
vyšlo 27. 7. 2012čís lo  14/2012 cena 15 Kč

Lesy âeské republiky postavily 
v zahradû Hedvy lanovou pyramidu

V pátek 29. ãervna byla v Janovicích 
zahájena zámecká sezóna

Hudební festival Prestigefest se rozrÛstá,
letos byl dvoudenní

Poutníci z Nûmecka nav‰tívili m‰i 
v ondfiejovské kapli sv. Anny

Josef Kincl ml. se stal mistrem âeské 
republiky v parkurovém skákání 

ročník XIV.
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

Zahájení zámecké sezóny 2012 v Janovicích
V podvečer 29. června, ve chví-
li, kdy pro řadu dětí začaly letní
prázdniny, začala také letní sezó-
na na zámku v Janovicích. Pá-
teční akcí byla otevřena příleži-
tost zavítat do této kulturní pa-
mátky, podívat se do galerie his-
torických fotografií zámku a vý-
tvarných prací dětí, zúčastnit se
pravidelných komentovaných
prohlídek anebo si vybrat z příle-
žitostných akcí v podobě kon-
certů, autorských čtení či histo-
rického festivalu.
Zámečtí hosté dorazili kolem pá-
té hodiny, na kterou bylo naplá-
nováno slavnostní uvítání. Při-
vítala je a s náplní a cíli projektu
Vivat historia, v rámci kterého
letošní zámecká sezóna probíhá,
seznámila Bc. Lenka Baborov-
ská, ředitelka Městského muzea
Rýmařov, které celý projekt ini-
ciovalo. Následovala slova sta-
rosty města Rýmařov Ing. Petra
Kloudy a poslance parlamentu
Ladislava Velebného.
Po proslovech nastal čas pro
slavnostní křest historických po-
hlednic zámku, které byly při té-
to příležitosti vydány. Úkolu se

ujal Ladislav Velebný spolu s pa-
ní Marií Podstatzskou-Lichten-
stein, jež je potomkem původ-
ních majitelů zámku. Paní Pod-
statzská-Lichtenstein přivezla ta-
ké dar v podobě reprodukce do-
bového obrazu zámku, který do
projektu věnoval pan Johann
Podstatzsky-Lichtenstein, taktéž
potomek původních majitelů,
který se na zámku narodil.
Po slavnostním aktu se mohli
návštěvníci zaposlouchat a za-
snít při koncertu barokní a rene-
sanční hudby v podání skupiny
Capella Antiqua Brunensis. V té
chvíli a při pohledu na velkofor-
mátové reprodukce fotografií in-
teriéru zámku z počátku 20. sto-
letí jistě nebylo těžké si předsta-
vit, jak zámek dříve vypadal.
Po koncertu následovala verni-
sáž, během níž byly otevřeny sá-
ly s vystavenými fotografiemi
a výtvarnými pracemi na zámec-
ká témata, které vytvořily děti
z rýmařovských škol. Výstava
bude od července do září pří-
stupná vždy ve středu od 10 do

11 hodin a v pátek a neděli od 14
do 15 hodin. Ve všechny uvede-
né dny probíhá rovněž komento-
vaná prohlídka zámku.
Pro pozvané byl připraven raut,
kterým byla páteční akce ukon-
čena. Zahájení zámecké sezóny
se zúčastnilo asi 200 lidí včetně
zástupců města Ozimku, který je
polským partnerem projektu.
V Ozimku by měly být rovněž
vystaveny fotografie janovické-
ho zámku. Doufáme, že všechny

zúčastněné i další zájemce přilá-
kají do zámku také ostatní při-
pravené akce.
Zahájení stejně jako všechny akce
v letošním roce na zámku
v Janovicích probíhají v rámci
projektu Vivat historia, který při-
pravilo Městské muzeum
Rýmařov a je spolufinancován
Operačním programem přeshra-
niční spolupráce ČR-PR prostřed-
nictvím fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd a Městem
Rýmařov. 

Městské muzeum Rýmařov

Program letní sezóny na janovickém
zámku v rámci projektu Vivat histo-
ria pokraãoval ve ãtvrtek 12. ãer-
vence autorsk˘m ãtením z knih
Petry Braunové. Vedle autorky sa-
motné se v literárnû-hudebnû-dra-
matickém pofiadu s názvem Spoleãná
kalvárie pfiedstavila její partnerka,
známá hereãka Jitka Smutná.
Název pořadu, s nímž Petra
Braunová, autorka knih pro děti
a v posledních letech i pro do-

spělé, zavítala do janovického
zámku, souvisí s titulem její kni-
hy Kalvárie z roku 2009.
Spisovatelka v ní navazuje na
svou trilogii o strastech dospívá-
ní (Borůvkové léto s Terezou,
Terezománie, Princové nemyjou
záchody), současně však oslovu-
je dospělé čtenáře kontroverz-
ním tématem lesbického vztahu.
Homosexualita, ústřední téma
knihy i spisovatelčina osobního

života, je podle Petry Braunové
v české společnosti dosud tabu.
I proto se rozhodla předstoupit
před veřejnost s literárním zpra-
cováním, které citlivě, ale záro-
veň realisticky popisuje konflikt
homosexuálně orientovaných
žen s předsudky „normální“ vět-
šiny. Hlavní postavy jejího ro-
mánu, maturantka Jana i gene-
račně starší Pavla, vdaná žena
a matka dvou dětí, procházejí

několika fázemi bolestného při-
jímání vlastní sexuální orientace,
jejíž odlišnost je o to tíživější,
čím konvenčnější je prostředí,
v němž žijí.
Nápad spisovatelky přizvat
k prezentaci knihy Jitku
Smutnou vzešel z inspirace ji-
ným dílem s homosexuální te-
matikou, dramatem Maria Ge-
lardiho Zlomatka, do nějž byla
známá herečka angažována

Braunová a Smutná na Společné kalvárii
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Divadlem v Řeznické jako před-
stavitelka titulní role. Jitka
Smutná, léta zaškatulkovaná
v dobrotivě mateřských rolích,

v něm získala příležitost ztvárnit
zcela jiný typ matky - bigotní,
bezohledně a bezmezně milující,
usilující „vyléčit“ z homosexua-

lity svého syna. Když Petra
Braunová představení zhlédla,
rozhodla se Jitku Smutnou požá-
dat o účast na křtu své Kalvárie.
„Nejdřív jsem chtěla odmítnout,
ale po přečtení knihy jsem se
rozhodla pomoci,“ popisuje po-
čátek spolupráce Jitka Smutná.
Po křtu knihy se spisovatelka
a herečka rozhodly ve společné
prezentaci knihy pokračovat.
Dramatizované čtení z románu
doplnily autorskými písněmi
Jitky Smutné a zkomponovaly
pořad Společná kalvárie. Kromě
jmenovaného románu jeho pro-
střednictvím aktuálně představu-
jí také novou knihu Braunové
Klub radostí dnešního dne
(2011), která se zaměřuje na je-

den z fenoménů současné doby -
závislost na sociálních sítích.
Večer autorského čtení se dvěma
výraznými postavami současné
české kultury uspořádala rýma-
řovská knihovna ve spolupráci
s muzeem příznačně v prostoru
někdejší zámecké bibliotéky.
Místnost před válkou vybavená
krásným mobiliářem a zaplněná
stovkami svazků, o jejíž původní
podobě svědčí dnes už jen do-
chované fotografie, se stala po
dlouhých letech opět místem,
které patřilo literatuře. Druhou
příležitost k setkání s knihami
a jejich autory budou mít ná-
vštěvníci zámku ve čtvrtek 2. srp-
na, kdy se uskuteční čtení z próz
Ireny Šindlářové. ZN
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Prostor pro firmy a podnikatele

Lesy České republiky darovaly dětem novou atrakci
Společnost Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Janovice, se sta-
la investorem nové dětské atrakce v zahradě Hedvy pod názvem
Lanová pyramida s dopadovou plochou. Stavba byla realizována

v průběhu června a července 2012 a její náklady dosáhly výše téměř 
300 tisíc korun. Na podrobnější vyjádření k realizaci této stavby jsme
se zeptali lesního správce Ing. Pavla Koždoně.

Jakým způsobem se Lesní sprá-
va Janovice podílí na projektech
pro veřejnost?
Lesy České republiky, s. p., celo-
státně podporují veřejně prospěš-
nou funkci lesů pomocí Progra-
mu 2020, který navazuje na
Program 2000. V letech 2000 -
2010 jsme v oblasti lesní správy
postavili řadu drobných dřevě-
ných staveb umožňujících odpo-
činek lidem, kteří se pohybují po
turistických trasách Jeseníků
a blízkého okolí, na běžkách, ko-
lech či jako pěší. Další činností
financovanou v rámci Programu
2020 je zpřístupnění a oprava
lesních studánek, které poskyt-
nou nejen osvěžení, ale dokážou
zaujmout i svým vzhledem.
V posledních letech se naše akti-
vita zaměřila také na spolupráci
s okolními obcemi se zaměřením

na využití volného času, zejména
pro nejmenší.
Co bylo podnětem pro Lesy ČR
k instalaci nových prolézaček
v rýmařovské zahradě Hedvy?
Jak se zrodil tento nápad?
Prvotní impuls vzešel od starosty
města Rýmařova Ing. Petra
Kloudy, který nás požádal
o možnost spolufinancování roz-
voje Flemmichovy zahrady. Po
vzájemné dohodě byla z několika
návrhů vybrána výstavba lanové
pyramidy. S určením přesné lo-
kality realizace, technickými pa-
rametry lanové pyramidy a za-
pracováním do koncepce areálu
zahrady pomohli pracovníci od-
boru životního prostředí a regio-
nálního rozvoje MěÚ Rýmařov
Bc. Eva Kopáčková a Jiří Šlézr.
Kdy jste nové atrakce pro děti
instalovali, kdo je vyrobil a jak

dlouho trvala jejich výroba?
V květnu proběhlo výběrové říze-
ní na dodavatele stavby. Cenově
nejvýhodnější nabídku předloži-
la firma TR Antoš, s. r. o.,
z Turnova. Realizace stavby pro-
bíhala začátkem léta. V červnu
proběhla stavba spodní části hřiš-
tě (zemní práce, osazení obrubní-
ků, betonáž nosného středového
sloupu a patek pro uchycení la-
nové pyramidy), v červenci byla
provedena montáž lanové části
pyramidy a doplněn kačírek na
dopadovou plochu hřiště. V srp-
nu provede dodavatel kontrolu
díla, v případě potřeby budou do-
pnuta nosná lana a na závěr pro-
vede proškolení obsluhy.
Kolik podobných projektů
v tomto regionu již mají Lesy
ČR na kontě?
Lanová pyramida ve Flemmicho-
vě zahradě není první stavbou
v oblasti Lesní správy Janovice.
V roce 2009 jsme postavili dětské
hřiště nedaleko budovy lesní sprá-
vy v janovickém zámeckém par-
ku. Hřiště z akátového dřeva je
vybaveno houpačkami, skluzav-
kami, šplhací stěnou či zvířaty na
pružině. Dalším počinem bylo fi-
nancování dětského hřiště
u Základní a mateřské školy ve
Staré Vsi u Rýmařova v roce
2011. Tato stavba je součástí cel-
kové rekonstrukce školní zahrady.
Budete v budoucnu s projekty

pro děti pokračovat? Je to čistě
vaše iniciativa nebo vás zájemci
o podobné dary sami oslovují?
Lesní správa Janovice chce
v těchto aktivitách pokračovat
i v následujících letech. Budeme
velmi rádi za podnětné návrhy
jak staveb pro děti, tak doplnění
turistické infrastruktury. Samo-
zřejmě neumíme dělat zázraky,
takže nejsme schopni splnit veš-
kerá přání.
Můžete vyjmenovat další aktivi-
ty, které pořádáte pro děti, pří-
padně pro dospělé?
Na Lesní správě Janovice máme
čtyři proškolené lesní pedagogy,
kteří jsou schopni po domluvě
připravit pro žáky MŠ a ZŠ akti-
vity lesní pedagogiky jak v lese,
tak ve třídě či v budově Lesní
správy Janovice. Služeb našich
lesních pedagogů využívá nejen
většina okolních škol a školek
(ze Staré Vsi, Janovic, Rýmařo-
va, Dolní Moravice, Břidličné,
Oskavy, Dlouhé Loučky ad.), ale
také zařízení ze vzdálenějších re-
gionů, většinou v rámci škol
v přírodě. Díky šikovným jano-
vickým a rýmařovským pedago-
gům se podařilo dvakrát připravit
lesní pedagogiku pro MŠ a ZŠ
z polského města Ozimku.
V Bedřichově pak probíhá výuka
v rámci zájmového kroužku
myslivosti.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

rozhovor
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Pár slov... o dovolené
Marně přemýšlím, jakému téma-
tu věnovat pár slov v této rubri-
ce, když mám myšlenky jen pro
jediné - dovolenou. Nejsem nej-
spíš sama, kdo na ni myslí v létě
obzvlášť intenzivně. Ačkoliv je
pro mě dovolená synonymem
vypnutí mozku (s výjimkou cen-
ter nezbytých pro základní život-
ní funkce), možná neuškodí se
ještě před nástupem na ni zamys-
let, co vlastně dovolená zname-
ná, jaká je její dnešní hodnota.
A proč si ji můžeme dovolit...
Termín dovolená je poměrně
mladý. Evokuje odpočinek, rela-
xaci a příjemné lenošení (což ne-
smírně popuzuje ženy-rodičky
ve spojení mateřská dovolená),
ve skutečnosti však neznamená
nic jiného než legální uvolnění
z práce, tedy dovolenou absenci.
O tom, jak s ní pracovník naloží,
se už v právním výkladu slova
nic neříká, a tak ji klidně může
strávit i v zaměstnání, což není
tak nezvyklé, jak se na první po-
hled zdá. Lidí, kteří během do-
volené vyřídí desítky pracovních
telefonátů, mailů a až třikrát
denně zaskočí do práce, znám
dost. A nejsou to workoholici.
Dovolená je jedna z forem vol-
ného času, která se realizuje
v době jinak vymezené pro prá-
ci. Jejím smyslem má být rege-
nerace pracovních sil. Náš za-
městnavatel nám dovoluje nepři-
jít pár dní do práce s nadějí, že
po vypršení dané lhůty se vrátí-
me čerství jako rybičky a bude-
me makat s chutí usilovnou.
Realita je ovšem jiná. Podle psy-
chologů trvá člověku několik
dní, než se po dovolené vrátí do
pracovního tempa. A znalci duše
dokonce radí vzít si po dovolené,
zvláště zahraniční či jinak nároč-
né, dovolenou. Na zotavenou.
S volnem je spojena řada dalších
paradoxů. Jeden z nich je zakot-
ven už v Aristotelových spisech
a pobaví, nebo možná šokuje
hlavně školáky. Velký řecký filo-
sof totiž nazýval volný čas po-
jmem scholé, z něhož pak přes
latinské schola vzniklo české
slovo škola. Zní to absurdně, ale
vysvětlení je jednoduché:
Aristoteles dával do protikladu
manuální, fyzickou práci a čas
mimo ni, kdy bylo možné (a žá-
doucí) věnovat se péči o ducha,
rozvoji osobnosti, vzdělávání se.
Staří Řekové to prostě měli ji-
nak. Zkuste říct dnešnímu školá-

kovi, že si ve škole ideálně užívá
volný čas, a uvidíte, jak se bude
tvářit.
Volný čas byl vnímán v průběhu
staletí různě. Zatímco ve středo-
věku si ho mohl dovolit jen pří-
slušník vyšší vrstvy, který nemu-
sel v potu tváře dobývat svůj
chleba a směl se věnovat umění
a jiným kratochvílím, za huma-
nismu se už volno spojovalo
s požadavkem osobní svobody
člověka, jenž se postupně rozši-
řoval na širší vrstvy, až v 19. sto-
letí zahrnul celé masy. Nárok na
čas odpočinku, soukromého ži-
vota a duchovního rozvoje se za-
čal vztahovat na všechny. S tím
se krátila pracovní doba. V 18.
století byla ještě šestnáctihodi-
nová, v 19. století už průměrně
dvanáctihodinová a v roce 1918
byla v Československu uzákoně-
na osmihodinová pracovní doba.
S prosazováním kratší pracovní
doby je spojena i proslulá de-
monstrace chicagských dělníků
z roku 1886, díky níž vznikl svá-
tek, opět trochu paradoxně na-
zvaný Svátkem práce. A krátil se
i pracovní týden. Starší generace
pamatuje pracovní soboty a ne-
děle, tedy dny, které už svým ná-
zvem připomínají nedělání.
Poměr pracovní doby a volného
času odráží míru vyspělosti
a snad i pracovitosti země. U nás
platí čtyřicetihodinový pracovní
týden, čtyřtýdenní až osmitýden-
ní dovolená ročně. Ve Francii má
pracovní týden jen pětatřicet ho-
din, naopak Korejci mohou pra-
covat bez omezení až dvacet ho-
din denně sedm dní v týdnu.
Taková norma je pro Čechy už
těžko představitelná; cítíme své
právo na volný čas jako něco ne-
zpochybnitelného. Otázkou je,
jak s ním naložíme. S volným
časem je totiž spojena možnost
svobodné volby, ovšem bylo by
pošetilé se domnívat, že s vol-
ným časem nakládáme zcela
svobodně. Zatímco v pováleč-
ných budovatelských letech bylo
běžné trávit popracovní čas bri-
gádami a organizovanou zába-
vou, dovolené nevyjímaje, dnes
je naše osobní volno pošťucho-
váno a masírováno reklamou.
S dovolenými a volným časem
obecně je spojen velký byznys
(jako ostatně skoro se vším).
Nabídka zahraničních dovole-
ných, poukazů na lázeňské po-
byty, reklamy restaurací a penzi-

onů z celé republiky, tipy na vý-
lety, mapa koupališť, to všechno
se na nás valí ze všech stran.
Jako by bylo naší povinností si
za náplň dovolené zaplatit. A tak,
podobně jako budovatelé 50. let,
podporujeme hospodářství země
i v době volna.
O dovolené by se přitom měl
člověk přece věnovat tomu, co

ho nejvíc baví, na co nemá běž-
ně čas a při čem si nejvíc odpo-
čine. Moje kamarádka strávila
dovolenou geniálním způsobem.
Vypnula telefon, zavřela se do-
ma a četla si, případně vyrazila
na procházku. Do práce se vráti-
la občerstvená a s úsměvem.
Ještě hledáte tip na ideální dovo-
lenou? ZN
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Aktuálně z města

