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Trojice rýmařovských horolezců vystoupala na Mont Blanc
Na konci srpna se trojice horolezců z oddí-
lu Horal Rýmařov vydala do Alp s cílem
vystoupit na několik vrcholů včetně nejvyš-
šího - Mont Blancu. Nebyli první rýmařov-
skou výpravou, která se ocitla na špici
Evropy, o výstupu šestice místních borců
kolem Ivana Soviše a Pavla Koláře náš čtr-

náctideník informoval už v roce 2004.
Horolezci, kteří se do Alp vydali letos, však
tvoří skupinku poněkud rozmanitější.
S drobnou blondýnkou Evou Broučkovou,
energickým pětašedesátníkem Josefem
Czedronem a zapáleným horolezcem To-
mášem Nesetem jsme se k rozhovoru setka-

li ve Středisku volného času, při jedné z je-
jich tréninkových hodin na horolezecké stě-
ně. Do Alp se vydali společně, na vrchol
nejvyšší hory Evropy ale stoupali dvěma
cestami, které svým způsobem prezentují
i jejich přístup k horolezectví.

rozhovor
Jak dlouho se horolezectví vě-
nujete?
J. C. Dlouho, ale původně to ne-
byl záměr. Pocházím z Olomou-
ce a už od třiadvaceti let jsem
byl členem odboru vysokohor-
ské turistiky Lokomotivy Olo-
mouc. A protože jsme turistiku
chtěli dělat na vyšší úrovni, za-
čali jsme lézt. Jezdili jsme na
Rabštejn a Malý Rabštejn. Po-
tom jsem pracovně přišel do Rý-
mařova, seznámil se s Honzou
Strnadelem, Tondou Gromusem,
Honzou Melšou, Milanem Sla-
měníkem a párkrát jsme se spolu
setkali na Rabštejně. Pak přišla
rodina, děti a já jsem se dobro-
volně lezení vzdal. Věnoval
jsem se volejbalu, stál jsem

u zrodu volejbalového oddílu,
dělal jsem rozhodčího, trenéra
a funkcionáře. Když jsem pak
s aktivním volejbalem skončil,
chtěl jsem se k horolezectví vrá-
tit. Udělal jsem si kurz horské
průvodcovské činnosti, kurz in-
struktora skalního lezení a lezení
na umělých stěnách. Poslední
čtyři roky jezdím s mladou par-
tou lézt na cvičných skalách a na
vysokohorskou turistiku do Alp,
Dolomitů a Vysokých Tater.
T. N. Já se věnuju horolezectví
šest let. Myslím, že mojí silnou
stránkou je univerzálnost. To
znamená lezení v létě i v zimě,
na skalkách i horách. Mám za
sebou tři zimní a tři letní sezóny
v Tatrách, lezení ledů v Rakous-

ku, mixové lezení v Jeseníkách
a teď aktuálně letní vícedélkové
lezení v Höllentalu v Rakousku.
Kterou trasou jste vystoupili na
Mont Blanc?
J. C. Šel jsem spolu s Evou
Broučkovou normální trasou,
kterou chodí stovky turistů.
Vyjeli jsme ozubnicovým vláč-
kem na Le Nid d’Aigle a odtam-
tud jsme šli pěšky na chatu Tete
Rousse. Ještě ten den jsme odtud
vyšli na starou chatu Gouter, kde
jsme přenocovali pod širákem.
Na Mont Blanc jsme vystoupili
druhý den, 29. srpna o půl dva-
nácté.
T. N. V rámci naší výpravy se
samovolně vytvořila skupinka
horolezců. Vůdčí postavou se

stal padesátiletý slovenský horo-
lezec Marian Plessel, který přijel
s cílem vylézt na Mont Blanc ji-
nou trasou než normálkou a dou-
fal, že k sobě najde spolulezce.
Ve skupince nás bylo šest, šli
jsme jiný aklimatizační výstup
než ostatní, o něco málo nároč-
nější. Po něm se čtyři z nás roz-
hodli jít na Mont Blanc cestou
„Přes tři vrcholy“. Vede z Aigu-
ille du Midi do sedla Col du
Midi ve výšce zhruba 3500 m,
přes Mont Blanc du Tacul
a Mont Maudit na Mont Blanc.
Tato cesta je hodnocena jako ho-
rolezecká z důvodu dvou délek
dvojkového lezení. Technicky
není náročná, ale lezecké pasáže
se nacházejí ve výšce nad 4000 m,

Pohled na Grandes Jorasses zpod Aiquille du Midi Výstup na Mont Blanc du Tacul s výhledem na Aiquille du Midi

Příprava nouzového noclehu v sedle Brenva pod vrcholem Mont Blancu

Tomáš Neset na vrcholu Mont Blancu
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a tak se člověk trošku zadýchá.
Na Mont Blanc jsme dorazili, po
nouzově strávené noci v sed-
le Brenva ve výšce 4303 m, 
29. srpna v deset dopoledne.
Zpátky už jsme sestupovali nor-
mální trasou jako všichni ostatní.
Jaké jste měli podmínky?
J. C. Podmínky byly skvělé
a věřím tomu, že kdyby nebyly
skvělé, tak bychom tam nevylez-
li. Jsou dvě skupiny turistů - jed-
na tvrdí, že Mont Blanc je cho-
ďák, který zvládne každý, druhá
v tom vidí dobrodružství, velké
převýšení, padající kameny atd.
Pravda je někde uprostřed. Když
máte ideální podmínky, není ml-
ha, nesněží, sníh přes noc při-
mrzne, tak se to dá. My jsme mě-
li na Mont Blancu dobré počasí.
Nevyšlo nám na začátku zájez-
du, kdy jsme plánovali vylézt na
Matterhorn cestou přes Lionský
hřeben. Ten jsme museli vzdát.
Proto jsme v rámci aklimatizace
zvolili výstup na čtyřtisícový
Breithorn.
Co může člověka při výstupu na
Mont Blanc překvapit?
J. C. Pokud není člověk připra-
ven na cokoliv mimořádného,
tak je přinejlepším nezodpověd-
ný, že vůbec nahoru lezl. Tako-
vých lidí je spousta. Jsou sběra-
telé, kteří musí lézt na Mont
Blanc, protože je to nejvyšší 
vrchol Evropy. A pokud nejsou
připravení na to, že se může
změnit počasí, že můžou spad-
nout do trhliny nebo dostat výš-
kovou nemoc, pak je to jejich
nezodpovědnost. Mont Blanc je
vysoký kopec, převýšení je vel-
ké, jenom mezi Gouterem, po-
sledním místem, kde se spí, a vr-
cholem je výškový rozdíl tisíc
metrů. Chyba je taky podcenit
výstroj.
Letos v létě se měly na Mont
Blancu pohybovat policejní
hlídky kontrolující vybavení tu-

ristů. Setkali jste se s nimi?
J. C. Ne, ale slyšeli jsme, že
u bivakovací chaty Vallot, kde se
nesmí spát, našli turisty a ti pak
měli problémy.
Co podle vás lidi na vrcholy vy-
sokých hor láká? Co je motivu-
je?
J. C. Slavného horolezce G. L.
Malloryho se ptali, proč leze na
vysoké hory. A on řekl: „Protože
existují.“ Myslím si, že to je do-
cela výstižné. Ale jsou i jiné mo-
tivace. Když Herbert Tichy lezl
v roce 1954 na Čho Oju, šel jen
se Seppem Jöchlerem a Pasan-
gem Dawa Lamou. Nahoře jim
došly potraviny, a tak Pasang
Dawa vykonal hrdinský kousek.
Během pár dnů seběhl z tábora
do nejbližší vesnice, nabral po-
traviny a zase vystoupal nahoru.
Pasang byl chudý, chtěl se ože-
nit, ale jeho budoucí tchán mu ře-
kl, že mu dceru dá, jen když na
ten kopec vyleze. On tam tedy
vylezl a oženil se. To je taky dob-

rá motivace, ne? Ostatně, kvůli
přízni žen děláme i horší věci.
Stoupat na vrcholy, to je dneska
z čistě horolezeckého hlediska
passé. Velká část už byla dosaže-
na, mnoho jich bylo „pokořeno“
nebo „dobyto“. Pro nás (a teď

doufám mluvím i za své přátele)
jsou důležitější samotné cesty,
výstupy. Pro mě byl Mont Blanc
i zkouška. Chtěl jsem si ověřit,
co se mnou udělá velká výška.
Teď už budu v takových kopcích
o něco klidnější.
Musím ale dodat, že výstup jsem
absolvoval s Evou Broučkovou

a na rozdíl od pseudoproblému,
zda byl na Everestu první Hillary
nebo Tenzing, prohlašuji, že vr-
cholu dosáhla jako první tato
„drobná blondýnka“. V posled-
ních délkách jsem už nemohl
a pustil jsem ji před sebe. A ta

ženská měla dost sil, aby mě tam
vytáhla. Mont Blanc nám byl na-
kloněn a výstup nám dovolil.
T. N. Vrcholy se opravdu nedo-
bývají, ani nepokořují. Vrchol,
když chce, tak tě k sobě pustí,
a když je v dobrém rozmaru, tak
tě pustí i zpátky. Lezení, a zvláš-
tě v horách, je o respektu a velké
pokoře, vždycky si nepřejeme
ani tak stát na vrcholu jako vrátit
se z něj.
Jaké další horolezecké plány
máte?
T. N. S kolegou Czedronem má-
me už každý trošku jiné plány
a sny, mým dlouhodobým je vy-
lézt jednu z velkých alpských se-
verních stěn Eigeru, Grandes
Jorasses nebo Matterhornu.
Severní stěna je na rozdíl od 
ostatních ve stínu, skála je více
rozlámaná. Cesta co do obtíž-
nosti stejně hodnocená je v se-
verce subjektivně těžší.
J. C. V mém věku je plánování
něco jako věštění z jater nebo
kávové sedliny. Budu vděčný za
každý vysoký kopec, a kdyby se
podařil Stüdlgrat, Hintergrat,
Biancograt a třeba ten Liongrat,
který nás letos odmítl, vůbec se
nebudu zlobit.
Děkuji za rozhovor. ZN

Italské městečko Cervinie a pohled na Velký Matterhorn

Vrcholové foto z Mont Blancu Fota: E. Broučková Nekonečný sestup z Mont Blancu

Na vrcholu Mont Blancu s pohledem na cestu, kterou horolezci šli
Fota: T. Neset
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Jsem emancipovaný muž, a tak se z času na čas věnuji těm domá-
cím pracím, které jsou v klasické patriarchálně uspořádané společ-
nosti doménou žen. Ano, přiznávám, že se (zpravidla tehdy, když už
není zbytí) pouštím do úklidu, praní, žehlení, pečení a vaření. A že
jde o práce šedivé, monotónní, namnoze nudné až hrůza, to si my,
kdo je důvěrně známe, nemusíme vysvětlovat. Zabírají mnoho ča-
su, vinou kletby zákona entropie se musí až příliš často opakovat,
aniž by jejich výsledek byl delší dobu patrný. Věru naše mužské
plémě dluží mnoho těm ženám, které na sobě nesou jejich tíhu (ale
o tom až někdy příště)!
Protože jsem však také muž zahálčivý a zahálka, jak známo, je mat-
ka pokroku, snažím se ulehčit si námahu spjatou s výkonem těchto
prací, a to hlavně v oblasti kuchyně, kde se vyskytuji nejčastěji.
Časem se tak ze mě stal nadšený sběratel různých technických po-
můcek, jak říkáme my postižení humanitním vzděláním - udělátek,
která mají za úkol ulehčit svému majiteli vykonávání některého
nudného, leč nezbytného úkonu či přiblížit výsledek jeho snažení
profesionální dokonalosti. Zdrojem inspirace pro jejich nákup se mi
začasté stávají televizní reklamy. Nedávno jsem v jedné z nich za-
hlédl skvělou pomůcku pro vaření vajíček ve vodní lázni - na měk-
ko, na hniličku, na tvrdo, a zřejmě i na jídlo. Opravdu nelze odolat,
když vás z obrazovky přesvědčují šikovné mamky, jimž zcela jistě
věříte, že tráví několik hodin denně za plotnou, nebo naopak neši-
kovní taťkové, že vařit vejce ve skořápce je zpozdilost, málem dilu-
viální zhůvěřilost. Že jedině s jimi propagovaným výrobkem nebu-
dete muset loupat skořápky, bílek se nepotrhá (to zajišťuje hladký
nepřilnavý povrch formy), vejce budou mít tvar ideální pro zdobe-
ní a hlavně - že ušetříte čas, devizu nejcennější.
Podlehnete tedy a již za pár dnů vám poštovní doručovatelka pře-
dává úhledný balíček s kýženým zbožím. Po rozbalení se objeví
krabička se spoustou fotografií dokazujících, jak rychle a jednodu-
še se vám bude pracovat: vejce rozklepnete do formy, uvaříte
v rendlíku s vodou, otočením otevřete a hle - pokaždé máte zaručen
perfektní výsledek. Nadšení poněkud opadne, když zjistíte, že zá-
silka neobsahuje český návod, ačkoliv každému prodejci zákon 
ukládá opatřit výrobek návodem v domácím jazyce země, v níž
zboží expeduje. Pokud ovšem vládnete „linguou francou“ dneška,
angličtinou, není to až takový problém. Překvapení však neberou
konce - první papír vás velkým písmem upozorňuje na nutnost vy-
mazat vnitřek forem olejem pokaždé, když je používáte. S inzero-
vanou hladkostí a nepřilnavostí povrchu to tedy nebude až tak žha-
vé, když je jí nutno pomoci mazivem (a to pomiňme fakt, že dopo-
sud jste olej potřebovali maximálně na smaženici nebo volská oka,
na vaření ani náhodou). Při četbě návodu pak dále zjistíte, že se for-
ma skládá ne ze dvou, ale hned ze čtyř částí - víčka, objímky, hor-
ní a dolní půlky. Před použitím je samozřejmě nutno vše důkladně
umýt, poté vysušit a zevnitř namazat. Vaše víra v to, že ušetříte čas,
začíná být sice mírně nahlodána, ale jednou jste to koupili, tak se to
zkrátka bude používat! Ze špajzky pro jistotu kromě oleje vytáhne-
te i slivovici - když namazat, tak namazat!
Poté, co zkusmo jednu formu zkompletujete, zjistíte, že rozměrově
notně přesahuje velikost průměrného vejce. To lze pochopit, proto-
že je dimenzována na to, aby pojala vejce střední, velké i extra vel-
ké. Znamená to však, že na uvaření čtyř vajec, která máte v plánu,
budete potřebovat mnohem více vody a energie než při obvyklém
způsobu vaření. Sestavíte tedy čtyři formy a najdete hrnec, do nějž
se vlezou. Naplníte jej vodou, přistavíte na plotnu, a než se voda 
ohřeje, pustíte se do mazání forem a rozbíjení vajec. V televizi i na
obalu vidíte šťastné ruce člověka, který dokáže rozklepnout skořáp-
ku a přímo z ní vejce vlít do formy, aniž mu byť jen kapka stekla
mimo. Zkusíte to také a zjistíte, že trefit se ze skořápky do tak ma-
lého otvoru je skoro nemožné, takže použijete skleničku nebo hr-
neček, z nichž vejce přelijete do formy (je to koneckonců i bezpeč-
nější, protože zavčas odhalíte případného pukavce). Dříve jste sice
při vaření vajec skleničku nepotřebovali, ale pukavcová profylaxe

za další kus nádobí ve dřezu určitě stojí.
Vlijete poslední vejce, zašroubujete poslední víčko a zjistíte, že vo-
da je těsně před bodem varu. Formy jemně umístíte do vody (pozor,
musejí plavat, ne se dotýkat dna, což má opět vliv na výběr veli-
kosti rendlíku či hrnce) a vaříte dle instrukcí návodu. Pokud jste se
domnívali, že ono v kuchařských knihách uváděné mysteriózní
„středně velké“ vejce se vaří na tvrdo 10 minut, pak se mýlíte.
V „čas šetřící“ formě trvá uvaření 14-15 minut, velké vejce vyžádá
15-17 minut a extra velké dokonce 15-19 minut (od započetí varu,
samozřejmě).
Nastavíte tedy kuchyňský budík, přihnete si z láhve a odevzdaně
čekáte, až uplyne stanovená čtvrthodina. Po pěti minutách však váš
spravedlivý mikrospánek, do nějž jste upadli vyčerpáni 52% slivo-
vicí, překládáním návodu a manipulací s formami, přeruší dutě
mlaskavá rána. Jakmile zjistíte, že hádka v kuchyni o patro nad vá-
mi stále pokračuje s neztenčenou silou, a na střelné zbraně tedy za-
tím nedošlo, vrátí vás do reality syčení bílé pěny, která právě opus-
tila hrnec a rozlévá se po plotně. Ano, ta dutá rána pocházela od jed-
né z forem, kterou jste utáhli buď nedostatečně, nebo přes závit.
Tlak par, které při vaření ve formě vznikají, byl tak silný, že oddě-
lil obě poloviny od sebe. Ačkoliv se snažíte zbytky vaječné hmoty
vylovit, i tak se zbylé tři formy vaří již ani ne tak ve vodě, jako ve
vaječné polévce.
Z chmur, do nichž se začínáte zvolna propadat, vás nakonec vytrh-
ne spásné cinknutí - 15 minut je pryč a vy můžete formy z vody vy-
táhnout. Dle návodu však ještě nemáte začít s dolováním obsahu,
neboť byste se mohli při otevření forem opařit parou. Je proto nut-
no počkat ještě 3-7 minut, než vychladnou (případně je dát na „pár
minut“ do lednice). Tento čas využijete pro umývání rozletěvší se
formy, při němž vás čeká další překvapení - denaturovaná vaječná
hmota se v kompaktní vrstvě usadila v závitech objímky i víčka.
A aby toho nebylo málo, nechce se, potvora, vzdát bez boje, takže
musíte používat nehty a kartáček (přitom čistě náhodou objevíte, že
každá závitem opatřená část má úplně nahoře těsnící silikonový
kroužek, pod kterým je samozřejmě bílku nejvíce, a vy jej musíte
stáhnout a umýt také). Bytem se line vůně švestek a vaše bohatýr-
ské klení.
Konečně je tady čas, kdy si chcete a můžete užít jednoduché vy-
klopení uvařeného vejce z formy. Ale ať se snažíte, jak chcete, stře-
dová objímka drží jako zatavená. Ještě než vás napadne skočit pro
sikovky jako pro poslední záchranu, zkusíte chytit formu do utěrky
a - voilá - objímka se neochotně, ale přece jen pootočí. Opakované
tisknutí spodní poloviny však nepřináší slibované bezproblémové
uvolnění jejího obsahu, takže si nakonec chtě nechtě musíte pomo-
ci prsty a jemným tlakem oddělit vajíčko od stěny. Pak už vás od
vyklopení a konzumace slíbené a hlavně tvrdou prací zasloužené la-
hůdky nic nedělí.
Zbývá ovšem ještě umýt hrnec z obou stran ušpiněný vyteklým vej-
cem, zbylé tři formy (ty jsou na tom jen o něco málo lépe než ta
první), skleničku použitou pro rozklepnutí a vlití vajec a znečištěný
sporák. Prázdnou lahev od slivovice mýt nemusíte, je dostatečně
desinfikována svým nyní již podivuhodně rychle odpařeným obsa-
hem. Od okamžiku, kdy jste se pustili do tak elementární kuchyň-
ské operace, jakou je příprava čtyř vajec na tvrdo, právě uplynuly
tři čtvrtě hodiny. Zbavili jste se sice nepříjemného loupání uvaře-
ných vajec, stálo vás to ale kromě nervů i větší spotřebu vody 
a energie (o loňské trnkovici nemluvě). Dochází vám také ironie
hesla „So Fast & Easy“ (tak rychle a snadno), jímž se krabička
s formami pyšní - neplatí rozhodně pro koncového zákazníka, ale
pro způsob, jímž výrobce a prodejce přišli k penězům. I když jsem
dlouhodobě smířen s tím, že pokrok se nedá zastavit, u vajec na tvr-
do raději pro příště zůstanu věren tradičnímu způsobu přípravy.
Slivovice totiž není laciná.

