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Nov˘m partnersk˘m mûstem 
R˘mafiova se stal nûmeck˘ Zeil

Spanilá jízda s hnojem, borÛvkové koláãe 
i sekáã roku ve Stránském

Dny evropského dûdictví se poprvé 
uskuteãnily i v na‰em mûstû

Jak budeme volit zastupitele aneb 
Co dokáÏe jeden hlas

Na vûãnost ode‰el hornomûstsk˘ faráfi 
a dûkan Bohumil Mûchura

ročník XVI.
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Významné investice města

Multifunkční sportovní hřiště v Janovicích Nově opravená komunikace na Havlíčkově a Národní ulici

Atletické hřiště u ZŠ na ul. 1. májeCyklostezka Rýmařov – Janovice ve výstavbě

Sportovní areál v zahradě Hedvy

Středisko volného časuNáměstí Míru po rekonstrukci

Cyklostezka Jamartice a Ondřejov
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Téma vydání

VOLBY 2014
Rozhovor se starostou Petrem Kloudou o investicích města

Vy jste, pane starosto, ve své funkci třetí vo-
lební období, kolik se vám za tu dobu poda-
řilo se zastupiteli realizovat investičních ak-
cí ve městě, kolik jich bylo v tomto posled-
ním volebním období a v jakém finančním
objemu?
Za poslední tři volební období šlo o stovky
investičních akcí v celkové hodnotě tři čtvrtě
miliardy korun, na které město získalo odha-
dem asi půl miliardy dotací. Z těch nejvý-
znamnějších akcí si připomeňme podle výše
nákladů alespoň dostavbu kanalizace ve měs-
tě za 86 milionů, rekonstrukci Střediska vol-
ného času za 73 milionů, zateplení většiny
bytových domů v majetku města za 78 milio-
nů Kč a rekonstrukci náměstí Míru za 24 mi-
lionů korun. Pouze v tomto volebním období
to bylo asi třicet významných investic, 
z nichž za nejdůležitější považuji dokončení
rekonstrukce SVČ a náměstí. Důležité byly
i rekonstrukce ulic Havlíčkovy a Národní,
vybudování cyklostezky ve směru na
Jamartice, do Ondřejova a do Janovic, pokra-
čování zateplování městských budov, dokon-
čení revitalizací sídlišť Dukelská a Větrná –
Hornoměstská, nové sportoviště při ZŠ 
1. máje a významné investice do městské ze-
leně a životního prostředí. To podstatné je, že
jde opět o velmi potřebné investice o finanč-
ním objemu asi 250 milionů korun a že jsme
na ně získali přibližně 125 milionů korun do-
tací. Investice v tomto volebním období byly
z větší míry zaměřeny na vzhled městských
budov a veřejná prostranství, a tak se možná
většině obyvatel města zdá, že „se tentokrát
udělalo opravdu hodně“. Ale ve finančním
objemu je to přibližně stejné jako za minulá
volební období, jen vnímání občany je jiné. 
Jsem rád, že pracovníci odborů a zastupitelé
vystihli neopakovatelnou výzvu a šanci, kte-
rou nám tato doba přinesla. To je získat pro
město maximum evropských a státních dotací
a posunout ho za pomoci těchto peněz co nej-
dále. Právě díky té půlmiliardě dotací za po-
sledních 12 let se naše město tak proměnilo.

