kytici růží umělých. Už tehdy asi by-
ly k sehnání.
Všichni jsme smrtelní a svět spěje dál, pranic
nedbaje předsmrtných přání. A totéž bylo
i v Tylově. V roce, tuším, 1866 podlehla far-
nost Lomnice-Tylov přání církevní vrchnosti
a kaple byla přesvěcena na kapli Neposkvr-
něného početí Panny Marie. Tyto a další cír-
kevní změny se děly za papeže Pia IX., kdy
vyšly buly o církevních dogmatech, mimo
neposkvrněného početí třeba o papežské ne-
omylnosti aj. Tato nová církevní nařízení se
právě v německy mluvících pohraničních
oblastech setkala s nepochopením až s nes-
krývaným odporem, s následným odchodem
části věřících a založením starokatolické
církve (také na Rýmařovsku). Lomničtí
a Tylovští však po krátkém váhání zůstali
římskými katolíky. K převodu kaple staroka-
tolíkům nedošlo, ač i to byla varianta.
Tak běžela léta, onen proud času, i nad
Tylovem s kaplí. Zdá se být protimluvem, že
Tylovští víceméně pomíjeli novou patronku
kostelíka a naopak až ostentativně v něm 
oslavovali svátek sv. Anny, a to až do roku
1957 (!), kdy „vydal se průvod s hudbou až
od Lomnice, v němž spolu kráčeli starší vě-
řící, mladí svazáci a soudruzi z MNV a NF“,
cituji kroniku.
Pak už prameny mlčí a těch pár přímých pa-
mětníků z Tylova se ve svých vzpomínkách
dosti liší. V té době totiž dochází i ke změ-
nám ve státní správě, mizí okres Rýmařov
a Tylov se začleňuje do Lomnice. V celém
státě se rovněž realizuje dosti problematická
další etapa dosídlování pohraničí. Je pravda,
že bylo opraveno několik usedlostí, ale mož-
né pracovní posily jak JZD, tak hlavně
Státních statků často nepřekypovaly pracov-
ní morálkou. Úplným omylem bylo přesídlo-
vání celých rodin z cikánských osad na vý-

Poslední zbytky bourané kaple v Tylově, asi
rok 1965 – kaple trpěla vlhkostí, voda muse-
la být odváděna drenáží

Dřevěný anděl z kaple v Tylově, osobní dar
statkářky Langerové, pomocník sv. Cecílie
přinášející jí rudé růže po svatební noci –
anděl sloužil jako „ozdoba“ kůlny na dřevo
a byl „vylepšen“ asi šesti vrstvami autolaku,
jež se naštěstí daly odstranit
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chodě Slovenska na Rýmařovsko, tedy i do
Tylova. Tito spoluobčané neměli vlastně
žádné pracovní návyky, hygienické zvyklos-
ti a až na výjimky se nesnažili nic naučit.
Výsledky byly tristní, stačí si pročíst zápisy
z té doby. Funkcionáři statků i MNV byli
z toho až zoufalí a postupně rezignovali.
Když pak vnucení přistěhovalci nenápadně
odcházeli, vyřešilo se mnohé takříkajíc sa-
mospádem.
Bohužel, pro kapli v Tylově toto „samořeše-
ní“ přišlo už pozdě. Koncem padesátých let
se rozšířila pověra, že kostely jsou místem,
kde sídlí „duch Gadžama“. Jak vyprávěli pa-
mětníci, vrcholem statečnosti bylo v noci za-
jít do kaple a na důkaz nebojácnosti přinést
nějakou trofej – třeba kus harmonia či kostel-
ní lavice, barvotiskový obrázek. Nebo se při-
blížit ke kostelíku a rozbít kamenem okno.

Z typické kostelní stavbičky se postupně stá-
vala poloruina navzdory tomu, že MNV, ba
i SNB tu a tam činily kroky proti pachate-
lům, nicméně neúčinné. Když se prolomila
prohnilá střecha, všude kolem byla rozháze-
ná krytina atd., požádala správa silnic o od-
stranění objektu, ostatně částečně zasahující-
ho do rozšiřované vozovky. V roce 1964 by-
lo započato s bouráním, část použitelných ci-
hel si lidé rozebrali, část dlaždic a další pou-
žil Státní statek. Za dva roky zde byla už jen
travnatá pláň. Zbyl sokl kříže, který byl zří-
zen roku 1760 k poctě bývalým horníkům
rudného dolu, údajně zde zavaleným. Tady
se konaly vždy na sv. Barboru pietní akce
„za duše bratří našich zde v hlubinách navž-
dy pohřbených“ (viz Bergbuch).
Po roce 1768, kdy strašlivá průtrž mračen
s povodní zdevastovaly velkou část Tylova,

se zde začaly konat děkovné pouti ke sv.
Anně, kříž byl tedy využíván jako poutní
místo do doby postavení kaple a nemá
s vlastní kaplí větší souvislost. Podle pověstí
zde býval vídáván též Himmelleiter, tedy
„žebřík do nebe“, a to za jasných zimních
nocí...
Na závěr ještě dvě upřesnění: již roku 1840
vznášela správa silnic námitky proti kapli
„stran bezpečnosti silnice zemské“, že vadí
provozu.
A pokud jste nerozuměli výrazu „přijít
o Knotle“, znamenalo to, že tehdy ženské 
oděvy neměly kapsy a peníze se zavazovaly
(knotlovaly) do cípů šátků. Ty cípy pak lupi-
či zkrátka uřezávali... (Kapsy na oděvech si
našívaly už zmíněné ženštiny zvané láryně.)

Fota a text: 
Jaroslav Chytil

Moravskoslezský kraj informuje

Značka Regionální potravina Moravskoslezského kraje zamířila do Rýmařova
Odborná komise soutěže Regio-
nální potravina 2014 ocenila de-
vět výrobků z Moravskoslezské-
ho kraje, které se vyznačují výji-
mečnou kvalitou a chuťovými
vlastnostmi. Soutěž už popáté
zastřešilo ministerstvo zeměděl-
ství. O značku, která je zárukou
poctivé potraviny domácí pro-
dukce, vyráběné na území kraje
s převažujícím procentem domá-
cích surovin, se letos ucházelo
104 produktů od 39 výrobců. 
Ocenění Regionální potravina 
uděluje ministr zemědělství na
základě doporučení hodnotitel-
ské komise. Jejími členy jsou zá-
stupci ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského inter-

venčního fondu, Potravinářské
komory ČR, Agrární komory
ČR, krajského úřadu, Státní ve-
terinární správy ČR a Státní ze-
mědělské a potravinářské in-
spekce.
„Cílem soutěže je nejen předsta-
vit veřejnosti kvalitní potravi-
nářské výrobky a přispět k lepší
orientaci zákazníků, kteří pak
vědí, co kupují, ale také podpora
rozvoje místních podnikatelů, fi-
rem a průmyslu. Jsem rád, že se
dalších devět výrobků z našeho
kraje bude moci chlubit označe-
ním Regionální potravina Mo-
ravskoslezského kraje a připojí
se k vítězům z předchozích čtyř
let,” uvedl náměstek moravsko-

slezského hejtmana pro životní
prostředí, zemědělství a dopravu
Daniel Havlík.
Oceněné výrobky a jejich produ-
centi získají kromě možnosti vy-
užívat značku Regionální potra-
vina Moravskoslezského kraje
další podporu, například účast na
přehlídce regionálních potravin
Jak šmakuje Moravskoslezsko
nebo ochutnávky na různých ak-

cích v kraji.
Mezi oceněnými výrobky byl ta-
ké Výběrový borůvkový džem
Fructusterrae Zory Hajek z rý-
mařovské firmy Supremus, 
s. r. o., Rýmařov. Na to, jak dže-
my vznikají, jsme se zeptali pří-
mo u výrobce. 

PhDr. Miroslava Chlebounová,
odbor kancelář hejtmana kraje,

a JiKo

Jak a kdy vznikl nápad zpracová-
vat ovoce a lesní plody do podoby
džemů?
Na vleku v Karlově, skutečně,
přímo tam. Ale pozadí to má širší.
Džemy jsem dělala vždy. Hrála
jsem si s nimi, vyráběla péefka,
netradiční kombinace, dárky.

A rozdávala jsem je svým přáte-
lům a známým. A potom i přáte-
lům přátel a známým známých.
A zásobovala jsem půlku republi-
ky. Ale to ještě nebyl začátek. Do
České republiky jsem přišla v ro-
ce devadesát tři a zůstala v Jese-
níkách, protože tady je krásně.