Co přinese Rýmařovu novela zákona o rozpočtovém určení daní
Dne 13. července 2012 schválila Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona 
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
(RUD). Jde o zákon, podle kterého rozděluje
ministerstvo financí daňové příjmy státního
rozpočtu (SR) mezi stát, kraje a obce.
Mnohokrát jsem si v minulosti posteskl, že je
tento zákon pro města typu Rýmařova velmi
nevýhodný a trvale města a obce o velikosti od
2 do 10 tis. obyvatel poškozuje. Rozdělování
daní pro obce je závislé na počtu jejich obyva-
tel, přitom malé obce do 2 tis. obyvatel dostá-
vají sdílených daní ze státního rozpočtu na jed-
noho obyvatele více než ty o velikosti 2 - 10
tis. a všechna větší města (obce) nad 10 tis. 
obyvatel až po naše čtyři privilegovaná města
Plzeň, Ostravu, Brno a především Prahu do-
stávají opět progresivně vyšší částky na oby-
vatele. Jestliže obdrží město Rýmařov asi
7 400 Kč na obyvatele za rok, pak Praha do-
stane 27 500 Kč na obyvatele.
Snahou předkladatelů novely bylo zvýhodnit
rozdělení daní pro obce a města na dolní stra-
ně pomyslné „U“ křivky a pomoci těmto ob-

cím tak, aby příjem na občana nebyl nižší než
9 tis. Kč na obyvatele. Právě tyto obce totiž
mají na svých bedrech trvale základní vyba-
vení a služby pro venkov a jsou jeho opěrný-
mi body. Zpravidla vlastní a spravují základní
školy, školky, divadla, muzea, knihovny, lé-
kařské ordinace, ztrátovou hromadnou dopra-
vu, sportoviště aj., a přitom z celé škály obcí
dostávaly peněz nejméně.
Naše město tak bohužel během své porevo-
luční existence přišlo např. v porovnání
s Uničovem, Litovlí nebo Bruntálem v přepo-
čtu na počet obyvatel o stovky milionů korun,
což je nenahraditelná ztráta, která se projevu-
je např. na špatném stavu komunikací, vyba-
venosti sídlišť atd. Vzájemné porovnávání
měst o různé velikosti a daňových příjmech
bez zohlednění tohoto handicapu nemá smysl.
Podobně postiženým městem v regionu je
Břidličná.
Nyní by měl být této nespravedlnosti konec.
Naše město by mělo trvale ročně získat podle
různých propočtů o 14 - 16 mil. Kč více daní
ze státního rozpočtu. To je pro náš rozpočet

značná suma „volných“ prostředků. Už v příš-
tím roce by měla být společně s úvěrem věno-
vána na rekonstrukci náměstí Míru a podle
rozhodnutí zastupitelů by měla být v příštím
roce také významně posílena částka určená na
opravy komunikací na 10 mil. Kč.
Musím ale podotknout, že i s těmito přibližně
15 mil. Kč dosáhne výše daňových příjmů jen
skutečnosti z roku 2008. To proto, že krize tr-
vající od roku 2009 znamenala pro naše měs-
to, ale i kraj a celou republiku bolestný propad
daňových příjmů, ze kterého jsme se dosud
nevzpamatovali.
Ještě zbývá schválit novelu v senátu a zjistit
pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 dal-
ší změny dotací ze státního rozpočtu. Již nyní
například víme, že nedostaneme dotaci na žá-
ky v základním školství, a neznáme další do-
pady daňové reformy na rozpočty obcí.
Trvalou snahou státu totiž je rozpočtovými
škrty přeložit maximum výdajů na kraje a ob-
ce. To může ve výsledku dopad novely
o RUD na rozpočet města Rýmařova značně
znehodnotit. Ing. Petr Klouda, starosta města

Podnikatelé budou platit nižší nájem z nebytových prostor
Rada města Rýmařova projednala na svém
jednání 16. července materiál týkající se
podmínek místních podnikatelů pro provo-
zování živností, výše nájmů a dluhů a aktu-
álního stavu obsazenosti nebytových prostor.
Město v současné době disponuje 141 neby-
tovými prostory. Z celkového počtu je 17 ne-
bytových prostor vydražených, tzn. nájemní-
ci platí vyšší nájemné, než je základní ná-
jemné stanovené dle Pravidel pro pronajímá-
ní nemovitého majetku města. Jedná se ze-
jména o nebytové prostory na náměstí Míru
a přilehlé Radniční ulici, kde někteří nájem-
níci vydražili před lety nájemné až o 50 %
vyšší, než jsou základní sazby nájemného
(nyní 694 Kč/m2/rok za hlavní plochu).
Poslední navýšení nájemného proběhlo 
1. ledna 2012, a to o 2 %. Důvodem pro zvý-
šení byla tříletá prodleva od posledního na-
výšení nájemného a výše inflace, která za to-
to období činila celkem 8,8 %.
Od vypuknutí hospodářské krize registruje-
me nárůst dluhů z nájmu nebytových prostor
u některých podnikatelských aktivit. Dluž-
níci na upomínky reagují a přicházejí s návr-
hy na postupné splácení dluhu, v opačném
případě je jim dána výpověď. Nájemníci si 
obecně stěžují na sníženou kupní sílu obyva-
telstva, na nízké tržby a vysoké nájemné.
Někteří své podnikání hodnotí jako ztrátové
a zvažují ukončení podnikání a nájmu. Je
problém s obsazováním volných nebytových
prostor. Začít za současné situace s podniká-
ním je v našich podmínkách rizikové, proto-
že se jen stěží hledá segment na trhu, se kte-
rým by podnikatelé v Rýmařově uspěli.
Tento trend potvrzují i republikové průzku-
my výše nájemného z nebytových prostor,

které soustavně klesá.
Z těchto důvodů schválila rada města na návrh
Bytermu pro podporu malých obchodníků
a živnostníků stávajícím nájemníkům nebyto-
vých prostor slevu z nájmu ve výši 20 % ze
základní ceny nájemného dle Pravidel na je-
den rok s platností od 1. srpna 2012. Poté bu-
de podle ekonomické situace rozhodnuto o je-
jím případném prodloužení. Sleva nebude po-
skytnuta pro podnikání v bankovních a poš-
tovních službách, nájemníkům garáží urče-
ných k nepodnikatelským účelům (v bytových
domech k parkování osobních vozidel) a ná-
jemníkům, kteří dostali výpověď z důvodu po-
rušování nájemní smlouvy. Nájemníci s dluhy
budou povinni rozdíl původního a sníženého
nájmu použít na úhradu dluhu. Druhým vý-
znamným stimulem začínajících podnikatelů
je nabídka aktuálně volných nebytových pro-
stor se slevou 50 % ze základní ceny dle
Pravidel pro první měsíc nájmu, dále pak se
slevou 20 % z ceny Pravidel.
V současné době máme volných čtrnáct ne-
bytových prostor. Nabízíme k nájmu prodej-
ny na adrese Národní 9 a tř. Hrdinů 7. V pří-
zemí objektu Národní 9 byla dříve jedna vel-
ká nebytová jednotka, která byla stavebně
rozdělena na dvě samostatné prodejny o ve-
likosti 57,96, resp. 74,53 m2. Větší z obou
jednotek bude od 1. srpna 2012 pro první
měsíc nájmu nabízena za 1873 Kč, poté za
2996 Kč měsíčně bez služeb. Prostory mají
vlastní plynové vytápění. Nebytové prostory
na adrese tř. Hrdinů 7 tvoří 71,54 m2 a budou
nabízeny za nájemné 1912 Kč, od druhého
měsíce nájmu za 3059 Kč. V případě těchto
prostor plánujeme provést úpravu vstupního
parteru.

Dále nabízíme k nájmu pět kanceláří v objek-
tu na nám. Míru 2 a 7 (budova pošty) a dvě
kanceláře v objektu Městských služeb na
Palackého 11. Na náměstí činí stávající prů-
měrný měsíční nájem jedné kanceláře (bez 
ostatních služeb) 1400 Kč, od 1. srpna by to te-
dy pro první měsíc nájmu bylo 700 Kč, poté
1120 Kč za měsíc. Na Palackého ulici nabízí-
me kanceláře za maximálně 450 Kč v prvním
měsíci nájmu, od druhého měsíce za 720 Kč.
K dispozici jsou také prostory na Národní 2,
které jsou vhodné spíše jako sklad (37,77 m2

za 500 Kč za první měsíc nájmu), a prostory
garáže na ulici T. Matějky, do kterých je ztí-
žený vstup, takže i tyto prostory jsou nabíze-
ny jako sklad (30,91 m2 za 396 Kč za první
měsíc nájmu). Dlouhodobě město Rýmařov
nabízí k nájmu nebo k prodeji prostory býva-
lého dětského oddělení v areálu nemocnice
a objektu tř. Hrdinů 43 (bývalého úřadu prá-
ce). V případě budoucích volných nebyto-
vých prostor bude případná sleva projedná-
vána vždy současně se záměrem pronájmu,
a to s ohledem na lukrativnost a velikost pro-
storu. Nabídka volných nebytových prostor
je pravidelně zveřejňována na úřední desce
města a na www.rymarov.cz.
Sleva bude znamenat výpadek letošních pří-
jmů Bytermu z nájemného ve výši cca 
450 tis. Kč a tomu bude přizpůsobeno hos-
podaření organizace. Očekávaným přínosem
zvýhodněných podmínek je stabilizace pod-
nikatelského prostředí, motivace k zahájení
nových podnikatelských aktivit a vyššímu
obsazení nebytových prostor a také snížení
dluhů na nájemném z nebytových prostor. 

Ing. Lenka Vavřičková,
ředitelka Bytermu Rýmařov, p. o.
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Průběh rekonstrukce Střediska volného času
Rekonstrukce budovy Střediska
volného času na Okružní ulici je
v tomto volebním období finančně
i obsahově bezkonkurenčně nej-
náročnější stavbou. Její potřeba
byla vyvolána celkovým opotře-
bením stavby, jejího skeletu, pláš-
tě, infrastruktury a vnitřního vyba-
vení. Po detailním zjištění stavu
budovy lze říci, že bez rekonstruk-
ce by mohla sloužit již jen několik
málo let.
Připomeňme si hlavní parametry
rekonstrukce: Celkové projekto-
vané výdaje byly 79 835 tis. Kč,
z toho cena stavební části (z těch-
to nákladů je stanovena dotace) 
75 068 tis. Kč. Po veřejné soutěži
na dodavatele stavby, v níž zvítě-
zila firma SAN - JV, s. r. o., ze
Šumperku, byla cena stavební čás-
ti stanovena na 61 187 tis. Kč, cel-
ková cena vč. ostatních výdajů
pak 63 338 tis. Kč. (Snížení ceny
o 19,5 %, respektive 23,6 % z cel-
kových nákladů.) Z celkové sumy
63 338 tis. Kč činí dotace z ROP
(Regionálního operačního progra-
mu) 40 474 tis. Kč.
Dodavatel zahájil stavbu 10. břez-
na 2011 a harmonogram stavby
plnil. Stavba je dozorována ze
strany města, každý čtvrtek se ko-
ná kontrolní den s tím, že všichni
zastupitelé se mohou zúčastnit
a sledovat vývoj stavby a její pro-
blémy. Byla sepsána přesně speci-
fikovaná smlouva o tom, jak bu-
dou řešeny problémy vícenákladů,
které na stavbě mohou vzniknout.
Vícenáklady na stavbě také sku-
tečně vznikly a byly charakteru,
který nebyl předmětem původního
projektu rekonstrukce a zároveň
jsme je nemohli předvídat.
Nejzásadnější vícepráce si vyžá-
dala sanace podlah v 2. NP.
Trapézové plechy, které podlahu
nesly, byly zkorodované do té mí-
ry, že celá konstrukce podlahy
musela být vyměněna. Taktéž stav

zakryté ocelové konstrukce vyža-
doval další opatření (v konstrukci
KORD např. chyběly nutné ztužo-
vací prvky, byla částečně korodo-
vaná). Dalšími nepředpokládaný-
mi pracemi byla větší tloušťka
a kvalita (místo prostého betonu
železobeton) bouraného betonu
podlah v 1. NP či oproti projekto-
vanému předpokladu ztížené za-
kládací podmínky patek v suteré-
nu.
Dále byly řešeny problémy s výta-
hovou šachtou, kde podle původní
dokumentace měly být základové
pasy, ale po výkopech bylo zjiště-
no, že nebyly provedeny, a tak se
stavba musela postupně podbeto-
novat.
V současnosti ještě projednáváme
potřebu vícenákladů oceněných
s dodavatelem stavby, a to: svaho-
vání terénu u 1. PP včetně bourání
zídky, doprava, demolice betono-
vých zídek směrem k autobusové-
mu nádraží a následné vysvahová-
ní terénu. Tímto zásahem se pod-
statně zlepší prosvětlení.
Dále je nutno sanovat střešní plášť
- v minulosti byla plochá střecha
z důvodu zatékání zvýšena „nad-
stavbou“ tvořenou částečně dřevě-
nými vazníky s dřevěným záklo-
pem a částečně z lehké ocelové
konstrukce (z profilů na sádrokar-
ton) a překryta azbestovými plot-
nami. Na tento podklad byla polo-
žena střešní krytina typu FATRO-
ID. Po zimě 2009/2010 došlo
k postupnému propadání dřevěné-
ho záklopu.
Místnost za garáží - za novou
dvojgaráží vznikl prostor, který
měl být dle projektové dokumen-
tace zasypán. Náš požadavek byl
místnost zastropit a nechat jako
např. skladiště nebo dílnu.
Celkový přehled vícenákladů od
započetí rekonstrukce:
Smlouva o dílo 61 241 674 Kč vč.
DPH

Práce nad rámec SOD, které jsou
uvedeny níže v částce 7 557 000
Kč vč. DPH
Celkem 68 798 674 Kč vč. DPH
Seznam víceprací:
Bourání podlah (204 tis. Kč)
Bourání - změna betonu prostého
na železobeton (196 tis. Kč)
Podbetonování základů u výtahu
(31 tis. Kč)
Oprava a úpravy ocelové kon-
strukce vč. nátěru (5 205 tis. Kč)
Úpravy výšek podlah (354 tis. Kč)
Oprava obnažené armatury prů-
vlaků (24 tis. Kč)
Výměna betonů pod parapety ob-
vodového pláště (16 tis. Kč)
Změna hloubek zákl. patek a kva-
lity betonu + pilotáž (218 tis. Kč)
Odbourání zídek a vysvahování
u mateřského centra (155 tis. Kč)
Demontáž a montáž krycích desek
- velký sál (246 tis. Kč)
Výměna podlah v malém sále
v souvislosti s opravou ocelové
konstrukce (32 tis. Kč)
Bourání nadstaveb konstrukcí plo-
chých střech (698 tis. Kč)
Úpravy základů pod kotle a jedno-
tky vzduchotechniky (9 tis. Kč)
Místnost za garáží (41 tis. Kč)
Úpravy místností 104, 105, 152 -
vstupní část (68 tis. Kč)
Skládkovné nebezpečného odpa-
du (60 tis. Kč)
Další očekávané vícepráce proza-
tím neoceněné (podmíněné zejmé-
na změnou požárních předpi-
sů) představuje vzduchotechnika
v krovu s vazbou na požární před-
pisy, izolace mezi okny, náhradní
zdroj - diesel agregát, hromosvody
- s vazbou na novou normu.
Každý ze jmenovaných případů
byl zevrubně projednáván za účas-
ti dodavatele a investora a byl
o nich pořízen zápis a fotodoku-
mentace, aby bylo nevyvratitelné,
že jde skutečně o náklady, které
nebyly součástí původního projek-
tu, ale nastaly v důsledku nepřed-
vídatelných situací, které jsou s re-
konstrukcí starých budov často
spojeny. Nyní jsou odkryty veške-
ré konstrukce, podlahy a riziková
místa stavby, a tak pravděpodob-
nost výskytu dalších dodatečných
investic pominula. Stavba bude
veřejnosti předána v březnu roku
2013.
Především opozice v zastupitel-
stvu města poukazuje na výskyt
vícenákladů v souvislosti s výbě-
rem dodavatele, který ve veřejné
soutěži podal ze třinácti uchazečů
nejnižší nabídnutou cenu na zho-
tovení stavby, cenu tak údajně ne-
seriózně „podrazil“ o 23,6 % a ny-

ní se chce na stavbě „zhojit“. Ale
vícenáklady spojené s rekonstruk-
cí staré budovy nad rámec projek-
tu by nám účtovala každá dodava-
telská firma. Přitom je evidentní,
že ke snížení ceny přispěl obrov-
ský „hlad“ stavebních firem po za-
kázkách, který nám pomáhá
v soutěžích na dodavatele vý-
znamně snížit cenu mnoha dalších
zakázek.
Z posledních zakázek města jsou
to například akce Revitalizace
brownfield Janovice (dodavatel
PB SCOM, s. r. o., Hranice na
Moravě - projektovaná cena 
9 100 963 Kč vč. DPH, vysoutěže-
ná cena 4 633 864 Kč vč. DPH =
úspora 49,09 %), Oprava mostu na
ul. Palackého - Bartákova (projek-
tovaná cena 630 413 Kč vč. DPH,
vysoutěžená cena 420 000 Kč vč.
DPH = úspora 33,25 %), Mateřská
škola Janovice - sanace zdiva
(projektovaná cena 384 995 Kč
vč. DPH, vysoutěžená cena
310 178 Kč vč. DPH = úspora
19,44 %), Cyklostezka směr
Břidličná (projektovaná cena 
7 636 742 Kč vč. DPH, vysoutě-
žená cena 4 687 666 Kč vč. DPH
= úspora 38,61 %), Regenerace
sídliště Větrná - Hornoměstská, 
I. etapa (projektovaná cena
8 866 000 Kč vč. DPH, vysoutě-
žená cena 6 009 91 Kč vč. DPH 
= úspora 32,25 %). Z tohoto pře-
hledu je zjevné, že hlad stavebních
firem po zakázkách je enormní
a pomáhá významně stlačit ceny
zakázek směrem dolů. Osobně si
nedovedu představit důvod a ná-
sledné vysvětlování, proč jsme při
výběrovém řízení na dodavatele
vyloučili dodavatelskou firmu ze
soutěže pro její nízkou, ovšem stá-
le reálnou cenu, a přijali dodavate-
le dražšího.
Jsem si též vědom skutečnosti, že
rekonstrukce tohoto pro město ne-
postradatelného objektu byla díky
získání dotace zahájena doslova
v hodině dvanácté. Dle stavu zjiš-
těného po odkrytí konstrukcí lze
předpokládat, že SVČ by muselo
být z bezpečnostních a hygienic-
kých důvodů v nejbližší době uza-
vřeno. A potom by nás (další pou-
žitelný dotační titul je v nedohled-
nu) čekala rekonstrukce z vlast-
ních prostředků či stavba nového
objektu.
V současné době zastupitelé řeší
vybavení a dodavatele divadelní-
ho sálu (získána dotace), kinosálu
a interiéru budovy, které nebyly
obsahem projektu rekonstrukce.