Ze všech celostátních srovnání v jejich čerpá-
ní vycházíme jako špička. To byla a je obrov-
ská zásluha především pracovníků odboru ži-
votního prostředí a regionálního rozvoje.
Které akce jsou z vašeho pohledu pro vás
i pro Rýmařov v tomto volebním období nej-
důležitější, které vás jako starostu města těší
nejvíce a které investiční akce se prozatím
realizovat nepodařilo nebo na svou realizaci
teprve čekají a proč?
Jako nejdůležitější svým významem pro měs-
to hodnotím rekonstrukci SVČ. Největší ra-
dost mám z nového náměstí. Kdyby mě tato
investice ve funkci starosty nepotkala, tak by
mě to navždy mrzelo. Za největší chybu v ob-
lasti investic považuji to, že se zastupitelé ne-
dokázali shodnout na budoucím využití staré
budovy kina a nerozhodli o ní. To bude úkol
příštího zastupitelstva. Jako příští nejdůleži-
tější záměry města vnímám dokončení oprav
komunikací, které stále nejsou naší dobrou
vizitkou, rekonstrukci autobusového nádraží,
Školního náměstí, vybudování překladiště
odpadů a zastřešení stadionu. 
Někteří občané se v souvislosti s vybudová-
ním nové tržnice ptají, proč ještě nestojí na
tržnici nové stánky, které měly být její sou-
částí?
Z důvodu časových a finančních se zastupite-
lé rozhodli prozatím stánky nezřizovat.
Prodej by měl probíhat tak, že každý trhovec
použije svůj stánek, pokud ho potřebuje,
a pak ho uklidí. Případné vybudování stánků
a jejich podoba budou již na novém zastupi-
telstvu. 
Třetí volební období ve funkci starosty, to ji-
stě zavazuje k velké odpovědnosti vůči voli-
čům. Jak vnímáte skutečnost, že vám obča-
né města věří?
Svoji funkci jsem vždy vnímal jako velký zá-
vazek vůči občanům města a snažil jsem se je
nezklamat. Velmi mi záleží na tom, abych
v ní obstál. Snažím se vždy rozhodovat zdra-
vým selským rozumem a v případných spo-
rech být nestranný. Pokud nemohu někomu
vyhovět, pak se snažím mu vysvětlit důvody
svého postupu nebo postupu zastupitelů měs-
ta, které vedly k zamítnutí jeho žádosti.
Vyhovět nebo zavděčit se ale nelze všem
a myslím, že ani není nutné o to za každou ce-
nu usilovat. Pokud chcete být ke každému
vstřícný a nechcete si to s nikým rozházet,
pak dospějete do stavu, že nebudete vyhovo-
vat nikomu. Musíte se naučit říkat ne a vy-
světlit důvody. A také musíte mít dost odva-
hy, když se štěstí odvrací a sypou se na vás
problémy, a umět převzít odpovědnost.
Nechci předbíhat událostem ani nijak spe-
kulovat, ale pokud byste byl zvolen starostou
i pro další volební období, v pořadí již čtvrté,
pokud byste vy sám samozřejmě chtěl, k če-
mu by vás tato skutečnost zavazovala? Máte

připraveny plány, které byste chtěl jako sta-
rosta společně se zastupiteli města prosadit
v příštích čtyřech letech v praxi?
Pokud bych byl do funkce starosty znovu
zvolen, posuzoval bych svoji roli stále stejně.
Svoje postupy bych asi významně neměnil.
Svoje záměry a plány jsem již částečně vy-
jádřil v jiné otázce a občanům je představíme
v předvolebním letáku Sdružení nezávislých
kandidátů Evropských demokratů.
Ve dnech 16. – 17. září jste se zúčastnil oce-
ňování nejlepších starostů na Pražském
hradě, na které jste byl pozván prezident-
skou kanceláří. Jak celý slavnostní akt pro-
bíhal a proč vy sám jste nebyl oceněn?
Soutěž o nejlepšího starostu vyhlásil Svaz
měst a obcí, v němž jsem členem rady. Sám
jsem se do soutěže nepřihlásil, protože mi to
nepřipadalo právě košer. Ale na vyhlášení ví-
tězů jsem byl za svaz pozván a nelituji toho.
Byli jsme ve Španělském sále přivítáni prezi-
dentem, přítomni byli i naši nejvýznamnější
ústavní činitelé, ministři a hejtmani krajů.
Pan prezident v proslovu vyjádřil svoje dlou-
hodobé přání, aby ve vrcholné politice bylo
co nejvíce bývalých úspěšných starostů, kteří
prošli ve svých funkcích tvrdou průpravou
a osvědčili se v nich. S tím nelze než souhla-
sit. Jízlivě se vyjádřil na adresu pražských
politiků poznámkou o tunelu Blanka a kauze
Opencard. Celé vyhlášení trvalo asi dvě hodi-
ny a byl to velmi zajímavý zážitek. Za
Moravskoslezský kraj byl vyhlášen nejlepším
starostou Vladimír Chovanec z obce Slavkov.
Do konce volebního období už zbývá doslo-
va jen pár dnů. Čekají vás v nejbližších
dnech kromě závěrečného zasedání zastupi-
telstva města ještě nějaké důležité úkoly či
rozhodnutí? 
Mne ani zastupitele už žádná významná roz-
hodnutí nečekají. Jde jen o standardní věci.
Dlouhodobým významným úkolem je přípra-
va města a regionu na nové plánovací období
Evropské unie. 
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Zateplena je většina bytových domů v majet-
ku města za 78 milionů Kč