Založila firmu a bylo mi tady dob-
ře (samozřejmě je i teď). Původ-
ním povoláním jsem makroeko-
nom, k tomu překládám a tlumo-
čím. Jednoho dne mě však korpo-
rátní svět čísel a byznysu přestal
naplňovat, a protože ekonom ve
mně vždy chtěl vytvořit něco
hmatatelně užitečného, přemýšle-
la jsem, co ještě umím a co by mě
bavilo. A česká firma vyrábějící
z českých zdrojů, navíc v lokalitě,
jako je naše, prostě užitečná je!
Navíc když je využívána k propa-
gaci Jeseníků, regionu a celé ze-
mě. Pak zasáhla vyšší moc v po-
době nepříjemné chronické bore-
liózy a měla jsem najednou jasno,
že to musí být něco, co mohu dě-
lat nezávisle na čase a co mě bude
stále udržovat v pohybu. U boreli-
ózy se nemůžete přestat hýbat, ale
na druhou stranu nikdy nevíte,
kdy vás nemoc vyřadí dočasně

z provozu. Takže jsem se udržo-
vala v zimě v pohybu na vleku
u Pawlinů v Karlově, týden pře-
mýšlela, druhý týden přinesl kon-
krétní plán (k tomuto účelu je jíz-
da na pomalém vleku velmi vhod-
ná), třetí týden jsem sundala lyže
a šla ho realizovat.
Tato činnost vám zřejmě zabere
v letní sezóně veškerý váš volný
čas. Jak se dá výroba džemů
skloubit s prací?
Jako dítě jsem upřímně nesnášela
školu a ranní vstávání do ní. V os-
mi letech pro mě byla úděsná
představa, že budu MUSET vstá-
vat celý život do práce. Tak jsem
se rozhodla, že udělám všechno
pro to, abych nemusela. Mé pří-
buzné vždy velmi pobavilo, když
jsem jim to říkala. V roce 1986
jsem šla do „práce“ naposledy.
Tehdy jsem založila svou první
firmu... A také od té doby nedělím

rozhovor
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čas na práci a volný čas, protože
se to prolíná. Co je pro jednoho
práce, pro mě je zábava nebo od-
měna. Protože ta cesta je cíl...
Takže skloubit se dá všechno.
O vašich ryze přírodních dže-
mech je známo, že neobsahují
žádné konzervanty ani další ne-
žádoucí látky. Jsou zcela přírod-
ní, není do nich ani přidáván
cukr. Nejsou některé džemy příliš
kyselé nebo trpké?
Moment – nemůže být známo, že
neobsahují cukr. Obsahují cukr,
ale jen v množství nezbytně nut-
ném. Jinak to ostatní je pravda.
Můžete v krátkosti popsat proces
zpracování do finální podoby ho-
tového produktu, pokud to samo-
zřejmě není výrobní tajemství?
Kde získáváte všechny plody do
džemů?
Vyzkoušela jsem spoustu receptů,
většina nevyhovovala, takže jsem
si vyvinula vlastní. Jsou sice jed-
noduché, ale pracné, postavené na
kvalitě suroviny a se snahou ma-
ximálně zachovat chuť původního
ovoce. Jako příklad můžu uvést
černé jeřabiny. Musí se trhat v do-
bě ideální zralosti, ne jenom když
jsou už černé. A i na jednom střap-
ci nejsou všechny bobule ve stej-
ném stupni zralosti. Takže doma
se natrhané střapce vysypou, bo-
bule otrhají a pouze ty ideálně
zralé jdou na další zpracování.
Chce to zkušenost, které bobule
do hrnce a které do kompostu.
Selekce kvality je až tak titěrně
precizní, že každá kulička jakého-
koliv ovoce je prohlédnuta z obou
stran. Potom následuje fáze na
sporáku, která v případě černých
jeřabin trvá dva dny. Nepoužívám
žádnou „těžkou chemii“, tj. škro-
by, zchutňovadla, barviva atd., ani
žádné objemové náhražky. Ne-
přidávám ani zbytečnou vodu,
což norma Evropské unie bere ja-
ko samozřejmost. Tím vším se li-
ším od hromadně vyráběných
džemů konzervárenských tová-

ren. A ještě jednou věcí se moje
džemy liší – ladím chuť. Protože
nejde jenom o to všechny kompo-
nenty odvážit, vložit do hrnce, za-
míchat…, takhle vařil pejsek s ko-
čičkou v pohádce ajntopf. Tuhle
pohádku mi ve zmodernizované
parodii na současné průmyslové
stravování vyprávěl jeden profesi-
onální kuchař. Recept končil slo-
vy: „A za stálého míchání vylije-
me do záchodu, protože to nebude
k jídlu.“ Hotový džem má mít
maximálně zachovanou chuť pů-
vodního ovoce. A ta původní chuť
se dá nabourat třeba i jenom cu-
krem, když ho není tak akorát. To
je jenom jeden z příkladů ladění
chuti, všechny vám neprozradím.
Když dělám lesní jahody, tak celý
dům voní po lesních jahodách 
a ochutnávač, místo aby jenom 
ochutnal a zhodnotil, tak sní na
posezení čtvrtlitrovou sklenici je-
nom tak a hodnocení odbude slo-
vy: „Bylo to senza, echt lesně ja-
hodový a vůbec nemám pocit, že
jsem se nacpal něčím sladkým.“
Takové jsou moje džemy
Fructusterrae. 
Máte pro své džemy stálé odběra-
tele, nebo spoléháte na nahodilý
prodej? Dostanou se vaše pro-
dukty i za hranice našeho státu?
Kde mohou případní zájemci va-
še džemy zakoupit? 
Má klientela snad už nemůže být
pestřejší. Je to běžný spotřebitel
vážící si svého žaludku – jsou to
maminky na mateřské, které dbají
na zdravou výživu nejen svých
dětí, ale celé rodiny, kupodivu je
tam poměrně dost lidí v důchodo-
vém věku, a to žen i mužů, což
bylo docela překvapivé, ale řekli
mi to asi tak – nemusím toho sníst
na kila, ale raději si připlatím
a pořádně si pochutnám. Spolu-
pracuji například s Euroregionem
Praděd, lázněmi v Karlově Stu-
dánce, informačními centry. A pak
jsou to hlavně firmy a státní insti-
tuce. Firmy tyto džemy používají

jako dárky pro své zaměstnance
a hlavně pro své často zahraniční
obchodní partnery. Už dávno pod-
niky přišly na to, že být česká fir-
ma obchodující se zahraničním
partnerem a dát mu jako dárek ně-
co dovezeného např. z Číny je do-
cela faux pas. A o institucích snad
netřeba se zmiňovat, ty vědí, že
jako upomínku ze svého regionu
a země mohou použít jen něco
místního, a v tomto případě hodně
dobrého. Džemy se dostaly už na
všechny kontinenty, do spousty
zemí. Zpočátku jsem byla hodně
překvapená, když mi přišel mail
třeba z Islandu, že si právě otevře-
li můj džem, který si koupili při
návštěvě České republiky, a že je
fantastický. Už se vám někdy sta-
lo, že jste si odněkud něco jedlého
dovezl a po konzumaci měl potře-
bu napsat výrobci, že vám chutna-
lo? A ti lidé to dělají. Úžasné za-
dostiučinění... Vážím si toho
moc! 
Někdo se může pozastavit nad ce-
nou vašich produktů, která je
vyšší než běžně dostupné výrob-
ky. Můžete říci, proč by si zákaz-
níci měli kupovat právě vaše dže-
my?
Slova „měli kupovat“ se mi moc
nelíbí, znějí trošku imperativně.
Ale mají možnost volby a mají
z čeho vybírat, a to je na tom nej-
lepší. Představte si, že si můžete

koupit jakékoliv auto, pokud bude
zelené. Zelená se vám asi začne
protivit. Takhle si každý může ku-
povat, co má rád. Nebo jen ochut-
nat. Nebo někomu dát jako dárek.
Nebo taky ne. Džemy se dají kou-
pit na různých místech v regionu
i v republice, běžně je zasílám poš-
tou. Nemám problém poslat i je-
den jediný nejmenší džem na dru-
hý konec zeměkoule. Nebo budou
mít štěstí a od někoho jej dostanou.
Co dělá Zora Hajek v zimě, když
se plody přírody nedají sbírat?
Plody sbírám do prvního sněhu,
protože některé ovoce sbírám
dávno poté, co většina lidí nor-
málně sklidila úrodu. Ovoce má
úplně jinou chuť. Třeba na borův-
ky chodím do prvního sněhu,
z těch posledních nasbíraných,
kdy se zároveň rozloučím s lesem,
si doma něco dobrého upečeme.
A je taky ovoce, které sbírám, jen
když mrzne. A do konce roku
je největší nápor s dodáváním
právě firmám a úřadům. A pak
v zimě dělám naprosto běžné věci
– spím, jím, odhazuji sníh. Chtěla
bych být medvědem. Zimu ráda
nemám, proto zůstávám v Jesení-
kách, abych si zvykla. No a asi
budu zase jezdit na tom památ-
ném vleku u Pawlinů. Skvělé mís-
to na nějaký nápad. A budu se tě-
šit na jaro.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Akce hradu Sovince
20. a 21. září
Kmotra smrt

Pohádkový víkend aneb loučení s prázdninami.
Šermířské příběhy a pohádky, jak je ještě neznáte.

27. a 28. září
Co ukrývají hradní sklepy?
Opojná vůně čajů, bylinek a svařeného vína

při netradiční prohlídce hradních sklepů 
a běžně nepřístupné hradní kuchyně. 

Po celý víkend bohatý doprovodný program.

4. a 5. října
Po stopách pana zajíce

Sokolnické lovy, přílety dravých ptáků a ukázky lovu atrapy kořisti.
Bohatý celodenní program s trestáním pytláků a zlodějek chrastí

vážně nevážně.

25. a 26. října
Hofmistrova závěť
Slavnostní ukončení sezóny.

Vývoj palných zbraní a vojenské historie při putování staletími. 
Nejúspěšnější scénky sezóny při prohlídce hradních zákoutí.