Ing. Petr Klouda, starosta
Ilustrační foto: Členové rady města při kontrolním dnu rekonstruo-
vaného Střediska volného času 14. 5. 2012
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Zpravodajský servis ve zkratce

Služba e-UtilityReport ušetří čas stavebníkům
Město Rýmařov nabízí svým občanům novou
bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit 
agendu spojenou s procesem „vyjádření 
k existenci sítí“ (vodovodu, kanalizace, ply-
novodu atd.). Namísto dlouhého běhání po 
úřadech si množství dokumentů týkajících se
inženýrských sítí vyřídí pomocí služby na in-
ternetu, na adrese http://cz.mawis.eu/mu-ry-
marov/.
Výhodou této služby je možnost hromadného
podání žádosti, aktuální seznam správců sítí
v zájmové oblasti a výrazná úspora času.
Žádost obsahuje veškeré náležitosti požado-
vané správcem.

Žadatel k žádosti (kterou podává stavebnímu
úřadu: Městský úřad Rýmařov, odbor staveb-
ní úřad) o vydání územního rozhodnutí (§ 86
stavebního zákona), stavebního povolení 
apod. je povinen doložit také stanoviska vlast-
níků (správců) veřejné technické infrastruktu-
ry (sítí) o jejich existenci a podmínkách jejich
ochrany. Uvedených vlastníků (správců) sítí
je víc a jsou různí pro různá katastrální území.
Webová aplikace http://cz.mawis.eu/mu-ry-
marov/ zajistí předání žádostí elektronickou
cestou, pokud to vlastníci nebo správci sítí 
umožňují. Pro subjekty, které elektronické
žádosti nepřijímají, služba vygeneruje PDF

soubory žádostí, které je možno vytisknout
a odeslat poštou nebo předat osobně.
Vygenerované žádosti jsou v souladu s plat-
nou legislativou ČR a obsahují veškeré infor-
mace potřebné pro vystavení vyjádření, které
je vyžadováno stavebními úřady, zejména při
stavebním řízení dle stavebního zákona.
K podání žádosti postačí připojení na internet
a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace
je jednoduché a doplněné nápovědou pro jed-
notlivé kroky. Více informací o službě a dal-
ších připojených městech se dozvíte na
http://verejnost.mawis.eu.

Zdroj: webové stránky města Rýmařova

Uzávěra místní komunikace
V době od 9. července do 31. srpna bude uzavřena spojka mezi ulicemi Bartákovou a Palackého (od bývalé kravatárny po Městské služ-
by Rýmařov) z důvodu celkové rekonstrukce mostku. Stavbu realizuje firma Pátá stavební CZ, a. s. (Rýmařov), která zabezpečí dočas-
né dopravní značení pro objízdné trasy. Zdroj: webové stránky města Rýmařova

Nové vyhlášky města
Zastupitelstvo města schválilo na
svém zasedání 21. června několik
obecně závazných vyhlášek, které
nabyly účinnosti od 15. července.
Obecně závazná vyhláška 
č. 03/2012, o místních poplatcích,
se od předchozí vyhlášky liší pře-
devším tím, že z iniciativy zastupi-
telů snížila poplatek za umístění
předzahrádky před provozovnou
z původních 2 Kč za m2 a den na
polovinu, tj. na 1 Kč za m2 a den.
Vyhláška zahrnuje i některé další
změny, ale ty jsou pouze formální-
ho charakteru a byly učiněny na
doporučení odboru dozoru a kon-
troly veřejné správy Ministerstva
vnitra ČR (např. změna formulace
„trvalé parkování motorových vo-
zidel na vyhrazeném místě“ na
„vyhrazení trvalého parkovacího
místa“ a podobně).
Zastupitelstvo dále, rovněž na do-
poručení pracovníků MV ČR, zru-
šilo obecně závaznou vyhlášku 

č. 01/2010, o udržování čistoty 
ulic, veřejných prostranství, veřej-
né zeleně a o zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku
na území města Rýmařova, a vy-
dalo tři nové vyhlášky. Ustanovení
původní vyhlášky, která se týkala
pohybu psů na veřejném prostran-
ství (nyní obecně závazná vyhláš-
ka č. 04/2012, kterou se stanovu-
jí pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství) a poškozo-
vání zeleně a nepovoleného výle-
pu plakátů (nyní obecně závazná
vyhláška č. 05/2012, k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku na veřejných pro-
stranstvích), opět nedoznala žád-
ných než formálních změn.
Důležitá změna však nastává pro
pořadatele tzv. hromadných pro-
dukcí. Stávající vyhláška tyto pro-
dukce zakazovala s tím, že Rada
města Rýmařova mohla pořadate-
li udělit výjimku a pořádání akce

povolit, pokud o to požádá nejmé-
ně 10 dnů předem. V praxi se uká-
zalo, že rada města povolovala
všechny řádně nahlášené akce, je-
jí rozhodování se tak stalo formál-
ním, a navíc se ke schvalování
jednotlivých akcí musela mimo-
řádně scházet.
Obecně závazná vyhláška
č. 02/2012, o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístup-
ných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zá-
bav a diskoték a jiných kultur-
ních podniků, v rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného po-
řádku, nyní stanoví, že všichni
pořadatelé veřejnosti přístupných
hromadných akcí musejí tyto akce
nejpozději 7 dnů před akcí nahlá-
sit, a pokud plánují, že akce bude
probíhat v době od 22:00 do
08:00, musejí požádat o výjimku
na Městském úřadě Rýmařov, od-
boru školství a kultury (formuláře
oznámení a výjimky jsou k dispo-
zici na webových stránkách města
nebo na uvedeném odboru).
Žádost zkontroluje oprávněný pra-
covník odboru (Věra Sabová, sa-
bova@rymarov.cz, tel. 554 254
162) a předloží starostovi města,
který výjimku udělí. Rada města
bude rozhodovat o udělení výjim-
ky pouze v případě, že Městský 
úřad Rýmařov zaznamenal v uply-
nulých pěti kalendářních letech
stížnost na průběh předchozích
ročníků akce nebo na jinou akci

téhož žadatele.
Udělená výjimka však pořadatele
akcí nezbavuje povinnosti dodr-
žovat ustanovení zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném
znění (zejména díl 6. - Ochrana
před hlukem, vibracemi a neioni-
zujícím záření), zákona 361/2000
Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách někte-
rých zákonů (silniční zákon),
v platném znění, a zákona
13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, v platném znění. Zje-
dnodušeně řečeno - výjimka zna-
mená pouze to, že se akce může
konat v době, kdy by se žádné ak-
ce konat neměly, pořadatel však
musí dbát na to, aby hluk způso-
bovaný v důsledku veřejné pro-
dukce nepřesahoval hygienické li-
mity stanovené zákonem. Obec je
oprávněna udělovat výjimku pou-
ze ze svých vlastních norem, ni-
koli ze zákonů a vyhlášek. Stejně
tak by si pořadatelé měli uvědo-
mit, že ručí nejen za kvalitu hu-
dební produkce, ale i za pořádek,
požární bezpečnost a bezpečnost
obecně a také za likvidaci odpadů
a případný úklid veřejných pro-
stor, kde se akce koná.
Nové vyhlášky jsou v plném zně-
ní dostupné na www.rymarov.cz
pod rubrikou Město Rýmařov - sa-
mospráva. 

Odbor školství
a kultury MěÚ Rýmařov

Ilustrační foto
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Jedna paní povídala

Přeplatky za zemřelé psy se nevrací?
Dobrý den,
19. 6. 2012 mně umřel pejsek. Zlevněný po-
platek za psa z důvodu invalidity pro mě či-
nil 180 Kč za rok. Při odhlašování mi bylo
kompetentním úředníkem řečeno, že peníze
za půl roku, tedy 90 Kč, se nevrací. Vrací se

prý jen částky nad 100 Kč! Kolik tedy zapla-
tí invalidní majitel psa, když jej půjde přihlá-
sit v červenci? Asi nic, protože to není část-
ka 100 Kč.
Nechápu, jak to funguje? Občane, jenom
plať, ale vráceno ti nebude nic! Já tedy mám

na půl roku zaplaceného mrtvého psa. Když
zemře člověk, zbylou část poplatku za popel-
nici úřad proplatí.
Tady se nejedná o 90 Kč, ale o princip fungo-
vání vybírání a hrazení poplatků do městské
kasy. S pozdravem Ludmila Sigmundová

Dálkový výslech

Marián Olejník
Věk: 59
Povolání: lékař
Záliby: dějiny, turistika, kabala
Zvláštní znamení: Budete se di-
vit, ale není to skvrna velikosti
mexického dolaru.

V čem jste nejsilnější?
V kramflecích.

Kdy jste netrpělivý?
...nikdy.
Charakterizujte se pěti přívlastky.
Můj názor je, že správný chlap má
mít jen tři přívlastky, pět už je moc
a o ničem to pak nevypovídá. Já
vám prozradím jenom jeden - tr-
pělivost.
Co je pro vás největší odměna?
Plný hrnec halušek.
Za co byste si za poslední měsíc
zasloužil odměnu?
Posekal jsem dvakrát trávník ko-
lem domečku, a tak bych si něja-
kou odměnu určitě zasloužil.
Jaká je první věc, kterou spatříte
po probuzení?
Rád bych řekl, že něco vznešené-
ho a duchaplného, ale opak je
pravdou. Je to vždy jen můj pol-
štář... a manželka.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
V křesle s dobrou knížkou a skle-
ničkou pravé irské whisky.
Jste „rýmařovská duše“?

Nenarodil jsem se zde, ale
Rýmařov mám rád. Ale že bych už
byl jeho duchem?
Máte v Rýmařově svoje oblíbené
místo?
Myslíte hospůdku? Ale teď vážně,
mám rád přírodu v okolí
Rýmařova a rád se, pokud čas do-
volí, vyprávím na procházku.
Co obdivujete na ženách?
Pokud dovedou skloubit krásu
s inteligencí... a charismatem.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Tuto otázku jsem ještě nikdy ne-
dostal, takže jste první.
Ve kterém literárním díle byste
chtěl chvíli žít?
V díle A. Dumase v době panová-
ní Ludvíka IV.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Od Adrewa Heywooda -
Politologie.
Kterou známou knihu jste nedo-

četl?
Dočtu každou knihu, v každé je 
alespoň něco zajímavého.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
V knihkupectví.
Které jídlo byste nikdy nepozřel?
Vždy záleží na situaci a platí pra-
vidlo: nikdy neříkej nikdy. Ale
moc mi nechutnají živé plody mo-
ře.
Můžete se vždycky upřímně podí-
vat do očí svému psovi?
Pokud zrovna neběhá a neskáče
a na chvíli se zastaví, tak ano.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
Bohatství nejsou jenom peníze,
takže vše, co k životu potřebuji, už
mám.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
Asi bych se zřekl zpěvu,
v Superstar bych totiž zřejmě neu-
spěl.

Při vracení přeplatků občanům města se náš úřad řídí pravidly záko-
na č. 280/2009 Sb. (daňový řád), kde je výslovně uvedeno, že se vra-
cí jen přeplatek vyšší než 100 Kč. Toto opatření je uplatněno z důvo-
du hospodárnosti a efektivity, protože administrace vratné částky

a poštovné by při dnešních cenách služeb a prací bylo mnohdy vyšší
než samotná hodnota přeplatku. Předcházejícím zákonem byla výše
povinné vratné částky stanovena na částku 50 Kč. S postupující in-
flací přestala mít tato hodnota smysl, a proto byla zvýšena.

odpovídá starosta města Ing. Petr Klouda

Odbory MěÚ informují
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výměna zvláštního označení
za nový parkovací průkaz

Upozorňujeme občany, kterým v minulosti vydal Městský úřad Rýmařov
k průkazu mimořádných výhod dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zá-
kon o silničním provozu), v platném znění i zvláštní označení do vozidla pro
parkování 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu), že
platnost těchto zvláštních označení dnem 31. 12. 2012 končí.

Výměnu označení provádí městský úřad, odbor
sociálních věcí, v budově na ulici 8. května 48.
K výměně označení je nutná fotografie o rozměru
35 x 45 mm odpovídající současné podobě, průkaz
mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávají-
cí zvláštní označení do vozidla pro parkování (01
AA šestimístné číslo). Bc. Iveta Podzemná,

MěÚ Rýmařov, odbor sociálních věcí
Ilustrační foto
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Školství

Mezinárodní den dětí v polském Juraparku
Krásné zážitky čekaly na dvacet
žáků čtvrtých a pátých tříd
Základní školy Rýmařov, Jelín-
kova 1 v sobotu 16. června v pol-
ském Krasejově. Vydali jsem se
s nimi do Juraparku v rámci 
1. společných oslav Mezinárod-
ního dne dětí, projektu EU, jehož
partnerem se stalo také město
Rýmařov.
Polští přátelé z partnerského
města Ozimku pro nás a návštěv-
níky z dalších moravských měst,
např. Přerova, připravili pestro-
barevné přivítání v podobě vy-
stoupení mažoretek a dechového
orchestru tamní střední námořní
školy a pak se již děti ve společ-
nosti stejně starých kamarádů
z 1. základní školy v Ozimku vě-
novaly bohatému programu.
Nejprve se soutěžilo o nejlepší
česko-polskou písničku o přátel-
ství, ta vítězná se pak stala sym-
bolickou hymnou našeho setká-
ní. Poté jsme si užili kolotočů,

housenkové dráhy, autíček, to-
bogánu, koupání u jezera (přišlo
v parném dni opravdu vhod), ru-
kodělných prací, např. preparo-
vání kůstek, malování makety
dinosaura nebo skákání na tram-
políně. Po obědě jsme absolvo-
vali prohlídku rozsáhlého dino-
parku s více než 200 maket pra-
obyvatel naší planety s průvod-
cem a tlumočníkem.
Nechyběl ani pověstný tunel ča-
su, kde jsme pohodlně usazeni
ve vláčku sledovali projekci o te-
orii velkého třesku a vzniku na-
šeho vesmíru. Před projekční
stěnou je instalována spousta ar-
tefaktů, prarostlin a maket fosilií
rozličných barev i tvarů, jež 
umocňují celkový dojem.
Třešinkou na dortu bylo
Oceanárium - pomocí 3D brýlí
jsme viděli živočichy v praoceá-
nu, předchůdce žraloků, želv
i krokodýlů, tak živě a sugestiv-
ně, že závěrečný trik se

sklem „proraženým“ obří tlamou
pražraloka, doprovázený třese-
ním podlahy a ledovou sprškou,
mnohé citlivější povahy opravdu
vyděsil.
Na závěr si děti společně „zařá-
dily“ na plácku zábavy, protáhly
se opičí dráhou a po večeři
a společném fotu se musely roz-
loučit.

Dětem přeji, aby se tradice spo-
lečných oslav jejich dne ujala
a ještě mnohokrát se mohla v bu-
doucnu opakovat, polským orga-
nizátorům pak děkuji za skvěle
připravenou a zorganizovanou
akci, rodičům a dětem za účast
a kolegům a vedení základní
školy za podporu a pomoc! 

Petra Mížová, ZŠ Rýmařov

ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 se probojovala na republikové finále
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

V úterý 12. června vyrazilo smí-
šené družstvo mladších žáků a žá-
kyň do Opavy na krajské finále
Odznaku všestrannosti olympij-

ských vítězů (OVOV). Na atletic-
kém stadionu pořádající ZŠ
Englišova Opava se o co nejlepší
výsledky a možnost nominovat se

na republikové finále do Prahy 
utkalo 13 nejlepších škol v kraji.
V sedmi disciplínách dosáhli žáci
naší školy svými výbornými vý-
kony na celkově třetí místo v ka-
tegorii družstev, v jednotlivcích se
umístila na skvělém 3. místě
Monika Trvalová a 5. místo získal
Zdeněk Adámek. Jak se později
ukázalo, získaný počet 27 931 bo-
dů stačil na postup na republikové
finále, které se bude konat 
21. - 22. září 2012 v Praze na sta-
dionech Evžena Rošického a na
Strahově.
Tam se kromě soutěže družstev
ještě uskuteční soutěž jednotlivců
dle roku narození, kde se v šesti
kategoriích, od 10 do 15 let, 24
vybraných závodníků utká o titul

nejvšestrannějšího sportovce Čes-
ké republiky. Tito soutěžící byli
nominováni dle výsledků plnění
OVOV v 10 disciplínách. Ze sto-
vek až tisíců dětí plnících odznak
všestrannosti jich je v jednotli-
vých kategoriích uvedeno dle po-
řadí pouze něco mezi 150 až 350.
I v těchto kategoriích bude mít na-
še škola své zástupce. Do Prahy
by tak mělo vyrazit celkem 22 vy-
braných sportovců, což je další
vynikající úspěch naší školy ve
sportu.
Na závěr je třeba poděkovat všem
závodníkům za poctivou přípravu
a výborné výkony v odznaku vše-
strannosti a popřát jim hodně štěs-
tí na republikovém finále v září
v Praze. Mgr. Miloslav Slouka

Gymnázium slaví 110 let
V letošním roce slaví Gymnázium Rýmařov 110 let od svého založení. Redakce Rýmařovského horizontu ve spolupráci s gymnáziem v le-
tošním roce postupně uveřejňuje medailony zajímavých absolventů školy. Patří mezi ně i Jitka Klimešová (rozená Piňosová).

Vzpomínka na gymnázium

Na gymnázium v Rýmařově jsem
chodila na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let, tedy v době,
která byla z perspektivy mladého
člověka, který chce poznávat svět,
poněkud beznadějná. Přesto jsem

vnímala v té době střední školu
jako nutné zdržení, než se vydám
do světa a budu dělat to, co mě ba-
ví, poznávat přírodu a její fungo-
vání. Představa, že až po gymná-
ziu si osvojím dovednosti nutné
pro další kariéru i pro život, byla
samozřejmě naivní. Vše, co jsem

se během svých středoškolských
studií naučila, stejně jako vše, co
jsem se nenaučila, podstatně 
ovlivnilo to, čemu jsem se dál
v životě věnovala.
Dosud nemohu dostatečně doce-
nit význam toho, že mě profesor
Wiesner naučil číst literaturu,

gymnaziální chemie profesora
Vitáska mi vystačila na celé vyso-
koškolské studium, základy ang-
ličtiny od našeho třídního profe-
sora Koláře mi dobře slouží do-
dnes a samozřejmě najdu uplat-
nění i pro ruštinu, kterou nás uči-
la paní profesorka Zavadilová.