VlaSt

Pár slov... o kuchyňských udělátkách a chiméře pokroku
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Aktuálně z města
Informace o průběhu rekonstrukce

náměstí Míru
Ve středu 30. října započala podle dohody s dodavatelem stavby,
firmou Kareta, s. r. o., kolaudace dokončené části stavby - Rad-
niční ulice. Ta bude městu brzy předána do plného užívání.
Na náměstí Míru jsou dokončeny všechny části stavby dle nového
harmonogramu, který předpokládal zadláždění obvodových ko-
munikací náměstí. Stavba podle tohoto harmonogramu předpoklá-
dala přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmí-
nek již 25. října. Počasí ale umožnilo předstih a pokračování dlaž-
dičských prací. Vzpomeňme si např. na loňský konec října, kdy na
mnoha místech republiky ležel sníh.
V době psaní článku (30. října) je prakticky hotova celá západní
část náměstí vyjma kruhu a předpověď počasí dává naději, že prá-
ce budou ještě nejméně týden pokračovat. V důsledku zkracování
dne a proměnlivého počasí kolísají denní výkony dlaždičů při-
bližně mezi 70 - 120 m2, odhaduji tak s velkou jistotou, že bude
zadlážděna celá severní strana náměstí.
S dodavatelem jsme dohodnuti na tom, že dláždění potrvá až do
napadání sněhu, a pokud by počasí přálo, pak by mohlo být k ter-
mínu 15. listopadu dokončeno na celé ploše náměstí. Počasí le-
tošního října je spolu s nasazením stavebních kapacit pro průběh
stavby výjimečně šťastnou okolností.
Od dodavatele stavby pak převezmeme do užívání veškeré do-
končené plochy náměstí. V nastávající zimě bude mít úklid sněhu
netypický režim z toho důvodu, že dlažba ještě nebude plně kon-
solidovaná. Úklid sněhu bude probíhat jen po obvodu náměstí
a v jeho vnitřní části budou uklizeny jen užší chodníky - spojnice
obvodu. Z dlažby také i přes stížnosti občanů nelze odklidit vrst-
vu jemné drtě, která musí za podmínek deště a jejího užívání za-
padnout a usadit se ve spárách mezi kostkami. Proto se musíme
smířit se zvýšenou prašností nejméně do jara příštího roku. Na ja-
ro bude také přecházet dokončení kašny, sadových úprav a insta-
lace mobiliáře.
Podle současného stavu rekonstrukce náměstí si již mohou obča-
né vytvořit dobrou představu o jeho konečné podobě a porovnat ji
s tou minulou, kterou máme všichni v dobré paměti. Rekonstruk-
ce vytvořila nové kvalitní povrchy komunikací a zpevněných
ploch v rozsahu bezmála jednoho hektaru. Současně byly vymě-
něny plynovody, vodovody, optické kabely, výsadba, inventář a na
celé ploše byl proveden záchranný archeologický výzkum.
Inovace v takové míře na rýmařovském náměstí v budoucnu už asi
neproběhne. Ing. Petr Klouda, starosta

Blíží se doba, kdy dojde u občanů, kteří se zúčastnili elektro-
nické aukce na dodávky plynu a elektřiny, ke změně dodava-
tele. Občané, kteří platí zálohy formou SIPO, tento fakt ne-
musí ani postřehnout, ostatní budou měnit nastavené trvalé
příkazy a inkasa. Každý občan včas obdrží průvodní dopis
s potřebnými informacemi a vyrozuměním o zahájení plnění
dodávek.
Protože se na nás občané obracejí ještě s dalšími dotazy, zří-
dili jsme informační linku 778 076 008 a e-mail: informa-
ce@cenyzaukce.cz, kde se dozvědí vše potřebné.

Oldřich Janků, obchodní manažer eCENTRE, a. s.

Upozornění pro účastníky
elektronické aukce
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Informace o průběhu letošních investic - staveb města
Cyklostezka Ondřejov

Stavba pokračuje podle harmonogramu.
V pondělí 4. listopadu začala pokládka koneč-
né vrstvy z asfaltobetonové směsi a poté už
budou probíhat jen dokončovací práce - úpra-
vy terénu, montáž značení a zábradlí. Stavbu
provádí společnost Skanska, a. s., s vysoutěže-
nou cenou 4 767 tis. Kč a dotací ze Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 551 tis.
Kč. Podmínkou poskytnutí dotace bylo nejpr-
ve prostavění vlastní finanční spoluúčasti měs-
ta (2 216 tis. Kč) a dokončení stavby do konce
roku. Včasné plnění harmonogramu a kolau-
dace stavby jsou pro nás tedy zásadní.

Revitalizace sídliště
Větrná - Hornoměstská, II. fáze

Stavba pokračuje dle plánu. Provádí ji firma
Kareta, s. r. o., s vysoutěženou cenou 6 978
tis. Kč. Město na revitalizaci obdrželo dotaci
od ministerstva pro místní rozvoj ve výši
4 000 tis. Kč. U této stavby je průběh finan-
cování opačný - nejprve lze proinvestovat

dotaci a teprve následně vlastní spoluúčast
města (2 978 tis. Kč). Některé části stavby
budou dokončeny na jaře příštího roku.
Souběžně s firmou Kareta zde staví podle
původního projektu revitalizace celého síd-
liště i městská společnost Městské služby
Rýmařov, s. r. o., v těch částech sídliště, kde
nejsou panelové domy. (Dotace ministerstva
byla vázána výhradně na sídliště s panelový-
mi domy.) Práce dokončí Městské služby ta-
ké až na jaře. Sídliště je posledním ve městě,
na kterém je prováděna celková revitalizace
a rekonstrukce komunikací a ploch.

Sportoviště u ZŠ na ulici 1. máje
Stavba je hotova, zkolaudována a předána 
k užívání. Náklady stavby byly po soutěži
3 703 tis. Kč, z toho dotace činila 1 880 tis. Kč.

Zateplování veřejných budov
V současné době je dokončeno nebo těsně
před dokončením zateplování budov ZUŠ na
Čapkově a Divadelní ulici, budovy Gymná-

zia a střední odborné školy Rýmařov na ulici
Julia Sedláka, budovy Bytermu na Palackého
ulici, MŠ 1. máje, MŠ Janovice a ZŠ Školní
náměstí. Celkový finanční objem prací je po
soutěžích na dodavatele 13 945 tis. Kč, z to-
ho dotace představují 9 117 tis. Kč.

Výsadba zeleně
Po celý rok probíhala nebo ještě pokračuje
ve městě a jeho místních částech výsadba ze-
leně z několika projektů a náhradních výsa-
deb. Celkové náklady města jsou 3 252 tis.
Kč, z toho dotace Ministerstva životního
prostředí ČR je 3 015 tis. Kč.

Mokřadní tůň Jamartice
Stavba pokračuje podle plánu a klimatických
podmínek a bude s největší pravděpodobnos-
tí letos také dokončena. Stavbu provádí fir-
ma Strabag, a. s., za vysoutěženou cenu
2 388 tis. Kč. Stavba je plně dotována
Ministerstvem životního prostředí ČR.

Ing. Petr Klouda, starosta

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují:
že bude proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

pro místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov, Stránské
9. listopadu 2013 od 8.00

pro město Rýmařov
1. etapa - 16. listopadu 2013 od 8.00
2. etapa - 23. listopadu 2013 od 8.00

I. etapa
ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční,
Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám.
Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici
U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní,
Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na
Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti
těchto ulic.
II. etapa
ulice: nám. Svobody, K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,
Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka,
Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní
ulice, které náleží do spádové oblasti těchto ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monočlán-
ky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, ab-
sorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, teplo-
měry a jiné předměty s obsahem rtuti, chladicí zařízení obsahující freo-
ny, fotochemikálie. Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpa-
dů, předají je osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o.,
kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou ode-
bírány, lze je uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.
Objemným odpadem se rozumí komunální odpad, který nelze pro
jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální od-
pad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce,
linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na re-
cyklačním dvoře a v odpadovém centru, směsný komunální odpad do
popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Zároveň upozorňujeme, že součástí separačního systému města Rýmařova je:
1. recyklační dvůr na Palackého ulici, otevřen po - pá 9.00 -16.30, so 8.00 - 13.00
2. odpadové centrum na ulici 8. května, otevřeno po - pá 6.00 -16.30, so 8.00 - 13.00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním
dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na své zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 14. listopadu v 17 ho-
din ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici v Rýmařově.
Program:
1. Návrh rozpočtu města pro rok 2014 a aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
2. Majetkové záležitosti
3. Různé Ing. Petr Klouda, starosta města, v. r.
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Téma vydání - VOLBY 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Podobně jako v loňských kraj-
ských volbách porazila levice pra-
vici, vítězem letošních předčas-
ných voleb do poslanecké sně-
movny, kterých se zúčastnilo cel-
kem 59,48 % voličů, se stali podle
očekávání sociální demokraté. Na
rozdíl od předvolebních průzku-
mů je ale jejich vítězství poměrně
slabé. Do sněmovny se nedostala
další levicová strana - Zemanovci
(SPOZ), která přišla v porovnání
s řádnými volbami před třemi lety
o 151 tisíc voličů a dopadla tak
v relativním srovnání vůbec nej-
hůř - poklesem o 67 procent. Nej-
větší propad v absolutních počtech
hlasů zaznamenala ODS, která
v průběhu tří a půl let přišla o více
než 673 tisíc hlasů, jde o takřka
dvoutřetinový pokles. Druhý nej-
vyšší úbytek hlasů zaznamenala
další strana, která tvořila součást
Nečasovy vlády, TOP 09. Ta od

voleb k volbám poztrácela 277 ti-
síc hlasů. Největší zisk hlasů opro-
ti posledním volbám naopak za-
znamenala v absolutním počtu
KSČM, volilo ji letos o 150 tisíc
lidí víc, což je čtvrtinový nárůst.
Radovat se mohou voliči politic-
kého hnutí ANO 2011, jehož líd-
rem je Andrej Babiš, a hnutí Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamu-
ry. V relativním srovnání si největ-
ší přírůstky připsali také Piráti
a Svobodní - obě malé strany, kte-
ré sice zůstaly před branami sně-
movny, zaznamenaly více než
dvousetprocentní nárůst voličské
přízně.
Výsledky voleb rozhodly, že
v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu České republiky nakonec
usedne 50 poslanců ČSSD (zisk
20,45 %), 47 poslanců ANO 2011
(zisk 18,65 %), 33 poslanců
KSČM (zisk 14,91 %), 26 poslan-

ců TOP 09 (zisk 11,99 %), 16 po-
slanců ODS (zisk 7,72 %), 14 po-
slanců hnutí Úsvit přímé demo-
kracie (zisk 6,88 %) a 14 poslanců
KDU-ČSL (zisk 6,78 %). Prezi-
dent Miloš Zeman k výsledku vo-
leb řekl, že selhaly strany bývalé
vlády, ale i opozice. Mezi ně se
podle něj vklínila strana, která by-
la nejvíce kritická k současnému
stavu a dění u nás a dodal, že hnu-
tí ANO 2011 je zapotřebí dát šanci.
V Moravskoslezském kraji zazna-
menaly volební komise celkovou
účast 552 620 voličů (55,48 %),
vítězem voleb v kraji se stala
Česká strana sociálně demokratic-
ká, které dali voliči celkem
145 802 platných hlasů (26,38 %),
na druhém místě skončilo politic-
ké hnutí ANO 2011 s 99 911 plat-
nými hlasy (18,07 %) a třetí příč-
ku obsadila Komunistická strana

Čech a Moravy s 96 885 platnými
hlasy (17,53 %).
Vyšší volební účast než například
v loňských krajských volbách za-
znamenaly také komise na Rý-
mařovsku. V sedmi obcích Rý-
mařovska zvítězila ČSSD, v šesti
KSČM, a v jedné ANO 2011. Nej-
více preferenčních hlasů z kandi-
dátů našeho regionu dostali Ing.
Jaroslav Kala (ČSSD) - 722 hlasů
a Ladislav Velebný (ČSSD) - 595
hlasů, přičemž sedmé místo na
kandidátce této strany jej vrátilo
mezi poslance Parlamentu ČR.
Jaroslav Kala skončil jako pátý
náhradník. Třetí nejvyšší počet
preferenčních hlasů z místních
kandidátů získal Mgr. Bronislav
Koňařík (KSČM) - 301 hlasů.
Konkrétní výsledky voleb na
Rýmařovsku přinášíme v následu-
jících tabulkách. JiKo

Výsledky hlasování v regionu Rýmařovska
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Preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty na Rýmařovsku

Zpravodajský servis ve zkratce

U Jamartic vzniká umělá mokřadní tůň
U Jamartic vzniká mokřadní tůň,
která bude sloužit jako biotop pro
mizející původní, na vodní a mok-
řadní prostředí vázané živočichy
a rostliny. Jejím hlavním účelem
je tedy zvýšení biodiverzity v kra-
jině. Jde o opatření ke snížení ne-
gativních dopadů v minulosti ve
velkém rozsahu nesmyslně prová-
děných melioračních prací, které
vedly k podstatnému zásahu do
rovnováhy v krajině.
Tůň je situována v nivě Podol-
ského potoka pod Jamarticemi,
projektovaná vodní plocha má
9520 m2, hloubka vody bude
v rozmezí 0,7 - 1,5 m, přičemž
vodní hladina bude pod úrovní
stávajícího terénu. K vyrovnává-

ní hladiny v období sucha bude
sloužit regulovatelný přívod vody
z Podolského potoka.
Celá stavba je hrazena z prostřed-
ků EU - Operačního programu
Životní prostředí, město Rýma-
řov do realizace nevkládá žádné
vlastní prostředky. Vysoutěžená
cena je 2 658 tis. Kč, dodavate-
lem je na základě výběrového ří-
zení firma STRABAG, a. s. Po-
zemek dostalo město bezúplat-
ným převodem od státu výhradně
pro tento účel. Výstavba byla za-
hájena 23. srpna, její ukončení se
předpokládá na přelomu října
a listopadu letošního roku.

RNDr. František Čermák,
odbor ŽPaRR

Jedna paní povídala

Bude rozestavěná banka na Husově ulici po letech dostavěna?
Někteří občané našeho města se
podivují a zároveň jásají nad tím,
že vlastník rozestavěného objektu
(plánované banky) na Husově uli-
ci přistoupil k zabudování nových
střešních trámů, podkrovních 
oken a zejména nové střešní kryti-

ny tohoto objektu. Má vlastník zá-
jem budovu dokončit? Bude tak
po letech Rýmařov zbaven jedné
z chátrajících ruin, nebo je opti-
mismus předčasný?
„Městský úřad Rýmařov, odbor
stavební úřad, ve středu 17. dub-

na letošního roku vlastníku nedo-
končené stavby víceúčelového do-
mu na Husově ulici v Rýmařově,
společnosti Deneinvest, s. r. o., se
sídlem v Litovli, nařídil v souladu
s § 135 odst. 2) a 5) stavebního
zákona provést neodkladné zabez-
pečovací práce proti opadávání
zvětralého tvárnicového zdiva
a částí konstrukce střechy (bedně-
ní, izolace proti zatečení) a učinit
tak opatření proti zatékání do ob-
jektu,“ uvedl referent stavebního
úřadu Bc. Štěpán Švikruha.
Redakci Rýmařovského horizon-
tu se podařilo zjistit, že vlastník
objektu skutečně hodlá objekt do-
stavět, alespoň to potvrdil pověře-
ný správce objektu Jaromír Natl
z Litovle, kde sídlí vlastník objek-
tu firma Deneinvest, s. r. o. V ja-

kém časovém horizontu se tak
stane, to neví ani správce objektu
ani sám vlastník, který je momen-
tálně dlouhodobě v zahraničí.
„Určitě budeme chtít objekt do-
stavět, ale v současnosti nemáme
dořešen záměr, je to otázka další-
ho jednání s úřady. Záměr majite-
le na využití objektu momentálně
neznám, mám na starost jen jeho
správu, ale pokud bychom se ba-
vili o nějakém časovém horizontu,
půjde řádově spíš o roky než mě-
síce a navíc majitel je teď značně
vytížen a aktuálně se problemati-
ce dostavby objektu v Rýmařově
nevěnuje,“ objasnil správce roze-
stavěné budovy na Husově ulici
Jaromír Natl a doporučil naší re-
dakci znovu se zeptat na aktuální
stav na jaře příštího roku. JiKo
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Pracovní stroje mohly
být zapáleny úmyslně

Policie vyšetřuje požár v Karlo-
vě, ke kterému došlo v pondělí
21. října okolo půlnoci. Na od-
stavném místě pod vlekem lyžař-
ského areálu začaly hořet dva
pracovní stroje, buldozer a bagr
značky Caterpillar, stojící asi 
15 metrů od sebe. Oheň způsobil
škodu za téměř 3 miliony korun.
Místo činu ohledali bruntálští kri-
minalisté, kriminalistický tech-

nik, psovod a specialisté z odboru
kriminalistické techniky a exper-
tiz z Frýdku-Místku. Nyní probí-
há vyhodnocování nalezených
stop, které může trvat několik
dnů, ale i několik měsíců.