Budoucí parkoviště u sídliště Dukelská
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Vidím to jako dnes: k sedačce
v autobuse s jedním volným
místem přistupuje pasažér a ptá
se usazené dámy, zda si může
přisednout. Ona si ho krátce pro-
hlédne a blahosklonně přikývne.
Na důkaz benevolence zároveň
odstraní své zavazadlo z neobsa-
zeného místa a pak se soustředě-
ně zahledí z okna. 
Situace nikterak neobvyklá,
a přece trochu zvláštní – proč se
jí ten člověk ptá? Vždyť to se-
dadlo jí nepatří, prostě si na něj
jenom sedla dřív než on! Takto
uvažuje jedinec nezralý, pravdě-
podobně v dětském či pubertál-
ním věku, který sice již ví, co se
sluší a patří, ale má ještě tenden-
ci uvažovat, proč to je tak a ne-
jinak. Přesně v tom věku – patr-
ně školním, neboť kdy jindy se
ocitáte pravidelně v prostředcích
hromadné dopravy než jako dítě
do školy dojíždějící – mne tato
situace zaujala. Až o pár let po-
zději, už ve věku studentském
a stále putující autobusy a vlaky
vstříc vzdělání, mi to došlo. Ona
dáma onomu pasažérovi skuteč-
ně musela dovolit si přisednout,
neboť v tu chvíli nešlo ani tak
o vlastnictví sedadla jako spíše
prostoru kolem něj. O její osob-
ní, vlastně intimní prostor. A do
toho jen tak někoho nepustíte.
Rozlišování osobních zón náleží
do oblasti proxemiky – never-
bální komunikace, která vyjad-
řuje vztahy mezi lidmi prostřed-
nictvím vzájemné vzdálenosti.
Každý člověk má kolem sebe ně-
kolik neviditelných bublin; v té
největší, tzv. veřejné (asi 3,5
metru a víc) se může objevit
kdokoliv, v té nejmenší, cca do
50 cm od povrchu těla, už jen ti
doslova nejbližší, kterým nejvíce
důvěřujete – partner, děti, rodiče
(výjimečně lékař). Do osobní zó-
ny (50 – 120 cm) pak mají pří-
stup přátelé a do společenské
(120 – 350 cm) třeba kolegové
v práci. 
Čím lépe se znáte a čím menší
můžete mít obavu, že budete
ohroženi, tím blíže si druhého
pustíte k tělu. Každý má samo-
zřejmě velikost jednotlivých zón
odlišnou a každý má také jinou
toleranci k narušení osobní a in-
timní bubliny. Jsou chvíle, kdy
to prostě musíte vydržet. Třeba
v hromadné dopravě.
Autobusy jsou vůbec zajímavá
místa k pozorování. Lidé nastu-