Foto: ZŠ Rýmařov

Foto: ZŠ Rýmařov
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V jiných předmětech, kde jsem
neměla na pedagogy takové štěs-
tí (nebo jsem spíš nebyla schopná
jim porozumět), jsem si alespoň
četla pod lavicí, což bylo neméně
významné (i když problémy
s českou gramatikou nebo mate-
matikou to zcela nenahradí).
Nemohu také nevzpomenout to-

ho, co jsem dělala mimo školu.
Lyžování v oddíle Lídy Juráskové
bylo nejen dobrou fyzickou prů-
pravou, ale biatlon (běžecké lyžo-
vání kombinované se střelbou
z malorážky), kterému jsem se na
gymnáziu věnovala, mi dal prů-
pravu na zacházení se střelnou
zbraní, která se mi nyní hodí pro

moji práci v Arktidě. A kreslení -
koníček, který jsem rozvíjela ve
výtvarném oboru tehdejší lidové
školy umění pod vedením pana 
učitele Matery, využívám při své
botanické práci téměř každý den.

Co bylo po gymnáziu

Po maturitě jsem po krátké peripe-
tii v průmyslu (nastoupila jsem do
podniku ČKD v Praze, protože na
vysokou školu jsem byla přijata až
na ministerské odvolání) začala
studovat biologii na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Má diplomová práce se
věnovala rostlinstvu nejvyšších
poloh Hrubého Jeseníku, neměla
jsem to tedy do Rýmařova daleko.
Po studiu jsem však, navzdory
touze zkoumat život rostlin vyso-
kohoří nebo polárních oblastí, za-
kotvila v Botanickém ústavu
Akademie věd v Třeboni: na rovi-
ně mezi rybníky a močály, kde
pracuji dodnes.

Moje současnost

Svobodná porevoluční doba mě
zastihla jako matku malých dětí,
takže jsem se poznávání světa
jaksi nemohla dosti věnovat.
Začala jsem pracovat spíše expe-
rimentálně a zkoumala rostliny
v květináčových pokusech v za-
hradě. Jen postupně jsem se vra-
cela k práci terénního ekologa,
napřed na druhově bohatých lou-
kách na jižní Moravě a nedávno
také ve vysněné Arktidě na ost-
rově Špicberky, kde Jihočeská
univerzita v Českých Budějo-
vicích zakládá českou výzkum-
nou stanici. Tady právě mohu
využít své zkušenosti z biatlonu,
protože terénní práce je tu ne-
myslitelná beze zbraně pro pří-
pad, že se setkáte s polárním
medvědem.
Moje děti právě studují podobné
maloměstské gymnázium, jako
je to v Rýmařově, celé nedočka-
vé vyletět do světa...Při práci na arktické základně Jihočeské Univerzity Foto L. Kováčik

Osvětim očima studentů
Smutná výročí, která doprováze-
jí naše životy, vnímá každý z nás
jinak. Studenti oboru Hotelnictví
a turismus Střední školy Rýma-
řov, p. o., se vypravili na místa,
která byla svědkem nelidskosti
a bezpráví, a snažili se zachytit
jejich tichá svědectví. Květinami
uctili památku obětí 2. světové
války v Osvětimi (Auschwitz)

u „baráku 11“ a v Březince
(Birkenau) v místech, kde „žili“
vězni z Terezína. Přiložené foto-
grafie jsou vítěznými snímky ze
soutěže Osvětim očima studentů.
Za soutěžní příspěvky všem stu-
dentům děkujeme.  

Martina Ujfaluši
a Mgr. Miroslava Lounová,

SŠ Rýmařov

placená inzerce 

Nedostali jste se
letos na vysokou školu?
Máme pro vás řešení!

Akademie Jana Amose Komenského v Bruntále nabízí mož-
nost jednoletého pomaturitního studia angličtiny ve školním
roce 2012/13. Během studia zvládnete jazyk tak, že můžete
složit mezinárodní jazykové zkoušky. Účastníci kurzu mají
status studenta a s tím spojené sociální výhody. Studium je
vhodné i pro ženy na MD a ostatní zájemce, kteří se chtějí
rychle naučit cizí jazyk.
Pro podniky i veřejnost organizujeme kurzy angličtiny, něm-
činy, francouzštiny, ruštiny, italštiny i španělštiny na všech 
úrovních s možností složení certifikátů. Nabízíme tlumočení
a překlady (i se soudním ověřením).
Více informací na www. akademie.bruntal.sweb.cz
e-mail: akademiebruntal@seznam.cz, tel.: 554 717 951,
603 856 077

Zeď nářků Kristýna Kvapilová, 1. HOT

Kam až je schopná zajít touha po moci a lidská zlost?
Martin Skoupil, 2. HOT

Nejkrutější na této době bylo to, že ani děti neměly sebemenší šanci
na normální život. Jan Filipčík, 2. HOT
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Bezohledný řidič
Policie krátce po činu vypátrala řidiče, který
ujel od dopravní nehody. V pátek 29. června
vpodvečer projíždělo mezi Rýmařovem
a obcí Stránské osobní vozidlo Renault.
Řidič se pravděpodobně dostatečně nevěno-
val řízení, najel do protisměru a střetl se
s projíždějícím cyklistou. 27letý jezdec po
nárazu přeletěl přes vozidlo. Řidič po neho-
dě zastavil, ale vzápětí se opět rozjel, aniž by
zraněnému cyklistovi poskytl první pomoc.
Cyklista utrpěl těžké zranění nohy a zlome-
ninu lebeční kosti a musel být převezen zá-
chrannou službou do nemocnice v Krnově.
K dopravní nehodě byla vyslána hlídka rý-
mařovských policistů, která následně pro-
vedla šetření a prověřila možný pohyb dané-
ho vozidla. Na základě intenzivního pátrání
bylo vozidlo nalezeno zaparkované v blíz-
kosti místa události. Okamžitě byl na místo
přivolán policejní psovod se psem.
Podezřelý řidič byl zadržen v Jiříkově a pře-
vezen do policejní cely. Dechová zkouška
u něj zjistila hodnotu 1,97 promile alkoholu
v dechu. Ještě téhož dne bylo zahájeno trest-
ní stíhání 57letého řidiče pro trestné činy těž-
kého ublížení na zdraví, neposkytnutí pomo-
ci řidičem dopravního prostředku a ohrožení
pod vlivem návykové látky. Hrozí mu trest
odnětí svobody až na 5 let.

Skončil na záchytce
V neděli 8. července krátce po druhé hodině
v noci se ve Vajglově odehrál rodinný inci-
dent - 20letý mladík pod vlivem alkoholu fy-
zicky napadl svého otce a bratra. Jeden z na-
padených utrpěl lehké oděrky hlavy. I po pří-
jezdu policejní hlídky byl útočník agresivní

a musel být zajištěn. Dechová zkouška u něj
vykázala hodnotu 1,36 promile alkoholu
v dechu. Vzhledem ke své opilosti byl převe-
zen na záchytnou stanici v Opavě.

Majitel auta se nestačil divit
Jen krátká chvíle stačila vandalovi, aby po-
škodil odstavené auto. Odpoledne 8. červen-
ce zaparkoval řidič vozidlo Škoda Octavia
před motorestem v Dětřichově nad Bystřicí,
a když se po chvíli vrátil, nestačil se divit.
Neznámý pachatel poškrabal lak na přední
kapotě a dveřích a nevynechal ani přední
blatníky. Na vozidle vznikla škoda za 25 ti-
síc Kč. Čin byl na základě dodatečně vyčís-
lené škody překvalifikován z přestupku na
přečin poškození cizí věci.

Fanda do DVD
Větší škodu poškozením než odcizením věcí
způsobil v průběhu noci z 16. na 17. červen-
ce neznámý pachatel, který se zaměřil na no-
vinový stánek na ulici 1. máje v Rýmařově.
Během neúspěšné snahy dostat se dovnitř to-
tiž poškodil vstupní dveře a kovovou mříž
u boční výlohy. Pokusil se dostat alespoň ke
zboží, které zde bylo vystavené. Po rozbití
skleněné výplně odcizil šest DVD s filmy
v celkové hodnotě okolo 600 Kč. Daleko
vyšší škoda, okolo 4500 Kč, však vznikla po-
ničením stánku.

Kradl ve firemním skladě
Jedna z rýmařovských firem přišla o usklad-
něné zimní pneumatiky. Ke krádeži došlo
někdy v první polovině července v obci
Skály. Pachatel vnikl do skladu materiálu
a odnesl si odtud 16 disků se zimními pneu-

matikami a okolo 20 samostatně uložených
pneumatik. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 100 tisíc Kč.

Odcizil z nádrží 250 litrů nafty
V noci z 18. na 19. července odčerpal nezná-
mý pachatel motorovou naftu z vozidel od-
stavených na Nádražní ulici v Rýmařově.
Z nákladního vozidla DAF odcizil okolo 
150 litrů nafty a jeho pozornosti neunikla ani
odstavená vlaková souprava, ze které odčer-
pal cca 100 litrů nafty. Celková škoda činí
přibližně 10 tisíc Kč.

Příležitost dělá zloděje
Tentokrát se o tom přesvědčila 56letá žena
z Rýmařova. Ve středu 18. července před
šestou hodinou ranní odstavila před prodej-
nou na Okružní ulici jízdní kolo. Chvíle její
nepřítomnosti měl využít neznámý pachatel
a z košíku kola, kde měla uloženou kabelku,
odcizit peněženku i s osobními doklady, pla-
tební kartou a finanční hotovostí přes 1,5 ti-
síce Kč.

Ztracená peněženka
se vrátila prázdná

O peněženku přišel 18. července také 39letý
muž v Břidličné. Před nastoupením do auta
odložil peněženku na střechu vozidla a odjel.
Přišel na to až v Jamarticích a ztrátu ihned
nahlásil na policii v Rýmařově. Ještě týž den
ztracenou peněženku nalezl řidič autobusu
v koši na zastávce ČSAD v Břidličné. Byla
bohužel prázdná, bez finanční hotovosti oko-
lo 7 tisíc Kč. Z podkladů policejní mluvčí

komisařky por. Ing. Ivany Křištofové

Krátce před třetí hodinou odpoledne 12. července se mezi Janovicemi
a Rýmařovem stala nehoda, kterou zapříčinil pes. Vozidlu VW
Transporter s přívěsem do jízdní dráhy vyběhl z příkopu pes, řidič ne-
stačil zareagovat a zabrzdit, sjel za okraj komunikace a narazil do re-
klamní tabule, dřevěného oplocení a zahradní chatky. Na místě zasa-
hovala jednotka HZS Rýmařov, která zajistila únik provozních kapa-
lin. Škoda na vozidle byla vyčíslena na přibližně 110 tisíc Kč, škoda
na plotě a chatce na dalších 60 tisíc Kč.

Bruntálští kriminalisté šetří dopravní nehodu z 18. července, která se
stala mezi Malou Štáhlí a Rýmařovem. 20letý řidič vozidla Seat
Toledo při průjezdu zatáčkou dostal smyk a dostal se do protisměru
ve chvíli, kdy tudy projížděla 18letá řidička se spolujezdcem. Auta se
střetla, vůz Opel Astra řízený mladou ženou narazil do betonového 
oplocení a skončil na střeše v příkopu. Zatímco u obou řidičů došlo
jen k lehkému zranění, spolujezdec řidičky utrpěl zlomeninu ruky
a žeber. Celková škoda činí okolo 190 tisíc Kč.

Lekl se probíhajícího psa Skončila na střeše

Fota: PČR Bruntál
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Hasiči radí občanům

Prázdniny bezpečně a ve zdraví
Prázdniny... a s nimi spousta zaslouženého
volného času pro děti. Aby děti svůj volný
čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně
na rodičích připomenout jim pravidla, jak
se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma
bez přítomnosti dospělých osob.
Při výletech do lesa je potřeba mít na pa-
měti, že v lese je zakázáno rozdělávat oheň.
Pokud přece jen chceme rozdělat oheň ve
volné přírodě, pak pouze za přítomnosti do-
spělých, na bezpečném ohništi vzdáleném
nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů. Sa-
mozřejmostí by měla být dostatečná zásoba
vody pro případné uhašení ohně rozšířené-
ho mimo ohniště a na zalití ohniště po opé-
kání. Nezapomínejme, že také při grilování
je třeba dbát bezpečnostních opatření
a v případě silného větru raději negrilovat
vůbec. Poměrně rozšířeným nešvarem je
grilování na balkónech bytových domů.
Odlétající jiskry mohou zapálit vybavení
bytu nebo hořlavý materiál na balkónech
sousedů i ve značné vzdálenosti, a to třeba

až za několik hodin.
Oheň ale není jediným nebezpečím, které
na děti o prázdninách číhá. Děti se rovněž
na svých toulkách přírodou často dostanou
k okrajům skal nebo různým jeskyním 
a opuštěným štolám. Ve městech pak na ně
čekají lákadla v podobě lešení, komínů, ka-
nalizace apod. Všude na těchto místech
hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orien-
tace nebo zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k ne-
čekanému zaplavení prostor nebo k výsky-
tu nebezpečných plynů.
Velkou letní nástrahou je koupání na ře-
kách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, jejíž hloubku neznáme,
a přeceňování plaveckých schopností je
pravidelnou příčinou prázdninových tragé-
dií.
Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v pří-
rodě čekají na vaše děti různé nástrahy.
Upozorněte je na bezpečné chování i u vás
doma, kde zpravidla tráví o prázdninách sa-
my více času než obvykle. Nudící se děti

připravují rodičům různá překvapení. V do-
mácnostech proto neponechávejte v dosahu
dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyro-
techniku, svíčky nebo chemické přípravky.
Plynové a elektrické sporáky ani jiné elek-
trické spotřebiče nejsou určeny ke hraní ani
k experimentům! Připomeňte dětem, že při
odchodu z domu nesmí zapomenout klíče,
překontrolovat a vypnout všechny spotřebi-
če (sporák, světla, žehličku, varnou konvi-
ci apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna
a uzavřeny vodovodní kohoutky.
Výčet možných nebezpečí, která číhají na
naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek
volného času, není zdaleka úplný a mnohdy
nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale
pokud se pokusíme děti na uvedená nebez-
pečí připravit a varovat je před nimi, může-
me očekávat, že letošní léto proběhne bez
úrazů a jiných mimořádných událostí.
Krásné prožití léta přeje Hasičský záchran-
ný sbor Moravskoslezského kraje, územní
odbor Bruntál. Ing. Antonín Ušela,

oddělení prevence HZS MSK ÚO Bruntál

Poprvé před devíti lety proběhla
v Rýmařovském horizontu třídíl-
ná soutěž, která nesla název Jste
všímaví k památkám a pozoru-
hodnostem v našem městě?
a vzbudila mezi čtenáři velkou
pozornost. V roce 2009 na tuto
soutěž navázal dvacetidílný se-
riál Historické detaily, jejž by-
chom nyní chtěli oživit. Naši
čtenáři se mohou opět zapojit do
soutěže pod ná-
zvem Historické
detaily 2012.
Od vydání 9-2012
do posledního
řádného čísla 23-
2012 mohou čte-
náři objevovat
historické pozo-
ruhodnosti se
soutěžními kupo-
ny. Úkolem sou-
těžících je určit
místo, lokalitu,
objekt, ulici nebo
číslo popisné do-
mu, na kterém se
fotografovaná po-
zoruhodnost či
detail nachází.
Čím přesněji bu-
de fotografie po-
psána, tím lépe.
Půjde tedy o cel-
kem patnáct foto-
grafií s nejrůzněj-

šími historicky zajímavými objek-
ty, které se nacházejí v našem
městě nebo v okolních obcích.
Soutěžní kupony vystřihněte
a zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Bartáko-
va 21, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do naší redakční
schránky u vchodu Střediska
volného času na Bartákově ulici
21, případně zanechat na poda-

telně Městského úřadu v Rýma-
řově. Do soutěže se můžete za-
pojit kdykoliv.
Pozor! Přijímají se pouze vystři-
žené soutěžní kupony z novin,
nikoliv jejich kopie nebo odpo-
vědi na volném listu papíru.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií historického detailu
vyjde v Rýmařovském horizontu
č. 23/2012. Kupony můžete zasí-
lat jednotlivě nebo všechny na-
jednou do 10. ledna 2013. Jména
výherců budou uveřejněna
v prvním vydání Rýmařovského
horizontu (01/2013) 18. ledna
2013. Hodně štěstí v soutěži pře-

je redakce RH!
Denně procházíme kolem nejrůz-

nějších architektonických pozoru-

hodností a kulturních památek,

historických detailů, fascinujících

fasádních či dveřních ornamentů,

unikátních a originálních korouh-

viček, jež zde zanechali mistři sta-

vitelé, řezbáři, tesaři, sochaři ne-

bo umělečtí kováři. V dnešní uspě-

chané době jen stěží zastavíme

svůj krok, pozvedneme hlavu

vzhůru a zamyslíme se například

nad tím, který umělec obdarovaný

fantazií dílo pro další pokolení

zanechal.

Soutěž připravil JiKo

Historické detaily 2012

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 6

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

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

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

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

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

✃
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

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

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

v den setkání ve 13.30 od prodejny H+H 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 roce 2012 (každý lichý týden v úterý):

11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

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

JAK VYJDE
Další čísloRÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 24. 8. 2012

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 16. 8. 2012 do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!15/2012

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

Neděle 13.00 - 20.00
Vodní aerobik se nekoná.

Krytý bazén Břidličná

Program

9.00 - 13.00 Turnaj v kopané o Pohár obcí Malá Morávka a Walce (PL) konaný u příležitosti oslav 
10 let partnerství mezi těmito obcemi

14.00 - 14.20 Zahájení slavnosti, přivítání hostů a vyhlášení výsledků turnaje v malé kopané
14.20 - 15.10 Kouzelný karneval - animační pořad pro děti
15.20 - 16.10 Karlováci - country hudební skupina z Karlova p. Pradědem
16.20 - 16.40 Iluzionistické vystoupení - čtyřnásobní vicemistři republiky v iluzích
16.45 - 17.30 Soutěžní a zábavné pásmo TC Praděd
18.00 - 19.00 Michal Hrůza s kapelou Hrůzy - stálice české rockové scény
19.15 - 19.45 Imitátorský blok Petra Martináka - imitování známých herců, zpěváků a politiků
20.00 - 02.00 Taneční zábava s hudební skupinou EKG Band

Akce se uskuteční v areálu fotbalového hřiště FC Kovárna Malá Morávka

Souběžně s hlavním programem bude mimo pódium probíhat doprovodný program pro děti:
skákací hrad (14.00-18.00), střelba ze vzduchovky (od 15.00), facepainting (malování na tvář) 

a od 15.30 do 16.00 fotbalové utkání mezi oddílem přípravky FC Kovárna a maminkami hrajících dětí.