Senioři, nepouštějte
do bytu cizí lidi!

78letá seniorka z Rýmařova byla
okradena ve vlastním bytě. 
V úterý 22. října kolem 13. hodi-
ny ji před domem oslovila nezná-

má žena s prosbou o papír, aby
mohla napsat vzkaz sousedce.
Seniorka s ženou vešla do svého
bytu, ze sekretáře v obývacím
pokoji vytáhla papír a poté obě
přešly do kuchyňky. Když se po
chvíli seniorka otočila, uviděla
z obývacího pokoje odcházet
další neznámou ženu. V ten oka-
mžik žena píšící vzkaz byt rych-
le opustila. Poškozená posléze
zjistila, že přišla o finanční hoto-
vost ve výši okolo 6000 korun.
Policie apeluje na starší osoby,
aby za žádnou cenu nevpouštěly
cizí lidi do svých domovů!
Každou situaci lze řešit tak, aniž
by někoho museli vpustit do by-
tu či domu.

Snažil se srně vyhnout
Srážku s lesní zvěří prověřovali
dopravní policisté 23. října krátce
po 7. hodině mezi Vajglovem
a Albrechticemi u Rýmařova.
42letý řidič felicie ze Šumperska
se snažil srně, která mu vběhla do
cesty, vyhnout, přes všechnu snahu
ji ale srazil. Srna po střetu odběhla.
Řidič předběžně vyčíslil škodu na
vozidle na cca 1000 korun.

Dvojice kradla
železné rošty

Policisté z obvodního oddělení
Vrbno pod Pradědem v těchto
dnech sdělili dvěma mužům ve
věku 21 a 27 let podezření ze
spáchání přečinu krádeže ve for-
mě spolupachatelství, 27letému
muži navíc z další trestné čin-
nosti, které se měl dopustit sám.

Dvojici se podařilo vrbenským
policistům odhalit při dopravně
bezpečnostní akci. Při kontrole
vozidla zajistili několik odcize-
ných železných roštů. Další pro-
věřování dovedlo policisty do
Rýmařova a do Bruntálu. Kole-
gům z Bruntálu se podařilo při
prověrkách v místních sběrnách
dohledat další odcizené rošty.
Muži je měli odcizit v polovi-
ně srpna ve Staré Vsi a Karlově
Studánce. Odnesli si devět želez-
ných roštů za téměř 17 tisíc ko-
run. 27letý muž sám ještě na za-
čátku září odcizil dva rošty z od-
vodňovacího žlabu u lesní cesty
za Lomnicí směrem na Tylov.
Rošty v hodnotě okolo 7000 ko-
run odevzdal ve sběrně druhot-
ných surovin v Bruntále.
Oba muži se ke krádežím dozna-
li. Hrozí jim trest odnětí svobody
až na dva roky.

Řidič sjel v mlze
ze silnice

V sobotu 26. října ráno se stala
nehoda mezi Rýmařovem a On-
dřejovem. 41letý řidič peugeotu
s přívěsem jedoucí ve směru od
Stránského nezvládl průjezd kři-
žovatkou, v husté mlze přejel do
protisměru a sjel do příkopu.
Lehce zraněného řidiče museli
z vozidla vyprostit hasiči. Dva
spolucestující neutrpěli žádná
zranění. Na peugeotu vznikla
škoda za 30 tisíc korun.

vrchní asistent
pprap. Bc. Pavla Welnová

Mladík za volantem
zranil tři spolujezdce

Dopravní nehoda se třemi zraněnými se stala 19. října mezi
Horním Městem a Tvrdkovem. 18letý řidič seatu nepřizpůsobil
rychlost stavu vozovky a při průjezdu zatáčkou dostal smyk.
Vjel do příkopu, narazil do svahu, vozidlo se několikrát přetoči-
lo a čelně vrazilo do stromu. Při havárii byli zraněni tři spolu-
jezdci, způsobená škoda činí okolo 70 tisíc korun. Požití alko-
holu bylo u řidiče dechovou zkouškou vyloučeno.

Hasiči radí občanům

Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských dů-
stojníků (ČAHD) zahájila letos
v létě ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem (HZS) Mo-
ravskoslezského kraje a HZS
Olomouckého kraje dlouhodobou
kampaň, varující před stále více
hrozícím nebezpečím požárů 
a úniku zemního plynu, propan-
butanu a oxidu uhelnatého v do-
mácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné ne-
bezpečí zranění i usmrcení osob
při událostech souvisejících s vý-
buchem zemního plynu v domác-
nostech. V živé paměti máme po-

slední dvě „velké“ události, ve
Frenštátu pod Radhoštěm v únoru
2013 a o dva měsíce později
v Praze, které si vyžádaly několik
mrtvých a zraněných osob.
Poslední případ výbuchu souvise-
jícího s únikem plynu se stal v zá-
ří v bytovém domě v Havířově-
Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také 
otravy oxidem uhelnatým vznika-
jícím při nedokonalém spalování
(karmy v koupelnách, závadné
kotle apod.). Kampaň je také re-
akcí na obavy občanů z celé ČR,
kteří stále častěji volají na tísňo-

vou linku hasičů s upozorněním,
že v okolí svého bytu či bydliště
cítí plyn.
Statistika posledních šesti let jas-
ně hovoří o potřebě nepodceňo-
vat negativní roli plynů v domác-
nostech. Počet mimořádných 
událostí (únik nebezpečných ply-
nů) stále roste, stejně tak jako po-
čet zachráněných a evakuova-
ných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž ná-
sledky požárů v domácnostech.
Ačkoli počet požárů v domácnos-
tech za období let 2008 až 2012
činí „jen“ 18 % z celku, jejich ná-

sledky jsou alarmující. Počet 
osob usmrcených při požárech
v obytných budovách v porovná-
ní s ostatními požáry dosahuje
přibližně 40 %. Počet osob zraně-
ných při požárech v domácnos-
tech činí téměř 50 % z celkového
počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až
2013 vyplývá, že počet osob 
usmrcených v důsledku otrav ne-
bezpečným plynem není tak alar-
mující jako např. počet úmrtí při
požárech. Je třeba ovšem brát 
ohled na vysoké riziko, které při 
úniku nebezpečného plynu hrozí,

Foto: PČR Bruntál
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především výbuchu s následným
požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí
k událostem s únikem nebezpeč-
ného plynu v průměru jednou
denně!
ČAHD bude informovat v rámci
kampaně prostřednictvím letáků

či podrobnými informacemi na
svém webu. Informativní letáky
jsou k dispozici ke stažení a vol-
nému využití (vytištění) různý-
mi subjekty (obcemi, byto-
vými družstvy apod.) i jednotliv-
ci. Uloženy jsou na webu

www.cahd.cz. Na stránkách
ČAHD je k dispozici vedle popi-
su vybraných nebezpečných ply-
nů i přehled hlásičů požáru a de-
tektorů plynů - metanu (zemního
plynu), propan-butanu a oxidu 
uhelnatého - doplněný o rámcové

cenové relace, fotografie a otev-
řený seznam firem, které je vyrá-
bějí či dodávají na trh.

por. Ing. Václav Komárek,
komisař oddělení ochrany

obyvatelstva a krizového řízení,
KŘ HZS MSK

Můj šálek čaje

Pán prstenů a Debordelizace hlavy
Dlouho jsem přemýšlel, co je mým literárním
šálkem čaje. Čtu často a rád, ale jednoznačná
odpověď mě hned nenapadla. Chutě se mění,
a tak dnes hltám plnými doušky jinou literatu-
ru než dříve. Před pár lety bych určitě citoval
Bohumila Hrabala, v nedávné době jsem větši-
nou relaxoval u detektivek, jako jsou Milénium
Stiega Larssona, knihy Jo Nesbo nebo Dana
Browna. V dnešních dnech ale dočítám pátý díl
Her o trůny G. R. R. Martina, což mi připomí-
ná knížku stejného žánru, kterou jsem četl ně-
kolikrát a kterou mohu jednoznačně uvést jako
svůj šálek čaje. Jde o trilogii J. R. R. Tolkiena
Pán prstenů. Kombinace pohádkové fikce
a dobrodružství prezentovaná bohatým jazy-
kem autora mě doposud nepřestala bavit:
„Byla tam spousta Pytlíků a Bulíků a také hod-
ně Bralů a Brandorádů; byli tam různí
Ponravové (příbuzní Bilbovy babičky) a různí
Cvalíkové (spřízněni s jeho dědečkem Bralem)
a výběr Pelíšků, Bulvů a Kšandičků, Jezevců,
Dobráčků, Troubilů a Hrdonožků. Někteří byli
spřízněni s Bilbem jen velmi vzdáleně a někte-
ří snad nikdy nebyli v Hobitíně, protože žili ve
vzdálených končinách Kraje. Pytlíkové ze

Sáčkova nebyli opomenuti. Oto a jeho choť
Lobelie byli přítomni. Neměli rádi Bilba
a Froda nenáviděli, ale pozvánka, psaná zla-
tým inkoustem, byla tak velkolepá, že pokláda-
li za nemožné odmítnout. Kromě toho jejich
bratranec Bilbo Pytlík se zabýval kuchařským
uměním už drahně let a jeho stůl byl vyhláše-
ný. Všech sto čtyřiačtyřicet hostí očekávalo
příjemnou hostinu.“
Mezi další mé oblíbené šálky čaje patří knihy
zabývající se osobním rozvojem člověka.
Vnímám je jako možnost jisté sebereflexe, ob-
čas mi pomáhají nezblbnout. Patří k nim mé ob-
líbené Čtyři dohody od Miguela Ruize. V podo-
bě audioknihy čtené Jaroslavem Duškem si je
dopřávám velmi často. Jako ukázku jsem ale
vybral text Ivo Tomana Debordelizace hlavy,
z kapitoly Zloději času. Asi nebudu sám, komu
se občas do něčeho nechce a z možných úkolů
by si vybral ten příjemnější. Citované jednodu-
ché zamyšlení autora bylo pro mě, krom mno-
hých dalších, velmi inspirující:
„Dostali jste úkol, na který máte týden. Musíte
ho udělat jen vy. To nemůžete na nikoho „ho-
dit“. Čistý čas na tento úkol je asi tři hodiny.

Dnes na tom úkolu nepracujete, ale už dnes
o něm přemýšlíte a úplně neefektivně si odčer-
páváte určité množství svých myšlenek.
Dneska a stejně tak i zítra, pozítří a popozítří,
budete myslet na ten úkol i na to, kolik vám ješ-
tě zbývá času. Každý den budete myslet na to,
že máte opět o den méně. Stále si tak odčerpá-
váte část svých myšlenek. Přitom na tom vůbec
neděláte. Navíc ty myšlenky jsou to jediné, co
máte pod kontrolou, a vy jimi jen plýtváte.
Bohužel většina lidí věnuje zbytečně moc svých
myšlenek daným úkolům, neboť na ty úkoly
myslí i tehdy, kdy na nich vůbec nepracují.
Navíc se tím ještě trápí. Proto odsouvání úkolů
na jindy pravděpodobně způsobilo víc srdeč-
ních poruch a infarktů než ostatní problémy
hospodaření s časem dohromady. Proto nic ne-
odkládejte. Udělejte nepříjemné úkoly co nej-
rychleji. Pak se odměňte něčím příjemným.“
A to jdu právě udělat. Vlastimil Baran
(Tolkien, J. R. R. Pán prstenů - Společenstvo
prstenu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990, 
s. 35-36; Toman, Ivo. Debordelizace hlavy. 
4. vyd. Praha: TAXUS International, s. r. o.,
2009, str. 85-86.)
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Městská knihovna

Přírodní park Sovinecko:
učebnice biologie pod širým nebem

V pondûlí 4. listopadu otevfiela r˘mafiovská knihovna v˘stavu barevn˘ch sním-
kÛ Miroslava Krále. Autor na nich v detailech zachytil krásy Pfiírodního parku
Sovinecko, kter˘ je jeho dlouholet˘m profesním i fotografick˘m teritoriem.
Miroslav Král se cen-
nému ekosystému Pří-
rodního parku Sovi-
necko věnuje řadu let.
V minulém roce při-
pravil v prostorách
knihovny první výsta-
vu spojenou s besedou,
letos se do Galerie
U Stromu poznání vrá-
til, aby představil další
snímky dokumentující
zvířecí obyvatele par-
ku, zástupce typické flóry i půvabná lesní zákoutí. „Přírodní park
Sovinecko, i když má nejnižší stupeň ochrany, lze označit za učebnici bi-
ologie pod širým nebem,“ vysvětluje Miroslav Král. Dnes už se do le-
sů, na louky a pastviny vydává s fotoaparátem jen ze záliby a bez umě-
leckých ambicí. Fotografie přesto mají nespornou estetickou hodnotu
a dokládají všímavé oko trpělivého pozorovatele.
Velká část vystavených snímků zobrazuje rozmanitou faunu přírodního
parku, typické plazy, obojživelníky, zástupce hmyzu a především ptac-
tva, několik fotografií prezentuje květenu Sovinecka. Atmosféru kraji-
ny ve všech ročních obdobích evokují záběry lesních zákoutí, často 
anonymních, jen v několika případech místně určených (Soví skály, kří-
žová cesta v Rudě, řeka Oslava).
Výstava snímků Miroslava Krále je určena nejen návštěvníkům kni-
hovny. Může být i příležitostí, jak zpestřit školní výuku a zprostředko-
vat žákům pohled do magické krajiny jejich bezprostředního okolí.
Výstava bude v knihovně otevřena do konce listopadu. ZN

Foto: M. Král
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Dálkový výslech

Alfred Heinisch
Věk: 52
Povolání: OSVČ
Záliby: motorismus a vše s tím
spojené, hudba (nejen dechová),
kuželky, cestování
Zvláštní znamení: nepřehlédnu-

telný - to může být jak výhoda,
tak i nevýhoda, takže člověk
mých rozměrů na to musí být při-
pravený...

V čem jste nejsilnější?
Jak jsem již napsal - v postavě.
Kdy jste netrpělivý?
Netrpělivost je mé druhé Já - chci
vždy všechno, všeho hodně
a hlavně hned.
Charakterizujte se pěti přívlast-
ky.
Velký = neskladný a nekonfekční
- ale kdybyste potřebovali poradit,
kde sehnat prodloužené košile 
č. 52 nebo kožený opasek jakéko-
liv délky, rád poradím;
- hlučný diskutér;
- neposlušný pacient milující dob-
ré jídlo a pití, ale nekuřák (napo-

sledy jsem kouřil v 6. třídě);
- veselý společník, stejně jako ne-
kompromisní a puntičkářský šéf;
- milující manžel, syn i otec (tro-
chu to připomíná smuteční ozná-
mení, že?).
Co lidi na vás štve?
Asi všechno zde uvedené, ale bez
toho bych to nebyl já.
Co je pro vás největší odměna?
Spokojenost a radost ostatních.
Za co byste si za poslední měsíc
zasloužil odměnu?
Asi za to, že jsem se přinutil od-
povědět na vaše otázky. Odměnou
je opravená převodovka do mého
závodního auta na autohobby-
cross.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
V Nové Pace. Je tam jedna z nej-
náročnějších závodních autocros-

sových tratí. Tam se svézt je můj
sen.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Kdo vám s tím pomáhal. Tyto od-
povědi za mne vypracovala moje
manželka, proto jí tímto moc
a moc děkuji. Já sám sebe nechci
hodnotit.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
Asi nic, protože pokaždé, když si
jdu vsadit sportku, naslibuji svým
kamarádům a známým, kolik jim
dám z výhry, takže kdybych 
opravdu někdy vyhrál, asi by na
mě nic nezbylo :-)
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
Ničeho, se vším se dá prožít mno-
ho krásného.