pující do jejich útrob se za pat-
řičný obolos nechávají přemístit
z bodu A do bodu B a zároveň se
pro ten účel stávají dočasnými
vězni, vyvrženci z času a prosto-
ru, z přirozeného pohybu
a vzhledem k úspornosti interié-
ru vozidla i z norem chování.
Sdílet společný stísněný prostor
s kýmkoliv, ba co dím se zcela
cizími lidmi, to samo o sobě člo-
věka znejistí a vyšine.
Ponorková nemoc je extrém.
Nepříjemným narušením osob-
ního prostoru se člověk stává cit-
livějším, najednou mu vadí, že
spolucestující hlasitě funí, smr-
ká, že jiný telefonuje mobilem
a dvojice dítek na sousedním se-
dadle hopsá a povykuje. Setrvat
za takových okolností v klidu je
otázkou povahy a sebeovládání.
Anebo schopnosti se vnitřně izo-
lovat.
Jednou se mi v ranní lince do
Opavy podařilo usnout.
Kolébání autobusu dokáže člo-
věka dostat do stavu blízkého
pocitu plodu v děloze či kojence
v mateřské náruči. Probuzení
v cíli bylo rozpačité o to víc, že
se ve spánku moje hlava uvelebi-
la na rameni sousedky. Byla to
žena evidentně dobromyslná, ne-
chala mě ve své intimní zóně
prospat a pak se na mě ještě 
usmála. Jindy mi svou důvěru
dal najevo spolusedící mladík,
jenž si v rámci předškolní přípra-
vy na mě postupně naskládal asi
patnáct kilo učebnic a sešitů.
Taky se pak usmál. Důvěru až
krajní projevila jistá slečna na
trase mezi Jeseníkem a Šumper-
kem, které v situaci kapacitně
přetíženého vozu stupně „neprů-
hledný autobus“ svěřil turista
stojící v uličce na klín štěně dal-
matina se slovy: Nebojte se, ne-
kouše, maximálně vás počůrá.
V autobuse zkrátka občas nezbý-
vá než na nějaké bubliny zapo-
menout. Jsou ovšem lidé, kteří
narušují osobní prostor druhých
zcela běžně i mimo hromadnou
dopravu. Znám osobu, která po
vstupu do místnosti okamžitě
vyplní celý její objem, takže 
ostatní přítomní začnou instink-
tivně couvat, slabší povahy i la-
pat po dechu. Oběť, která nestih-
ne včas prchnout nebo alespoň
zaujmout obrannou pozici, třeba
za židlí (Vítej, posaď se!), je
v mžiku bodře objata masivní
paží, z jejíhož sevření není snad-

né se vymanit. Přiznám se, že při
návštěvě této osoby nejprve la-
pám po dechu a vzápětí zbaběle
prchám.
Osobní bublina není vidět. A jak

dokládá smutný případ Archi-
medův, uchránit si ji je občas
přetěžké. Noli tangere circulos
meos. Nedotýkejte se mých bub-
lin. ZN

Pár slov... o bublinách

Foto na titulní straně:
Miroslav Škoda - Trofeo Ski Jeseníky 2014: projekt zaměřený na podporu
cestovního ruchu. V Karlově Studánce nechyběla flašinetová produkce,
zpěv a poučný výklad o těchto mechanických hudebních nástrojích
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Zastupitelům končí volební období
Čtyři roky utekly jako voda a za dva týdny (10.
a 11. 10.) čekají Rýmařov komunální volby.
Období, kdy více než jindy představitelé města
„skládají účty“ občanům, kteří dostávají do ru-
kou volební moc. Jsou to volby, které určí, kdo
bude každého z nás zastupovat a zároveň rozho-

dovat na radnici o rozpočtu města a životě jeho
obyvatel. Zastupitelům, kteří se o to snažili v le-
tech 2010–2014, jejich mandát komunálními
volbami skončí. Někteří z nich se však budou
o přízeň voličů ucházet znovu. Zda se stávajícím
zastupitelům jejich předvolební sliby dařilo pl-

nit, v čem byli prospěšní občanům a městu, na to
jsme se zeptali každého osobně. Na své odpově-
di měli zastupitelé dvoutýdenní lhůtu. Do uzá-
věrky přišly redakci odpovědi od šestnácti z jed-
nadvaceti zastupitelů. Odpovědi jsou řazeny 
abecedně.

1. Co z vašich záměrů se v tomto volebním období podařilo realizovat? V čem si myslíte, že jste
byl(a) pro občany města prospěšný/á? 