Fota: archiv Zory Hajek
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Postřehy z premiéry hry Muž z kraje La Mancha
Byl jsem na premiéře hry Muž z kraje La Mancha a zároveň na otevře-
ní nového amfiteátru La Skála. K samotné hře nemám moc co říci, ne-
jsa divadelním kritikem ani dobrým hercem. Na představení se mi líbi-
lo skutečně všechno. Režie, scéna, až po tu nejmenší hereckou roličku.
Při sledování Aldonzy - Dulciney, která si začíná představovat i jiný
svět, než ten, co znala doposud, se mnou zalomcoval sentiment a má-
lem jsem zaslzel. Přitom bylo i čemu se zasmát, a ještě ke všemu z před-
stavení zaznívala moudrost. 
Nepotěšila mě jen hra. Jako člověk spíše technického zaměření jsem ob-
divoval také amfiteátr. Trochu mi cukaly koutky, když jeden z hostů re-
žisérky Báry Šínové pronesl slova o divadle v krásné přírodě a já si
představil ty haldy zbytků barviv a dřevotřísky, které ještě v nedávných
letech zdobily skládku RD Rýmařov. A za vším stojí obdivuhodný muž,
který je v popředí těchto aktivit – Ladislav Šín. Není jistě sám, je kolem

něj hodně schopných spolupracovníků, ale pro mě je on tím kamínkem
– impulsem, k němuž se přidávají další, až posléze frčí pěkná lavina.
Obdivuji schopnost dotáhnout nápady (sny) až k realizaci. Hezké nápa-
dy má skoro každý, ale zrealizovat je a udržet při životě, to chce zaťa-
tost a vůli. Je sympatické, že Láďa Šín dává lidem v tomto kraji práci
a dokázal to, aniž by podnikal s dotacemi za pomoci z modré, oranžo-
vé či babí strany. Je tu takových v Rýmařově chválabohu víc, ale je to
ještě pořád málo. 
Ve hře zazní odpověď na otázku, co je vlastně na tom kraji La Mancha
zajímavého. Odpověď asi neodcituji přesně, ale zazněla ve smyslu: ro-
dí se zde jen kamení a blázni. Pokud by těmi blázny měli být takoví ry-
tíři jako Ladislav Šín – kéž by nám příroda velikou úrodu naděliti ráči-
la. Určitě se ke mně někdo přidá, když tady řeknu: Barborko a Laďo
Šínovi – děkujeme a moc žehnáme. Ing. Zdeněk Rychlý

Poděkování
Upřímné poděkování všem přátelům a známým, kteří v tak velikém
počtu projevili svou účast nad úmrtím mého manžela Vladimíra
Muzikanta a prožívali se mnou zármutek.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat paní Marcele Maňurové,

pracovnici Diakonie ČCE Rýmařov, která byla velice ochotná
a vstřícná při pomoci v posledních chvílích manželova života. 
Přáli bychom si, abyste mu i nadále občas věnovali tichou vzpomín-
ku. Manželka Marie Muzikantová a děti s rodinami

Reakce na článek Chtějí žít s námi!
Chci reagovat na článek v Rýmařovském ho-
rizontu 14/2014 Chtějí žít s námi!
Souhlasím se vším, co napsala paní Anežka
Přikrylová. Jen bych podotkla, že vzdělání
a inteligence není jedno a to samé. Znám
hodně lidí, kteří nemají vysokoškolské vzdě-
lání, jsou inteligentní a mají srdíčko na
správném místě. A o těch vzdělaných si udě-
láme obrázek sami, ono se jim hodně vrátí,

možná si to hned neuvědomí (není to
o všech, nechci urážet).
Chci poděkovat paní Milušce Teislerové,
která na ty „naše dospělé děti“ myslí – co si
slečna obleče, protože přibrala, zajišťuje
a shání. Byla jsem svědkem – vím, že je jich
více, ani jejich jména neznám.
Rovněž děkuji paní Martě Sedlákové
a Jarmile Kudelové, obě jsou dobrovolné

pracovnice Českého červeného kříže, sbírají
ošacení a pomáhají potřebným občanům
Rýmařova a okolí. Sběrné boxy jsou věc
dobrá, jen někdy chybí pro naše potřebné.
Zároveň bych jim oběma popřála k jejich ži-
votním jubileím. Děvčatům, i když starším,
to však nevadí, přeji hodně zdraví a elánu. 

Anička Zámečníková, 
Rýmařov

Naplň své srdce pokojem
Tímto mottem, vyzývajícím k úctě ke všem
slabým, citlivým a zranitelným, bych chtěla 
oslovit naše milé čtenáře, hlavně ty, kteří vidí
v sobě vše dobré, ale ve druhých vše špatné.
Slyšíme ze všech stran o živelních pohro-
mách, válkách, násilí, podvodech, nenávisti,
těžkých nemocích, zlu a odvozujeme z toho
tvrzení, že kdyby byl Bůh, tak zabrání tomu,
abychom to museli prožívat! Ale to v nás chy-
bí láska, láska k bližnímu, natož víra a láska
k Bohu. Desatero Božích přikázání dnes ne-
chybí jen dospělým, ale i dětem. Přitom do-

spělí by měli jít příkladem a umět dětem vy-
světlit, co je dobro a co je zlo! Nebo budou po
rodičích opakovat stejná slova: „Kdyby byl?“ 
Bůh dal každému volnost, jak se bude chovat,
vždyť jsme lidé, ne zvířata. Proto vydal
Desatero a řekl, lidé dobré vůle, držte se toho
a bude nám dobře! Desatero káže věřit
v Boha, nebrat Boží jméno nadarmo, světit
sváteční den, milovat bližní, ctít rodiče, man-
želství, nezabíjet, nesmilnit, nekrást, nelhat.
Kdyby se každý z nás podle toho zachoval,
byl by ráj na zemi! Nekradly by se lavečky,

poklopy na cestách, nemuseli bychom se bát,
že nás podvedou, okradou, jeden by si vážil
druhého i práce ostatních. Nebylo by zlo ani
nenávist!
Přeji si z celého srdce, aby naše rozhodování,
co učiníme, bylo vždy jen to nejlepší a my ni-
komu neublížili. Abychom nemuseli pochy-
bovat: „Kdyby byl nějaký Bůh, tak by to ne-
dopustil!“ Snažme se být lepší, abychom ni-
čeho nemuseli litovat. Pane, odpusť!
Požehnaný zbytek krásného léta všem přáte-
lům přeje Fota a text: Olga Schreiberová

První svaté přijímání s Dr. Františkem Vaňákem v červnu 1971 a 1972, v době, kdy náboženství ještě patřilo k výchově dětí
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Verbování v R˘mafiovû
roku 1798
Jen co Napoleon Bonaparte vyhlásil
Rakousku válku, uÏ pr˘ byl v zemi. Proto se
v‰ude svobodnû verbovalo. Najímali se
pouze pofiádní mladí ho‰i, ktefií ‰li okamÏitû
do boje. – Jednou o nedûli po slavnostní
m‰i se shromáÏdili vesniãané i mû‰Èané
v hojném poãtu na námûstí. Stfiílelo se zde
z dûla a turecká hudba hrála pochody tak
hlasitû, aÏ se v‰ichni lidé sebûhli, aby vidûli,
co se bude dít. Uprostfied námûstí u radnice
stál stÛl a na nûm láhve plné vína a také vel-
k˘ talífi s prav˘mi tolary a dvacetníky.
Poté, co pochod dohrál, byla zanotována
píseÀ sloÏená právû pro tuto pfiíleÏitost:

„VzhÛru, kdo má srdce v tûle,
poraziti nepfiítele! atd.“

Kanceláfisk˘ úfiedník Neumann obcházel
se sklenicemi pln˘mi vína a nutil mladé
chlapce, aby pili. Kdo se napil, ten byl na-
verbován. Hned mu vetkli zelenou snítku za
klobouk a dostal závdavek, pfii nûmÏ se zvo-
nilo tolary.
Wachterhannes,1 kter˘ se vyuãil u mého ot-
ce, byl první, kdo se nechal naverbovat, po-
té pfii‰el z Janovic jist˘ Karl Schmid. Oba lá-
kali ostatní mládence a oslÀovali je bl˘ska-
v˘mi tolary a také v‰emi v˘sadními právy,
kter˘ch naverbovaní ho‰i smûli vyuÏívat

osm aÏ ãtrnáct dní. Proto se jim také poda-
fiilo jich mnoho pfiesvûdãit.
Zadarmo smûli jíst a pít dosyta, nikdo je ne-
smûl slovem urazit, a tak strávili tûch nûkolik
málo dní v nespoutané bujnosti.
Opojeni slastnou závratí a opilostí nemysleli
mladí lidé na to, co je brzy, dokonce velmi
brzy oãekává – na bitevní pole a na nepfiá-
telské kulky, jinak by nebyli tak veselí nebo
by se tomuto nebezpeãí vyhnuli!
Tak se také stalo. V‰ichni naverbovaní oka-
mÏitû nastoupili pfied nepfiítele a Ïádn˘
z nich se nevrátil zpût! Jen Wachterhannes
a Karl Schmid se podivuhodn˘m zpÛsobem
zachránili.
Pfiebûhli k nepfiíteli a dostali se do Francie.
V roce 1842 si Karl Schmid vyzvedl dûdictví
u svého bratra v Jamarticích a pfii této pfiíle-
Ïitosti nav‰tívil mého otce, a tak jsem se
s ním setkal i já. Vyprávûl mi, jak bydlí
v Elsasku, Ïe se zde oÏenil a velmi dobfie se
mu dafií.
Jeho spoleãník bydlel poblíÏ nûj, ale neved-
lo se mu pfiíli‰ dobfie. Mûl velkou rodinu
a nedávno mu zemfiela jeho druhá Ïena.
Svého mistra v‰ak nechával pozdravovat.