Z kapsáře tety Květy

Nejde o život...
Některý týden má sedm pátků, a všecky tři-
náctého.
Dnes mám ten pocit. Otevřela jsem totiž novi-
ny. Asi jsem zanedbala důkladné vzdělání, to-
tiž obranu proti mediálním masážím. Už ale
začínám chápat, že většina těch nejvyšších po-
litiků, z nejvyšších postů, nejsou žádní dobro-
dinci, ale cílevědomí lidé, kteří berou politiku
jako podnikání. Chtějí maximalizovat svůj
zisk. Konkurence se dá likvidovat zákonnými
i nezákonnými způsoby.
Čtu další zprávu: Pokračuje stavba nové lanov-
ky na Sněžku. Pro koho? Pro zlenivělé celebri-
ty, které jsou líné pohnout zadkem? Nemají lidé

nahoru šlapat pěšky, v potu tváře, aby si výhled
z nejvyšší české hory zasloužili?
Na besedě se studenty středních škol se na 
otázku „Kdo z vás čte knížky?“ nezvedla ani ru-
ka. Na otázku „A kdo se dívá na televizi?“ se
zvedly ruce všechny. Proč se tedy učili ve škole
číst, když by stačilo naučit je zapnout televizor?
Pokračuji v četbě. Sedm starověkých divů svě-
ta odchází do zapomnění. Dnešní lidi daleko
víc zajímá sedm přírodních divů světa, mezi
něž patří třeba Amazonský prales, tři stovky
vodopádů na řece Iguazu, vietnamská zátoka
Ha Long nebo jihoafrická Stolová hora. Místo
dech vyrážejících lidských výtvorů bychom

začali s pokorou a pochopením obdivovat vý-
tvory přírody. Možná by uctívat bohy stromů,
studánek, lesů a hor bylo rozumnější a lidštěj-
ší než modlářské orgie v pozlacených budo-
vách.
Kdyby lidé nechtěli nemožné, neuskutečnila
by se většina možného. Nesmíš to ovšem chtít
po druhých, ale po sobě.
Kdybyste nevěděli, kdo je Ptákem roku 2012:
ani Kalousek, ani Jágr, ani Gott, nýbrž tetřev
hlušec!
PS: A je po volbách. Drahých, zbytečných. Jak
se pozná pravice od levice? Jedni kradou pra-
vou rukou, druzí levou. Si

Hiphopoví tanečníci z Move2you sklidili úspěch
Tfii zlaté, jednu stfiíbrnou a dvû bron-
zové medaile pfiivezla taneãní skupi-
na Move2you ze Stfiediska volného
ãasu R˘mafiov 19. fiíjna z Olomouce,
ze soutûÏe O Hanáck˘ koláãek.
R˘mafiov‰tí hiphopefii zde mûli za-
stoupení v dûtské, juniorské i hlavní
vûkové kategorii v sólech i duích.
V dětské sólové kategorii si vy-
tancoval třetí místo Libor Jacko,
finálové šesté místo Tereza
Krejčová a v semifinálovém kole
skončily Anežka Adámková
a Natálie Gnebusová. V junio-
rech dosáhla Amálie Malovaná
na čtvrté místo, Kristýna Knap-
pová se dostala do semifinále.
V hlavní věkové kategorii si prv-
ní pozici vytancovala Mirka
Rapouchová, čtvrtou Adam Ko-
můrka a v semifinálovém kole
skončila Pavlína Koutecká.

V dětské věkové kategorii dvojic
za Rýmařov bojovali Libor Jacko
s Natálií Gnebusovou a Tereza

Krejčová s Anežkou Adámko-
vou. Libor s Natálií získali krás-
né druhé místo, Tereza s Anež-

kou čtvrté. V juniorech na parke-
tu zazářily Kristýna Knappová
s Karolínou Bednářovou, které
přivezly zasloužené první místo.
V hlavní věkové kategorii starto-
vala tři dua. Natálie Zušťáková
s Danielou Kolbovou si z finálo-
vého kola přivezly páté místo,
Amálie Malovaná s Pavlínou
Kouteckou místo druhé a Mirka
Rapouchová s Adamem Komůr-
kou zasloužené prvenství.
Pro většinu tanečníků to byla 
úplně první soutěž a cenná zku-
šenost. Všichni tuto situaci per-
fektně zvládli. Byl to krásný
a úspěšný taneční den. Všem
moc děkuji za zážitek a přeji
hodně úspěchů na dalších soutě-
žích. 

Petra Čechová,
SVČ Rýmařov

Foto: archiv SVČ Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své. 

Miroslav Horníček Známá i neznámá výročíCitát:
9. 11. 1818 nar. Ivan Sergejevič Turgeněv, ruský prozaik (zemř. 

3. 9. 1883) - 195. výročí narození
9. 11. 1918 zemř. Guillaume Apollinaire, vl. jm. Wilhelm

Apollinaris Kostrowicki, francouzský spisovatel (nar.
26. 8. 1880) - 95. výročí úmrtí

10. 11. 1483 nar. Martin Luther, německý náboženský reformátor,
autor duchovních písní (zemř. 18. 2. 1546) - 530. výr. nar.

10. 11. 1918 nar. Miroslav Horníček, herec a spisovatel (zemř. 
15. 2. 2003) - 95. výročí narození

11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů - slaví se u pří-
ležitosti výročí podpisu příměří, kterým v roce 1918
skončila 1. světová válka

12. 11. 1923 nar. Ester Krumbachová, filmová scenáristka, režisérka
a kostýmní výtvarnice (zemř. 13. 1. 1996) - 90. výr. nar.

13. 11. Mezinárodní den nevidomých - výročí narození
V. Haüyeho, francouzského zakladatele systematické
výchovy nevidomých, v roce 1745, slaví se od roku 1946

17. 11. Státní svátek ČR - Mezinárodní den studentstva,
Den boje studentů za svobodu a demokracii, výročí
perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zaháje-
ní sametové revoluce v roce 1989

19. 11. 1828 zemř. Franz Schubert, rakouský skladatel a klavírista
(nar. 31. 1. 1797) - 185. výročí úmrtí

19. 11. 1923 nar. Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka (zemř.
4. 4. 2005) - 90. výročí narození

20. 11. 1858 nar. Selma Lagerlöfová, švédská prozaička, nositelka
Nobelovy ceny (zemř. 16. 3. 1940) - 155. výročí narození

20. 11. 1923 nar. František Pavlíček, spisovatel a scenárista (zemř.
29. 9. 2004) - 90. výročí narození

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
František Pohanka - Rýmařov ............................................. 80 let
Miroslav Tomešek - Rýmařov ............................................. 80 let
Josef Kolařík - Rýmařov ..................................................... 81 let
Jaroslav Bartoš - Rýmařov .................................................. 81 let
Julie Lašáková - Edrovice ................................................... 81 let
Vlasta Škorňová - Rýmařov ................................................ 81 let
Naděžda Němečková - Rýmařov ........................................ 84 let
Bohuš Maceček - Rýmařov ................................................. 84 let
Drahoslava Čermáková - Rýmařov .................................... 84 let
Eliška Kozielová - Rýmařov ............................................... 86 let
Milada Zapletalová - Rýmařov ............................................ 87 let
Bohumila Grulichová - Rýmařov ........................................ 88 let
Jaroslav Mrňka - Rýmařov .................................................. 88 let

Rozloučili jsme se
Věra Macková - Stará Ves ................................................. 1936
Antonín Konečný - Tvrdkov .............................................. 1933
Kristýnka Chytilová - Rýmařov ........................................ 2009
Anna Sklářová - Rýmařov .................................................. 1928
František Suchánek - Rýmařov .......................................... 1941

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

V těchto dnech se dožívá významného
životního jubilea 80 let dlouholetý
funkcionář a prezident Tělovýchovné
jednoty Jiskra Rýmařov František
Pohanka. Dovolte nám jménem všech
členů našeho klubu a fanoušků rýma-
řovské kopané popřát hodně zdraví,
štěstí, životního optimismu a stálý 
úsměv na rtu. Všechno nejlepší.

Fotbalový oddíl TJ Jiskra Rýmařov
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Vyhazovači bavili osazenstvo nejen v klubu Cinders
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov po-
zvalo v pondûlí 4. listopadu veãer di-
váky na odlehãenou komedii Vyha-
zovaãi v provedení praÏského Divadla
Radka Brzobohatého. V jedné z rolí se
pfiedstavil Ondfiej Brzobohat˘.
Primárně situační humor je vel-
kou devizou autora hry Johna
Godbera v překladu Jakuba Pecha
a Jana Duhajského. Divák nemusí
dlouze přemýšlet a snažit se dějo-
vou linii skládat do souvislostí.
Pro inscenaci zvolil režisér Mari-
án Kleis strohou scénu a hlavní
pozornost zaměřil na vtipné dialo-
gy protagonistů a dlužno říci, že
mnohdy s brilantní improvizací,
která přivodila rýmařovskému
publiku záchvaty smíchu. Strohá
scéna a kostýmy nebyly v tomto
případě na škodu. Naopak. Vyha-
zovači Less (Ondřej Brzobohatý),
Eric (Ernesto Čekan), Jude (Voj-
těch Hájek) a Ralph (Petr Vágner)
v průběhu představení často mě-

nili převleky. Ne náhodou se obje-
vili v roli dívek, které s mašlí na
hlavě a vycpanými prsy plně pod-
trhly komediální žánr. Herci si na
jevišti vystačili s několika židlemi
ve funkci kadeřnického křesla,
barových židlí i sedačky v taxíku.
Neónový nápis Cinders club cha-
rakterizoval vstup do nočního
klubu, kde se převážná část děje
odehrávala.
Inscenace Vyhazovači, která měla
premiéru 11. dubna 2007 v praž-
ském Divadle Radka Brzobohaté-
ho, vypráví příběh pubertálních
slečen, stejně starých jinochů, ale
především zmíněných vyhazova-
čů. Všichni se potkávají na jednom
místě - v klubu Cinders. Před divá-
kem se začíná vykreslovat paleta
lidských charakterů, z nichž každý
nabízí svůj osobitý příběh. Každá
postava řeší zdánlivě jiné problé-
my, a divák tak proniká do priorit
dívek a dospívajících či už dospě-

lých mužů. Kvarteto slečen řeší,
jak má večer v klubu co nejlépe
vypadat, pánské kvarteto zas to,
jak nejlépe přesvědčit, případně
sbalit hezkou dívku. Sami vyhazo-
vači pak řeší, jak nejlépe naložit se
svým životem. Příběhy se prolína-
jí a dění na scéně se odráží ve vtip-
ných dialozích. Humorné repliky
pubescentů střídají vážnější rozho-
vory dospělých vyhazovačů.
Ve dvouhodinovém představení si
divákova bránice téměř neodpoči-
ne. U všech čtyř mladých prota-
gonistů se dá hovořit o brilantních
hereckých výkonech. Ondřej
Brzobohatý, který působil i v ka-
pele Bůhví a má za sebou bohatou
hereckou kariéru, jak na divadel-
ních prknech, tak před televizními
kamerami, k inscenaci složil hud-
bu, stejně jako k další hře Divadla
Radka Brzobohatého Barmanky.
Písničky, které zpívali herci na

mikroporty, nemusely lahodit 
uchu každého diváka, ovšem jisté
je, že hudba inscenaci význam-
ně oživila, společně s tanečními
kreacemi herců a jejich navýsost
skvělou mimikou a hereckým
projevem. Z komediální čtveřice
utkvěl nejvíce asi Petr Vágner,
pro seriálové nadšence známý
z Ordinace v Růžové zahradě,
který působil na divadelních prk-
nech sebejistým dojmem. Což
dobře podtrhuje jeho roli suveré-
na v inscenaci samotné.
Na výkonech byl ovšem nejdůle-
žitější fakt, že si protagonisté hru
i po několikanásobné repríze uží-
vali. To pochopitelně dotvořilo
i celkovou atmosféru pondělního
představení, které bylo zcela jistě
příjemným divadelním zážitkem,
za který rýmařovský divák odmě-
nil pražské herce bouřlivým po-
tleskem vestoje. JiKo

Zajímavosti z přírody

Svět v mlhách
Sláva babího léta pohasla, barvy vyvanuly
nebo dožívají v opadaném listí na cestách,
pěšinách i březích potoků. Slunce opět sníži-
lo svou dráhu a často se obtížně vymaňuje
z mlh, které po něm sahají zdola, takže i do-
poledne vyhlíží, jako by teprve vycházelo.
Ač na nás listopad může působit poněkud
smutně, má i tento čas něco do sebe. A mů-
žou za to právě mlhy, opadané listí, holé stro-
my. I v tento čas vycházíme do krajiny, ať už
za pevným cílem nebo ne. Přiznám se, že
často pevný cíl nemám, protože je podružný.
To, co je prvotní, je náš krok krajinou s cílem
vnímat ji v kterýkoli okamžik. Vnímat, ne
pouze vidět. Pozorovat, prociťovat, ne pouze
procházet. Protože za mlhy se okruh dohled-
nosti zužuje, můžeme se lépe soustředit na
detaily kolem nás (ale i na to, co se odehrává
v nás).
Zastavme se. Okamžitě se „ozve“ ticho, ba
přímo se na nás tlačí. Je to další dimenze,
skrz niž vnímáme krajinu a sebe. To ticho ale

není absolutní, dotváří jej různé zvuky nízké
intenzity a všechno na nás působí tak trochu
neskutečně, pohádkově, archetypálně. Jako
bychom stáli před tajemstvím a byli už jen
krok před jeho odhalením. To tajemství je
v nás, v našem nepřiznaném vztahu k příro-
dě či potlačených emocích mezi lidmi.
A v této chvíli, třebaže jsme kdesi v mlžném
lese, se z nás tlačí ven, chtějíc být pochope-
no, stejně jako chce být pochopena krajina,
v níž žijeme, i krajina, která je vzdálená a ni-
kdy ji nespatříme.
Jdeme dál. Ten stín před námi - co nebo kdo
je to? Není to člověk, jen pahýl stromu. Je
támhleto liška nebo zatoulaný pes? Ne, je to
polozetlelý pařez. Chtě nechtě se naše fanta-
zie rozbíhá. To nebezpečí, které se v mlze
skrývá, je jen naše nejistota. Nikdy se jí ne-
zbavíme, ale můžeme ji zvládat tak, že se
před prvním stínem neotočíme a neprchneme
zpět už na kraji lesa. Ne, my tím lesem pro-
jdeme i v případě, že ho neznáme dokonale.

Projdeme jím proto, abychom nejistotu v so-
bě lépe zvládali, i proto, abychom v sobě
probouzeli fantazii.
Nakonec, aniž jsme to čekali, vycházíme na
vršek s výhledem. Sice je trochu vidět, ale
výhled to není. Teď o něj ovšem nejde, jde
o to, že krajina má téměř pohádkovou kulisu.
Les není lesem, ale siluetami jednotlivých
kontur, jež se promítají díky lehké mlze, kte-
rá houstne tím víc, čím je krajina níž. Bližší
buk se jeví jako víceramenný obr a nedaleké
návrší je jen jakási vzdálená šedá šmouha.
Vracíme se zpět, s vědomím, že jsme přece
jen někam došli. Nejen na ten kopec, přes
„tajemný“ les, ale že jsme došli mnohem dál
sami v sobě a tím jsme se přiblížili tomu, co
se dřív nezdálo tak důležité. Mlžný les nás
může odrazovat, ale věřte tomu, že také mů-
že být dobrou spojnicí mezi námi a světem.
My jsme na jednom z takových mostů právě
byli.

Za KČT Rýmařov Miloš Zatloukal
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Snow Film Fest: šest příběhů a jedna báseň
V r˘mafiovském kinû se v pátek 1. li-
stopadu konal tfietí roãník Filmového
festivalu zimních sportÛ, novû nesou-
cího název Snow Film Fest. Sesterská
pfiehlídka zabûhlej‰ího jarního festi-
valu Expediãní kamera opût nabídla
v˘bûr nejúspû‰nûj‰ích zimních doku-
mentÛ leto‰ní sezóny.
Do programu třetího ročníku fes-
tivalu byly vybrány krátké a stře-
dometrážní snímky, které získaly
nejvyšší ocenění na mezinárod-
ních přehlídkách. Kromě zahra-
ničních dokumentů se ve čtyřho-
dinovém maratonu promítal je-

den český a jeden slovenský do-
kument, reprezentující domácí
tvorbu. Festival se totiž letos po-
prvé rozšířil i na Slovensko, v říj-
nu a listopadu objel 140 českých
a 47 slovenských měst.
Do hlavního programu se dostalo
sedm filmů. Valná většina z nich
přitom nestaví na efektu, na zábě-
rech fascinující krajiny sněhu a le-
du nebo na dech beroucích výko-
nech sportovců. To vše v nich zů-
stává přítomno, ale spíš na pozadí
příběhů a osobních výpovědí
hlavních protagonistů. Lidé, kteří

propadli snowboardingu, snowki-
tingu, extrémnímu lyžování nebo
ledolezectví, před kamerou ne-
předvádějí jenom své výkony, ale
především hovoří o tom, proč dě-
lají to, co dělají. Proč hledají adre-
nalinové zážitky, překonávají
strach, bolest a vyčerpání, míří
tam, kam nikdo před nimi nevkro-
čil, i za cenu, že každá drobná
chyba může být osudná.
Jediným snímkem, který se z této
koncepce vymyká, je pětiminuto-
vá vizuální báseň Sašimi z jedno-
rožce (USA, 2011). Vznikla vlast-
ně náhodou, při neúspěšném po-
kusu filmařů o natočení mytické-
ho jednorožce v japonském poho-
ří Hokkaido. Namísto bájného
zvířete zachytili freeridové lyžo-
vání v hlubokém prašanu, které za
doprovodu japonských bubnů
Taiko působí jako tanec v objetí
bílého živlu.
Zbývajících šest snímků nabídlo
šest jedinečných příběhů extrém-
ních sportovců. V Modré posed-
losti (USA, 2011) zachytil horole-
zec Alan Gordon neustále se pro-
měňující krajinu na aljašském le-
dovci Mendehall. Záběry ze zdo-

lávání ledopádů a ledovcových
hor jsou současně vyznáním ma-
gické krajině dětství a snahou
o její zachycení dřív, než úplně
zmizí.
Snímek Snow Way (ČR, 2012)
představuje portrét nejznámějšího
českého snowboardisty Martina
Černíka od nadšeneckých počát-
ků přes první úspěchy v závo-
dech, účast na olympiádě až po
extrémní sjezdy svahů aljašských
hor. Martin Černík, pamětník po-
listopadového zrodu českého
snowboardingu, v dokumentu
představuje i řadu svých souput-
níků, sportovních kolegů a pokra-
čovatelů, kterým pomohl dostat
se na výsluní světové scény.
Lákavý strach (Kanada, 2012) je
více než portrétem nahlédnutím
do deníku. Švédský freeridista
Andreas Fransson, který se nad-
chl pro extrémní lyžování na alp-
ských svazích poblíž Chamonix,
je označován za nejodvážnějšího
zástupce současné generace lyža-
řů. Specializuje na prvosjezdy
a každou novou zkušeností zkou-
má hranice svého strachu ze smr-
ti. Té byl velmi blízko po hrozi-

Kino Rýmařov

Modrá posedlost Foto: Snow Film Fest
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vém pádu, přesto se k extrémním
sjezdům vrátil a překonal i stěnu,
která ho pár měsíců předtím té-
měř zabila.
Slovenskou outdoorovou kinema-
tografii na letošním festivalu za-
stupoval snímek Petry Geletové
Neviditelná hora. Jeho hrdiny jsou
nevidomý horolezec Juraj Práger
a jeho průvodce Zoltán Pálo.
Společně vystoupali na vrchol
Mont Blancu a Gerlachu. Doku-
ment zachycuje jejich výpravu na
Elbrus, během níž odhalují sílu
vzájemné důvěry a schopnost díky
ní dosáhnout obtížných cílů na-
vzdory handicapu.
Další dokument Snow Film Festu,
v němž dvojice přátel podnikla ne-

obvyklou výpravu, měl i ekologic-
ký podtext. Norský snímek Na se-
ver od slunce (2012) natočili mla-
dí surfaři Inge a Jorn o svém deví-
timěsíčním pobytu na izolované
pláži za severním polárním kru-
hem. Za dobrodružstvím se vydali
prakticky bez nákladů, v dodávce
poháněné použitým rostlinným 
olejem, s prkny (surfy i snowboar-
dy) a paraglidem. Jejich cíl ale ne-
spočíval jen v zábavě mimo civili-
zaci, ale i v pokusu přežít polární
zimu výhradně s pomocí odpadků.
Živili se prošlými potravinami,
které se v norských supermarke-
tech vydávají zdarma, přístřešek si
postavili z naplaveného dřeva
a odpadků vyvržených mořem.