2. Co bylo z vašeho pohledu při práci v zastupitelstvu nejtěžší? Budete se v letošních komunál-
ních volbách opět ucházet o členství v zastupitelstvu? (Ano – proč?/Ne – proč?)

3. Domníváte se, že je Rýmařov ideálním místem k plnohodnotnému životu, nebo se dá ještě
mnohé zlepšovat? Pokud ano, co?

Mgr. Vlastimil Baran (SNK ED)

1. Hlavní body, se kterými Sdružení nezávis-
lých kandidátů, za které jsem kandidoval, šlo
do minulých voleb, se nám podařilo prosadit
a realizovat. Opravené náměstí či středisko vol-
ného času nebo nový vzhled sídlišť bezpochy-
by našemu městu a jeho občanům prospěly.
2. Nevnímám nic jako nejtěžší. Ale například
v kulturní a školské komisi, kde jsem pracoval,
bylo vždy těžké rozhodovat o rozdělování fi-
nančních grantů na různé projekty. Vážím si
všech, kteří přispívají k bohatšímu životu
v Rýmařově, rozhodnout, komu přispět a ko-
lik, byl vpravdě sisyfovský úkol.
K druhé části otázky – ano, budu se ucházet
o členství v zastupitelstvu.
3. Žádné místo neumožní plnohodnotný život
samo o sobě. Můj pocit plnohodnotného živo-
ta mi dává moje rodina, přátelé. Ale odpovím
příkladem. Přes léto mě navštívili moji kama-
rádi z Prahy a z Jihlavy. Oba byli z možností,
které skýtá Rýmařov a jeho okolí, nadšení.
Stejně tak to cítím i já. Vždy je však co zlep-
šovat a věřím, že se toho v následujícím vo-
lebním období dočkáme. Ale pokud bych měl
být konkrétní: autobusové nádraží, „kvalita“
mnohých městských silnic, budova starého ki-

na, absence in-line stezky, nedostatek parko-
višť v centru města... (a těch teček je opravdu
stále ještě hodně).

Josef Bernátek (ČSSD)

1. Podílení na realizovaných akcích - největší
náměstí. V komunikaci s nimi a jim nápomoc-
ný.
2. Reálné řešení problémů. Ano, chci být pro-
spěšný pro občany a pro město.
3. Ano, dá se mnohé zlepšovat, ale vše spočí-
vá v lidech.

Mgr. Marek Bocián (ČSSD)

1. Určitě zde nebudu vyjmenovávat konkrétní
věci, protože v celém volebním období jsme
pracovali v týmu a nebylo by fér vychvalovat
jen sám sebe. Myslím, že kus práce je zcela vi-
ditelný ve městě samotném. Jednotlivostí, kte-
ré jsem řešil osobně a na které jsem poukazo-
val či na ně poukazovali občané mým pro-
střednictvím, byla celá řada, myslím, že jsem
je dotáhl vždy do konce. To, jestli jsem byl
prospěšný, musí posoudit především občané
samotní. Vždy to je ale o dobré komunikaci

s veřejností, přijímání názorů občanské spo-
lečnosti a hledání řešení ve prospěch všech.
Pokud jsem ale mohl pomoci s odbornými 
otázkami, tak určitě v tématech, o která se za-
jímám, popř. kde mohu poskytnout své zna-
losti: školství, historie města a částečně i zdra-
votnictví. V uplynulém volebním období jsem
předsedal finančnímu výboru, kde jsem mys-
lím také udělal kus práce.
2. Na tuto otázku odpovím krátce, ale upřím-
ně. Nejtěžší je podělit čas mezi rodinu, za-
městnání a práci pro občany. Těžké je hledat
kompromisy u témat, která mohou mít přímý
vliv na občana města. Možná se budu opako-
vat, ale jsem zastáncem myšlenky a vždy jsem
byl, že pokud rozdávat, tak všem stejným dí-
lem a podle pravidel, která vytvořili nebo vy-
tvoří řádně zvolení zastupitelé, a těžká rozhod-
nutí jsou potom ta, která musíte udělat, když se
touto myšlenkou řídíte. Ale co je v dnešní do-
bě lehké? 
Kandidovat opět budu, protože si myslím, že
za ty čtyři roky, které jsem strávil v samosprá-
vě, jsem se mnohému naučil nejen od svých
starších kolegů, ale také vlastní angažovaností
v problémech, které se řešily. Rád se budu vě-
novat již výše zmiňovaným tématům. Otázkou
je, zda budu zvolen.
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3. Jsem rýmařovský rodák a vůbec si nedoká-
žu představit bydlet někde jinde. Naše maleb-
né město a jeho okolí je hezké místo k bytí, ur-
čitě je ale co zlepšovat. Jen slepý by neviděl
nedostatky, které nás trápí. Zlepšovat se dá
hodně věcí, ale v tomto případě bych raději od-
kázal voliče, nechť nahlédnou do volebního
programu subjektu, za který budu kandidovat,
protože tam bude vše řádně shrnuto.