Rubenitz neboli Hannes
Svatostánek
Nyní se více seznámíme s jiÏ nûkolikrát zmí-

nûn˘m darebou. Laskav˘ ãtenáfi si jistû
vzpomíná na pfiíbûh o Plivání v kostelní vûÏi
a pfiíhodu s kropenkou.
âasto se stává, Ïe takové plody svou neroz-
váÏností pfiivodí ‰kodu nejen sobû sam˘m,
n˘brÏ také rodiãÛm, které zlobí lehkomysl-
n˘mi Ïerty, aby je pak nakonec pfiipravily
o dobré jméno a sluÏbu.
Pan Rubenitz byl mydláfi a majitel domu 
ã. p. 198 v R˘mafiovû na námûstí, kter˘ si od
nûj koupil Fidelis Pfeifer. Roku 1812 byl dÛm
strÏen a na jeho místû byla postavena velká
budova, kterou nyní vlastní Göbel a Spiller.
Star˘ Rubenitz byl ãestn˘ muÏ a uÏ mnoho
let kostelník. Jeho lehkomysln˘ synáãek, kte-
r˘ se ‰títil práce, mûl jedinou povinnost –
ãastûji za otce zastat církevní sluÏbu.
Tak se jednou pfiihodilo, Ïe po poslední m‰i
svaté duchovní nechal zastrãen klíã ve sva-
tostánku a zapomnûl ho vzít s sebou. 
Hansel, jenÏ mûl zamknout kostel, ‰el je‰tû
pfiedtím dát do pofiádku oltáfi a pfii této pfií-
leÏitosti spatfiil onen klíã.
Ihned ho pfiepadla zvûdavost, otevfiel sva-
tostánek, – vyÀal monstranci – a jak tak pfied
ní stál a rozjímal, zahlédl ho náhodou nû-
kdo ze sakristie a pfiekvapil ho. OkamÏitû to
bylo oznámeno dûkanovi. Potrestán byl ne-
jen Hannes Rubenitz, kter˘ navíc dostal
svou pfiezdívku, n˘brÏ také jeho star˘ otec,
jenÏ tímto ztratil svou sluÏbu.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1

Wachterhannes = Johann, Hannes Wachter (pozn. red.)

Užitečná informace

dTest: Nenechte si vzít svůj starý vysavač!
Vynalézavost podomních prodejcÛ nezná mezí. UÏ
jsme zvyklí na to, Ïe dÛvûfiiv˘m lidem z domácí pre-
zentace zÛstává pfiedraÏené a mnohdy nefunkãní
zboÏí, zatímco prodejci spokojenû odcházejí i s de-
setitisícov˘mi obnosy. Nûktefií obchodníci jdou v‰ak
je‰tû dál a na odchodu si vezmou i vá‰ funkãní vy-
savaã. To proto, abyste si odstoupení od smlouvy
radûji dvakrát rozmysleli.
Obchodníci nabízející vysavače během domá-
cí prezentace na místě podepisují se zákazní-
kem smlouvu a rovnou mu doma nechávají
předváděný výrobek. Potud je to běžná praxe.
Někteří obchodní zástupci se s tím však ne-
spokojí – a vezmou lidem při odchodu jejich
dosud funkční staré zařízení, aniž by jim vy-
dali nějaké potvrzení. 
„Pokud si spotřebitel posléze nákup rozmyslí
a využije svého zákonného práva na odstoupe-
ní od smlouvy ve 14denní lhůtě od převzetí
zboží, pak stojí před problémem, že až vrátí ne-

chtěný vysavač, nebude mít žádný,“ říká
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. 
Na vrácení zaplacené kupní ceny zákon pama-
tuje a ukládá prodejcům povinnost vrátit do 14
dnů od oznámení odstoupení získaný obnos.
Navrácení starého vysavače se však řídí obec-
nými pravidly o bezdůvodném obohacení.
K vydání vysavače tudíž musí spotřebitel pro-
dejce vyzvat a ideálně určit, do kdy nejpozdě-
ji má být vrácen. „Situace se ještě komplikuje,
pokud spotřebitel nemá doklad o tom, že vysa-
vač prodejci předal a ten si ho odnesl. Není-li
prodejce ochoten vrátit starý domácí spotřebič
zpět, nezbývá nic jiného, než se obrátit s žalo-
bou na soud. Nicméně prokázat skutečnost, že
vám obchodní zástupce vysavač odnesl, nebu-
de snadné,“ vysvětluje Lukáš Zelený. 
Popsané peripetie si můžete ušetřit tím, že si
svůj starý spotřebič ponecháte. Přeci jen je va-

ším majetkem a může být i nadále. Druhý vy-
savač se v domácnosti neztratí. A pokud už se
při nákupu nového vysavače rozhodnete svůj
starý spotřebič prodejci přenechat, nechte si
vystavit potvrzení o tom, kdy a komu jej pře-
dáváte.
Jiná situace je, pokud prodejce od spotřebitele
převezme již nefunkční vysavač. Zbavujete-li
se nefunkčního spotřebiče při nákupu nového,
pak je prodejce povinen zajistit zpětný odběr
starého elektrozařízení. Pokud jej obchodníko-
vi předáte za účelem ekologické likvidace, bu-
de s ním nakládat jako s elektroodpadem
a zpět jej jistě žádat nebudete. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest
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dTest: Reklamace po telefonu skrývá rizika
Reklamovat sluÏby operátora ãi chybné vyúãtování po
telefonu je rychlé a pohodlné. Není to v‰ak nejvhod-
nûj‰í zpÛsob fie‰ení problematické situace. Pokud 
operátor reklamaci nevyfiídí, budete tûÏko prokazo-
vat, Ïe jste reklamaci uplatnili v zákonem stanovené
lhÛtû nebo Ïe vám byly sdûleny chybné informace.
„Na naši poradenskou linku se často obrace-
jí spotřebitelé s tím, že operátor nevyřídil te-
lefonickou reklamaci nesprávného vyúčtová-
ní či služeb. Nebo že jim byly sděleny špatné
či neúplné informace. Nemáte-li záznam ho-
voru, budete se později jen těžko domáhat
svých práv,“ upozorňuje Lukáš Zelený, ve-
doucí právního oddělení dTestu. 
Pan Pavel se například řídil ujištěním pra-
covníka zákaznické linky, že za nesjednanou
službu nemusí platit, nadále mu však chodi-
lo měsíční vyúčtování a operátor se domáhal
plnění. Pan Pavel si nepořídil zvukový záz-
nam hovoru, ve kterém byla reklamace řeše-
na, a neměl tudíž v ruce žádný důkaz.

Operátor mu odmítl vydat nahrávku hovoru
s odůvodněním, že hovor posoudil jeho za-
městnanec a nahrávku předloží k posouzení
pouze Českému telekomunikačnímu úřadu
v případném správním řízení. Pan Pavel při
představě sporu posléze raději ustoupil.
S telefonickou reklamací je spojen i další pro-
blém: budete obtížně prokazovat, že vůbec
a kdy jste reklamaci uplatnili. Podle zákona
o elektronických komunikacích máte na re-
klamaci vyúčtování lhůtu dva měsíce ode dne
dodání vyúčtování. Lhůta pro reklamaci vad-
ně poskytnuté služby je stejně dlouhá, ale po-
číná běžet ode dne poskytnutí služby. Pokud
reklamaci neuplatníte včas, ztrácíte na ni ná-
rok. „Spotřebitelům vždy doporučujeme, aby
uplatňovali reklamaci písemně. Mohou tak
později obsah reklamace a datum jejího 
uplatnění prokázat,“ říká Lukáš Zelený.
Operátor je povinen vyřídit reklamaci bez
zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho

měsíce ode dne doručení reklamace. V přípa-
dě, že je pro vyřízení reklamace nutné věc
projednat se zahraničním provozovatelem,
prodlužuje se lhůta o další měsíc. 
Nevyhoví-li operátor reklamaci, můžete po-
dat námitku u Českého telekomunikačního
úřadu. Máte na to jeden měsíc a za správní
řízení zaplatíte poplatek 100 Kč. Pečlivě
však zvažte, jaké důkazy máte k dispozici.
Český telekomunikační úřad totiž přizná 
úspěšnému účastníku řízení náhradu nákla-
dů, kterými jsou zejména náklady na právní
zastoupení, hotové výdaje účastníků a jejich
zástupců, včetně správního poplatku.