Během robinsonády se starali
o své přežití, surfovali v ledových
vlnách, sjížděli zasněžené svahy,
natáčeli úchvatnou krajinu země
nikoho a navíc uklízeli pláž. Za
devět měsíců nasbírali a nechali
odvézt tři tuny odpadků. Jejich
film tak vypráví nejen o klučičí
touze po dobrodružství a svobodě,
ale i o zodpovědnosti za stav kra-
jiny, v níž žijeme.
Poslední festivalový snímek
Napříč ledy (Austrálie, 2012) byl
rovněž autorským filmem mladé
dvojice dobrodruhů. James Cas-
trission a Justin Jones společně
podnikli cestu na Jižní pól a zpět,
po stopách Amundsena a Scotta,
ovšem bez jakékoliv podpory. Bez

psího spřežení, nosičů či pomoci
zvenčí se vydali na lyžích a se zá-
sobami potravin na dva měsíce na-
příč ledovou Antarktidou. Jejich
boj s mrazem, vánicemi, hladem
a naprostým vyčerpáním ještě vy-
hrotil závod s norským konkuren-
tem. Přes krajní nepřízeň počasí
a malou naději na úspěch se Cas
a Jonesy nakonec stali nejmladší-
mi polárníky, kteří 2200 km dlou-
hou pouť ledovou pustinou bez
podpory zvládli.
Snow Film Fest doprovázela sou-
těž o sportovní vybavení a anketa
s hodnocením nejlepšího filmu
přehlídky. Diváci mohou hlaso-
vat během listopadu i online na
www.snowfilm.cz/soutez. ZN

Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzeum zahájilo třetí „válečnou“ výstavu
VernisáÏí ve stfiedu 23. fiíjna otevfielo
r˘mafiovské muzeum v˘stavu Velká
válka a R˘mafiovsko, vûnovanou prv-
ní svûtové válce v ‰ir‰ím i regionál-
ním kontextu. Po expozicích zamûfie-
n˘ch na druhou svûtovou válku a poté
na zbranû a v˘stroj stfiedovûk˘ch bo-
jovníkÛ je to uÏ tfietí v˘stava s váleã-
nou tematikou, kterou muzeum v po-
sledních letech pfiipravilo.
Mezinárodní konflikt v letech
1914-1918, pro nějž se zpočátku
vžil název Velká válka a s odstu-
pem desetiletí a druhou válečnou
zkušeností lidstva atribut první
světová, představoval zásadní
společenský mezník, zvrat, který
změnil uspořádání Evropy a zasá-
hl i za hranice Starého kontinentu.
Na život Rýmařovska, osídleného
převážně německy mluvícími 
obyvateli, měla válka a především
její výsledek vliv zcela specific-
ký. I proto se autor výstavy Mar-
tin Samson rozhodl přiblížit „tuto
krutou dobu jak z globálního hle-
diska, tak i z pohledu obyvatel rý-
mařovského okresu“.
Exponáty jsou instalovány ve
všech třech výstavních prostorách

muzea. Galerii Pranýř vyplňují
především dobové snímky ra-
kousko-uherských vojáků a čes-
koslovenských legionářů - atelié-
rové i civilní, rodinné, z fronty, la-
zaretů, z ruského zajetí, ale i ně-
kolik kuriózních fotografií coby
dokladů válečného humoru. Sou-
částí kolekce jsou též snímky
z polských archivů.
V malém sále Galerie Octopus se
pořadatelé výstavy zaměřili na si-
tuaci samotného Rýmařovska
a na to, jak světový konflikt po-
znamenal život vojáků-jednotliv-
ců a civilistů. Vedle vojenských
map, medailí, zbraní či ohlasů na
válku v tisku si může návštěvník
prohlédnout dokumenty a před-
měty konkrétních lidí, např. vo-
jenskou knížku a válečné fotoal-
bum Franze Kühnela z Ryžoviště
nebo válečnou kroniku Karla
Rösnera z Lomnice u Rýmařova.
Fotografie z února 1917 pořízená
při příležitosti udělení Zlatého zá-
služného kříže s korunou starosto-
vi Rýmařova Maxi Springerovi
zachycuje i rýmařovský erb se za-
tlučenými železnými hřeby, je-

jichž koupí obyvatelé přispívali
na válečné výdaje. Samotný erb je
instalován v trvalé expozici mu-
zea poblíž vstupu do malého sálu.
Podobu Rýmařova krátce před
Velkou válkou dokumentují his-
torické pohlednice ulic a repre-
zentativních zákoutí, jejichž
tvářnost ovlivnila zdobná secese
a další umělecké směry druhé
poloviny 19. a počátku 20. stole-
tí, období nebývalého technické-
ho pokroku a kulturního rozma-
chu, jemuž první světová válka
udělala rázný konec.
Část malého sálu zaujímají před-
měty a snímky spojené s váleč-
ným zdravotnictvím, připomína-
jící úlohu rýmařovské nemocnice
a řádu milosrdných sester františ-
kánek během masakru, který po
sobě celosvětově zanechal desít-
ky milionů mrtvých a zraněných.
K tomuto tématu se pojí také 
ukázky z bizarně působící, byť
zcela vážně míněné publikace
dr. Hermanna Dekkera Heilen
und Helfen s radami, jak se vy-
rovnat s válečným zmrzačením.
Válečná kuchařka Die Gute
Küche zase nabízí recepty při

krajním nedostatku potravin.
Velký sál návštěvníka uvádí ze zá-
zemí přímo na frontu. Dominan-
tními exponáty jsou zbraně a uni-
formy rakousko-uherských vojá-
ků, československých a francouz-
ských legionářů, výstroj vojáků na
ruské nebo italské frontě, včetně
plynových masek, lyží a horole-
zeckých maček. Ilustrativním scé-
nám z bojišť dominují italský pla-
menomet D.L.F., rakouský kulo-
met Schwarzlose vz. 07/12 nebo
ruský kulomet Maxim vz. 1910.
Exponáty do Rýmařova zapůjčily
Východočeské muzeum v Pardu-
bicích, Technické muzeum v Br-
ně, Vojenský historický ústav
v Praze, Vlastivědné muzeum
v Šumperku, Muzeum Wsi Opol-
skiej w Opolu, Petr Holobrádek
z Klubu vojenské historie v Břec-
lavi, Michael Heres z Klubu vo-
jenské historie K. u. K. Infanterie
Regiment Nr. 28 a soukromí sbě-
ratelé. Výstava Velká válka a Rý-
mařovsko vznikla v rámci projek-
tu Hurá za kulturou, který spolufi-
nancuje Euroregion Praděd
a město Rýmařov. Otevřena je do
1. prosince. ZNVernisáž doprovodila zpěvem a hrou na teorbu Tereza Pavelková
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Hurá za kulturou
V letošním roce Městské muze-
um Rýmařov přispělo ke kultur-
nímu životu v Rýmařově nejen
možností prohlédnout si stálou
muzejní expozici a měsíční vý-
stavy výtvarného umění v galeri-
ích Octopus a Pranýř, nýbrž také
dvěma projekty. Jeden z nich ne-
sl název „Hurá za kulturou“
a byl spolufinancován Operač-
ním programem přeshraniční
spolupráce ČR - PR prostřednic-
tvím fondu mikroprojektů Euro-
regionu Praděd a městem Rý-
mařov. Polským partnerem pro-
jektu bylo skanzenové Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu.
Doba, kdy muzea mohla být vní-
mána jako nudné a zkostnatělé
instituce nabízející návštěvní-
kům pouze stálou expozici s vy-
stavenými exponáty, je dávno
pryč. Proto se rýmařovské muze-
um rozhodlo realizovat projekt,
kterým by pro veřejnost připra-
vilo akce představující kulturu,
tradice a historii české a polské
země. K tomuto účelu bylo mi-
mo budovu muzea zacíleno na
místní barokní památku, kapli
V Lipkách, jako místo pro vý-
stavu a koncerty duchovní hud-
by. Během celé letní sezóny
mohl návštěvník kaple také ab-
solvovat prohlídku této památ-

ky s výkladem průvodce.
Barokní kaple Navštívení Panny
Marie zvaná kaple V Lipkách se
letos veřejnosti otevřela v sobotu
4. května, poslední návštěvní
den připadl na čtvrtek 26. září.
Během letního období kapli nav-
štívilo kolem 700 návštěvníků,
kteří si mimo její nádherný inter-
iér prohlédli také instalovanou
výstavu Chrámové (ne)ticho.
Vznikla ve spolupráci rýmařov-
ského muzea s již zmíněným
Muzeem Wsi Opolskiej w Opo-
lu. Na přelomu června a červen-
ce Miloslav Marek nafotil dva-
náct církevních památek v Opol-
ském vojvodství a Marta Sze-
werda zase dvanáct církevních
památek na Rýmařovsku. Na vý-
stavě fotografií se tak vedle sebe
prezentovaly třeba monumentál-
ní opolský kostel sv. Kříže, bazi-
lika sv. Jakuba v Nyse, dřevěné
kostelíky sv. Hedviky Slezské
v Bierdzanech a Narození Nej-
světější Panny Marie v Březin-
kách, za českou stranu např. kos-
tel sv. Maří Magdalény v Hor-
ním Městě, kostel v Rudě se zná-
mou křížovou cestou či kostel
Nejsvětější Trojice v Albrechti-
cích. Slavnostní vernisáž výsta-

vy Chrámové (ne)ticho se usku-
tečnila ve čtvrtek 25. července
za přítomnosti pracovníků opol-
ského i rýmařovského muzea. Po
zahájení výstavy se kaplí roze-
zněly skladby Fryderika Chopi-
na, Josepha Haydna či Franze
Schuberta v interpretaci polské-
ho smyčcového tria Minuetto.
Prostřednictvím koncertů du-
chovní hudby měla dříve nepří-
stupná kaple zůstat otevřená pro
veřejnost i v následujícím měsí-
ci. Přes 120 milovníků hudby
sem zavítalo ve čtvrtek 8. srpna,
kdy zde vystoupil pěvecký sbor
Bernardini Břidličná, jehož re-
pertoár zahrnoval skladby Ada-
ma Václava Michny z Otrado-
vic, Georga Friedricha Händela,
řadu spirituálů a lidových písní.
Ve čtvrtek 29. srpna zaplnil pro-
stor před oltářem osmadvaceti-
členný polský chrámový sbor
Canthabiles. Program multige-
neračního sboru nabídl písně
slezské, polské, německé i kla-
sické skladby Ludwiga van
Beethovena, Wolfganga Amadea
Mozarta, Johna Hughese, Giu-
seppa Verdiho a dalších.
Výstava Chrámové (ne)ticho
skončila ve čtvrtek 26. září. Z rý-

mařovské kaple se jako Tajemni-
ca w obiektywie přesunula do
výstavního prostoru budovy
Spichlerze z Grudyni Małej
Muzea Wsi Opolskiej w Opolu,
kde byla v neděli 6. října slav-
nostně otevřena v rámci celo-
denního řemeslného jarmarku.
K vidění zde bude do 30. listo-
padu.
V rámci tohoto projektu byla na-
plánována také výstava s vojen-
skou tematikou. Její vernisáž se 
uskutečnila ve středu 23. října ve
výstavních prostorách muzea.
Prostřednictvím vystavených vá-
lečných zbraní a předmětů zapůj-
čených z různých českých institu-
cí a fotografií ze sbírek Městské-
ho muzea Rýmařov a Muzea Wsi
Opolskiej w Opolu se návštěvník
výstavy Velká válka a Rýmařov-
sko - I. světová válka očima rýma-
řovských občanů vrátí do doby
prvního celosvětového konfliktu
dvacátého století, od jehož vypuk-
nutí příští rok uplyne sto let.
Výstava v rýmařovském muzeu
potrvá do 1. prosince.
Poslední kulturní akcí projektu
bude koncert sboru Florian
Jeseník v kapli V Lipkách ve
svátečním čase, v neděli 29. pro-
since. Bc. Michal Vyhlídal,

Městské muzeum Rýmařov

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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

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

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

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

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

19. 11., 3. 12. a 17. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

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

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

Plavání pro veřejnost v listopadu
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 18.00 Sobota 13.00 - 20.00

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

Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná
zahajuje nábor do plaveckého oddílu.

Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Krytý bazén Břidličná
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Nad stránkami městské kroniky

Roky 1994 a 1995
Nově zvolené zastupitelstvo a oprava radnice

Rok 1994
Již několik let byla součástí zápisu I. kapitoly městské kroniky i část
„Generální oprava radnice“. Je tomu tak i v roce 1994, ale tentokrát na-
posledy, protože tato rozsáhlá a pro město velmi důležitá stavební akce
byla v prvních dubnových dnech dokončena a již 9. dubna se zde opět
konalo slavnostní zasedání městského zastupitelstva, na které byli po-
zváni i zástupci všech firem a organizací, které se na opravách radnice
podílely. Dosavadní starosta Ing. Miroslav Slováček všem poděkoval za
jejich úsilí a podíl na vytvoření reprezentativní vizitky Rýmařova.
Vznikla tak krásná dominanta historického jádra města. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci byly 19,2 milionu korun.
O týden později, 16. dubna, proběhlo slavnostní předání celého objektu
městu a jeho občanům. Od rána vyhrávala dechová hudba, kterou zpest-
řovalo vystoupení mažoretek. Před desátou hodinou přijely na náměstí
kočáry, které přivezly starostu a zastupitele. Ing. Slováček pak za zvuku
fanfár převzal z rukou Františka Krčmáře, majitele stavební firmy
Kompstav, která byla hlavním dodavatelem stavebních prací, klíč od rad-
nice a po symbolickém odemčení pozval hosty dovnitř. Byl mezi nimi
i Ing. J. Kopřiva, náměstek ministerstva vnitra, přednostové okresních 
úřadů ze sousedních okresů a další. Kulturní program pokračoval dál, ja-
rošovský pivovar připravil degustaci svých výrobků a celý den byl za-
končen taneční zábavou a slavnostním ohňostrojem.
A podívejme se na další stránky života ve městě. Rodinné domky, s. r. o.,
Rýmařov, pro město nejvýznamnější podnik, v daném roce zaměstnáva-
ly 878 osob. Jejich průměrný měsíční výdělek dosáhl částky 7 388 ko-
run, což bylo na rýmařovské poměry velmi solidní. Proti předchozímu
roku se mzdy zvýšily asi o 15,5 %. Výrobní sortiment se poněkud rozší-
řil, kromě rodinných domků, buněk a prodejen se začalo s výrobou ná-
staveb, montovaných na ploché střechy. V každé z nich jsou dva až tři
byty. V roce 1994 firma vyrobila 471 domků, jednu prodejnu, jednu 
ubytovnu, šest nástaveb a dvacet buněk. Z celkové produkce bylo 48
domků a dvacet buněk pro ČR, 420 domků, šest nástaveb a jedna prodej-
na pro SRN, dva domky pro Polsko, jeden pro Rusko a jedna ubytovna
pro Chorvatsko. Generálním ředitelem podniku byl Ing. Jan Ziegler.
Hedva, a. s., divize III. Rýmařov, tak znělo nové označení bývalého zá-
vodu Hedva 04 Rýmařov. Hedva stále pracovala, ale v daleko menším
rozsahu. Z původních šesti provozů existovaly už jen tři. K 30. březnu
1994 byla zastavena výroba i v dosavadním provozu 02 v Rýmařově na
Sokolovské ulici. Důvodem byla snaha ušetřit na provozních nákladech,
předpokládala se úspora asi 2,5 milionu korun. I po veškerých omeze-
ních bylo v Hedvě stále zaměstnáno asi 550 pracovníků. Ředitelem zá-
vodu byl Antonín Ducháč.
Volby do městského zastupitelstva se konaly 18. a 19. listopadu.
V Rýmařově se před nimi zaregistrovalo devět politických stran. Jejich
úspěšnost byla následující:

Strana Počet míst v zastupitelstvu
Občanská demokratická strana 4
Komunistická strana Čech a Moravy 4
Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 3
Křesťansko demokratická strana - Československá strana lidová 3
Strana demokratické levice 3
Česká strana sociálně demokratická 2
Moravská národní strana 1
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 1
Demokratická unie 0

Na ustavujícím zasedání 30. listopadu byl starostou zvolen Ing. Pavel
Kolář, jeho zástupcem se stal Ing. Milan Kropáč a na zasedání rady 
7. prosince byl novým tajemníkem jmenován Ing. Miloslav Marek, pro-
tože dosavadní tajemník Ing. Zdeněk Rychlý podal výpověď. Zarážející
na volbách byla nízká účast voličů, jen 50,58 procenta.