Ing. Jaroslav Kala (ČSSD)

1. Největší prioritou pro mne byla rekonstruk-
ce náměstí, SVČ a zastřešení kluziště. V čem
jsem byl pro občany prospěšný, nechť zhodno-
tí sami.
2. Nejtěžší je najít shodu při rozdílných názo-
rech. Kandiduji za Českou stranu sociálně de-
mokratickou.
3. Narodil jsem se v Rýmařově a udělám vše
pro další rozvoj našeho města. Máme na co na-
vazovat. Ani naši předci to neměli lehké a bo-
jovali.

Ing. Petr Klouda (SNK ED)

1. Nejvyšší prioritou pro mne bylo dokončení
rekonstrukce střediska volného času a náměstí
Míru. Dalších asi třicet investic je také velmi
důležitých, každá z nich je střípkem do mo-
zaiky našeho města. Za volební období bude
proinvestováno asi 250 mil. Kč, z toho je po-
lovina rozvojových dotací. To znamená, že za
tři volební období po sobě město investovalo
do své infrastruktury, zařízení, institucí, budov,
prostranství, zeleně atd. přibližně tři čtvrtě mi-
liardy korun, které město, myslím v tom dob-
rém smyslu slova, hodně proměnily. Plně vyu-
žít evropské a státní peníze bylo úkolem a vý-
zvou doby a myslím, že jsme ji nepromarnili.
Nejvíce jsem byl asi městu prospěšný při 
účasti na tvorbě ročních rozpočtů, které měly
investice zajistit z finanční stránky, a pak při
problémech složitých staveb - rekonstrukce
SVČ a náměstí, kdy jsem proti nevoli někte-
rých občanů a bezskrupulózně jednajícím do-
davatelům a poskytovatelům dotací stál osa-
moceně s několika úředníky města a vzájemně
jsme se podpírali. 
2. Kandiduji do zastupitelstva města za
Sdružení nezávislých kandidátů. 
3. To záleží na požadavcích a volbě každého
člověka. Já bych Rýmařov neměnil. Témat ke
zlepšení je samozřejmě vždycky dost. Za nej-
důležitější nyní považuji pokračovat v opra-
vách komunikací.

Ing. Tomáš Köhler (ODS)

1. Vstupoval jsem do zastupitelstva jako nezá-
vislý kandidát v barvách ODS, se kterou jsem
se ve většině případů ztotožnil v záměrech
i v pohledu na řízení města, řízení financí i plá-
nech rozvoje města. Výsledky voleb a násled-
né povolební dohody rozhodly o tom, že tyto
záměry nebylo možné prosadit a realizovat.
Dva vítězné dominantní subjekty z voleb „za-
betonovaly své pozice“ a prosadily všechny
své záměry a plány. Jakékoliv odlišné předsta-