Markéta Barošová Lajdová, 
Lukáš Zelený, dTest

Pozor na falešné průzkumy před obchodními domy
Od ledna, kdy platí novela zákona o ochraně
spotřebitele, která upravuje povinnosti pořa-
datelů předváděcích akcí, se jako zázrakem
naše schránky již neplní tištěnými pozvánka-
mi na různé „výlety“ s obědem a dárky zdar-
ma. Pozvánky na takovou akci musí totiž
kromě jasného určení, kdy a kde se akce ko-
ná, obsahovat také údaje o pořadateli akce
a o tom, jaké výrobky nebo služby budou
v rámci akce nabízeny, a to se pořadatelům
nelíbí.
Znamená to ale, že by se „předváděčky“ pro
seniory podařilo v České republice vymýtit?
Bohužel nikoliv. Poradny Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., nezazna-
menaly větší pokles poškozených spotřebite-
lů. Prodejci jen změnili taktiku a vymýšlejí
nové způsoby, jak seniory na předváděcí ak-
ce dostat. Jsou při tom velice vynalézaví a ne-
bojí se zneužít jména některé renomované
společnosti. Před časem varoval své klienty
např. mobilní operátor O2, jehož jménem

podvodní prodejci spotřebitelům slibovali
dva tisíce korun jako odměnu za dlouhodobé
používání pevné linky. Peníze si klient ovšem
musel přijít vyzvednout na předváděcí akci.
Novinkou poslední doby, kterou jsme zazna-
menali v poradnách Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravy a Slezska, z. s., jsou falešné
průzkumy před obchodními domy. Scénář je
přibližně následující: Solidně oblečený člo-
věk osloví na parkovišti seniora s tím, že je
zaměstnancem dané prodejny a provádí prů-
zkum spokojenosti zákazníků s nabídkou,
službami, kvalitou atd. Za účast v krátké an-
ketě přislíbí zapojení do soutěže o hodnotné
ceny, stačí jen odpovědět na pár otázek 
a uvést telefonní číslo pro případ výhry.
Senior pak opravdu „vyhraje“. Pro „výhru“
si však musí přijet na předem smluvené mís-
to, kde na něj čeká nemilé překvapení. Aniž
by chtěl, ocitá se na předváděcí akci, kde je
často vystaven nepřiměřenému nátlaku ze
strany prodejců a nekalými praktikami je při-

nucen ke koupi předraženého zboží, které ve
skutečnosti vůbec nepotřebuje. Získání za-
placených finančních prostředků zpět pak
bývá v praxi velice obtížné. 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z. s., doporučuje proto všem
spotřebitelům, aby byli v případě, že jsou
takto osloveni, obezřetní.
Pokud má spotřebitel jakékoliv pochybnosti
o tom, zda je osoba provádějící průzkum
skutečně zaměstnancem firmy, jak tvrdí, mů-
že se obrátit přímo na zaměstnance či vedení
provozovny např. prostřednictvím informač-
ního koutku, který bývá v každé provozovně.
Zejména starším spoluobčanům pak doporu-
čujeme, aby se v prostorách před nákupními
středisky s cizími osobami vůbec nezastavo-
vali. Jsou to totiž ideální místa nejen pro ten-
to typ podvodu, ale také pro kapesní zloděje,
falešné sbírky apod. Marcela Reichelová, 

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, z. s.

Zajímavosti z přírody

Lejsci bělokrcí – věční poutníci
Hned v úvodu je nutno podotknout, že lejsek
není rejsek, což si lidé často pletou. Lejsci

jsou ptáci velicí asi jako sýkory, kdežto rej-
sci jsou drobní savci vážící méně než 10 gra-
mů. V Přírodním parku Sovinecko hnízdí
všechny čtyři druhy lejsků, které se na území
ČR vyskytují. Je to lejsek bělokrký, lejsek
černohlavý, lejsek malý a lejsek šedý. 
V hnízdním období lejsků, tj. od dubna do
června, je v listnatých a smíšených lesích
Sovinecka nejhojnější lejsek bělokrký.
Samečci lejska bělokrkého jsou zbarveni
černo-bíle a při různých letových variacích,
jimiž se snaží upoutat a přilákat samičky, pů-
sobí jejich kontrastní zbarvení velmi impo-
zantně a exoticky. Samičky jsou zbarveny
nenápadně šedo-bíle, pouze ocasní pera mají
poněkud tmavší.

V prvních letech po roce 1970, kdy jsem na-
stoupil jako lesník do služby na Polesí
Valšův Důl, setkával jsem se s těmito drob-
nými opeřenci jen velmi vzácně. V roce 1973
jsem ke konci zimy rozvěsil v lese téměř 50
hnízdních budek a v průběhu dubna a května
téhož roku je obsadili mimo sýkor a brhlíka
i lejsci bělokrcí. V následujících letech až
doposud jsem postupně počet budek zvýšil
na 220. S nárůstem počtu budek se zvyšova-
la i populace hnízdících lejsků. Od roku
1973 do roku 2014 jsem v budkách v lesích
Sovinecka kontroloval celkem 2068 hnízd
lejska bělokrkého, a tak jsem měl možnost
studovat jeho biologii a následně objasnit
i několik otázek z jeho života. 

Lejsek bělokrký, samička zahřívá v budce
vajíčka

-15-2014  27.8.2014 15:00  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2014

29

V srpnu vrcholí srnčí říje
Srpen bývá nejteplejším měsícem v roce,
i když průběh toho letošního je spíše výjim-
kou potvrzující pravidlo. V přírodě přesto na-
plno propukly přípravy na rozmnožení živo-
čišných druhů v roce příštím. Svá „svatební
období“ už mají převážně za sebou jezevci,
kuny a další lasicovité šelmy. Tyto druhy ma-
jí jedno společné se srnčí zvěří – a tím je skry-
tá (latentní) březost. Jde o jev, kdy se oplod-
něná vajíčka v těle samice přestanou na něja-
ký čas vyvíjet, aby později v předjaří a na ja-
ře roku příštího svůj vývoj opět zahájila a do-
končila.
Srnčí říje už má také svůj vrchol za sebou, ale
na tichých procházkách přírodou stále může-
me pozorovat její doznívající projevy. 
Na začátku a v průběhu říje, která probíhá
zpravidla od poloviny července až do konce
srpna, začínají srnci vyhledávat a pronásledo-
vat říjné srny. Srny v tuto dobu ještě vodí svá
srnčata a jsou velmi svědomitými matkami.
Ovšem jejich rozmnožovací pud je během ří-
je silnější než pud mateřský. Můžeme tak po-
zději spatřit, jak srny od sebe odhánějí svá
mláďata nebo dočasně ignorují jejich volání,
když je předtím odložily.
Vzdálenost mezi srncem a jím pronásledova-

nou srnou je na počátku dosti výrazná. Jejich
vzájemná honička tak probíhá ve velkých kru-
zích, kdy oba běhají za sebou, často obíhají
strom nebo keř. Jindy opisují v lukách či le-
sním podrostu velké osmičky či ovály.
Nezřídka můžeme vidět, jak srnčí milenci 
obíhají stoh slámy. Honičky se odehrávají
s přestávkami, v nichž se oba partneři v klidu
pasou. Někdy jsou přestávky i několikahodi-
nové a srnec takto může následovat srnu den
nebo dva. Když se v této době u srny dostaví
vrchol ovulace, zvolní svůj spěch a srnec se
k ní může přiblížit. Srna se pak náhle zastaví

a dovolí srnci spojení. To však trvá jen velmi
krátce – pouhých pět až osm vteřin. Kopulace
se během dne opakuje ještě několikrát. Srnec
se u srny zdrží jen dva až čtyři dny a potom
odbíhá vyhledávat jinou říjnou samici.
V průběhu říje se razantně zvyšuje migrační
aktivita srnčí zvěře, a proto je na místě upo-
zornit řidiče, aby byli na silnicích zvláště
v lesních úsecích obezřetní. Střety se srnčí
zvěří jsou v tomto období velmi časté, dochá-
zí při nich ke škodám na automobilech i na
zvěři. I když sražený kus zvěře odběhne, vět-
šinou někde v krytu uhyne v důsledku vnitř-
ního zranění. V případě srážky je nutno na-
hlásit událost nájemci honitby, který provede
dosled zraněné zvěře či odvoz a likvidaci 
uhynulého kusu. Pokud by si řidič přivlastnil
usmrcený kus zvěře, dopustil by se protipráv-
ního jednání.
V období letních měsíců musí tedy řidiči při
jízdě po silnici zohlednit riziko střetu se zvěří
a oproti tomu se zase zvěř musí více než kdy
jindy o les „podělit“ s turisty, houbaři, lesními
dělníky a dalšími návštěvníky lesa. Nechť
všechny provází při jejich pohybu v přírodě
také ohleduplnost nejen ke zvěři srnčí, ale ke
zvěři obecně. Ing. Zdeňka Marková

Lejsci bělokrcí jsou tažní ptáci. Na jaře,
v průběhu dubna, přilétají k budkám na
zdejším hnízdišti. Po vyvedení mláďat v čer-
vnu, nejpozději v první půli července, z lesů
Sovinecka opět odlétají. Jejich putování ve-
de přes jižní Evropu, Středozemní moře, ne-
hostinnou poušť Saharu a tropické deštné le-
sy až do světlých savanových lesů v jižní
Africe, kde přečkávají naše zimní období.
Jednotlivci lejska bělokrkého tak stráví
u nás na hnízdišti pouhé tři měsíce a zbytek
roku, tj. devět měsíců, jsou na cestě mezi
střední Evropou a jižní Afrikou nebo přímo
na zimovišti v jižní Africe. Na cestách
z afrického zimoviště na zdejší hnízdiště
a zpět na zimoviště uletí lejsek bělokrký
každoročně více jak 12 tisíc kilometrů. Je to
neuvěřitelný výkon u tak drobného ptáčka,
který váží jen kolem 13 gramů.
V průběhu mnoha let jsem v hnízdních bud-

kách v Přírodním parku Sovinecko okrouž-
koval miniaturním hliníkovými kroužky ně-
kolik tisíc lejsků bělokrkých. V následují-
cích letech jsem potom mohl u odchycené-
ho okroužkovaného jedince určit, kdy a ve
které budce se vylíhnul, jestli zde již v před-
chozích letech hnízdil a mnoho dalších in-
formací. Při kontrolních odchytech lejsků
po jarním příletu z Afriky jsem zjistil, že
přibližně polovina z nich zde v minulých le-
tech již hnízdila nebo se tu narodila.
Rekordní výkon patří samci, který zahnízdil
v budkách Sovinecka poprvé v roce 1996
a naposledy v roce 2005. To znamená, že se
vrátil z Afriky celkem devětkrát. Z toho lze
vyvodit, že za svůj život nalétal na trase
Přírodní park Sovinecko – jižní Afrika
a zpět více jak 100 tisíc kilometrů.
Neuvěřitelné!