Rok 1995
Rozpočet města na tento rok činil v příjmové části celkem 70 361 400 ko-
run a byl o 2,2 procenta nižší, než předpokládal plán. Z toho vlastní příj-
my dosáhly částky 52 477 000 korun. Výdaje byly o něco nižší -
70 177 000 korun.
Počasí nepřineslo žádné katastrofy, rok byl celkem příznivý. I když nej-
vyšší roční teplota byla velmi nízká, pouhých 22,1 stupně z 10. červen-
ce. Největší mráz byl 29. prosince, mínus 17,7 stupně. Průměrná roční
teplota se vyšplhala na 6,2 stupňů Celsia a za celý rok napršelo 
951,4 mm. Nejteplejším měsícem byl červenec (18,2 st.) a nejstudeněj-
ším prosinec (-4,3 st.).
Ještě zmínka o Novele, bývalé provozovně Leny. Objem výroby byl při-
bližně 45 milionů korun bez DPH. Firma vyrobila 500 až 600 kuchyní
včetně těch, které byly určeny pro RD Rýmařov. Ve veřejné soutěži zís-
kala tři velké zakázky - vybavení ubytovacího domu pro léčebnu U Lesa
v Karlově Studánce, vybavení zastupitelského úřadu a bytů v Rize, hlav-
ním městě Lotyšska, a vybavení balneoterapie v Karlově Studánce.
Ředitelem Novely byl Milan Vinklárek. Vratislav Konečný

Otevření radnice r. 1994

Pivovar r. 1994

Náměstí Míru r. 1995 Fota: archiv muzea
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Po roce se albrechtick˘ kostel Nejsvûtûj‰í Trojice 
otevfiel náv‰tûvníkÛm. Obãanské sdruÏení Usedlost
Jasanka a praÏská divadelní Spoleãnost dr. Krásy
pfiipravily na sobotu 2. listopadu v jeho zdech pfied-
stavení hry Svatá inscenace s podtitulem Obrazy ze
Ïivota svatého Franti‰ka z Assisi.
Svatý František patří k nejznámějším a patrně
nejoblíbenějším křesťanským světcům. Jeho
současný obraz coby laskavého milovníka zví-
řat je však na hony vzdálen jeho skutečným 
osudům i jím zvolené životní cestě Kristova
následovníka. Divadelní zpracování režiséra
Petra Lanty, vycházející z životopisných prací,
především z první biografie od Tomáše
z Celana a z románu Nikose Kazantzakise
Chuďásek Boží, tudíž může diváka uvyklého na
rozšířený mýtus překvapit.
Inscenace zachycuje Giovanniho Battistu
Bernardoneho, zvaného Francesco, od momen-
tu, kdy se tento rozmařilý mladík z bohaté ro-

diny obchodníka s látkami rozhodne pro život
v absolutní chudobě a nastoupí cestu ke svatos-
ti. Cestu bolestivou, extrémně tvrdou, pro sou-
časníky i pro dnešního člověka těžko pochopi-
telnou.
„Svatý František mě zaujal důsledným prakti-
kováním toho, co hlásal Kristus. Zaměřil se na
Krista v době společenské krize, podobné té
dnešní. Měl schopnost získat pro své učení dal-
ší lidi, takže se začali zbavovat majetku a šli za
ním. Způsobil určitý přerod, s ním začal nový
věk,“ osvětluje režisér Petr Lanta své zaujetí
postavou svatého Františka.
Ke konečnému tvaru inscenace se propraco-
vával poměrně dlouho, přemýšlel, co z množ-
ství příběhů o světci převést na jeviště, co o-
sloví současného diváka. „František žil mezi
lidmi, kteří byli věřící, i když se tak třeba ne-
chovali. Dnes je ale víra oslabená,“ dodává
Petr Lanta.

Inscenace vznikala deset měsíců, premiéru mě-
la letos v květnu v Divadle v Celetné. Její pře-
vedení do chátrajícího barokního kostela
v Albrechticích bylo prvním pokusem o reali-
zaci v nedivadelním prostoru. Scéna vznikala
přímo na místě, soubor přitom využil všechny
možnosti, které exteriér a interiér chrámu nabí-
zí. Úvodní scénu situoval na prostranství před
hlavním vstupem kostela. Podvečerní tma, sil-
ný vítr, oprýskané průčelí chrámu i blízký za-
nedbaný hřbitov scéně dodaly atmosféru až
máchovsky romantickou. V interiéru divadel-
níci využili pro jednotlivé scény z Františkova
života kněžiště s hlavním oltářem, zpovědnici,
kazatelnu a kůr, do dění zapojili v některých
momentech i diváky v kostelních lavicích (scé-
na žebrání). Stejně tak kostýmy byly zčásti im-
provizované, žebraví mniši v čele s Františkem
se například oděli do igelitových pytlů (v pů-
vodním provedení nahrazují mnišská roucha
pláštěnky). Aktualizačně působí i další rekvizi-
ty, v inscenaci se například objevuje deštník ne-
bo oranžová metařská vesta.
Poměrně náročnou látku svěřil režisér do rukou
poloprofesionálního souboru, v němž spolu-
pracují kvalifikovaní herci s ochotníky. „Sna-
žím se je propojit, je to zajímavější. Lidé jiných
profesí dokážou divadelníky obohatit, herci za-
se umí mluvit a pohybovat se. Soubor tak ne-
ztrácí parametry profesionálního divadla ani
to dobré z divadla amatérského,“ tvrdí Petr
Lanta.
Výkon celého souboru je poměrně vyrovnaný,
profesionální herci se od ochotnických příliš
neodlišují, rozdíly v projevu nejsou rušivé, na-
opak osobitost každého je oživující a dodává
inscenaci na autentičnosti. V hlavní roli
Františka z Assisi se v Albrechticích představil
Kryštof Nohýnek, stálý člen divadla Gong, ho-
stující v Národním divadle, Kláru si zahrála
konzervatoristka Sophia Lamoš, rolí Fran-
tiškových rodičů se ujali Norbert Žid (zahrál si
i epizodní úlohu sultána) a Tereza Bělíková.
Světcovy následovníky ztvárnili Libor No-
vák (bratr Lev) a Jan Táborský (bratr Rufus),
biskupa a papeže břidličenský farář Piotr
Oskwarek.
Svatá inscenace Petra Lanty přinesla publiku
nevšední zážitek hned v několika rovinách. Už
sám náboženský námět působí v lavině profán-
nosti, kterou produkuje film, divadlo i televize,
jako světlá výjimka, téma chudoby a skrom-
nosti v protikladu k neuspokojivé honbě za po-
žitky a hmotnými statky je přitom zcela aktuál-
ní, v prostředí našeho kraje citlivě vnímané.
Příběh radikálního světce tak může být pro
mnohé, kteří dobrovolně zvolili život v ne-
snadných, neblahobytných podmínkách, vel-
kou inspirací. ZN
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Organizace a spolky

Poděkování voličům
Děkuji všem voličům, kteří se ve dnech 25. a 26. října 2013 dostavili k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a dali hlas kandidátům České strany sociálně demokratické. Velice si vážím preferenčních hlasů, které jsem obdržel.
V Rýmařově jsme získali 31,27 % z platných odevzdaných hlasů, v regionu Rýmařovska pak 28,52 % hlasů.

Ing. Jaroslav Kala, předseda MO ČSSD

V albrechtickém kostele se odehrál příběh svatého Františka
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Z okolních obcí a měst

Pozvánka k výtvarnému projektu
Školička ve Staré Vsi získala grant Americké obchodní komory v ČR
v programu „Jeden svět - mnoho hlasů - společně dokážeme více!“.
Chtěli bychom vás tedy pozvat do našeho nového projektu zaměře-
ného na výtvarné aktivity. Od října 2013 do března 2014 vyhlásíme
dvě výtvarné soutěže, nejlepší tvůrce a nejaktivnější školy odměníme
a ze zaslaných příspěvků potom společně připravíme výstavu dětské
kresby a rukodělných prací v janovickém zámku. Chceme tak pod-
pořit snahy o zviditelnění této krásné a historicky cenné památky,
která bohužel chátrá. Pokud se chcete připojit, ozvěte se na telefon
554 283 002 nebo mail stankova.ucitel@seznam.cz. Těšíme se na
spolupráci. Foto a text: Eva Staňková, ZŠ a MŠ Stará Ves

Žákovská ekologická konference
v Praze

Dne 16. října se v kongresovém
sále MŠMT v Praze konala osmá
Žákovská ekologická konferen-
ce, pořádaná Klubem ekologické
výchovy pod záštitou UNESCO
ČR. Této konference se již potře-
tí zúčastnily i dvě badatelské
skupiny žáků ze ZŠ Břidličná,
které v činnosti podporuje Stu-
dentský klub Břidličná. Celkem
se zde letos prezentovalo deset
prací ze všech koutů republiky
a naše práce se mezi ostatními
rozhodně neztratily. Vystoupení

skupiny ve složení Tereza Hamp-
lová, Lukáš Konečný, Anna Bitt-
nerová a Tereza Doleželová
s prací nazvanou Víc než slova
bylo hodnoceno odbornou i laic-
kou veřejností jako jedno z nej-
lepších. Pro úplnost ještě dodá-
váme, že druhou naší kvalitní
prací byla Lesní kniha - Naše les-
ní zákoutí, prezentovaná Pet-
rou Horňáčkovou a Romanem
Ohrádkou. Foto a text:

Mgr. Květa Děrdová,
koordinátorka EVVO
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Výlet za odměnu
Pokud bychom měli vyjmenovat nejlepší sbě-
rače druhotných surovin a bylinek ze ZŠ Břid-
ličná, byl by to dlouhý seznam a objevila by se
v něm jména ze všech tříd. Pro žáky však ne-
ní důležité, zda se jejich jméno objeví v novi-
nách, ale to, že jsou prospěšní a někomu či ně-
čemu pomohou. Jako poděkování za jejich pí-
li a nezištnost vedení školy ve spolupráci s SK
Břidličná každoročně pořádá výlet.
V sobotu 2. listopadu se sběrači rozjeli do
Zoo Ostrava. Na tento den zde byl připraven
zábavný program, v němž si návštěvníci
mohli vyzkoušet nejen své znalosti, pohybo-
vou šikovnost, ale i výtvarné dovednosti, tře-
ba při výrobě strašáka z dýně nebo vybarvo-
vání obrázku s podzimním námětem. Každý
takový obrázek byl zároveň poukazem na

pytlík krmiva pro kozy a lamy. Ti nejšikovně-
jší měli šanci získat některý z drobných dárků
od společnosti RWE.
Nesporným zážitkem bylo setkání se slony
v době, kdy je ošetřovatelé krmili a umývali,
ale rovněž chvíle u výběhu šimpanzů. Zde si
jedna z účastnic ověřila, že není radno se dru-
hým posmívat! Jeden z mladých šimpanzů se
rozhodl potrestat ji za pošklebování a neptej-
te se, čím házel.
Zábavných či zajímavých zážitků bylo za ten
den mnohem víc. Výlet se vydařil, dokonce
i déšť počkal až do okamžiku, kdy jsme se vy-
dali na zpáteční cestu. A aby byly zážitky úpl-
né, nad Ostravou se ukázala krásná duha. 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová,
koordinátorka EVVO

Setkání s netopýry
Že nejde o nic mimořádného? Kdo z vás vi-
děl netopýra zblízka, mohl si na něj sáhnout,
prohlédl si dva různé druhy tohoto létajícího
savce, nebo dokonce viděl, jak s chutí pořá-
dají nabídnuté moučné červy?
Právě to se 15. října podařilo na ZŠ Břidličná
žákům 5. až 7. tříd i vybraným osmákům
a deváťákům, kteří se zajímají o přírodu. Ve
zmíněný den na naši školu přijel Mgr. Evžen
Tošenovský z ČSO Praha, aby nám osobně
předal certifikát a tabulku Přátelé rorýsů -
v tomto domě podporujeme rorýse. Titul
jsme získali v rámci celorepublikového pro-
gramu nazvaného Rorýsí školy. V celé naší
republice se jím zatím mohou pochlubit pou-
ze čtyři školy: ZŠ Pečky, ZŠ Břidličná, Gym-
názium Jaroslava Heyrovského Praha a ZŠ
Františka Peřiny Praha. Jsme patřičně pyšní
na to, že naše škola titul získala hned jako
druhá v ČR.
A protože je Mgr. Tošenovský současně rov-
něž členem České společnosti pro ochranu

netopýrů, bylo nasnadě, že si nenecháme 
utéct příležitost, abychom se o nich dozvědě-
li něco více. Pan magistr tedy nepřijel jen
s tabulkou, ale rovněž se dvěma živými 
exempláři netopýra - pestrého a rezavého.
Během tří přednášek, které pro nás uspořá-
dal, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze
života těchto záhadných „létajících myší“,
například to, že se na našem území vyskytu-
je hned 27 druhů, nejmenší není větší než pa-
lec dospělého člověka nebo že vrápenci vysí-
lají ultrazvukové signály nosem, nikoliv
tlamkou, jak je to u netopýrů. Také jsme si
vyzkoušeli práci s ultrazvukovými detektory
a mohli jsme si na netopýry i sáhnout.
Přednášky se všem natolik líbily, že jsme se
v samém závěru návštěvy s panem magist-
rem domluvili na další spolupráci. V příštím
roce společně zorganizujeme v Břidličné
Netopýří noc. O této akci vás budeme samo-
zřejmě včas informovat. Foto a text:

Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Užitečná informace

dTest: Obchodníci na Facebooku obcházejí zákon
Nákup na sociálních sítích má probíhat podle stej-
n˘ch pravidel jako nákup v klasickém e-shopu.
Obchodník musí zákazníka informovat o jeho prá-
vech a respektovat zákonná ustanovení, napfií-
klad moÏnost vrácení zboÏí bez udání dÛvodu.
Praxe v‰ak ãasto vypadá jinak a prodejci vyuÏí-
vají neznalosti zákazníkÛ k obcházení zákona.
„Na poradenské lince dTestu 299 149 009 se
setkáváme s tím, že obchodníci odmítají
uznat právo zákazníka na vrácení zboží bez
udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů od do-
ručení, a to s odůvodněním, že nejsou e-sho-
pem. Někdy dokonce neuvádí ani dostatek
kontaktních údajů, a zákazníkovi tak omezu-
jí možnost komunikace či vrácení zboží,“ vy-
světluje vedoucí právní poradny dTestu
Lukáš Zelený a dodává: „Někteří z těchto
‘obchodníků’ ani nemají živnostenské opráv-
nění - jednoduše nakoupí zboží a pak je za
úplatu pošlou zákazníkovi, čímž porušují na-
víc ještě živnostenský zákon.“

Ustanovení občanského zákoníku o smlou-
vách uzavíraných na dálku platí pro každého
podnikatele, který svými dostatečně konkrét-
ními nabídkami oslovuje spotřebitele (poten-
ciální kupující) za využití některého z pro-
středků komunikace na dálku. Internet tímto
prostředkem v každém případě je a není roz-
hodné, zda má obchodník vlastní internetové
stránky či využívá platformy sociální sítě
(Facebook) nebo aukčního portálu (např.
Aukro). Podstatné je, že podnikatel nabízí
zboží určitých parametrů a na spotřebitelovu
objednávku reaguje zasláním objednaného
zboží. Není tedy sporu, že k uzavření kupní
smlouvy došlo, jakmile prodejce spotřebite-
lovu objednávku obdržel. „Doporučujeme
vyvarovat se nákupu u obchodníků, kteří
o sobě na Facebooku výslovně tvrdí, že ne-
jsou e-shopem, případně neuvádí informace
dle zákona či jasné a ověřitelné kontaktní
údaje,“ varuje Lukáš Zelený.

Pokud se spotřebiteli stane, že se při vrácení
zboží setká s podobným postupem, má hned
několik možností, jak se bránit. Nesplněná
informační povinnost zakládá spotřebiteli
právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dál-
ku dokonce do 3 měsíců od převzetí zboží
a požadovat zpět peníze včetně poštovného.
Pokud se přes veškerou snahu nepodaří s ob-
chodníkem dohodnout a peníze získat zpět,
doporučujeme zaslat mu předžalobní výzvu
ke splnění jeho zákonné povinnosti pod
hrozbou žaloby k soudu. V případě podezře-
ní, že obchodník nemá platné živnostenské
oprávnění, lze podat podnět též živnosten-
skému úřadu.