vy a návrhy byly velmi rázně smeteny ze sto-
lu. Volby samozřejmě obecně vnímám jako
soutěž o přízeň občanů, akceptuji vítěze i je-
jich výhody v prosazování svých volebních
programů, nicméně na úrovni komunální poli-
tiky mám zcela jinou představu o spolupráci
všech zastupitelů i veřejnosti ve službě pro ob-
čany i město. Takže moji roli v končícím za-
stupitelstvu lze hodnotit jako vedlejší, opozič-
ní, kontrolní, s velmi omezenou možností 
ovlivnění operativního i koncepčního řízení
města.
2. Sám sebe hodnotím jako týmového hráče,
který se umí rozhodovat a má smysl pro reali-
tu a zodpovědnost. Výrazně lépe se cítím v ro-
li osoby, která dokáže ovlivňovat věci kolem
sebe. Naopak výrazně nekonformně se cítím
v roli člověka, který jen kritizuje, stejně tak
i v případě, kdy jakékoli jeho jiné názory i ná-
vrhy řešení (než ty jediné a správné) nejsou
vyslyšeny. Pro mě nejtěžší tedy bylo zvládat
mé neoblíbené disciplíny – být neaktivní, neo-
vlivňující a opoziční. Protože v sobě nechci
zanechat „pachuť“ ze svého stávajícího fungo-
vání v zastupitelstvu a zároveň si důvěřuji, že
mám ještě dostatek energie k prosazení změn
a nalezení stejně ochotných partnerů, budu se
ucházet o členství i v zastupitelstvu novém.
Jedná se u mě o jakýsi návrat ke kořenům –
budu kandidovat za Sdružení nezávislých kan-
didátů BFAA Oldies, za které jsem byl zvolen
do zastupitelstva ve dvou volebních období
2002-2010. Již jednou jsme se aktivně spolu-
podíleli na změnách v řízení města, hodláme
se o to pokusit i podruhé. Rozhodně však ne-
jsme jen protestním hnutím, neprosazujeme
pouze ideje, že všechno je v Rýmařově špatné
a že již nyní víme, jak všechno dělat jinak a lé-
pe. V případě našeho úspěchu ve volbách jsme
připraveni se aktivně podílet na novém způso-
bu řízení města, nabídneme své schopnosti,
rozvojové návrhy a především ochotu ke spo-
lupráci. Od druhých budeme vyžadovat to sa-
mé.
3. Za posledních 10 let Rýmařov výrazně změ-
nil tvář. Tento fakt příliš nevnímáme my, kteří
zde každodenně žijeme. Slýchám to ale velmi
často především od osob, které v různých ča-
sových prodlevách navštěvují naše město.
Neznamená to však, že jsme již vše potřebné
vybudovali, opravili, zrekonstruovali a nyní
budeme pouze udržovat, užívat si úspěchů
a investovat do spotřeby a provozu. Naopak
jsem přesvědčen, že jsme pouze na začátku
a můžeme stavět na slušných základech.
Rýmařov vzhledem ke své velikosti a lokaci
nikdy nebude průmyslovým nebo obchodním
a vývojovým centrem se spoustou pracovních
příležitostí, naopak lze očekávat dále rostoucí
trend dojíždění a stěhování za prací a z tohoto
důvodu úbytek i stárnutí populace, odchod
mladých a vzdělaných lidí. Nebude vůbec jed-
noduché popsané trendy zastavit a otočit je
bude již zřejmě za hranicí reality. Výrazně vy-
lepšený vzhled města i doplnění infrastruktury
města negativní trendy prostě nezastaví. Je ne-
zbytné zpracovat dlouhodobý plán rozvoje
města, dobře připravit nové investice a zajistit
finanční zdroje. Jako prioritní rozvojové akti-

vity v následujícím období vidím tři oblasti: 1)
pokračovat ve vylepšování vzhledu města, te-
dy v oblastech, jako jsou dopravní infrastruk-
tura (zanedbané cesty, chodníky, parkoviště,
dokončení rekonstrukce centra aj.), bydlení
(centrum města, sídliště, odstranění hyzdících
ruin, fasády) a volnočasové aktivity (sporto-
viště, zámek, muzeum, kino apod.); 2) zpraco-
vat a realizovat vizi regionálně významného
turistického střediska – zvýšit atraktivitu měs-
ta novými investičními záměry i novými kul-
turními i sportovními aktivitami tak, aby přilá-
kalo všechny typy návštěvníků (turisty, spor-
tovce, rekreanty, návštěvníky kulturních akcí);
3) zpracovat projekt rozvoje pracovních příle-
žitostí – podpora, propagace a intenzivní dia-
log se stávajícím soukromým sektorem, pod-
pora nových soukromých iniciativ, rozšíření
sociálních služeb, zaplnění průmyslové zóny,
řešení starých průmyslových areálů, podpo-
ra podnikatelů v zemědělství, rozvoj středního
školství apod.