Po celou dobu konání akce je zajištěno bohaté občerstvení a dále je připraven prodejní jarmark

Tato akce je spolu financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Den obce Malá Morávka
4. srpna 2012
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. 

Miloslav Švandrlík
Známá i neznámá výročí

30. 7. 1862 nar. Božena Viková-Kunětická, spisovatelka a politič-
ka (zemř. 18. 3. 1934) - 150. výročí narození

2. 8. 1952 zemř. Karel Lamač, filmový režisér, scenárista a herec
(nar. 27. 1. 1897) - 60. výročí úmrtí

4. 8. 1992 zemř. kardinál František Tomášek, teolog, církevní hod-
nostář a publicista (nar. 30. 6. 1899) - 20. výročí úmrtí

5. 8. 1852 zemř. František Ladislav Čelakovský, básník, jazykově-
dec, folklorista a překladatel (nar. 7. 3. 1799) - 160. výr. úm.

6. 8. Světový den za zákaz jaderných zbraní - Den
Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na
Hirošimu v r. 1945

9. 8. Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce
1945

9. 8. 1962 zemř. Hermann Hesse, německý spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 2. 7. 1877) - 50. výročí úmrtí

10. 8. 1912 nar. Jorge Amado, brazilský spisovatel (zemř. 6. 8.
2001) - 100. výročí narození

10. 8. 1932 nar. Miloslav Švandrlík, prozaik-humorista a satirik
(zemř. 26. 10. 2009) - 80. výročí narození

11. 8. 1892 zemř. Ladislav Stroupežnický, spisovatel (nar. 6. 1.
1850) - 120. výročí úmrtí

16. 8. 1922 nar. Zdeněk Matějček, psycholog, autor popularizač-
ních publikací (zemř. 26. 10. 2004) - 90. výročí narození

18. 8. 1922 nar. Alain Robbe-Grillet, francouzský prozaik a filmo-
vý režisér (zemř. 18. 2. 2008) - 90. výročí narození

19. 8. Světový den humanitární pomoci, od roku 2009
19. 8. 1662 zemř. Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik a fi-

losof (nar. 19. 6. 1623) - 350. výročí úmrtí
20. 8. 1982 zemř. Václav Voska, herec (nar. 21. 10. 1918) - 30. vý-

ročí úmrtí
22. 8. 1922 nar. Miloš Kopecký, herec (zemř. 16. 2. 1996) - 90. vý-

ročí narození
22. 8. 1862 nar. Claude Achille Debussy, francouzský skladatel

(zemř. 25. 3. 1918) - 150. výročí narození
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Společenská kronikaMěstská knihovna
Narodili se noví občánci

Vojtěch Kudela ............................................................... Rýmařov
William Šín .................................................................... Rýmařov
Leona Kanalošová ......................................................... Ondřejov
Valentýna Strašíková ..................................................... Rýmařov
Jan Václavík .................................................................. Edrovice

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Helena Dokoupilová - Rýmařov ......................................... 80 let
Vratislav Hájek - Rýmařov ................................................. 80 let
Ludmila Zbořilová - Rýmařov ............................................ 80 let
Vojtěch Smetana - Rýmařov ............................................... 80 let
Božena Šimrová - Rýmařov ................................................ 80 let
Hedvika Baroňová - Rýmařov ............................................ 80 let
Anna Bartesová - Rýmařov ................................................. 81 let
Antonín Zavadil - Rýmařov ................................................ 81 let
Anna Pospíšilová - Rýmařov .............................................. 81 let
Jaroslav Mazel - Nové Pole ................................................ 81 let
Božena Sekáčová - Rýmařov .............................................. 82 let
Ida Henkeová - Rýmařov .................................................... 82 let
František Závada - Rýmařov ............................................... 83 let
Ludmila Zahradníková - Rýmařov ...................................... 83 let
Ladislav Šín - Rýmařov ....................................................... 83 let
Jaroslav Mikeš - Rýmařov ................................................... 83 let
Zdeňka Ondrašíková - Rýmařov ......................................... 84 let
Margita Gerychová - Rýmařov ........................................... 84 let
Anna Matějíčková - Rýmařov ............................................. 84 let
Lumír Mrkus - Rýmařov ..................................................... 85 let
František Nesiba - Rýmařov ............................................... 85 let
Julie Brunclíková - Janovice .............................................. 85 let
Marie Meitnerová - Rýmařov ............................................. 86 let
Ferdinand Štěpek - Rýmařov .............................................. 86 let
Jan Slovák - Edrovice ......................................................... 86 let
Božena Geroltová - Rýmařov ............................................. 87 let
Marie Rajnohová - Rýmařov .............................................. 87 let
Anežka Štanglicová - Janovice ........................................... 88 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ........................................ 95 let

Rozloučili jsme se
Ladislav Dvořák - Žďárský Potok .................................... 1945
Zdeněk Slaměník - Stará Ves ............................................ 1925
Pavel Krajíček - Rýmařov ................................................ 1951
Nataša Gollinarschová - Rýmařov .................................... 1950
Alžběta Černá - Rýmařov ................................................. 1949
Ing. Miroslav Votruba - Rýmařov ..................................... 1930
Zdeněk Rakšányi - Dolní Moravice ................................. 1951
Anna Matušková - Rýmařov ............................................. 1924
Anna Špaková - Malá Morávka ........................................ 1928
Františka Vašičková - Rešov ............................................. 1928
Martin Sobkuljak - Jamartice ........................................... 1925
Miloš Skácel - Rýmařov .................................................... 1939
Jan Chavík - Rýmařov ....................................................... 1933

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřání
Dne 21. července 2012 oslavil 

životní jubileum, 80. narozeniny,

pan Svatopluk Podaný.
Hodně zdraví a životního optimismu 

do dalších let mu přejí
manželka Jiřina, dcery Olga

a Hana s rodinami

Od 2. 7. do 31. 8. 2012 upravujeme provozní dobu

Hlavní změna spočívá v uzavření
knihovny během všech prázdnino-
vých sobot a ve zkrácení půjčov-
ních hodin ve všední dny do 16
hodin.

Prázdninový provoz
Pondělí 9:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 16:00
Sobota zavřeno

Přejeme všem krásné slunečné léto a nezapomenutelné zážitky
z dovolených, ke kterým patří i četba knih z naší knihovny. 

Městská knihovna Rýmařov

M ě s t s k á k n i h o v n a  R ý m a ř o v
p o ř á d á

od 16. 7. do 31. 8. 2012

V¯MùNNOU BURZU KNIH
Přečtené nebo nepotřebné kni-
hy můžete odložit v knihovně

Bližší informace na půjčovně

Městská knihovna Rýmařov
a Česká zemědělská univerzita v Praze

zahajují od nového školního roku
Virtuální univerzitu třetího věku - VU3V
VU3V je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové vý-
uce. Je založena na nových komunikačních technologiích a je určena
pro vzdělávání seniorů, kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů zú-
častňovat přednášek v sídlech vysokých škol.
Studium probíhá ve tříletém studijním programu Svět okolo nás.
Účastníci si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kur-
zů a vytvářejí si svůj studijní profil.
Všechny kurzy zahrnují společně sledované přednášky, samostatnou
nebo skupinovou práci na cvičných a zkušebních testech.
V říjnu letošního roku proběhne v městské knihovně první semest-
rální kurz VU3V - Astronomie. Pro druhý, letní semestr, který obsa-
huje šest přednášek, si zvolí téma účastníci sami dle nabídky.
Výuka: je zajištěna v rámci videopřednášek v knihovně a samostu-
diem
Zahájení: 1. semestr bude odstartován 23. 10. 2012
Téma: 1. semestr je zaměřen na astronomii a má čtyři přednášky
Kurzovné na semestr: 150 Kč (v ceně jsou materiály pro výuku, re-
gistrace do knihovny, občerstvení)
Podmínky k přihlášení: status důchodce

Zájemci se mohou hlásit do 15. 9. 2012.

Kontakt pro přihlášení a bližší informace: www.mekrymarov.info, 
Bc. Radka Střešinková, tel. 554 212 566, r.stresinkova@seznam.cz.
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Zveme na setkání s Irenou
Šindlářovou na zámku v Janovicích

Městské muzeum Rýmařov srdečně zve na druhé autorské čtení na
zámku v Janovicích, tentokrát s Irenou Šindlářovou. Autorka se vě-
nuje zpracování pohádek, mytologie, regionální historie, esoterice,
píše básně, přispívá do novin a časopisů a spolupracuje s Českým
rozhlasem. Je členkou Obce spisovatelů v Praze a Literárního klubu
v Olomouci. Čtení začíná ve čtvrtek 2. srpna 2012 ve 20 hodin na
zámku v Janovicích u Rýmařova. Městské muzeum Rýmařov

Octopus zve na výstavu kreseb
Jaroslava Vacla

JAROSLAV VACL - výtvarník, hudebník (Traviny Jas), vydava-
tel (Votobia)
Vernisáž výstavy kreseb olomouckého výtvarníka Jaroslava Vacla
proběhne v pátek 27. července 2012 v Galerii Octopus (Městské mu-
zeum Rýmařov) od 17 hodin. Hudba: 5 kg ubrusu.
Jaroslav Vacl se narodil 1955 v Kroměříži. Je absolventem Katedry
výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolutoriu
se až do roku 1989 pohyboval v undergroundu, několik let žil a tvořil
v Olomouci v komuně - v ateliéru HU HABA s Václavem Stratilem.
Pracoval jako topič, čerpač u vodních zdrojů apod. Již tehdy se zú-
častňoval neoficiálních výstav a zároveň se pokoušel o vytváření 
autorské hudby v různých, převážně komorních sestavách. Po roce
1989 se zúčastnil řa-
dy výstav v tuzem-
sku i v zahraničí.
Jeho doménou je ab-
straktní kresba, kte-
ré se věnuje od po-
čátku 80. let. Jaro-
slav je členem Unie
výtvarných umělců
Olomoucka. Vedle
toho již řadu let fi-
guruje v alternativ-
ním hudebním triu
Traviny Jas a od ro-
ku 1991 se podílel
na vzniku a činnosti
nakladatelství Voto-
bia.
Na krásnou a jistě
zajímavou výstavu
jste všichni srdečně
zváni.         Octopus
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Soutěž Marie Kodovské

Jazzclub

Andreas Patenidis: HESLO: ELENDIL
1.
Svůj dům jsem postavil z horkých grafémů
Lustry jsem zavěsil na skoby od slibů
Okna jsem vylil z kůže a betonů

Svůj dům jsem postavil ze snědých dotyků
Stěny jsem nahodil z krajky a papíru
Matrace umístil na city na míru

Svůj dům jsem postavil na jihu ve stínu
Schody jsem navedl do složených papírů
Obrazy pověsil do tmy a do prázdna

Svůj dům jsem postavil z řádek bez rýmu
Podlahy natřel jsem suchými dlaněmi
Trubky jsem potají natáhl tkáněmi

Svůj dům jsem postavil na vlhkých základech

7.
Vychýlit dva baráky co stojí naproti sobě přes silnici
Zamotat je do sebe okapy tak aby se už nepustily
Namotat úseky silnice na stromy rovnoměrně na
Louce pod nimi jen tak si uplést věnec ze žlutých
Pampelišek a železničních kolejí pak sbírat ostružiny

Ze šlahounů elektrického vedení a zamotat stožáry
Lamp, tak aby se dalo ležet trochu víc ve stínu
Přitáhnout mraky o trochu blíž a napustit je olovem
Přes kopec přetáhnout dálnici do patníků nalít vodu
Natrhat květiny.

8.
Ve městě jsem nový
běžím za tebou do noci
a za mnou hoří les
běžím za tebou lesem
a za mnou hoří noc
jsem ve městě nový
A běžím než shoříš
říkám si že už jsi možná
moc vysoko že už cítím
jen jak voní ten les přede mnou
moje košile, kůže mých bot
pod nimi tvrdne černá hlína a
prohýbá se silnice pod ránami
mých bot ve městě
kde jsem nový
svítá a ty miluješ slunce
A proklínáš den

Prestigefest bobtná
Letošní ročník hudebního festi-
valu s názvem Prestigefest, který
začínal před sedmi lety jako klu-
bová přehlídka domácích kapel,
nabobtnal do rozměrů, jimž pa-
rametry jednodenní akce nestačí.
Poprvé se proto konal ve dvou
dnech, od pátečního podvečera
29. června do sobotní půlnoci.
Festival se poněkud rozrostl
i prostorově, využil část zahrady
rýmařovského kina pro venkov-
ní pódium, a oproti předchozím
ročníkům se tedy hudební pro-
dukce mohly konat zčásti uvnitř
kavárny DJ Stanley club 13

a zčásti pod širým nebem. Počasí
open air festivalu přálo, a tak se
kolem dvou set hudebních fa-
noušků nemuselo tísnit v klubu.
Nejvýrazněji ale narostl seznam
účinkujících. Letošní hudební
menu mělo dvacet chodů plus je-
den nehudební zákusek a coby
průřez domácí tvořivostí předsta-
vovalo skutečnou všehochuť.
Zmlsaný fajnšmekr si mohl vy-
brat z nabídky žánrů od skočné-
ho ska Mrtvého holuba, přes me-
lodický rock nováčků na scéně
The Brave Slave, o něco zkuše-
nějších Key Features či Mýrnyx
Týrnyx, zpěvnou alternativu
v podání 5 kg ubrusu nebo její
temnější instrumentální variantu
z dílny Sibérie. V soutěži o vy-
řvané hlasivky se utkali punkáči
North Mores s grindcoristy
Genital Destruction a brněnský-
mi hosty Cinzana Bianca.
Posledně jmenované kapely se
navíc poměřily v soutěži o úchyl-
nější kostým - zda zvítězila růžo-
voučká trička a adidasky nebo
krvavé kombinézy, není známo.
Vedle stálic rýmařovské hudební
scény a pravidelných účastníků
festivalu, jakými jsou poprocko-
ví The Hero, skapunkový Mos-
kvič nebo přespolní miláček
publika Svatý Jidáš, jehož písně

už se v Rýmařově zpívají zpa-
měti, se na pódiu představili také
méně známí muzikanti, např.
dívčí duo houslistky Elišky
Bednářové a hráčky na cajón
a jiné perkuse Karolíny Maško-
vé, dorostenecká grupa bubínká-
řů Djembegang SVČ pod vede-
ním Michala Fidlera či krnovská
dvojice Duhokočka s poetickými
písněmi v doprovodu houslí
a kytary.
Příjemným překvapením festiva-
lu bylo vystoupení Meclopín
Bandu s Darrenem Evem za klá-
vesami a příjemným, místy blue-
sově laděným bigbítem. Ne-
zklamal ani polomytický sudet-

ský bard Ladibor Danda nebo
hiphopový projekt Omega Stylu
s improvizovaným doprovodem
kytaristy a bubeníka zapůjče-
ných z kapely The Hero. Jako
malý nehudební dezert se podá-
valo herecké číslo Štěpána
Stoklasy.
Jídelní lístek Prestigefestu 2012
byl nadmíru pestrý a nasytil
všechny, kdo si léto spojují nejen
s lenošením u vody, výlety po
památkách a upocenou lopotou
na zahrádce, ale hlavně s muzi-
kou. Jako každý rok také nabídl
ukázku toho, čím žije domácí
hudební scéna, která jak se zdá,
utěšeně vzkvétá. ZN

Karolína Mašková a Eliška Bednářová

Ladibor Danda
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Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí letošního roku 
otevírá redakce Rýmařovského
horizontu novou nepravidelnou
rubriku pod názvem Rýmařov-
ské kuriozity ve fotografii.
Rubrika, do které svými vtipný-
mi i kritickými fotografiemi
mohou přispívat sami čtenáři,
by měla s nadsázkou zrcadlit
místo, ve kterém žijeme. Foto-
grafie mohou zachytit skrytá zá-
koutí, pozoruhodnosti, absurdní

předměty nainstalované ve měs-
tě nebo absurdní či komickou
činnost. Podmínkou je uvedení
fotografované lokality. Autor
může zůstat pro čtenáře ano-
nymní, pro potřeby redakce
však musí být znám, na konci
kalendářního roku budeme vy-
bírat nejlepší snímky a jejich
autory odměníme. Přejeme hod-
ně úspěchů při pořizování vtip-
ných snímků. Vaše redakce

...až vzhlédneš od hrbolů dlažby, nelekni se, sdrátovali nám nebesa...
(Lokalita: křižovatka ulic Žižkova a U Potoka, poblíž mostu přes
Podolský potok) Foto: Jiří Karel

Úsměvně

Ale já fakt nemám čas
Tohle je jedno z nejčastějších spojení slov,
která užíváme. Ale přece dokud žiju, mám
čas.
Domlouvám se s kamarádkou, a vždycky mi
do toho něco vleze, nepřijdu. Práce, samozřej-
mě, to musí uznat. Nutná, bezodkladná. Stále
nestíhám.
Někdy jsem falešná, když opravdu nemůžu
a hlavně nechci být tam, kde jsem měla, udě-
lat důležité. Víš, já jsem si toho zas nabrala, je
mi to líto... Vlastně se mi nechtělo a nechce.
Dříve lidé chodili pěšky, někteří na koni nebo
na oslíkovi. Putovali celé dny, týdny i měsíce,
dorazili na místo, vyřídili nutné a vrátili se
zpátky. Dnes cestujeme autem, vlakem, leta-
dlem, ale výsledek je zajímavý - nestíháme
prakticky nic a času máme stále méně.
Dříve dělaly naše babičky všechno ručně, pra-
ly, vařily, uklízely. Teď je doma pračka, robot,
dokonce řada robotů, myčka nádobí, trouba
(ne manžel), sušička, vysavač a leštič a všeli-

jaké další harampádí. V práci máme telefony,
počítače, internet - a všude vládne shon a te-
koucí nervy. Nic nestíháme.
Vyděláme víc peněz, abychom je utratili za
„spořiče času“ do domácnosti, za auto, motor-

ku, letenky, za zábavu, abychom se nezhrouti-
li z času stráveného v práci. A za prášky na
spaní. O dovolené se uvolňujeme z trysku, vy-
valíme se na pláž a pak zase rychle vydělávat.
Nejhorší je ovšem výsledek honby za časem -
nemáme čas na sebe. Nemáme čas vzít se za
ruce, pohladit se, usmát se, starat se o děti, sta-
rat se o rodiče, starat se o sebe navzájem, ne-
máme čas milovat, vidět obyčejné věci, věno-
vat se koníčkům, dělat to, co nás prostě těší.
Jen tak.
Den nikdy nebude mít víc než čtyřiadvacet
hodin. Jak s nimi naložíme, je už naše věc.
A člověk nemá nic cennějšího než čas. Život
je krátký a čas, který ztratíme zíváním, se ne-
vrátí. Je to časovaná bomba, ukrytá pod naším
sedadlem.
Dívám se na hodinky - ručičky běží hodně
rychle. Dnešní datum už nikdy v kalendáři ne-
bude. Řeknu: Teď! a už to není teď, je to mi-
nulost. Si
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Organizace a spolky