Vlasta Tichá, Lukáš Zelený, dTest
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Z historie okolních obcí

Vinice na Rýmařovsku aneb Košt mešního vína
Vinice tady? Možná kroutíte hlavou, a tak je
nutné předeslat, že nešlo (na rozdíl od chmel-
nic) o rozsáhlejší pokusy, ale o ojedinělý pří-
pad z doby vlády Josefa II. Tento osvícený
panovník, ovlivněný nepochybně i štábem
svých rádců, řešil často z výšky svého ma-
jestátu i (s prominutím) úplné prkotiny.
Ostatně podobné sklony měl císař František
Josef I., o čemž svědčí vzpomínky jeho učite-
le, z Lomnice pocházejícího J. Haubfleische.
Buďme však konkrétní.
Josef II. ve snaze vytvořit centrálně řízený
stát kontroloval např. i účty církevní, což byl
úkol jistě nadlidský a badatelé žasnou nad
tím, do jakých detailů tehdejší úřady zachá-
zely a kolik naopak velkých případů jim bez-
nadějně unikalo. A jsme u vinice, nebo spíše
několika vinohrádků na Rýmařovsku.
Vše mělo počátek v tom, že císař zjistil pode-
zřelou položku, totiž účty za dovoz sudových
vín ze severní Itálie pro náboženské účely.
Laicky řečeno šlo o nezbytnost pro konání
bohoslužeb, neboli víno mešní. Uvážíme-li,
že v císařství byly tisíce far, pak nešlo o ma-
lý objem. To mělo přimět císaře k úvaze, proč
by si farnosti nebo alespoň diecéze nemohly
samy pěstovat vinnou révu a vyrábět mešní
víno za mnohem menší náklady doma?
Ostatně reálné jádro to má: jediný způsob do-
pravy byl pomocí koňmi tažených vozů nalo-
žených sudy vína - vynásobte si to tisíci!
Potahy pak chyběly třeba armádě pro zásobo-
vání. Císařovo přání bývá rozkazem. Pravda,
ne ve všech diecézích (biskupstvích) se „nau-
čením nejvyšším“ začali řídit jako v Olo-
mouci, kde bývali prý takříkajíc „papežtější
nad papeže“. Z Olomouce to šlo „dolů“ na
děkanství a pak na jednotlivé farnosti. Také
do čerstvě zřízené lomnicko-tylovské, kde
začínal svou nelehkou práci bývalý domini-

kánský mnich z Opavy Vincenc Hauke.
Hauke už měl za sebou jednu nepříjemnost
při setkání s Josefem II., když monarcha pro-
jížděl Lomnicí. Tehdy bylo nařízeno, aby při
průjezdu císaře očekávali návštěvu rychtář
s místním farářem. Tak se i stalo. Císařský
kočár zastavil pod slavobránou, rychtář (asi
celý rozechvělý trémou) přistoupil a podával
hlášení, o jakou obec jde, kolik se zde chová
koní a kolik je mužů včetně chlapců do 15 let,
čím se lidé živí, kolik se chová krav, vepřů
a ovcí. O ženách ani zmínka, ty byly v žeb-
říčku důležitosti až někde mezi kozami.
„Císař pokynul rychtáři, by si stoupl na
schůdky kočáru, a dále s ním laskavě roz-
mlouval, přičemž se kočár rozjel. Faráři ne-
byl žádný pokyn dán, a tak běžel vedle kočá-
ru, seč byl, než vysílením upadl a pověst pra-
ví, že na místě zcepeněl.“ Co je psáno, nemu-
sí být dáno. Hauke zemřel v posteli až za 
14 let...
Jisté je, že z císaře respekt měl, stejně jako je-
ho kolega z Ryžoviště P. Schwab. Situaci se
samozásobitelstvím mešním vínem řešili, jak
uměli, totiž získáváním sazenic vinné révy
a pokusem o vypěstování hroznů. Žel bez
valného úspěchu, praxe byla horší než práce
na virtuální „vinici Páně“. O situaci v Ryžo-
višti nemáme zpráv z archivních zdrojů,
kdežto o dění v Lomnici „přehršel“, jak říká-
val archivní borec J. Bezděčka, dělník v žele-
zárnách a kněz „bez“, tedy bez státního sou-
hlasu.
Dominikán Hauke na to šel od lesa. Jeho
z jižních Tyrol pocházející kuchařka usoudi-
la, že nejvhodnějším, teplými paprsky obda-
řeným místem pro sazenice révy by bylo již-
ní průčelí domu kupce Schiebela, shodou 
okolností sousedící s farou. Tak se zařídilo,
že kupci bylo jako farní desátek určeno vypě-

stovat něco hroznů, farní kuchařka mu pomů-
že radou, jak hrozny vylisovat, mošt vykvasit
a farář bude mít zaručené domácí víno, splní
císařovo nařízení a všimnou si toho snad
i v Olomouci na biskupství.
Za nějaký rok se hrozny skutečně urodily, ku-
chařka se nad jejich velikostí i pozdním do-
zráním sice šklebila, ale poradila co a jak.
Zkrátka poskytla Schiebelovi „nou-hau“
a pár žejdlíků vína bylo na světě. Brrr! To asi
říkal farář nad finální produktem „desátkové-
ho vinařství Schiebel“. Nebylo to k pití, jistě
jste uhádli. Třeba to bude napřesrok o něco
lepší - abychom to nenatahovali, nebylo a ani
další rok ne.
Kněz musel mešní víno určitě kupovat a ob-
chodník povinný desátkem se mu jen vyškle-
boval. Navíc obviňoval pátera Haukeho, že
není schopen zbavit jeho dům vcelku tichého
a neškodného strašidla. I takové může být ně-
kdy otravné, co myslíte?
Pře skončila udáním neplniče desátků na
Sovinci. Sešla se možná nějaká degustérská
porota amatérů (ochutnávače sotva měli), aby
nestranně posoudila pitelnost vína pro mešní
účely. Bylo jasné, že kratší kousek provazu je
na kupcově straně, ale ten se přesto srdnatě
hájil. Víno není špatné, jen farář je mlsný
a neví, co by chtěl. Do hádání údajně zasáhl
i Maxmilián, vévoda lotrinský, t.č. „šéf“
Sovince. To už určitě nějaký znalec vín byl,
leč i on Schieblův výrobek označil za patok.
V nastalé hádce Schiebel dokonce vévodu ně-
jak urazil a ten rozhodl s velkorysostí hodnou
vznešeného původu „zavřít nepodařeného vi-
naře do sklepa i s jeho vínem a nechat jej tam
tak dlouho, dokud tu kyselou tekutinu nevy-
pije. K jídlu mu postačí pár bochníků chleba,
ovšem po zaplacení“. Spokojen sám se sebou
vévoda odešel, spokojený byl i farář Hauke.
O průběhu sklepního utrpení o tvrdém chlebu
a kyselém víně není zpráv, ale Schiebel vytr-
val, víno vypil a „laskavostí vévody hodnou
mu laskavě dovoleno domů odejíti“. Vyhrál!
Desátek „vínopěstitelský“ nahradila mouka.
Někdo jiný by byl zticha, Schiebel dál remcal
(byl bohatý), a tak se mu podařilo nějakým
zlaťákem obměkčit jednoho z porotců zkouš-
ky nápoje a ukázaly se věci!
Farář Hauke (tedy prý), aby se otravnému
soupeři pomstil, nechal nalít do sudu s vínem
dva žejdlíky křenového octa (?), a Schiebel
přesto tekutinu vínu jen podobnou během ně-
kolika dní dokázal vypít... Kupec si také stě-
žoval na otřesné smrduté sklepení, „an puchy
nesmírně trpěl, marně prosil strážce i o při-
měřený nočník. Též musel stéblem rákoso-
vým víno píti ze sudu z obavy, by toho nějak
nevyléval“.
To je konec našeho vinařského příběhu. Dům
tam stojí dodnes, dodnes v něm přebývá to ti-
chounké a slušné strašidlo. Ale to prý tam na-
sadili ještě luteráni, resp. nenasadili, ale už
tehdy řešili, jak se ho zbavit. O tom zase ně-
kdy jindy. Foto a text: Jaroslav Chytil

Dům č. 83 (v pozadí bývalá fara) z bývalého luteránského obecního domu přestavěn v r. 1698
kupcem Johanem Schieblem. Schieblové zde žili čtyři generace. Jižní průčelí domu bylo vy-
hlédnuto za vhodné stanoviště pro vinnou révu coby církevní desátek na mešní víno. Dům je
v pův. stavebním provedení, vyměněna byla - a zazděna - okna v jižním průčelí
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Moravskoslezský kraj informuje

O ekologické kotle je velký zájem, šedesátimilionová dotace je vyčerpána
Pfiíjem Ïádostí o dotaci v rámci spo-
leãné v˘zvy Ministerstva Ïivotního
prostfiedí âR a Moravskoslezského
kraje na podporu v˘mûny kotlÛ v na-
‰em kraji 23. fiíjna skonãil. Alokovaná
ãástka 60 milionÛ korun jiÏ byla vy-
ãerpána. V‰echny dal‰í Ïádosti doru-
ãené po tomto datu proto budou
v souladu s podmínkami dotaãního
programu automaticky vyfiazeny.
„Společný program na podporu
výměny kotlů je velmi úspěšný,
což dokazuje vyčerpání alokova-
né částky, která pro tuto výzvu či-
nila 60 milionů korun, již pět týd-
nů před termínem ukončení.
Vynaložení finančních prostřed-
ků správným směrem dokazuje
opět nebývale velký zájem obča-

nů o ekologické topení. O dalším
pokračování dotačního progra-
mu se rozhodne do konce roku.
Zasadím se o to, aby pokračoval
další výzvou,“ řekl náměstek mo-
ravskoslezského hejtmana pro
dopravu a životní prostředí
Daniel Havlík. Žádost o dotaci
na výměnu kotlů ve výši až 60 ti-
síc korun podalo v rámci této vý-
zvy přes 1200 domácností.
Občané, kteří o dotaci požádali,
dostanou do čtyř měsíců od po-
dání žádosti vyrozumění, zda jim
finance na nový kotel budou po-
skytnuty, či nikoliv. Úspěšní ža-

datelé pak mají devět měsíců na
to, aby zlikvidovali starý kotel,
koupili a instalovali nový a před-
ložili kompletní doklady ke kon-
trole. Finance žadatelé obdrží na
svůj účet do třiceti dnů po podpi-
su smlouvy o poskytnutí dotace.
Společná výzva ministerstva ži-
votního prostředí a Moravsko-
slezského kraje pro podávání žá-
dostí o výměnu kotlů odstartova-
la 1. července 2013. Moravsko-
slezský kraj pro tuto výzvu uvol-
nil ze svého rozpočtu 30 milionů
korun, stejnou částku poskytlo
ministerstvo životního prostředí

prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí České repub-
liky.
„Podíl malých zdrojů na celkové
bilanci prachu v kraji roste.
Výměna jednoho kotle znamená
úsporu emisí prachu v objemu až
100 kilogramů ročně,“ uvedl
hejtman Moravskoslezského kra-
je Miroslav Novák. Tvrdí, že in-
vestice do lokálních topenišť jsou
ekonomicky výhodné, neboť kaž-
dá vynaložená koruna je pětkrát
efektivnější než u průmyslové in-
vestice a na zlepšení kvality 
ovzduší se projeví okamžitě.

Bc. Petra Špornová,
tisková mluvčí

odbor kancelář hejtmana kraje

Akce hradu Sovince

Jaká byla letošní hradní sezóna na Sovinci?
Závûreãná akce hradu Sovince pod názvem
Hofmistrova závûÈ, která se konala o posledním fiíj-
novém víkendu, je minulostí, stejnû jako celá hradní
sezóna 2013.
„První jarní - velikonoční akci nám letos zasy-
pal sníh. Měli jsme tady profesionální půjčo-
vnu kostýmů z Barrandova, k tomu výstavu
k několika českým pohádkám, vystupovali sa-
mozřejmě šermíři i dudácká kapela, ale bohu-
žel pro závěje sněhu se sem dostalo jen pár od-
vážlivců,“ komentuje nevydařený začátek se-
zóny kastelánka hradu Sovince Kateřina
Jarmarová. Naštěstí sníh brzy roztál a sezóna
se rychle rozběhla. Na jaře také proběhla vý-
stava historických šatů a s ní spojené přednáš-
ky o odívání. Návštěvníci měli možnost ochut-
nat středověká jídla připravovaná tradičním
způsobem na otevřeném ohni.
Na tuto akci navázala výstava moderního 
umění pod patronací fotografa Jindřicha
Štreita. Letos zde vystavovali sklář profesor
Václav Ciegler a jeho mladý spolupracovník
Michal Motyčka. Překvapili návštěvníky in-

stalací nejen prostorovou, ale i zvukovou
a světelnou. V červnu proběhla na hradě kaž-
doroční Filmová noc. Před filmem Jana
Švankmajera Přežít svůj život vystoupil Petr
Váša s kapelou Ty syčáci.
S toužebně očekávaným létem nastal maraton
víkendových akcí. „Přestože nás potrápilo na
zdejší poměry nečekané vedro, návštěvníci nás
za pracnou a horlivou přípravu akcí odměnili
velkou návštěvností, mnozí dokonce opakova-
nou. Někteří přijeli již na jistotu na své oblí-
bence, ke kterým se letos přidalo i nemálo no-
vých objevů. Musím zmínit profesionální vý-
zbroj mušketýrských jednotek, které jsou s na-
ším hradem nejvíce historicky spřízněné - prá-
vě za třicetileté války se tu opravdu válčilo.
Kromě tradičních Salva Quardia a Alt-
Starhemberk vystoupil královéhradecký
Corporal, který zaujal vybavenou zbrojnicí,“
chválí účinkující Kateřina Jarmarová.
Připojuje brněnské bubeníky a šermíře Grál či
debutující Sígry z Brna, kteří podle kastelánky
okouzlili nejen výkony, ale i velice rozsáhlým

repertoárem vystoupení. „Šermíři M.C.E. a je-
jich dudácká kapela Huncfut jsou zde již stáli-
cí a chodí se na ně tzv. na jistotu, když však le-
tos přidali ke své hudební produkci i profesio-
nální břišní tanečnici, opravdu se nám tajil
dech. Nezmínit olomouckou profesionální šer-
mířskou skupinu Adorea by byl hřích, protože
výkon těchto téměř kaskadérů s obrovským
smyslem pro humor je něco, na co se dá dívat
stále dokola - ne nadarmo je můžeme vidět ve
spoustě nejen našich, ale i zahraničních fil-
mů,“ doplňuje výčet účinkujících Kateřina
Jarmarová.
Návštěvnost hradu se podle jejích slov dá srov-
návat s minulými léty. Toho si pořadatelé váží
a budou se snažit udržet i nadále standard ná-
vštěvnického provozu tak, aby se k nim ná-
vštěvníci nejen vydali, ale hlavně rádi vraceli.
Méně viditelné z pohledu návštěvníka hradu
jsou postupující opravy hradu. Letos byla opra-
vena renesanční bašta Kočičí hlava, fortifikační
prvek z 16. století, na hradech v České republi-
ce velmi vzácný, protože v této době se u nás té-
měř neopevňovalo. V příští sezóně se mohou
návštěvníci těšit, že se na ni v rámci specializo-
vaných prohlídek podívají, a jak říká kastelánka
hradu, půjde o adrenalinový zážitek odměněný
zcela novým výhledem na hrad i z hradu.
„Letošní nádherné podzimní počasí bylo nej-
spíš odměnou za zpackané jaro, přesto s pro-
dloužením sezóny nepočítáme. Hory jsou zrád-
né a sníh může napadnout ze dne na den, pro-
to se v současné době věnujeme pečlivému za-
zimovávání hradu. Přesto se letos brány
Sovince ještě otevřou - pokud si budete chtít
zpříjemnit čas Vánoc, navštivte nás od 26. do
29. prosince a projděte se tichým, svátečně vy-
zdobeným hradem, budeme se na vás těšit,“
přidává na závěr Kateřina Jarmarová.

JiKo ve spolupráci s kastelánkou
hradu Sovince Kateřinou Jarmarovou

Foto: archiv K. Jarmarové
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První kroky bruselské stáže
Pracovní stáž v centru Evropské
unie se jevila jako velmi slibná
zkušenost pro začátek kariéry.
Kam jinam by měl směřovat stu-
dent magisterského oboru Evrop-
ská studia se zaměřením na ev-
ropské právo než do sídla většiny
institucí EU? Příležitostí ke zjiš-
tění, jak fungují evropské institu-
ce v praxi, je spousta, avšak já si
vybral Zastoupení Olomouckého
kraje při EU. Důvodem byl fakt,
že v posledních letech je výraz-
ným trendem uvnitř Evropské 
unie posilování pozic jednotli-
vých regionů. Pro mnoho institu-
cí jsou už dnes regiony silnějšími
partnery než samotné státy.
Do výběrového řízení jsem se
přihlásil s cílem poznat také

praktickou stránku fungování in-
tegračních, resp. regionálních
procesů a poznatky využít při
psaní diplomové práce, která se
bude zabývat reprezentací zájmů
regionů v EU. Samotná stáž se
koná pod hlavičkou sdružení
OK4EU, které zastupuje Olo-
moucký kraj v Bruselu. Jde
o sdružení právnických osob, je-
hož členem je i Univerzita Pa-
lackého v Olomouci.
Po úspěšném absolvování výbě-
rového řízení zbývalo najít sluš-
né ubytování, což není až tak jed-
noduchý úkol. Získal jsem však
kontakt na českou emigrantku,
která mi je pomohla sehnat.
Třešničkou na dortu byl fakt, že
manžel paní domácí je režisér,

kterému s jeho prvním filmem
pomáhal Miloš Forman. O zají-
mavé vyprávění tedy není nouze.
Má pracovní stáž začala 4. září
a ihned po příjezdu jsem byl za-
pojen do chodu kanceláře. Sídlo
OK4EU se nachází v blízkosti
evropských institucí, některé
z nich jsem tak měl možnost si
prohlédnout již první den.
Netrvalo dlouho a kalendář se mi
začal plnit událostmi. Mezi na-
plánovanými akcemi je např. pre-
zentace Olomouckého kraje na
Evropském týdnu regionů a měst,
známém jako Open Days 2013, či
promítání filmů z festivalu popu-
lárně-vědeckých filmů AFO.
Náplň práce spočívá kromě pří-

pravy prezentačních, kulturních
a odborných akcí Olomouckého
kraje v pravidelné účasti na semi-
nářích a konferencích v evrop-
ských institucích, návštěvách ji-
ných regionálních zastoupení,
zajišťování programu a asistence
návštěvám zástupců kraje či vy-
hledávání dotačních programů.
Brusel je kosmopolitní město pl-
né kontrastů, které má stále co
nabídnout. Ať už jde o širokou
nabídku pořádaných akcí, mož-
nosti vyžití či snadnou dostup-
nost do mnoha evropských desti-
nací. Věřím, že pětiměsíční stáž
bude přínosná nejen pro mě, ale
také pro Olomoucký kraj. 

Pavel Juráš
Fota: Michaela Vráželová

V každém z následujících patnácti vydání Rýmařovského horizontu
(8-22/2013) uveřejníme fotografii pozoruhodnosti nebo jejího detai-
lu spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je určit místo,
objekt, ulici apod., na nichž se fotografovaná pozoruhodnost či detail
nachází. Čtenáři, kteří určí správně nejvíce pozoruhodností, budou za-
řazeni do slosování o hodnotné ceny.

Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je mů-
žete vhodit do re-
dakční schránky.
Poslední soutěžní ku-
pon č. 15 s fotografií
vyjde v RH č. 22/2013
v pátek 6. prosince.
Kupóny můžete zasí-
lat jednotlivě nebo
všechny najednou do
uzávěrky 12. prosin-
ce. Jména výherců bu-
dou uveřejněna v po-
sledním řádném vydá-
ní Rýmařovského ho-
rizontu (24/2013),
které vyjde 20. prosin-
ce 2013. Hodně štěstí
v soutěži přeje redak-
ce RH!