Fota a text: Miroslav Král Lejsek bělokrký, sameček u hnízdní budky

Čápi na komíně v Janovicích vyvedli jedno mládě, 20. července opustili hnízdo. Na snímku mládě v letu. Fota: Petr Němec

Foto: V. Gahura
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Rýmařov má další dva mistry světa
Ve dnech 15. aÏ 17. srpna se v nûmeckém Zittau ko-
nalo prestiÏní Mistrovství svûta v terénním triatlo-
nu (ITU Cross Triathlon World Championships), kte-
rého se zúãastnilo 550 závodníkÛ z jednatfiiceti ze-
mí svûta, mezi nimi napfiíklad vítûz prestiÏního
Ironmana, nûmeck˘ atlet Faris-Al Sultan, mistr
svûta Conrad Stoltz z Jihoafrické republiky ãi mist-
rynû svûta Helena Erbenová z âeské republiky.
Když v roce 2000 skočilo v rámci sázky pět
kamarádů do Olbersdorfského jezera u Žitavy
(Zittau), aby změřili své síly, ještě vůbec ne-
tušili, že tím položí základní kámen pro 
O-See Challenge, který je od roku 2004 sou-
částí celosvětové série Xterra a patří k nejzná-
mějším a nejnáročnějším terénním triatlonům
v Německu. Prestižního závodu se pravidelně
účastní triatlonisté z České republiky. Letoš-

sního německého crosstriatlonu v přírodním
parku Žitavských hor se zúčastnili i rýmařov-
ský Marek Ryška (18 let) a pokořitel několika
triatlonů včetně australského Pavel Podešva
(65 let). Na závodníky čekalo 1,5 km plavání,
36 km jízdy na kole a 9 km běhu.
Marku Ryškovi se startovním číslem 215 se
nepovedl start. Pozdě nastoupil do depa k pří-
pravě na plavání a do vody vbíhal se ztrátou
asi dvou minut. Po celý zbytek závodu měl
strach, že jej rozhodčí diskvalifikovali za po-
zdní nástup ke startu. Bojovnost v sobě neza-
přel a postupně dotahoval časovou ztrátu.
Skvělý výkon předvedl na kole a v závěreč-
ném běhu. Cílem probíhal v čase 3:13:21, což
s přehledem stačilo na první místo v jeho ka-
tegorii 18-19 let a zlatou medaili pro Českou

republiku. Na druhém a třetím místě skončili
Němci Lars Holder a Michael Schaller. 
Pavel Podešva závodil v kategorii 65-69 let se
startovním číslem 539. Plavání není jeho ko-
níček, proto i výsledný čas 30:50 stačil pouze
na sedmé místo. Naděje však umírá poslední,
a to platilo i v případě dalších dvou disciplín.
Šestatřicet kilometrů na kole zvládnul za
2:27:35 a devítikilometrovou trať uběhl za
43:01. Tyto skvělé časy mu v celkovém souč-
tu 3:45:34 vynesly prvenství v kategorii a opět
zlato pro Českou republiku. Na druhém a tře-
tím místě skončili Američané David Rakita 
a J. Alan Moore.
„Na horském kole to moc neumím a vzhledem
k tomu, že téměř celou dobu pršelo a trať by-
la blátivá, tak jsem sebou asi čtyřikrát říznul.
Nic vážného, ale nakonec jsem to ‚upádloval‘
do cíle.  V konkurenci osmnácti závodníků ve
své kategorii jsem byl jediným Čechem,“ po-
dělil se o své zážitky ze závodu Pavel
Podešva. Podle něj byla právě jízda na hor-
ském kole nejtěžší. „Asi mám pud sebezácho-
vy trochu jinde oproti ostatním jezdcům. Říká
se, kdo brzdí, nevyhrává,“ dodává s úsměvem
čerstvý mistr světa Pavel Podešva, který dru-
hý den po rozhovoru odjížděl na mezinárodní
kvalifikační závod Half70.3-Ironman do
Budapešti. Každý rok se mistrovství světa ko-
nalo v zámoří (na Havaji, v Las Vegas, letos
v Kanadě), ale příští rok se bude konat poprvé
v Evropě. Maďarský závod je kvalifikačním
právě pro evropský závod Half70.3-Ironman,
který by se měl uskutečnit v rakouském Zell
am See v roce 2015. 

JiKo

Devítiletý Štěpán Filip vybojoval titul mistra České republiky
V nedûli 17. srpna vyvrcholilo ve
Zduchovicích u Pfiíbrami mistrovství
âeské republiky dûtí na pony v dis-
ciplínách drezura a skoky. Na pro-
gramu byly i volné sestavy na hudbu
nejstar‰í kategorie drezurních jezd-
cÛ a finálová kola v‰ech vûkov˘ch
skupin ve skocích.
V kategorii jezdců 8 – 12 let na
pony do 148 centimetrů závodil

i Štěpán Filip z Rýmařova. Ve
skokových soutěžích viděli divá-
ci pokaždé rozeskakování o me-
daile. O první a druhé místo v té-
to kategorii bojoval devítiletý
Štěpán s koněm Bam 2 proti své
soupeřce Valentýně Kukové
s koněm Blueberry Valmart.
Štěpán Filip ve finále zvítězil
a stal se mistrem České republi-

ky ve své kategorii.
Jak se Štěpán dostal k jezdectví?
Od sedmi let navštěvuje stáj
Kinclových ve Skalách, kde ho
začal trénovat jeho dědeček Josef
Kincl starší. „Dědeček přijel jed-
nou ze závodů a jeden pán, který
přijel s ním, se mě zeptal, jestli
bych nechtěl zkusit skákat na po-
níkovi. Můj bratranec to odmítl,

ale já jsem to zkusil, a tím to
vlastně začalo. Na trénink do-
cházím dvakrát týdně,“ sdělil ke
svým začátkům čerstvý mistr re-
publiky Štěpán Filip. Na pony
skáče dva roky, licenci k oficiál-
ním závodům získal ale teprve
letos 1. března a na začátku let-
ních prázdnin už vyhrál oblastní
mistrovství severní Moravy

Sport

Fota: archiv F. Filipa
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v Olomouci v kategorii 8 – 12 let
a kvalifikoval se na zmíněné
mistrovství ČR ve Zduchovicích. 
„Štěpán absolvoval celý závod
tříkolově, v pátek, v sobotu i v ne-
děli zajel parkur bez jediné chy-
by. Stejně na tom byla i další
jezdkyně, a tak muselo dojít k ro-
zeskakování. Štěpán sice udělal
jednu chybu a dostal čtyři trestné

body, ovšem jeho soupeřka na-
sbírala celkem jedenáct trestných
bodů, a tím pádem získal titul
mistra ČR náš syn,“ doplnil hrdý
táta František Filip.
Největší zásluhu na Štěpánově
úspěchu má bezpochyby jeho
trenér – dědeček Josef Kincl star-
ší, který sám jezdil závodně, jeho
otec závodil v sedle na Velké par-

dubické a jeho syn Josef Kincl
mladší, český reprezentant, má
na kontě celou řadu významných
úspěchů včetně 5. místa v Poháru
národů v polské Poznani, kde
startovalo sto jezdců z osmnácti
zemí. Je nejlepším parkurovým
jezdcem České republiky za rok
2012 a sedlá jedenáctiletého
hřebce Cascara.