Kouzelná buřinka slaví páté narozeniny
V květnu 2012 uběhlo přesně pět
let od prvního setkání rodičů, pří-
buzných a přátel mentálně posti-
žených obyvatel Rýmařova.
Rodiny handicapovaných se roz-
hodly nadále nepřihlížet tomu, jak
málo šancí mají jejich blízcí zapo-
jit se do života tzv. normální spo-
lečnosti, pracovat, vzdělávat se,
bavit se, navazovat přátelství.
Postižení zůstávali po dokončení
povinné školní docházky doma,
prakticky bez kontaktu s okolím
a odkázaní na pomoc svých nej-
bližších. Jedinou možností, jak je-
jich izolaci překonat, bylo finanč-
ně a časově náročné cestování do
speciálních zařízení pro postižené,
nejblíže do Bruntálu.
Znevýhodnění mentálně handica-
povaných v našem městě přivedlo
jejich blízké k rozhodnutí založit
sdružení a vytvořit denní centrum,
v němž by se postižení mohli pra-
videlně scházet, učit se novým do-
vednostem a oživovat ty zapome-
nuté. Tak byla založena místní or-
ganizace Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením
(SPMP ČR Rýmařov).
Od počátku překonávali členové
sdružení finanční a organizační
problémy, hledali vhodné prostory
a především sponzory. Díky pod-
poře města, Střediska volného ča-

su a celé řady místních firem i jed-
notlivců se SPMP ČR Rýmařov
podařilo na počátku roku 2008 za-
hájit provoz denního centra s ná-
zvem Kouzelná buřinka, které na-
bídlo desítce klientů seberealizaci
v podobě uměleckých, společen-
ských a sportovních aktivit.
V roce 2010 navázala SPMP ČR
Rýmařov spolupráci s Diakonií
ČCE, střediskem v Rýmařově,
která převzala záštitu nad částí
činnosti centra a vytvořila sociálně
terapeutickou dílnu Buřinka, v níž
se klienti připravují pro vstup na
trh práce. SPMP ČR Rýmařov
však zůstává činná i nadále a dopl-
ňuje služby sociálně terapeutické
dílny o volnočasové aktivity pro
postižené, např. muzikoterapii,
sportovní a kulturní akce, pozná-
vací výlety, koncerty a diskotéky
apod.
I v pátém roce existence centra
podnikají klienti Kouzelné buřin-
ky celou řadu akcí; zúčastnili se
dvoudenního výletu do Prahy
a koncertu TV NOVA Chceme žít
s vámi, zapojují se do sportovních
soutěží, např. do Memoriálu Jana
Koňaříka nebo do krajské olympi-
ády pro mentálně postižené. V je-
jím rámci bojovali na plaveckých
závodech v Břidličné, na bowlin-
govém turnaji a lehkoatletických

závodech v Bruntále a v červnu ta-
ké v domácí soutěži v pétanque.
Třetí ročník pétanqového turnaje
se konal v sobotu 23. června na
hřišti u ZŠ Rýmařov na ulici 
1. máje za účasti sedmi družstev.
Tři družstva postavila Kouzelná
buřinka, další reprezentovalo
Polárku Bruntál, Sagapo Bruntál,
Žijeme SPMP Ostrava a poprvé
také SPMP ČR Český Těšín.
Nováček turnaje si nakonec odne-
sl prvenství, druhé skončilo 
ostravské sdružení a třetí družstvo
Kouzelné buřinky ve složení Jan
Stolarik, Zuzana Václavíková,
Jana Mrkvová, František Vašíček
a Martin Přikryl. Všichni sportov-
ci byli odměněni diplomy, batůžky
a medailemi, které vytvořili klien-
ti Kouzelné buřinky v keramické

dílně SVČ Rýmařov pod vedením
Evy Kudlákové. Na závěr turnaje
si neúnavní sportovci mohli zatan-
covat na diskotéce s duem Akord,
které zahrálo sponzorsky.
Během krajské olympiády čeká na
handicapované sportovce ještě
bowlingový turnaj v Českém
Těšíně, lehkoatletické závody
v Opavě a ve Frýdku-Místku, kam
Rýmařov vyšle své zástupce ve
společném družstvu s Polárkou
Bruntál. Klienti Kouzelné buřinky
se ovšem budou během jubilejní-
ho roku věnovat i jiným než spor-
tovním aktivitám. Čeká je napří-
klad pobyt na letním táboře
v Karlově, účast na Dni zdraví na
konci srpna nebo říjnový benefič-
ní Koncert pro Kouzelnou buřin-
ku. ZN

Opékání buřtů pro seniory
I letos pořádala Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově letní 
opékání buřtů. Tato akce byla určena pro seniory města
Rýmařova a okolí a konala se v zahradě u sídla střediska. Jelikož
nám počasí letos přálo, mohli si přítomní užít sluníčka. Při jídle
se všichni pobavili a shodli na tom, že se akce vyvedla. Jsme rá-
di, že jsme mohli našim seniorům zpříjemnit odpoledne.

Foto a  text: Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově

Bronzové družstvo Kouzelné buřinky
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Osadní výbory informují

Poutníci z Německa navštívili mši v ondřejovské kapli sv. Anny
KaÏdoroãnû organizuje osadní v˘-
bor v Ondfiejovû pouÈ v místní ka-
pliãce zasvûcené svaté Annû. Leto‰ní
bohosluÏbu, která se konala v sobotu 
14. ãervence, celebroval dûkan 
P. Franti‰ek Zehnal.
Ondřejovská kaplička slaví 
112. výročí. Byla vybudována
ondřejovskými občany na místě
původní dřevěné zvonice v roce
1900. Za zmínku stojí původní ol-
tářní obraz sv. Anny neznámého
autora nebo zvon z roku 1908 za-
věšený ve věži.

Ondřejovská kaplička patří k těm
šťastnějším svatyním Rýmařov-
ska, které jsou dosud využívány.
Každoročně v létě zde probíhá
svatoanenská pouť, na kterou se
sjíždějí lidé z širokého okolí, včet-
ně původních německých obyva-
tel. Ještě poměrně nedávno, za
působení ThDr. Františka Vaňáka,
se v kapli dokonce křtilo.
Připomeňme si, že 31. července
2008 byla z prostředků, které ze
svého rozpočtu poskytlo město
Rýmařov, dokončena oprava ond-

řejovské kaple, první po 45 letech.
Byla provedena oprava fasády,
odvodnění stavby, výmalba inter-
iéru a osazeny nové dveře v hlav-
ním vstupu. V sobotu 30. srpna
2008 P. Jindřich Švorčík kapli
znovu vysvětil. Na mši přijeli z ši-
rokého okolí ondřejovští rodáci
a z Dolní Lhotky u Luhačovic
s sebou přivezli putovní sošku
Panny Marie z Vatikánu.
Na letošní mši do kapličky sv.
Anny v Ondřejově přijelo třináct
rodáků z německých měst Roc-
kenberg, Hessisch Lichtenau
a Kassel. Byli vřele uvítáni před-
sedkyní osadního výboru Anež-
kou Továrkovou, která se společ-
ně se členy své rodiny a některý-
mi dalšími občany Ondřejova za-
sloužila o bezchybný průběh celé
návštěvy. Němečtí poutníci v do-
provodu překladatelek Gertrudy
Polčákové a Olgy Dočkálkové ze
Svazu Němců Severní Morava
prošli Ondřejov a zajímali se
o dochované domy, které byly je-
jich rodištěm. Na programu byly
i krátké výlety po okolí. Po sobot-
ní mši, kterou doprovázel Chrá-

mový sbor Petra Wolffa, se pout-
níci vydali společně s děkanem 
P. Františkem Zehnalem k nedale-
kému pomníku padlým v I. světo-
vé válce, kde uctili jejich památku
položením kytice a pronesením
krátké modlitby.
Po oficiálním sobotním aktu byl
pro německé hosty připraven
v ondřejovské kolibě slavnostní
oběd, na kterém všechny přítom-
né přivítal starosta města Rýma-
řova Petr Klouda společně s před-
sedkyní komise pro občanské zá-
ležitosti Květoslavou Sicovou.
V neformální besedě se účastníci
setkání zajímali o rozvoj kulturně-
společenských vztahů obou zemí,
ale také o politickou situaci v ze-
mích Evropské unie. Na závěr set-
kání si zástupci německé delegace
a osadního výboru v Ondřejově
předali upomínkové dary. Odpo-
lední setkání pokračovalo v duchu
neformální zábavy, kterou přijela
podpořit rýmařovská hudební
skupina Duo Akord Ludmily
Sigmundové a Vladimíra Bulka. 

JiKoRodáci uctili památku padlých v I. sv. válce
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Z okolních obcí a měst

Kostel sv. Marie Magdaleny v Horním Městě slaví 400 let
Horní Město si v letošním roce připomíná dvě
výročí spojená s náboženským životem obce -
400. výročí výstavby kostela sv. Marie
Magdaleny a 65. výročí vysvěcení P. Bohu-
mila Měchury, který stál několik desetiletí
v čele zdejší farnosti.
Farnost sídlila původně ve Skalách (Hank-
štejně), ale když se nové Horní Město začalo
rozrůstat a stalo se hornickým střediskem, by-
la sem přenesena i farnost. Nejdříve byl posta-
ven dřevěný kostelík v severní části obce.
Nynější farní kostel nechal v letech 1611 až
1612 postavit z kamene Ondřej Hoffmann
z Grünbüchlu a Střekova. Nedlouho poté, 9. 9.
1659, udeřil do kostela blesk, takže vyhořela
střecha a strop. Do roka byl však kostel obno-
ven a do nové věže byl zasazen pískovcový
portál, na němž je tato událost zaznamenána.
Kostel je zasvěcen sv. Marii Magdaleně.
Hlavní oltářní obraz představuje její obrácení
u stolu Šimona, farizeje. Namaloval jej v roce
1768 barokní malíř Jan Kryštof Handke, rodák
z Janušova u Rýmařova.

Zvláštností hornoměstského kostela jsou dva
kůry nad sebou, protažené do lodi až k bočním
oltářům. Jsou dřevěné, zdobené ornamenty
a malovanými výjevy z křížové cesty, ale i ze
samotné obce.
K presbytáři kostela byla roku 1741 přistavěna
kaple sv. Anny, rotunda se třemi oltáři a kopu-
lí, kterou v roce 1746 vymaloval uničovský
malíř Ignác Odrlický. V roce 1928 byla kaple
nevhodně přemalována, v letech 2000-2001
však byla původní freska zrestaurována.
Původní varhany byly malé, roku 1716 posta-
vil varhanář Halbich větší a přitom se zvětšil
i kůr. Dnes už nehrají, zůstala jen krásná skříň.
Podíl na zkáze měl červotoč, ale i teplovzduš-
né topení z roku 1940. Dřevěné části se úplně
rozeschly. Nynější malé varhany byly zakou-
peny z veřejné sbírky v roce 1952 a převezeny
ze zrušené kaple v Českých Budějovicích.
V této době proběhla větší oprava kostela, pře-
devším došlo k podepření podlahy kůru žele-
zobetonovými sloupy.
Na hlavní kostelní věži byly původně tři zvo-

ny. Poprvé byly odvezeny za první světové
války. Nové tři zvony byly pořízeny v roce
1923, za druhé světové války je však stihl stej-
ný osud. Zůstal zde jen malý zvon, na věži ka-
ple sv. Anny byl později zavěšen druhý zvon,
přenesený sem ze zničeného interiéru kaple ve
Ferdinandově.
V současné době se náš kostel potýká s mnoha
problémy a prochází postupnými opravami in-
teriéru, kde byly veškeré dřevěné části poško-
zeny dřevomorkou. Rovněž exteriér by za-
sloužil rozsáhlou rekonstrukci. Zatím se kaž-
doročně po částech opravuje střecha a doufej-
me, že jednou dojde i na fasádu. Kostel sv.
Marie Magdaleny by si to jistě zasloužil, pro-
tože patří k nejkrásnějším dominantám obce
Horní Město. 

Eva Machová, starostka Horního Města

(Text čerpán z knihy Farnost Horní Město a je-
jí vesnice P. Bohumila Měchury. Podrobnější
článek o historii kostela sv. Marie Magdaleny
vyšel v RH 03-2006. Pozn. redakce.)

65. výročí vysvěcení Bohumila Měchury na kněze
Otec Bohumil Měchura se naro-
dil 6. 12. 1922 v Mistříně jako
třetí ze čtyř dětí v rodině střední-
ho rolníka. Jako malý chlapec byl
svědkem toho, jak se v Mistříně
přistavoval farní kostel a s jakým
nadšením lidé pracovali, většinou

bez náhrady a s touhou, aby při-
stavený kostel brzy sloužil svému
účelu. Na kyjovském gymnáziu
byl duší ministrantského sdružení
Legio Angelika. Všechen svůj
volný čas i o prázdninách věno-
val mládeži. Rád s ní chodíval do

přírody, na poutní místa a du-
chovně ji vzdělával. V tom viděl
naplnění studentského života.
Bohumil Měchura byl 5. červen-
ce 1947 vysvěcen na kněze olo-
mouckým kapitulním vikářem,
biskupem Dr. Stanislavem Zelou.

První svatou mši sloužil ve své
rodné farnosti 13. července roku
1947 za velké účasti věřících. Do
Horního Města nastoupil 1. pro-
since 1951 z Náměště na Hané
a sloužil tady neuvěřitelných 
59 let. Přišel k nám z teplých kra-

Osadní výbor Ondřejov
zve na knedlíkovou soutěž

Opět po roce se uskuteční
v Ondřejově soutěž v pojídání
knedlíků, která připadne na sobo-
tu 18. srpna. Pro všechny návštěv-
níky bude připraven bohatý pro-
gram.
Začátek zábavného odpoledne
bude v 15 hodin, samotná soutěž
v pojídání knedlíků je stanovena

od 16 hodin na hřišti v Ondřejově.
Občerstvení bude zajištěno: do-
mácí klobásky, nápoje a bohatá
tombola.
Kdo bude mít zájem soutěžit
v pojídání knedlíků, musí se při-
hlásit na tel.: 606 837 950.

Za osadní výbor srdečně
zve Anežka Továrková

Loňský vítěz Jaroslav Němec z Bystré u Poličky (vlevo), v republice
známý jako Maxijedlík, se do Ondřejova chystá také
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jin a po celou dobu se nemohl vy-
rovnat se zdejšími drsnými pod-
mínkami, jak přírodními, tak lid-
skými. Přišel z kraje, kde byl vě-
řícím dán volný prostor. Sám
vzpomíná ve své knize na útrapy
spojené s jeho posláním v tomto
regionu. Mnohokrát chtěl odejít,
vrátit se do rodného kraje. Ale
protože to byl člověk nesmírně 
obětavý, skromný a pokorný, vy-
držel, překonal překážky a šel

dál. Široko daleko nebylo milejší-
ho a hodnějšího faráře a my jsme
na to byli patřičně pyšní. V roce
2000 byl v anketě občanů
Horního Města zvolen osobností
20. století naší obce.
O historii naší obce a jejích obča-
nů věděl tolik jako nikdo jiný. Jen
za ním jsme chodili, když jsme
potřebovali informace z historie.
A tak hlavně jeho zásluhou byla
vydána kniha Msgr. Aloise

Hauka, posledního německého
faráře v Horním Městě, Za slávou
horního města Hankštejna, která
byla slavnostně posvěcena na le-
tošních Hornoměstských hodech.
Na těch bohužel otec Bohumil
chyběl, přestože se na 400. výro-
čí našeho kostelíku moc těšil.
I když byl celý život velice vitál-
ní, jeho srdíčko si řeklo, že je tře-
ba zvolnit, a tak již více než rok
pobývá u rodiny ve svém rodišti,

kam se vždy toužil vrátit.
Všechny farníky z naší obce i ši-
rokého okolí velmi pozdravuje.
Myslím, že i já si mohu dovolit za
nás za všechny popřát Bohumilu
Měchurovi k významnému jubi-
leu hodně zdraví, spokojeného
odpočinku a poděkovat za to, že
jsme jej mohli poznat a těšit se
z jeho přízně. 