Soutěž připravili
JiKo

a Ing. M. Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 13

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

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

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

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

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

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

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013
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Tresler a Schnellkorla
První jmenovan˘ byl stfiihaãem
v janovické továrnû na zpraco-
vání lnu. Jednou dost pozdû
veãer nav‰tívil mého dûda
v Harrachovû, kde zrovna vy-
konával rÛzné obchody a opo-
zdil se v „Niedergerichte“
u sklenky kofialky. Bylo to na
sklonku podzimu. Tresler se vy-
dal na cestu domÛ pfies Geier-
wald1 a podél hranice aÏ do
Harrachova.
Chodíval-li v noci, mûl zvyk
modlit se loretánské litanie.
KdyÏ tentokrát do‰el aÏ k ono-
mu vysokému okraji, kde byla
pohfibena domnûlá ãarodûjni-
ce Kollnerin, ustal v modlení
a pravil:
„Zde leÏí stará Kollnerin, po-
zdrav Tû BÛh!“
V tu chvíli se zfiítil do rokle na 
okraji hranice. (Pravdûpodobnû
také proto, Ïe toho moc vypil).
Potom se rychle sebral a zvolal:
„Ty stra‰idlo, ty, dej pokoj!“
A pokraãoval v pfiefiíkávání lita-
nií. Tuto událost musel ihned
vyprávût mému dûdovi, kdyÏ
se u nûj zastavil.
Druh˘, Schnellkorla, fiíkalo se
mu také Lügenkorla, se mimo
jiné jednou ocitl na venko-
vû a tentokrát pfienoco-
val v „Mauthgerichte“ v Dlouhé
Louãce. Dostal tu jako místo na
spaní podest˘lku ve velké hos-
tinské místnosti. ProtoÏe byl 
unaven˘, brzy usnul.
Bylo asi okolo pÛlnoci, kdyÏ ho
probudila velká ÏízeÀ. KdyÏ se po-
sadil, spatfiil v mûsíãním svûtle
Ïenskou osobu, kterak um˘vá
sklenice v zamfiíÏovaném v˘ãepu.
Lépe se narovnal na slamníku
a pomyslel si, Ïe by si mohl po-
ruãit pÛllitr piva, a zavolal ve
svém dialektu2: „Dûvãe, nalij mi
pÛllitr piva, vypil jsem nûjakou
sklínku kofialky a jsem úplnû vy-
prahl˘!“
Zdánlivá ãí‰nice mu v‰ak neod-
povûdûla a pokraãovala v prá-

ci. Nato Schnellkorla vstal úpl-
nû a domnívaje se, Ïe ho ne-
sly‰ela, ‰el pfiímo k v˘ãepu, aby
jí to zopakoval pûknû od plic.
KdyÏ jí v‰ak pohlédl do obliãe-
je, spatfiil v úplÀkovém svûtle
bílou mrtvolnou tváfi! -
Ze samé hrÛzy ho pfie‰la ÏízeÀ
a snaÏil se co nejrychleji vyhle-
dat svÛj slamník, kde vklouzl
pod deku. Tak to je, pan Tresler
si tak rád pfiihnul, aÏ spadl do
rokle, a Schnellkorla mûl jistû co
doãinûní s námûsíãnou.

Stavba otcova domu
V roce 1785 se mÛj otec oÏenil
s Josefou Rösnerovou z R˘ma-
fiova. Byl s ní Ïenat˘ 11 let a po-
té, co mu porodila sedm dûtí,
v roce 1796 zemfiela.
Za dva roky po svatbû ho na-
padlo postavit si dÛm.
Za tímto úãelem se vydal k teh-
dej‰ímu starostovi Hönigsch-
miedovi, aby mu to ohlásil. Ten
se ho zeptal, kde chce stavût.
Odpovûì znûla: „Na louce pod
kaplí V Lipkách, vedle Weißkor-
lÛ“.3 Starosta na to odvûtil:
„NuÏe, pro mû za mû postav si
dÛm, a kdyÏ bude hotov˘, tak
ho pfiijì pfiihlásit. Já ti potom
nechám slouhou pfiipoãíst za-
hradu tak velikou, aby ti byla
dost prostorná; sáh ãtvereãn˘
stojí 4 krejcary.“
V této dobû se stavba úfiednû
neschvalovala, n˘brÏ kaÏd˘ si
postavil svÛj dÛm tam, kde se
mu zlíbilo, vût‰inou smûrem
na v˘chod k slunci. -
Cesta od ulice mohla vést, jak
chtûla; stavûlo se jen tak, aby
slunce svítilo po cel˘ den do
pokoje.
V této souvislosti byli tenkrát li-
dé rozumnûj‰í neÏ dnes, kdy se
v‰e staví „jako podle pravítka“,
jeden velk˘ ãinÏák stojí vedle
druhého tak, Ïe ãasto na nû-
které domy za cel˘ den neza-
svitne slunce. Následkem toho
vzrÛstá nemocnost obyvatel-

stva.
Ke konci roku 1786 bylo tak
pûknû a teplo jako v létû.
Nebylo Ïádného snûhu ani
mrazu. 28. prosince pomáhal
v lesích poblíÏ Harrachova mé-
mu otci Leopold Rösner, jeho
‰vagr, sná‰et na hromadu ka-
meny roztrou‰ené okolo, ne-
boÈ leÏely jen tak a nedaly se lá-
mat. Pracovali s vyhrnut˘mi ru-
kávy a pfiitom se potili, takové
bylo teplo.
Za ãtrnáct dní nato napadlo to-
lik snûhu, Ïe se nemohl konat
r˘mafiovsk˘ jarmark, neboÈ do-
my byly tak zasnûÏeny, Ïe se
dalo jezdit nad ploty a dvefimi.
Jaro v‰ak zaãalo brzy, takÏe mÛj
otec mohl na Marka otesat trá-
moví a postavit krov, coÏ byla
v této horské oblasti bezpochy-
by rarita.

První r˘mafiovsk˘ syndikus4

Po dlouh˘ ãas byl R˘mafiov
v poddanství janovického vrch-
nostenského úfiadu. Aby se ko-
neãnû vymanil ze svého podru-
ãí, rozhodla obecní rada zaÏá-
dat u Jeho Veliãenstva císafie
Josefa II. o vlastního syndika.
Za tímto úãelem byli povoláni
tfii mû‰Èané, aby se vydali do
Vídnû a vlastnoruãnû pfiedali
Josefu II. dotyãnou Ïádost. Byli

to: Josef Klaner, Johann Langer
a Franz Schindler.
KdyÏ se dostavili k audienci ve
Vídni a pfii‰li na fiadu, císafi si
prohlédl Ïádost a pravil: „To ne-
ní rozumné. Pletete si na sebe
biã, neboÈ syndikus stojí 600
zlat˘ch roãnû kromû bytu
a dfieva. V‰echny náklady musí
hradit va‰e obec. Jdûte v poko-
ji domÛ a vysvûtlete to sv˘m
spoluobãanÛm!“
S touto otcovskou radou opus-
tili tito tfii udatní muÏi VídeÀ
a vrátili se s nepofiízenou do
své vlasti.
Za rok se vyslanci opût vypravi-
li v této záleÏitosti do Vídnû.
KdyÏ stoupali po schodech
k audienci, stfietli se s císafiem,
kter˘ byl doprovázen ‰lechtou,
císafi je okamÏitû poznal a pra-
vil k nim: „Vy jste R˘mafiov‰tí
a jistû pfiicházíte ve vûci syndi-
ka?“ Ti pfiisvûdãili. „NuÏe, kdyÏ
jinak nedáte, tak ho dostane-
te,“ fiekl Josef II. a ‰el dále.
·Èastni, Ïe tentokráte v‰e vyfiídi-
li, strávili nûkolik dnÛ ve Vídni.
Následnû se vydali pû‰ky na
cestu, která trvala osm dní.
KdyÏ pfii‰li domÛ, dozvûdûli se,
Ïe dekret byl uÏ doruãen po‰-
tou a Ïe R˘mafiov obdrÏel prv-
ního syndika, kter˘ se jmenoval
Wegebrot.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Geierwald, Geyerwald = les na hranici r˘mafiovského, jamartického a hornomoravického katastru. Pozn. red.
2 orig. Ueberwalder Dialecte
3 „neben Weißkorlen“ - Weißkorl(a) = dialektem upravené vlastní jméno, zfiejmû Karl Weiß. Pozn. red.
4 syndikus, fiidã. syndik, úfiedník obstarávající agendu úfiadu, zvl. obecního. Viz Slovník spisovného jazyka ãeského. Pozn. pfiekl.
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Sport

První rýmařovský cyklokros

Výsledky jednotlivých kategorií

V neděli 3. listopadu proběhl v zahradě Hedvy 1. rýmařovský cyk-
lokros. Závod byl zařazen do seriálu cyklokrosových závodů
Oderského poháru, který se jede již 12. sezónu.
Trať byla s přispěním chladného a deštivého počasí velmi blátivá
a technicky náročná, přesto se závodu zúčastnilo 78 startujících včet-
ně pěti závodníků z Polska. Odjely se tři hlavní závody v desíti kate-

goriích a jeden vložený náborový závod pro děti do 11 let.
Pořadatelé děkují městu Rýmařovu za možnost uspořádat tento zá-
vod. Poděkování patří také sponzorům, kteří akci podpořili: DuKo
Rýmařov, Klempířství Pipa, Rýmařovská pekárna, RD mont,
Prádelna Šopík, Bob sport. Děkujeme také pořadatelům za pomoc při
organizaci závodu. Vítězslav Šopík, foto: Miroslav Škoda

Mladší přípravka zakončila podzimní část vítězstvím
V sobotu 26. října zakončili naši nejmenší
fotbalisté na hřišti Slavoje Bruntál své pod-
zimní účinkování v okresním přeboru mlad-
ších přípravek a bylo to loučení vítězné.
Svého soupeře jasně přehráli, zvítězili 13:2
a připsali si další tři body do tabulky.
Celkem jich nasbírali během podzimní části
v osmi utkáních 18 a přezimují na třetím
místě se ztrátou tří bodů na své kamarády
z Břidličné a Vrbna pod Pradědem.
Kluci a jedna dívka nastříleli celkem 88 bra-
nek a 26 jich obdrželi. Nejlépe se střelecky
dařilo Tomáši Furikovi, který nastřílel 
27 gólů, a Sebastiánu Schwarzovi s 18 tre-
fami do černého. Pochvalu si však zaslouží
nejen střelci, ale i ostatní hráči, kteří se tře-
ba střelecky neprosadili, ale zodpovědně pl-
nili své povinnosti jak v brance, tak v obra-
ně, nebo jen míče připravovali přesnými
přihrávkami. Pochvalu si tak zaslouží Jana

Batoušková, Jan Zapletal, Jakub Černý,
Tomáš Petrek, Roland Wenzel, dvojčata
Marek a Lukáš Markovi, Tadeáš Procházka
a Filip Jandel.
Nemalý dík patří trenéru Petru Pallovi, který
připravuje nově příchozí děti a učí je zákla-
dům kopané, tak aby i oni co nejdříve moh-
li obléct dres a okusit atmosféru zápasu.
Poděkování patří i hráčům „A“ mužstva mu-
žů, a to Radku Urbanovi, který se věnuje vý-
chově gólmanů, a Michalu Furikovi, který
kluky učí převážně základy kliček. Dík patří
i rozhodčím Tomáši Durnovi a Vlastimilu
Mikulčákovi, kteří naše utkání na domácím
odřídili bez nároku na honorář. Velký dík na-
konec patří všem rodičům, kteří své děti na
zápasech hlasitě povzbuzují a pomáhají s je-
jich dopravou na utkání. Veškeré informace
o dění v klubu najdete na stránkách
www.jiskrarymarov.com. Kamil Furik

Foto: archiv TJ Jiskra
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Jiskra si připsala další body
V sobotu 26. října přivítala dorostenecká Jiskra
Rýmařov v dalším mistrovském utkání tým
Vítkovice-Svinov. Od začátku domácí Jiskra
soupeře z Vítkovic přehrávala, ale Tomeček ani
Vaněrek své gólové příležitosti neproměnili.
Až ve 33. minutě poslal domácí do vedení
Vajdík. Rýmařov měl stále převahu, ale bohu-
žel se s gólovým zakončením neshledal. První
poločas skončil 1:0 pro Rýmařov. Druhá půle
začala podobně, jen s tím rozdílem, že se gólo-
vá šance proměnila. Ve 48. minutě nahrál
Vaněrek Burešovi a ten zvýšil skóre na 2:0 pro

domácí. Soupeř ještě dokázal snížit na 2:1, ale
to byl také konečný výsledek zápasu.
Sestava: Kubját - Raušer (45’ Sedlář), Skru-
tek, Kopeček Jan, Zifčák, Vajdík, Bureš, Le-
sák, Hleba, Tomeček (80’ Sacký), Vaněrek 
(66’ Sudek). Góly: Vajdík, Bureš.
V sobotu 2. listopadu zajížděli dorostenci
Jiskry Rýmařov na poslední zápas krajské sou-
těže do Studénky. Rýmařovští dorostenci při-
váděli své trenéry k šílenství, protože poločas
mohl skončit 0:9 pro Rýmařov, ale jejich 
ostudná koncovka nebrala konce. Zápas nako-

nec rozhodl Skrutek, který ve 36. minutě vstře-
lil po nahrávce Bureše gól. Soupeř Rýmařov
vůbec neohrozil, takže konečný výsledek zů-
stal stejný.
Sestava: Kubját - Raušer (46’ Tomeček),
Kopeček Jan, Zifčák, Kováč, Vajdík (75’
Sacký), Bureš, Lesák, Hleba (70’ Sudek),
Vaněrek, Skrutek. Góly: Skrutek. Trenéři:
Durna, Kudlák.
Poslední zápas sehraje Jiskra Rýmařov doma 
9. listopadu v 11 hodin s týmem Budišova nad
Budišovkou. Tomáš Durna

V Nové Vsi se konal krajský přebor v přespolním běhu
V neděli 3. listopadu se lyžaři Ski
klubu RD Rýmařov účastnili kraj-
ského přespolního běhu v Nové
Vsi u Rýmařova, jejž pořádal oddíl
lyžování Sportovního klubu
Policie Olomouc. První polovina
závodu, v níž startovali naši nej-
menší a žákovské kategorie, pro-
běhla za nepříznivého mlhavého
počasí. Druhou polovinu už po-
znamenal stálý déšť, který provázel
nejen závodníky na trati, ale i vy-
hlašování výsledků.
Gratulujeme závodníkům k jejich
umístění: Filip Krečmer (1. místo),
Venda Gerhardová (1. místo), Tý-

na Baslarová (2. místo), Roland
Wenzel (3. místo), Ivan Holub,
Tereza Krečmerová, Michaela Gro-
musová, Ondřej Baslar (1. místo),
Mikuláš Holub, Eduard Casciani,
Karolína Ryšková (2. místo), Lu-
cie Ondráková (3. místo), Adéla To-
várková, Kristýna Gromusová,
Petr Andrýsek (3. místo), Adam
Továrek, Lada Přecechtělová 
(2. místo), Alice Casciani (3. mís-
to), Tereza Krejčí, Natálie Struhá-
rová, Andrea Továrková (2. místo),
Štěpán Sedláček (3. místo)

Za Ski klub
RD Rýmařov Ladislav Baslar
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Prostor pro firmy a podnikatele

Nová rýmařovská agentura BIDS se představila na Dni bezpečnosti
Na sobotu 2. listopadu pfiipravila nová
r˘mafiovská bezpeãnostní agentura
BIDS Den bezpeãnosti, kterého se zú-
ãastnila také Mûstská policie R˘ma-
fiov, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘-
mafiov a dvû jednotky SPAS (Spojené
airsoftové síly) z Moravského Berou-
na, pfiiãemÏ jednotka univerzál-
ního nasazení byla zaloÏena pfiímo

v R˘mafiovû.
Dušičková nepřízeň počasí zřej-
mě množství zájemců o tuto akci
odradila, přesto se jich na pro-
stranství u firmy Lombart, kde má
nová agentura BIDS své sídlo, se-
šlo na pět desítek. K vidění byly
nejen ukázky vybavení a výstroje
nově vzniklé agentury, městské

policie a hasičů, ale především 
ukázky zásahů členů agentury
BIDS v součinnosti s městskou
policií, Policií České republiky
a s hasičským záchranným sbo-
rem. Diváci zhlédli ukázku zadr-
žení pachatelů trestné činnosti, 
ochrany V.I.P. osoby s použitím
pyrotechnických efektů a s nasa-

zením uskupení SPAS a dobro-
volných hasičů.
V závěru měli diváci možnost na-
hlédnout do sídla agentury BIDS,
která se zaměřuje na fyzickou 
ochranu osob a objektů, preven-
tivní hlídky, detektivní službu
a pořadatelskou činnost, zásaho-
vou službu, ochranu V.I.P. osob,
převoz finančních hotovostí
a kontrolu veřejného pořádku.
Agentura nabízí také instalaci 
elektronické ostrahy, protipožár-
ních hlásičů nebo tísňového tlačít-
ka s napojením na pult centrální
ochrany.
Letošní nultý ročník Dne bezpeč-
nosti by měl být podle pořadatelů
počátkem pravidelných akcí, kte-
ré se však po zkušenostech se so-
botním nepříznivým počasím bu-
dou konat v teplejším období ro-
ku. JiKo

Foto: archiv L. Baslara
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• Prodej domu
Prodám polovinu rodinného domu 4+1 s garáží a zahradou v hezkém
prostředí Staré Vsi. Možnost dokoupení i druhé poloviny domu. Tel.
776 199 714.
• Nabízím výpomoc, péči o seniora/seniorku - zajištění nákupů, běž-
ný domácí úklid, odvoz k lékaři apod. P. Hejná, tel. 732 258 780.

Z důvodu plánovaných stavebních prací bude bankomat v poboč-
ce České spořitelny v Rýmařově (náměstí Míru 218/5) během dvou
následujících víkendů mimo provoz.
• 15. listopadu 2013 od 17 hodin až 17. listopadu 2013 do 20 hodin
• 22. listopadu 2013 od 17 hodin až 24. listopadu 2013 do 20 hodin
Po dobu uzavírky využijte prosím služeb nejbližších bankomatů
s nepřetržitým provozem v Břidličné (Al Invest - Bruntálská 52)
nebo v Bruntále (např. Ruská 1449/10).
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasné snížení kom-
fortu našich služeb. Jiří Fajkus,

oblastní ředitel retailového bankovnictví pro Opavsko,
Česká spořitelna, a. s.

Soukromá řádková inzerce

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 22. 11. 2013
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 
14. 11. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

21/2013
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Markéta Slaměníková - STIHL
prodejna Malá Morávka 213
tel.: 554 273 209, 723 912 274
PO - PÁ  8 - 12    13 - 16.30

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