Doufejme, že jeden z nejmlad-
ších svěřenců Kinclových, Ště-
pán Filip, bude pokračovatelem
rodinné tradice a ziskem dalších
titulů a medailových pozic posílí
dobré jméno tohoto nádherného
sportu v našem regionu nejen ke
své radosti, ale i k potěšení
všech, kteří mají koně a parkuro-
vé skákání rádi. JiKo

Fellner nejrychlejším lyžařem při výjezdu na vrchol Pradědu
Důkaz o tom, že ani v létě neza-
hálejí, podali běžci na lyžích
z Moravy, Čech, Rakouska
i Polska v sobotu 9. srpna. Tehdy
se totiž uskutečnil 1. ročník
Výjezdu na kolečkových lyžích
na Praděd, který odstartoval na
parkovišti Hvězda mezi Karlo-
vou Studánkou a Malou Moráv-
kou a končil na vrcholu nejvyšší
moravské hory. Na desetikilo-
metrovou trať se vydalo 48 mužů
a žen. Nešlo přitom o jen tak 
obyčejné lyžaře. Největší hvěz-
dou mezi závodníky byla nejlep-
ší běžkyně Rakouska, rodačka
z Jablonce nad Nisou a účastnice
Zimních olympijských her v Soči
a několika mistrovství světa
Kateřina Smutná. Po jejím boku
stáli na startovní čáře například
mistr Evropy v dálkových bězích
na lyžích Jiří Ročárek z Nového
Města na Moravě, člen reprezen-

tačního družstva ČR do 23 let
Adam Fellner z Jeseníku nebo
česká olympionička Klára Mo-
ravcová.
Výjezd na kolečkových lyžích na
Praděd byl první etapou poháru
Silvini Skiroll Classics, který vy-
vrcholí 28. září na Ještědu závo-
dem o titul mistra České republi-
ky. Hlavním organizátorem klání
z Hvězdy na Praděd byl Václav
Sedláček s podporou Ski klubu
RD Rýmařov.
Závodilo se ve velkém horku a při
stoupání z Hvězdy na Ovčárnu se
od startovního pole oddělila pěti-
ce nejrychlejších mužů pronásle-
dovaná nejrychlejší ženou Kate-
řinou Smutnou. Rychlostní prémií
umístěnou u chaty Ovčárna projel
na prvním místě Jiří Ročárek, ale
v závěrečném tříkilometrovém
prudkém stoupání ujel Adam
Fellner, který byl v cíli v čase

38:45 o 20 vteřin dříve než druhý
Jan Čech z ČKS Ski Jilemnice.
Na třetím místě finišoval Vla-
dislav Razým ze Sport clubu
Plzeň před čtvrtým Jiřím
Ročárkem a pátým Václavem
Sedláčkem. Za pěticí nejrychlej-
ších mužů projela jako první žena
Kateřina Smutná. Druhou nej-
rychlejší závodnicí byla Plzeňač-
ka Kateřina Beroušková, která
s náskokem uhájila svou pozici
před Adélou Boudíkovou z No-
vého Města na Moravě. 

Nejrychlejším mužům z celé re-
publiky více i méně úspěšně se-
kundovali místní závodníci z Rý-
mařova a Bruntálu. Za Václavem
Sedláčkem přijeli do cíle šestý
Michal Kautz a sedmý Pavel
Ondrášek. Třinácté místo obsadil
Štěpán Sedláček a osmadvacátý
dojel nejmladší účastník závodu
Marek Sedláček.
Pro nejrychlejšího Adama Fell-
nera bylo vítězství dárkem k jed-
nadvacátým narozeninám, jež
tento závodník oslavil hned ná-

Kateřina Smutná, Kateřina Beroušková a Adéla Boudíková na stup-
ních vítězů

Pětice nejrychlejších závodníků na rychlostní prémii: Jiří Ročárek
(číslo 10), Adam Fellner (15), Jan Čech (21), Vladislav Razým (12)
a Václav Sedláček (v pozadí)

Václav Sedláček (číslo 16) v čele startovního pole Výjezdu na koleč-
kových lyžích na Praděd stíhán Jiřím Ročárkem (10), Adamem
Fellnerem (15) a Janem Čechem (21)
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Fotbalový servis
V sobotu 16. srpna odehrála do-
rostenecká Jiskra první mistrov-
ské utkání krajské soutěže skupi-
ny A. Na domácí půdě přivítala
tým FK Nova Vávrovice. Už v 7.
minutě se soupeř dostal do vede-
ní 0:1, když gólmanovu chybu
potrestal útočník Vávrovic.
Stejným výsledkem skončil
i první poločas. V 61. minutě vy-
rovnal domácí Lesák dalekonos-
nou střelou z 30 metrů. V 65. mi-
nutě zvyšoval na 2:1 pro
Rýmařov Dan Kopeček po krás-
né nahrávce Tomečka. Běžela 73.
minuta a opět Dan Kopeček zvy-
šoval už na 3:1 pro Rýmařov po
nahrávce Lesáka. O dvě minuty
později to byl znova Lesák, kdo
stanovil konečné skóre na 4:1 pro
Rýmařov. 

V první půli jsme hráli zmateně,
dělali spoustu chyb a zakončení
bylo zbrklé. Soupeř nás nijak ne-
ohrozil, měl hráče na půlce a ten
jen čekal na dlouhé míče. První
gól jsme Vávrovicím darovali.
O poločasové přestávce jsme si
v kabině vše vysvětlili, probrali
jsme chyby a bylo potřeba kluky
trochu uklidnit. V druhé půlce šla
poznat změna, zápas už byl v na-
ší režii a kluci hráli tak, jak měli
a jak je znám.
Sestava: Kubját - Pavel Kopeček,
Cabák, Skrutek, Zifčák, Urbánek
(70‘ Raušer), Vajdík, Lesák, Ko-
váč, Sudek (43‘ Dan Kopeček),
Tomeček (75‘ Janáč), trenér:
Tomáš Durna.

Tomáš Durna, 
TJ Jiskra Rýmařov

sledující den. Lyžař z Jeseníku,
který se jen čtyři dny před star-
tem Výjezdu na kolečkových ly-
žích na Praděd vrátil z náročného
tréninkového kempu ve Vyso-
kých Tatrách, také potvrdil, že

zvolená letní příprava slibuje pro
nadcházející zimní sezónu kva-
litní reprezentaci jesenického bě-
hu na lyžích.
Kompletní výsledkovou listinu
i fotogalerii najdete na webu

www.skiklubrymarov.cz/napra-
ded/. Pořádání závodu by nebylo
možné bez sponzorské podpory
společností Media Tenor, spol.
s r. o., Decathlon Olomouc,
Alkoholtéka Stonožka, XC-

SPORT.cz, Zdravá výživa (Žiž-
kovo náměstí 2, Bruntál)
a GoProRental.cz. Jim i organi-
zátorům ze Ski klubu RD
Rýmařov patří dík. 

Fota a text: Štěpán Sedláček

Letní soustředění malých lyžařů Ski klubu RD Rýmařov - Pastviny 2014
Do třetice dobrého i zlého, říká se.
I my jsme se potřetí rozhodli pro
soustředění na stejném místě jako
dva roky předešlé. Výcvikové
středisko FTK UP Olomouc na
Pastvinách bylo opět správnou
volbou.
Letošní sestava třinácti dětí a tří
trenérů se vydala vstříc dobro-
družství do sportovního areálu
pastvinské přehrady, kde je mno-
ho možností aktivního vyžití.
Areál s chatkami a hlavní budo-
vou je celý obklopený lesem.
Tady jsme hráli nejrůznější hry,
ranní rozcvičky provoněné hou-
bami a borůvčím neměly chybu,
cestičky zvaly k procházce i pro-
běhnutí. Na hřištích s umělým po-
vrchem jsme si mohli nejen zahrát
s míčem, ale také trénovat rych-
lost nebo rovnováhu, při kruho-
vém tréninku jsme posílili svaly
celého těla a obratnost jsme pilo-
vali při přecházení lana. Pro tre-
nérky byla tato disciplína ve výš-
ce nad potůčkem adrenalinovým
zážitkem.
Protože soustředění neslo podti-
tul „Zimní olympijské hry
Pastviny 2014“, první večer jsme
zahajovali na teplé letní dny po-
někud netradičně - v zimním oho-
zu. Z olympijských disciplín ne-
chyběly skoky a běhy na lyžích,
byť na travnatém povrchu, děti si
vyzkoušely střelbu ze vzduchov-

ky na klasický terč a také na dře-
věné špalíčky. Po zvládnutí střel-
by bylo nutné porovnat síly v zá-
vodě. Letní biatlon (běh + střel-
ba) byl obohacen o zdolání lano-
vé lávky a hod granátem na cíl.
Malí lyžaři závodili naplno a zís-
kaných medailí si opravdu mo-
hou považovat. Velmi oblíbenou
sportovně-rekreační disciplínou
se stala jízda na kánoích, ze které
nás všechny pěkně bolely nejen
ruce, ale vlastně celé tělo.
Trenérům se letos podařilo téměř
utopit loď. Pro diváky trochu zdě-
šení, ale pro nás zkušené „indiá-
ny“ to byla velmi úsměvná his-
torka. Kdo by to byl tušil, že pře-
vážit se je taková brnkačka! Stát
se tato „prča“ dětem, asi bychom
se tak dobře nebavili… 
Je vidět, že se děti rok od roku
zlepšují, protože cyklostezku

v Letohradu letos vyzkoušely
všechny děti v celé její kráse a na-
bruslily za jeden trénink 16 i více
kilometrů. Dvakrát jsme opékali
buřty, stihli jsme i túru k hranicím
s Polskem - Zemskou bránu
a výšlap k restauraci Rampušák,
nechyběla noční stezka odvahy
s tajemným zápisem do kroniky
a orientační závod. Domů jsme
odjížděli úprkem, protože se
v Rýmařově konal DuKo triatlon,
kterého se sedm borců chtělo 
účastnit. Po telefonických hovo-
rech s rodiči předem vše klaplo na
jedničku, a děti si tak mohly
„hrábnout“ v náročném závodě tří
disciplín - plavecké, cyklistické
a běžecké. Po týdenním tréninku
byly pěkně „zahřáté“, a tak si me-
dailových umístění užily všechny.
Gratulujeme a chválíme!
Letošní soustředění se opět vyda-