Foto a text: Eva Machová,
starostka Horního Města

Blíž k Bohu - s lopatou a krumpáčem
Desítka mladých lidí s lopatami,
rýči a krumpáči nastupuje v půl
deváté ráno do práce. Mají úkol
vyčistit pozemek v historickém
srdci obce a odkrýt jeho původní
podobu. Od rána do podvečera
kopou hlínu, odstraňují drny
a tuhé kořeny, vyvážejí kolečka,
čistí a srovnávají těžké kameny.
Práci jim ztěžuje déšť, chvílemi
tak prudký, že ji musí přerušit.
Za své týdenní úsilí nedostanou
zaplaceno. Nepřijeli si totiž vy-
dělat.
Obrázek, který byl během třetího
týdne v červenci k vidění na

hřbitově v Kněžpoli, ilustruje
pokračující úsilí místních obyva-
tel o zvelebení kostela sv. Jana
Křtitele. Ten prošel v posledních
dvou letech celkovou opravou
interiéru, kterou iniciovali
a z vlastních prostředků financo-
vali manželé Dobešovi z Kněž-
pole, a 16. června mohl být nově
vysvěcen. Po více než dvaceti le-
tech se do něj vrátila část původ-
ního inventáře a také pravidelné
mše.
Oprava kněžpolského kostela ale
zdaleka neskončila. Manželé
Dobešovi se aktuálně zaměřili

na úklid a úpravu přilehlého
hřbitova a získali pro svůj záměr
nečekané pomocníky - skupinu
mladých dobrovolníků z růz-
ných koutů ostravsko-opavské
diecéze. Do Kněžpole je vyslalo
diecézní středisko pro mládež ve
Staré Vsi pod Ondřejníkem
v rámci animátorského kurzu.
Druhá skupinka se pustila do
práce na faře v nedalekém
Ryžovišti.
„Naše středisko připravuje pro
mládež vzdělávací, duchovní
a současně zábavné programy,
včetně táborů. Chceme, aby mla-

dí byli blíže
Bohu a zároveň
měli náplň vol-
ného času a ne-
trávili ho na u-
lici,“ přibližuje
poslání středis-
ka Václav Ku-
čera, který sku-
pinku dobro-
volníků v Kněž-
poli vede. Jeho
svěřenci, dívky
a chlapci ve vě-
ku kolem osm-
nácti let, dojíž-
dějí do starove-
ského střediska
na dvouletý ani-
mátorský kurz.
Po jeho absol-
vování budou
moci vést po-

dobná střediska pro mládež ve
svých obcích - v Příboře, Ostra-
vě, Hukvaldech, Krnově.
„Součástí tohoto kurzu je i pra-
xe, která spočívá v nezištné po-
moci lidem. Vybíráme si často
místa v pohraničí, oblasti po vy-
sídlení. Sem jsme přijeli na po-
zvání otce Piotra z Břidličné,“
vysvětluje Václav Kučera a do-
dává: „Na místech, jako je tento
hřbitov, si člověk uvědomí, jak se
k sobě lidé chovají, jakou mají
úctu k sobě navzájem.“
Dobrovolníci přijeli s nabídkou
pomoci, za kterou nepožadují
odměnu, naopak náklady nesou
vesměs sami. Přivezli si stany
a spacáky, deštivé počasí je ale
nakonec donutilo přijmout po-
hostinství místních obyvatel.
Většinu času tráví v blízkosti
kostela. Zde probíhá společná
ranní modlitba, celodenní práce
na hřbitově, přestávky na svači-
nu a také adorace, která se koná
po celý den - jeden z dobrovol-
níků rozjímá v kostele, ostatní
pracují a po hodině se střídají.
Večer ukončí den společnou
mší.
Jejich denní rozvrh připomíná
benediktinské heslo Ora et labo-
ra, neboli Modli se a pracuj.
Dobrovolníci ale nezůstali mniš-
sky izolovaní od okolí. Středu si
vyhradili pro poznání zdejší kra-
jiny. Zúčastnili se mše v rýma-
řovském farním kostele a pak se
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V římskokatolickém kostele sv.
Jakuba Většího v Dolní Mora-
vici, který je zapsán na seznamu
kulturních památek, se v neděli
22. července konala poutní slav-
nost věnovaná patronu kostela,
sv. Jakubu Většímu, někdy uvá-
děnému jako Jakub Starší, jed-
nomu z dvanácti apoštolů. Mši
celebroval P. Mgr. Marek Žu-
kowski z malomorávecké far-
nosti a farníci, kteří se sjeli do
Dolní Moravice i ze vzdáleněj-
ších měst, Rýmařov nevyjímaje,
měli důvod k dvojnásobné ra-
dosti. Duchovní otec při mši 

udělil svátost křtu pěti dětem,
které tak rozšířily řady křesťanů
v tomto regionu.
Poutní slavnost sv. Jakuba
Většího závěrečným požehná-
ním však nekončila. Řada moto-
ristů a poutníků se těšila na po-
žehnání svých plechových mi-
láčků. Na parkovišti u fotbalové-
ho hřiště v Dolní Moravici otec
Marek pronesl krátkou modlitbu
s následným požehnáním všech
vozidel přítomných farníků.
Událo se tak na počest sv.
Kryštofa, mučedníka a jednoho
ze čtrnácti svatých pomocníků

Ježíše Krista. Svatý Kryštof je
uznávaný římskokatolickou a or-
todoxní církví a církevní svátek
má 25. července, tedy tři dny po
poutní slavnosti, v občanském
kalendáři pak 18. září. A právě
sv. Kryštof je patronem poutní-
ků, řidičů, cestujících, horských
cest a horníků. Je také patronem
leteckých záchranářů. V Česku
je volacím znakem vrtulníků le-
tecké záchranné služby kombi-
nace jména Kryštof a čísla.
Tento volací znak je používán ta-
ké v některých dalších evrop-
ských zemích - na Slovensku

Krištof, v Německu Christoph,
v Rakousku Christophotus. Sv.
Kryštof je také přímluvcem od
nenadálé smrti.
Požehnáním všech vozidel 
ukončil otec Marek Žukowski
krátkou mši pod širým nebem
slovy: „Přeji vám, abyste vždy
dojeli šťastně do svého cíle, a jak
praví náš biskup František
Lobkowitz - jezděte alespoň tak,
jak létá náš anděl strážný.“
Závěrečnou modlitbou a pože-
hnáním přítomných farníků do-
spěla poutní slavnost sv. Jakuba
k závěru. JiKo
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vydali pěšky na Rešovské vodo-
pády a odtud zpět do Kněžpole.
V Ryžovišti uspořádali promítá-
ní pro veřejnost, absolvovali vy-
cházku na turistické odpočíva-
dlo s místními občany a na so-
botní odpoledne připravili farní
den. Jako rozloučení i jako po-
děkování zdejším obyvatelům
za přijetí.

V obou obcích po nich zůstane
viditelná stopa. Prostor kněž-
polského hřbitova, který za nor-
malizace zdevastovala jakási
skupina brigádníků, nyní jiná
skupina brigádníků proměnila
k nepoznání. Místo, ještě ne-
dávno vhodné pro natáčení ho-
rorů, teď odráží své skutečné
poslání - poskytovat důstojné

odpočinutí těm, kteří tu žili před
námi a vybudovali např. kněž-
polský kostel.
Na hřbitově se bude pracovat
i nadále. Zbývá odkrýt a očistit
část hrobů, na opravu čeká ka-
menná zídka. Ještě letos by se
měla na původní místo vrátit re-
novovaná brána. „Bránu opravil
pan Michal Škriba, spolumajitel

Penzionu Kněžpole. Děkujeme
Soni Smolkové Syřinkové a také
paní Malé za ubytování dobro-
volníků. Pomáhají nám i další.
Každý, kdo má čas a energii, při-
jde a trochu pomůže,“ dodává
s úsměvem Halina Dobešová.
(Zájemci o podporu obnovy kos-
tela v Kněžpoli mohou přispět na
č. účtu: 248208569/0300.) ZN

Farníci uctili světce Jakuba a Kryštofa

V úterý 26. června měli možnost
zaměstnanci firmy Al Invest
Břidličná, a. s., zdarma zkontrolo-
vat svůj zdravotní stav. Preven-
tivní vyšetření zaměstnanců pro-
bíhalo po celé dopoledne přímo

v areálu společnosti. Na organiza-
ci akce se podílela Všeobecná
zdravotní pojišťovna.
Zaměstnanci měli možnost nechat
si vyšetřit hladinu cholesterolu,
glykémie nebo krevní tlak, každý

zaměstnanec starší 40 let obdržel
test na rakovinu tlustého střeva.
K dispozici byl také přístroj In
Body, který umožnil sledovat cel-
kový obraz zdravotního stavu.
Bylo možné zjistit hmotnost, jakou
její část tvoří svalová tkáň a jakou
tkáň tuková. Přístroj vypočítal
BMI (index tělesné hmotnosti),
PBF (index tělesného tuku), WHR
(poměr objemu boků a pasu)
a BMR (minimální kalorickou po-
třebu). Pracovníci VZP s každým
zaměstnancem individuálně kon-
zultovali výsledky testu a případně
poradili, jak by měl dál postupovat
při zlepšování svých tělesných
schopností a péče o zdraví.
Organizaci akce mělo na starosti
oddělení marketingu firmy Al
Invest Břidličná. „Zaměstnanci
celou akci hodnotili velmi pozitiv-

ně. O Den zdraví byl větší zájem,
než jsme předpokládali, a plánu-
jeme ho v budoucnosti opakovat.
Naše společnost se snaží chránit
zdraví svých zaměstnanců. Chce-
me je motivovat, aby chodili na
pravidelné preventivní prohlídky
a dbali o své zdraví,“ shrnula vý-
znam akce manažerka marketingu
Mgr. Kristina Farris.
„Zdraví každého zaměstnance má
vliv na pracovní kolektiv, díky
pravidelné péči o zdraví se může
výrazně snížit nemocnost zaměst-
nanců ve společnosti. Měřením
prošlo 79 účastníků, ne všichni
ale prošli všemi měřeními.
Celkový počet návštěvníků byl
okolo 100 za 3 hodiny,“ doplnila
Ing. Petra Oblouková z VZP.
Barbora Kupcová, marketingový
specialista, Al Invest Břidličná, a. s.

Den zdraví ve společnosti Al Invest Břidličná, a. s.

Foto: AL Invest Břidličná
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MČR juniorů a mladých jezdců ve vytrvalosti 2012
SK Pental Břidličná se již podru-
hé zúčastnil juniorského MČR,
který se letos opět konal v jiho-
moravském Mikulově, a to ve
dnech 15. - 17. června. Na loň-
ském mistrovském klání se na

trati dlouhé 80 km dvojice
Kateřina Kocourková a klisna
Annie Jump umístila na 4. místě.
V tomto roce byla délka tratě
zvýšena na 100 km. Kateřina
a Annie Jump tuto vzdálenost

absolvovaly zcela poprvé.
V sobotu 16. června v 6.30 se vy-
dalo početné pole nejlepších čes-
kých juniorů a mladých jezdců, 
usilujících o mistrovský titul,
vstříc čtyřem etapám dlouhým 
34 km, 34 km, 16 km a 16 km.
Kromě náročné trati čekalo zá-
vodníky i tropické vedro, a jelikož
se jelo pořád na ostrém slunci, ne-
byl to vůbec jednoduchý závod.
Annie Jump se svojí jezdkyní od-
startovaly volnějším tempem a to
se vyplatilo. Někteří jezdci přece-
nili síly svých koní a v následných
veterinárních kontrolách byli vy-
loučeni, ať už pro kulhání nebo
pro metabolické problémy koně.
Naše Annie Jump pokračovala
stále dál. Dvojice krátce před čtvrt
na čtyři odpoledne dorazila do cí-
le. Annie Jump úspěšně absolvo-
vala závěrečnou veterinární kon-
trolu a tím potvrdila 6. místo v ča-

se 6 hodin 33 minut a 14 sekund
s průměrnou rychlostí 15,258
km/h. Kromě Annie Jump starto-
val v Mikulově i valach Dahir
s Nikolou Juříkovou, kteří absol-
vovali závod na 45 km a dokonči-
li jej na 15. příčce.
Díky skvělým výsledkům byla
Annie Jump s Kateřinou Kocour-
kovou zařazena do české junior-
ské reprezentace a mohou repre-
zentovat ČR na mezinárodních
závodech po celém světě. Pro
start na mezinárodních závodech
chybí Annii a její jezdkyni pouze
dokončit v rychlosti pod 16
km/h závod ve Vilémově, kde se
postaví na start kratšího závodu
na 60 km. Děkujeme trenérovi
a majiteli klisny Annie Jump Ing.
Vladimíru J. Slámovi a sponzo-
rům - strojírně Stelon Velká
Štáhle a autodopravě B. Pláška. 

SK Pental Břidličná

Foto: Michaela Litovová

Čtení ze stoletých novin

Strašlivá smrt 69 poutnic v ruské stanici Morodově.
Strašlivé neštěstí a hroznější
proto, že si vyžádalo tak ohrom-
ný počet obětí? V přehrozných
plamenech bez pomoci bezradně
zhynulo 69 lidských životů. Toť
přehrozné, ale jako strašlivou
smrtí, a to ne katastrofou, která
povstala pohromou živelní, ne-
jsou to oběti vyssavačské práce,
nejsou to oběti přehrozné náho-
dy, ale přímo bestiálního zne-
hodnocování lidských mas od
ruskou uniformou vyzdobených
železničních strážců, úředníků
a přednosty stanice.
Co si takový všemohoucí - dle
své přepjaté představy - unifor-

movaný malý tyran na Rusi
o sobě myslí, a kterak na vůkol-
ní svět pohlíží, napsalo se již
mnoho a ještě více by se dalo. Je
to bestiální nadutost lidí po vět-
šině s ptačími mozečky, kteří
místa svého dosáhli největším
dílem jako protekční děti, neb
jako potomek degenerujícího
nějakého hodnostářského rodu,
jichž některý prapraděd s báťuš-
kou někde se setkal a od té doby
má celý rod patent na bezměr-
nou nafoukanost a bídáctví vůči
svému okolí a svým bližním,
jimž má býti sluhou a ne nadu-
tým ovladatelem knuty. Vždyť

žije a tyje z peněz lidu!
To již není furiantství, to není
jen nafoukanost, to je bezměrné
znehodnocení lidských duší,
když si takový přednosta či sta-
niční úředníček dovolí veliti,
aby lidé, ženy, poutnice byly na
noc nacpány do prasečích dře-
věných šupen! Ani k věci nemů-
žeme přistoupiti pro rozhořčení,
které musí ovládnouti každého,
kdo jen po lidsku cítí, jakého
znehodnocení si dovolí takový
ruský zuniformovaný tyran, tře-
ba i na polo negramotný.
Prostě povíme: Do stanice
Morodova v Rusku v pátek, 
12. července, večer dostavilo se
ženské procesí. Protože do če-
kárny všechny poutnice se neve-
šly, a nejbližší vlak prý mohl bý-
ti teprve ze stanice ráno vypra-
ven, nacpány poutnice do dvou
vagonů a do dřevěné šupny, kte-
rá sloužila k dovozu vepřového
dobytka. V této dřevěné barabiz-
ně o půl noci, jak zajisté velice
spolehlivá úřední zpráva ozna-
muje, z neznámé do té doby pří-
činy, vznikl oheň, a dříve než
mohla býti poskytnuta pomoc,
byla tato prasečí bouda v pla-
menech, a v nich strašlivou smr-
tí bezradně, bez pomoci, v nej-
hroznějších mukách zahynuly
všechny; od šupny chytily blízko
stojící dva vagony, také ty zho-
řely a v nich lidská těla poutnic.

Jen něco málo podařilo se za-
chrániti.
Poutnice byly ovšem venkovan-
ky, ženy mužíků a rolníků, 
a vůči těm na svaté Rusi může si
každé, v uniformě vězící lidské
zvíře vše dovoliti. Tedy o půl no-
ci, dříve než mohla přijíti po-
moc, byla prasečí bouda v pla-
menech, ale ani pak nepřišla po-
moc tak rychlá, aby 69 selek ne-
zahynulo! - Tážeme se, kde byla
noční hlídka stanice? Kde byla
požární pohotovost? Proč nebyly
vagony od hořící kůlny odstra-
něny? Vuďka zde hrála as hlavní
úlohu a světoznámý ruský šlend-
rián, který prohrál rusko-japon-
skou válku, ale který bude pod 
ochranou a svatozáří ruské knuty
bujeti dál. Když sejdou se studu-
jící třeba k přátelské schůzce,
jsou jinoši i dívky zjímáni - bí-
dáky žalářníky - mučeni - ale
když ruský zuniformovaný laj-
dák velí duše zbožné, které ve
svatém zanícení a v té převeliké
důvěře k posvátné ikoně, jsou 
odevzdané do vůle Boha, zcela
ušlé, utrmácené, nacpe do kůlen
pro vepře, a když druhý ruský
lajdák nejen nedbá, ale dokonce
ani zdání nemá, aby konal svou
strážní povinnost, a když ruská
lajdácká stráž bezpečnosti nechá
shořeti 69 lidí, umříti 69 životů
duší nevinných - tu jistě bude ten
pověstný ruský biřic spáti.
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Hledají dobrovolně smrt!
Dnes, kdy minula doba nábožen-
ského mučednictví, leda že by se
někdo rozeběhl honem až k moři
a dal se rychle zavésti do Tichého
oceánu a zde vyklopiti na nějaký
ostrov, jehož domorodí obyvatelé
pochutnávají si na lidském mase
- a chtěl těmto labužníkům něja-
kou svou víru kázati, začež by
ani tak ne, ale dle toho, jakou
chuť by vzbudil uváženého po-
sluchačstva - stal by se své idee
mučedníkem, ale jinak dnes
v tom směru mučedníků není.
Za to však kdo má peníze a kuráž

a chce, aby celý svět o něm zvě-
děl, koupí si nějaký ten aspoň
jednoplošník a vyletí si, umí-li
to, a neumí-li dříve než se tomu
naučí, jistě se zabije. Když tako-
vý starý parola jako Zeppelin již
nic s jiným, nežli se smůlou se
nesetká, vždyť stále jeden z těch
jeho převelikých měchýřů - takto
je zove „vzducholoděmi“ - puká
mu po druhém, ať nikdo se nedi-
ví, že nemáme chuti vyletěti kou-
sek nahoru, spadnouti dolů a zde
se rozplácnouti jako teď právě,
v letní době, zralá hnilička.

Tomu Zeppelinovi - jak na na-
šem obrazu viděti - pukl v Düs-
seldorfu balon, takto vzducholoď
„Schwaben“. Tak nás to lechtá,
musíme to říci, myslíme, jest-li
Zeppelin ty „Schwaben“ nepře-
cpal německou nadutostí, a pro-
to-li ho chudáka ta nehoda ne-
potkala. Něco jiného je, když
musíme vážně oznámiti, že také
známý aviatik Benno König se
zabil a rovněž tak nešťastným
byl Melvin Bauimann.
Za to ale pochvalujeme ruskou
kněžnu Čakovskou, že je-li tak

hezká, jak náš obrázek dosvěd-
čuje, ukazuje se ve vyšších sfé-
rách světu. Čest jí to dělá, co jed-
na část ruské šlechty, potomci
těch všemohoucích podagristů,
drží se zuby nehty knuty - druhá
část studuje, pěstuje literaturu,
umění, moderní vědy a vynále-
zy; kněžna Čakovská patří k této
druhé sortě, kterou si naprosto
vážíme, ba radost máme, že rus-
ká žena, ruská šlechtična tak vy-
soko nad sibiřskou úroveň svého
okolí se vznáší. Spasibo!
Tím jsme s aviatikou hotovi.

Luxusní silnice v Alpách.
Na říšské radě zle se čepejří po-
slancové země Alpské pro vodní
dráhy v Čechách. O těchto vod-
ních drahách v Čechách časem
promluvíme, zatím jen připomí-
náme, že chce-li stát míti ve zla-
tém pruhu země České pozemky
prvé třídy, aby jim mohl nejvyšší
daň předepsati, nesmí si z nich
nechati Labem odnésti úrodnou
prsť do Němec a zanésti ta pole
štěrkem. Proto jen ve svém pro-
spěchu jednal by stát, kdyby se
staral o regulaci. O Čechy mu ne-
jde, ty by nechala vláda nejraději

Labem vytopiti jako koťata. Ale
to jest nám divné, kde se v po-
slancích za země Alpské béře to-
lik smělosti, aby protestovali pro-
ti vodním drahám v Čechách,
předně, když nebudou zřízeny za
jejich peníze, za druhé, když již
sta milionů pohltily jejich dráhy,
a za třetí, když po jejich kopcích
vlekou se nákladné a námi zapla-
cené luxusní serpentinové silnice,
které neslouží ani hospodářství,
ani průmyslu, ale prostě luxusu
a vyražení těch, kteří si mohou
zaopatřiti nějaký automobil.

Dr. Jiří Guth a Hry Olympické ve Štokholmě.
Nynější starosta „Svatoboru“,
spolku pro podporu českých spi-
sovatelů, jest zároveň jako na-
dšený cestovatel a milovník

sportu a předsedou Č. O. V. (...)
Tentokráte přinášíme podobiznu
jeho jako vůdce českých borců
na hry Olympijské, které se od-
bývaly v prvé polovici měsíce
července ve Štokholmě.
Výprava naše rozloučila se se
svými přáteli v Praze, stavila se
v Berlíně. Ve Štokholmu byla
výprava Čechů přátelsky přijata.
O naši výpravu starali se neú-
navně a s roztomilou pozorností
tajemník rakouského velvysla-
nectví hrabě Hanuš Kolovrat
a „náš český konsul“ pan Rosín.
Hrabě Kolovrat pořádal časté
výlety se svým motorovým člu-
nem, ku kterým zval po částech
účastníky české výpravy, pan
Rosín několikráte pozval po sku-

pinách české borce k návštěvě
své vily, na krásném ostrůvku za
Saltsjöbadenem ležící, oba páno-
vé pak se předstihovali v pořádá-

ní hostin a večírků. Po této strán-
ce sotva která jiná výprava mo-
hla se pochlubiti tak pozornými
a roztomilými hostiteli.
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Akce hradu Sovince

Moravskoslezský kraj informuje

Program kulturních akcí
Výstava

2. 6. - 30. 9. 2012 Sochy Vladimíra Preclíka (1929-2008)
- celosezónní výstava moderního umění

Víkendové akce
4. - 5. 8. 2012 Past na medvěda - lesnické a sokolnické slavnosti
11. - 12. 8.2012 Na příkaz krále - gotický rytířský turnaj 

v seku meče
18. - 19. 8. 2012 Hodokvas rytíře Kobylky - tradiční řemeslný 

jarmark
25. - 26. 8. 2012 Švédové na Sovinci - vystoupení skupin 

historického šermu

Zajímavost z přírody

Poštolky vylétly z hnízda
Čtenářům Rýmařovského horizontu, kteří s námi v předchozích vydá-
ních RH 11/2012 a 12/2012 sledovali život poštolčí rodinky, přinášíme
radostnou zprávu. Všechny mladé poštolky úspěšně vylétly z hnízda.
Připomeňme si, jak hnízdění probíhalo.
Hnízdo si poštolky vybudovaly 27. dubna na parapetu panelového domu
v hliněném květináči o průměru 20 cm, kde byla vysazena semínka slu-
nečnice, a 6. května se v něm objevilo první poštolčí vejce. Každé dva
dny přibylo v hnízdě další vajíčko a poštolčí rodinka se starala o to, aby
šest malých poštolek přišlo na svět v pořádku. První z ptáčat se vylíhlo
v pátek 8. června odpoledne a zanedlouho po něm přišla na svět další čty-
ři mláďata, poslední páté se vylíhlo v pondělí 11. června ráno. Šesté va-
jíčko se samici poštolky podařilo vystrnadit z hnízda - náš dopisovatel se
od ornitologa dozvěděl, že těmto vajíčkům se říká ,,planá“.
Pět narozených poštolek během krátké doby jejich matka osušila.
Zdobilo je jemné, bílé ochmýření. Z pozorování bylo patrno, že je-li sa-
mice mimo hnízdo, přiletí sameček, který ale nesedí v hnízdě, nýbrž
u něj stojí na stráži a čeká na návrat samičky. Mláďata krmila jen matka.
V potravě převažovali malí hlodavci, které poštolka zbavila srsti.
Na poštolčí rodinku se přijel podívat také ornitolog z Olomouce, který
sám vychoval několik dravců. První mládě se pokusilo o svůj premiéro-
vý let 8. července, tedy přesně za měsíc po vylíhnutí. To se však ukáza-
lo jako špatná volba, a tak bylo odchyceno a vráceno k ostatním. Ovšem
hned příští večer úspěšně odlétlo první a následující den všechna ostatní
poštolčata.
I dnes je možné pozorovat „naše“ poštolky v okolí domu a ještě před ně-
kolika dny přilétaly dvě z pěti mladých poštolek přenocovat na parapet
našeho dopisovatele.
Seriál o hnízdění poštolčí rodinky končí. Redakce děkuje svému exter-
nímu spolupracovníku Miroslavu Škodovi za poskytnuté informace a je-
ho přítelkyni Adéle Toškové za zajímavé fotografie. JiKo

Proces transformace zaznamenal v tûchto dnech
dal‰í v˘znamn˘ úspûch, kdyÏ v˘bûrová komise dala
doporuãení k finanãní podpofie projektÛ Morav-
skoslezského kraje z Integrovaného operaãního
programu v celkovém finanãním objemu 88 mil. Kã.
Jedná se mimo jiné o projekt s názvem „1. etapa
transformace zámku Jindfiichov ve Slezsku“.
V rámci tohoto projektu budou realizovány tři
investiční akce: bude vystavěn objekt chráně-
ného bydlení pro 12 osob v Osoblaze, dojde
k rekonstrukci budovy na Revoluční ulici
v Rýmařově pro chráněné bydlení s kapa-
citou 15 osob a výstavbě objektu ve Vrbně
pod Pradědem, kde bude poskytována sociál-
ní služba domova pro osoby se zdravotním

postižením s plánovanou kapacitou 18 osob.
V současné době se připravují další tři projek-
ty, které mají být předloženy do tohoto ope-
račního programu do konce letošního roku. 
„Transformační proces a s ním související
zvyšování kvality poskytovaných sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji nelze reali-
zovat bez zajištění dostatečných peněžních
prostředků a finanční zdroje z evropských fon-
dů významných způsobem posouvají realizaci
tohoto procesu v našem kraji,“ upřesnil ná-
městek hejtmana pro sociální věci Svatomír
Recman.

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí, odbor
kancelář hejtmana kraje

Kraj podpoří projekt chráněných bytů v Rýmařově
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Sport

Josef Kincl ml. se stal mistrem České republiky
Vynikajícího úspûchu dosáhl v Martini-
cích (okres Pfiíbram) Josef Kincl ml.
reprezentující jezdeckou stáj ve
Skalách u R˘mafiova. Na právû skonãe-

ném mistrovství republiky v parkuro-
vém skákání (13. - 15. 7.) vybojoval se
sv˘m konûm Cascar po perfektních v˘-
konech 1. místo a stal se mistrem

âeské republiky pro rok 2012.
Na nejvyšším stupni obtížnosti
T (150 cm) se utkali v třídenním
klání muži a jedna žena. Do ne-
dělní závěrečné části nastupova-
li po dvou kolech dva jezdci bez
trestných bodů, a to Josef Kincl
mladší s Cascarem a Rudolf
Fiala s koněm Casini’s Son-T.
Josef Kincl nastoupil do parkuru
jako předposlední a výbornou
jízdou, při které běhal mráz po
zádech, dokončil jen s jednou
chybou, kdy shodili poslední
skok. Měl tak po třech kolech 
4 trestné body a ujal se vedení
v soutěži. Jediný, kdo jej mohl
ještě o vítězství připravit, byl po-
slední startující Rudolf Fiala
s koněm Casini’s Son-T. Ten

však udělal dvě chyby a obdržel
8 trestných bodů. Josef Kincl ml.
tedy získal zlatou medaili.
Tímto výsledkem zúročili jezdec
se svým koněm mnohaletou píli
a vůli, kterou vkládali do spor-
tovní přípravy. Mistrovský titul
je o to cennější, že se jej podaři-
lo vyhrát s koněm, kterého si
Josef Kincl ml. sám připravuje
od začátku sportovní kariéry. Je
vidět, že i v malé obci Skály
u Rýmařova umí připravit šam-
pióny pro vrcholné akce nejen
v České republice. Josef Kincl
ml. a Cascar úspěšně reprezentu-
jí Českou republiku na mnoha
mezinárodních závodech i v rám-
ci světového poháru. 

Text a foto: Jaroslav Kincl

A pak že 13 je nešťastné číslo!
Krásných 10 dnů strávilo 24
zdatných žena a dva odvážní
muži, příznivci kalanetiky a ak-
tivní dovolené, od 8. června
2012 v italském Paestu, které le-
ží 90 km jižně od Neapole.
Podařilo se pro ně připravit 
opravdu pestrý mix cvičení, vý-
letů i doprovodných programů.
Útulný hotel Bonita nás vlídně
přivítal v brzkých ranních hodi-
nách a šéf recepce Tonino udělal
vše pro to, abychom byli ubyto-
vaní co nejdříve. Rychle jsme
vybalili, zaběhli na pláž a už byl
připraven uvítací drink - pizza,
sangria, olivy, zelenina, ovocná
šťáva, minerálka, koláčky, bá-
bovka. Vlídná péče paní
Rozarie, šéfky kuchyně, neznala
mezí po celou dobu pobytu.
Ještě na žádné dovolené jsme ne-

ochutnali tolik krajových specia-
lit, místních sladkostí, zeleniny
a ovoce. Bonusem byl číšník
Vincenzo, zvaný Enzo, který byl
ochotný nám snést i modré z ne-
be. Stejně tak delegátka Renata,
která pro nás připravila pestrou
nabídku výletů, kterou jsme ma-
ximálně vyčerpali.
Z pestrého cvičení si vybrali
všichni - večerní kalanetika pod
mým vedením byla doplněná
strečinkem s Lídou Ondrašíko-
vu, tedy velmi příjemné protaže-
ní. Rána patřila Ivě Dvorské
a Janě Bohušové, jejichž medi-
tační cvičení s jógou, velmi půso-
bivé a emoční, nadchlo všechny.
V pondělí večer jsme se věnova-
li historii a cestou do malebného
Agropoli se zastavili v historické
části Paesta, kde se nacházejí po-

zůstatky chrámů zasvěcených
Héře, Apollónovi a Athéně. Tyto
památky jsou od roku 1998 za-
psány do seznamu UNESCO.
Další výlet jsme pojali jako pru-
hovanou plavbu. Autokar nás
dopravil do 90 km jižně vzdále-
né Cameroty. Moře bylo mírně
rozbouřené, ale naše odhodlání
poznat zákoutí a jeskyně maleb-
ného pobřeží bylo větší než oba-
vy z mořské nemoci. A tak jsme
zhlédli jeskyni Milenců, Půlmě-
síce, Býka, Bílou pláž a vykou-
pali se v Zátoce pirátů.
Hned následující den jsme se vy-
pravili za hlavním cílem letošní
dovolené - na Vesuv a do
Pompejí. Jako první návštěvníci
jsme v 9 hod vyrazili od brány
pod vrcholem ke kráteru. Z výšky
téměř 1300 m n. m. se nám v dál-

ce ztrácela Neapol a Pom-
peje, pod mraky zůstal ost-
rov Capri. Kráter Vesuvu
na nás vydechl ranní čou-
díky a zavoněla síra.
V pravé poledne jsme se
přesunuli do Pompejí a do
města vstoupili hlavní bra-
nou Porta Marina. Pokra-
čovali jsme centrálním fó-
rem, přes vyhlášený ne-
věstinec, kasárna gladiáto-
rů, Velké a Malé divadlo
a prohlédli si například
prádelnu a úpravnu vlny.
Prohlídku jsme zakončili
v amfiteátru a závěrem
ještě nahlédli na hřiště
gladiátorů.
Předposlední den jsme vy-

razili na buvolí farmu v blízkos-
ti Paesta. Je to největší bio farma
svého druhu v Itálii s 500 kusy
dobytka. Jejími produkty jsou
především mozzarela, jogurty,
pudinky, zmrzlina a výrobky
z kůže - kabelky, opasky, brašny.
Uchvátilo nás prostředí farmy
i metody chovu. Nemohli jsme
se odtrhnout od výroby mozza-
rely. Její čerstvá chuť je mimo-
řádná.
Večery jsme si po výletech a cvi-
čení zpestřili zábavou a tancem.
Mimo hotelových diskoték, na
nichž jsme se seznámili s ital-
skou partou skvěle tančících se-
niorů, se nás jeden večer několik
vypravilo na koncert skupiny
Peppeho Cirilla a krásné taneč-
nice a zpěvačky Valentiny.
Nejvydařenější však byl tematic-
ký večer „Přijel cirkus“. Pro-
gram byl koncipován jako kon-
kurz na místo cirkusového uměl-
ce, a tak se o místo ucházeli pro-
vazochodkyně, krotitel s tygrem,
hadí žena s anakondou, břišní ta-
nečnice, žongléři, baletky, věd-
ma, řada klaunů a kejklířů se
svými čísly.
Po náročných dnech nám vůbec
nevadilo, že byl náš odjezd odlo-
žen až na půlnoc a konečně jsme
mohli lenošit u moře.
Byla to 13. vydařená dovolená
s rýmařovskou kalanetikou. A za
to, že byla nejlepší ze všech, mo-
hou všichni její účastníci. Všem
děkuji. Irena Ondrašíková,

cvičitelka kalanetiky při
TJ Jiskra Rýmařov

Foto: archiv TJ Jiskra Rýmařov
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Handicapovaní kuželkáři opět na výsluní
Naši handicapovaní kuželkáři se zúčastni-
li ve dnech 22. a 23. června ve městě
Rybníku třetího letošního turnaje započí-
távaného do Českého poháru 2012. Do
tamní kuželkářské haly se sjelo celkem 
43 hráčů z celé České republiky. Jak si rý-
mařovští hráči vedli v jednotlivých kate-
goriích, napovídají níže uvedené výsled-
ky.
Karel Forcek a Miroslav Grebenár změni-
li klubové barvy a společně s Ivo
Mrhalem a Petrem Švédíkem přestoupili
z TJ Jiskra Rýmařov pod Kovohutě
Břidličná. Z tabulky je rovněž patrné, že
Jiří Polášek z TJ Jiskra Rýmařov nejenže
získal stříbro ve své kategorii LP1, ale po-

sílil také svou pozici a drží si prozatím pr-
venství v průběžném bodování seriálu
Českého poháru 2012. Zdeněk Dočkálek
už zřejmě nikoho nepřekvapí rolí kužel-
kářského lídra v kategorii těžce postiže-
ných, výsledek 511 shozených kolků
v rybnické kuželkářské hale a náskok 
110 bodů před druhým Illíkem z Opavy
svědčí o jeho naprosté suverenitě. Výborně
si také vedli stříbrný Jan Šmerda a bronzo-
vý Karel Forcek v kategorii LP2 nebo bron-
zový Miroslav Grebenár v kategorii TP.
V pořadí čtvrtý díl seriálu Českého pohá-
ru 2012 odehrají tělesně postižení kužel-
káři v Břidličné ve dnech 27. a 28. čer-
vence. JiKo

Výsledky turnaje v Rybníku:

Kategorie LP1:
1. Petr Kumstát - ČKD Blansko (419)
2. Jiří Polášek - Jiskra Rýmařov (383)
3. Martin Vejda - Sokol Rybník (377)

Kategorie LP2:
1. Jaroslav Brázda - Ostrava (423)
2. Jan Šmerda - Jiskra Rýmařov (419)
3. Karel Forcek - Kovohutě Břidličná (409)

Kategorie TP:
1. Zdeněk Dočkálek - Jiskra Rýmařov (511)
2. Oldřich Illík - Opava (401)
3. Miroslav Grebenár - Kovohutě Břidličná (376)

Autokrosaři odjeli třetí díl seriálu

Divize D1:
1. Zdeněk Vilímek

- Škoda Felicia
2. František Zachara 

- Daihatsu
3. Jan Pavčo 

- Škoda Favorit

Divize D3 - ženy:
1. Jana Horáčková - Ford
2. Hana Skoumalová 

- Mazda
3. Martina Vilímková 

- Škoda Felicia

Divize D2:
1. Miroslav Šuba - Ford
2. Jiří Rotter - Ford
3. Pavel Skoumal -
Mazda

Divize D4
- motočtyřkolky naděje:
1. Jan Jiří Žák
2. Petr Hrabal
3. Filip Horáček

KOOPERATIVA POJI·ËOVNA a.s.,
Vienna Insurance Group

pro Vás otevfiela nové obchodní zastoupení

Husova 228/3, R¯MA¤OV
Otevfieno:

pondûlí a ãtvrtek 8.30 - 12.00 a 12.30 - 16.30

Kontakt: Ing. Lucie Navrátilová
+420 724 488 207

lucie.navratilova@kooperativa.cz

V sobotu 23. června se jel třetí závod auto-hobby-cros-
su letošní sezóny pod názvem Hyundai cup Rýmařov.
K závodu se přihlásilo celkem osmnáct závodníků.

Výsledky jednotlivých divizí:

V případě červencového závodu dochází ke změně
data konání. Namísto původně plánovaného termínu
21. července se tento závod přesouvá na 28. červen-
ce 2012.
Manažer závodů Jan Dohnal děkuje všem věrným
příznivcům a divákům za návštěvu. Jakékoliv infor-
mace ohledně sobotního závodu (28. 7. 2012) či další
organizační pokyny najdou zájemci na webové stránce
http://auto-hobby-cross-rymarov.blog.cz nebo mohou
volat na telefonní číslo 605 075 606. Jan Dohnal

Fota: Miroslav Škoda
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I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Krámek Etina

Nemáte rádi nudu? Jste kreativní?

Pak jsem tu pro vás

Nabízím:

- materiál na: malování hedvábí, decoupa-

ge, korálkování, výrobu mýdel, pedig, sí-

totisk, pletení, plstění, malování textilu,

origami, quilling, malování porcelánu, vý-

robu svící, vyšívání, keramiku;

- galanterku

- zboží ručně vyrobené a další...

Otevřeno od 9. července 2012

Po - Pá  9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

So  9.00 - 11.30

V prodejně Textil

- oděvy paní Vepřekové

na Husově ulici č. 8 v Rýmařově

V srpnu vyjde Rýmařovský horizont jako měsíčník. Uzávěrka je 16. 8.
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