řilo, z pohledu trenérů bylo prostě
senzační. Děti skvěle spolupraco-
valy, nehádaly se, makaly o sto
šest, soutěžily do úmoru a chova-
ly se na jedničku s hvězdičkou!
Termín jsme naplánovali dobře,
na 19. až 26. července. Bylo pěk-
né počasí, jen lehce proložené
deštěm, a tak jsme přijeli opálení
jako od moře, spokojení a hlavně
– nikdo se nezranil a všichni se
vrátili v pořádku. A to je to nejdů-
ležitější.
Děkujeme rodičům našich ma-
lých lyžařů za milou spolupráci
a ochotu svěřit nám děti.
Děkujeme vedení Ski klubu RD
Rýmařov a SVČ Rýmařov za fi-
nanční a materiální podporu.
Děkujeme firmě BPdesign za po-
tisk triček, medaile a diplomy. 
Stanislava Gerhardová, Marcela
Valová a Tomáš Gerhard, trenéři

Ilustrační foto z archívu Simony Komadelové

Foto: archiv Ski klubu RD Rýmařov
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Jiskra přehrála Polanku o čtyři góly
V neděli 24. srpna se vydala do-
rostenecká Jiskra Rýmařov na
druhé mistrovské utkání do
Polanky nad Odrou. V 19. minu-
tě otevřel skóre náš Tomeček po
nahrávce Lesáka. Ve 30. minutě
se povedlo domácím po naší
chybě vyrovnat na 1:1. Do kon-
ce poločasu se už skóre nezmě-
nilo. V 60. minutě vyslal Dan
Kopeček do brejku Zifčáka a ten

z ostrého úhlu poslal míč k zad-
ní tyči a vrátil Jiskře vedení.
Běžela 70. minuta, když skvěle
hrající Tomeček zvyšoval na 1:3
po nahrávce Sudka. O sedm mi-
nut později zvyšoval na 1:4 ak-
tivní Dan Kopeček, kterému na-
hrával Tomeček. A v 86. minutě
uzavřel skóre na 1:5 Kováč po
prodloužené přihrávce Raušera.
S týmem Polanky máme za po-

slední čtyři sezóny skvělou bi-
lanci, jednu remízu, ostatní vý-
hry, takže jsme věděli, co od
nich můžeme čekat. V posled-
ním zápase byli na začátku ne-
příjemní a několikrát i zahrozili,
ale buď zakončili nepřesně nebo
je zastavil výborně chytající
Kubját. I díky němu jsme je ne-
pustili do hry. Musím naše fotba-
listy pochválit nejen za hru, ale

i za to, že udrželi nervy na uzdě.
Další utkání odehraje Jiskra
Rýmařov doma v sobotu 30. srpna
ve 14.00 s týmem FK Stará Bělá.
Sestava: Kubját - Pavel Kope-
ček, Skrutek, Cabák, Zifčák,
Urbánek (46‘ Sudek), Lesák (75‘
Seifert), Vajdík (65‘ Raušer),
Kováč, Tomeček (70‘ Sacký),
Dan Kopeček. 

Tomáš Durna, trenér

Mladší dorost Jiskry nakonec druhý
Vítûzové okresních kol turnaje mlad-
‰ích dorostencÛ v poãtu hráãÛ 7 + 1
O pohár VV Moravskoslezského kraj-
ského fotbalového svazu se se‰li ve
stfiedu 20. srpna v Buly centru
v Kravafiích, kde se na umûlé trávû o-
dehrál finálov˘ turnaj.
Bez odstoupivšího zástupce 
okresu Karviná se finálového klá-
ní zúčastnilo zbylých pět vítězů 
okresů Moravskoslezského kraje.

Systémem každý s každým se za
velmi příznivého letního počasí
utkali o pohár pro vítěze fotbalisté
FK Bolatice (OFS Opava), SK
Slavia Třebovice (MěFS Ostra-
va), TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
(OFS Nový Jičín), FK Tošanovice
(OFS Frýdek-Místek) a Jiskry
Rýmařov.
Rýmařovští fotbalisté pod kou-
čem Tomášem Durnou v sestavě

Ondřej Kubját, Martin Kováč,
Ondřej Kopeček, Pavel Kope-
ček, Daniel Kopeček, Jan Kope-
ček, David Janáč, Adam Vajdík,
Stanislav Sudek, Josef Tomeček,
Lukáš Urbánek a Zdeněk Vilímek
vstoupili do turnaje výtečně
a v prvním utkání zdolali celek
FK Bolatice po jednoznačném
průběhu vysoko poměrem 6:0.
Ve druhém utkání turnaje čekal na
rýmařovské mladé fotbalisty bo-
jovný tým Jeseníku nad Odrou.
Rýmařovští měli v průběhu zápa-
su více ze hry i střeleckých příle-
žitostí. Využili ale jen jedinou, ale
i ta jim nakonec zajistila těsné ví-
tězství 1:0.
Také třetí vystoupení dorostenců
Jiskry na turnaji se hrálo jasně
v jejich režii. Svěřenci Tomáše
Durny měli za soupeře frýdecko-
místecký oddíl FK Tošanovice.
Soupeře, který přijel sbírat zkuše-
nosti, hráči Jiskry Rýmařov pře-
válcovali 8:1.

Do závěrečného utkání s nepora-
ženými ostravskými Třebovice-
mi, které bylo zároveň i soubojem
o první místo v turnaji, šli
Rýmařovští v roli favorita. Za-
čátek zápasu se hráčům Jiskry ne-
povedl a hned v úvodu zbytečně
inkasovali. Soupeř vycítil šanci
a odváděl proti Rýmařovu nadše-
ný, bojovný výkon. Jiskra sice pů-
sobila fotbalovějším dojmem, ale
Třebovice byly mnohem efektiv-
nější. Rýmařovští ve snaze vyrov-
nat vysouvali svou hru. Třebovice
hrály velmi dobře v útoku, po
rychlých protiútocích přidaly dva
rozhodující góly a staly se vítězi
prvního ročníku turnaje O pohár
VV MS KFS.
V závěru vyhlásili pořadatelé nej-
lepším hráčem Nikolase Horvatha
z Třebovic, nejlepším střelcem
byl Adam Vajdík z Rýmařova
a cenu pro brankáře získal Marek
Stříbný z Bolatic.

Foto a text: Jiří Stanovský

Rýmařovský desetiboj 2015
XXXIX. ročník začíná

KDO? sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
dělíme se do šesti kategorií: 
ženy A do 40 let muži A do 45 let
ženy B do 59 let muži B do 59 let
ženy C nad 60 let muži C nad 60 let

KDY? od září do června; co měsíc - to jedna disciplína, 
tj. deset setkání za rok 
(výmluva „nemám čas“ tedy neplatí)

V ČEM? turistika, cykloturistika
běh na 1000, resp. 600 m
střelba ze vzduchovky
kuželky
plavání
lyžování
stolní tenis
vrh koulí
skok daleký
běh na 60 m

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

O co? o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři nejlepší 
v každé kategorii

Proč? abych měl pocit, že dělám něco pro své zdraví
abych zjistil, čeho jsem ještě schopen
abych se pravidelně setkával s partou sportovních nadšenců

Neváhej a přijď!

V sobotu 6. září 2014 začínáme v rámci Rýmařovské padesátky tu-
ristikou nebo cykloturistikou
Pěšky: ženy B, C a muži C – 14 km, ženy A a muži B – 25 km, 

muži A – 35 km
Na kole: ženy B, C a muži C – 30 km, ženy A a muži B – 42 km, 

muži A – 62 km 
(doporučené horské nebo trekové kolo a povinná 
ochranná přilba)

Start pěších od 6.00 do 9.00, cyklisté vyjíždějí společně v 9.00 od
SVČ Rýmařov
Přihlášky do soutěže přijímá Ing. Alena Jurášová, tel. 605 521 013,
email: a.jurasova@seznam.cz

O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsled-
ky předchozích disciplín

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!
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Soukromá řádková inzerce
• Důchodce hledá zaměstnání. Různé pomocné práce, ostraha, sklad-
ník a jiné. Tel. 702 540 537, 731 329 401.
• Důchodkyně, bývalá účetní, hledá zaměstnání na kratší úvazek.
Úklid, hlídání, ostraha, skladnice apod. Jen solidní jednání. Zn.
Spolehlivá. Tel. 722 731 659, 739 035 283.

Pfiijmeme
do pracovního pomûru:

ÚâETNÍ
tel.: 603 422 841

SKI KLUB RD R˘mafiov
a SVâ R˘mafiov

zve 
nové zájemce do lyžařského oddílu.

Hledáme malé sportovce ve věku od 6 do 10 let.
Tréninky zahajujeme 1. září 2014.

Sraz ve Flemmichově zahradě v 16.00, sportovní
oblečení a vhodnou běžeckou obuv s sebou.
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 12. 9. 2014

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek

4. 9. 2014 
do 12 hodin

Tû‰íme se
na va‰e pfiíspûvky!

16/2014
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V pfiípadû nehody ãi poruchy 
odtah zdarma 

z va‰eho povinného ruãení.

Volejte:

604 639 963

nebo 
ã ís lo

as istenãn í
s luÏby

na va‰ í
ze lené  kartû
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