Mgr. Bronislav Koňařík (KSČM)

1. Do zastupitelstva jsem kandidoval se smí-
šenými pocity, jelikož jsem neměl nejmenší
tušení, do čeho přesně jdu a co mě čeká. Záhy
jsem pochopil, že asi nejvíc věcí se řeší v ko-
misích. Tudíž na otázku, čím jsem byl pro-
spěšný, odpovídám: zejména prací v komi-
sích.
Předsedal jsem bytové komisi, kde se řešily 
otázky přidělování městských bytů a prodlu-
žování nájemních smluv. Byl jsem členem
školské komise, která má na starosti výchov-
ně-vzdělávací instituce zřizované městem
(mateřské školy, základní školu, SVČ) a pře-
rozdělování financí na sport (uvedli jsme
v platnost nová pravidla pro financování spor-
tovních aktivit dětí a mládeže do 18 let). Jako
člen komise pro životní prostředí a regionální
rozvoj jsem mohl spolurozhodovat o kácení
stromů ve městě a vyjadřovat se ke všem vět-
ším investičním akcím (rekonstrukce SVČ, 
oprava náměstí, budování cyklostezek aj.).
V dopravní komisi jsme řešili dopravní situaci
ve městě a změny v organizování dopravy.
2. Asi nejtěžší při práci v zastupitelstvu byla
dle mého názoru možnost prosadit dílčí změ-
ny, pro které jsem nenašel širší podporu ostat-
ních zastupitelů. Prvním neúspěchem bylo za-
mítnutí návrhu na vybudování přírodního kou-
paliště z edrovického rybníka a jeho plnohod-
notné začlenění do celého areálu Flemmi-
chovy zahrady. Mnou iniciovaný zákaz po-
domního prodeje byl odsunut až na dobu,
kdy bude vybudována tržnice, a tento zákaz
bude implementován až do nového tržního
řádu. A se záměnou žulových kostek na
chodnících za zámkovou dlažbu jsem taktéž
nepochodil.
V letošních komunálních volbách se budu opět
ucházet o přízeň voličů, protože bych rád po-
kračoval v práci pro město, potažmo pro obča-
ny. Práce zastupitele mě bavila a chtěl bych se
i nadále aktivně podílet na rozvoji našeho měs-
ta a zejména budování infrastruktury pro lepší
život v Rýmařově.
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3. Dle mého názoru Rýmařov takovým místem
rozhodně je. Ale je zde ještě spousta věcí, kte-
ré by bylo potřeba změnit nebo na nich alespoň
začít pracovat. Základem by měla být podpora
tvorby nových pracovních míst s využitím po-
tenciálu průmyslové zóny nebo i částečně 
opuštěného areálu Hedvy. Rozhodně budu
podporovat větší angažovanost města při pořá-
dání různých kulturních akcí, abychom nemu-
seli za zábavou vyjíždět jen do okolních obcí.

Ing. Soňa Kováříková (SNK ED)

1. Podařilo se nám zachovat střední školství
v Rýmařově, a to sloučením gymnázia a střed-
ní odborné školy. Vybudovat velmi pěkný are-
ál v zahradě Hedvy, který je úspěšně využíván
ke sportovní činnosti i odpočinku. Úspěšně re-
alizovat rozsáhlou opravu náměstí a střediska
volného času pro mimoškolní využití dětmi.
2. Nejtěžší pro mne bylo čelit pletichám a ne-
zdravému rivalství mezi některými členy za-
stupitelstva napříč stranami. V letošních ko-
munálních volbách se budu opět ucházet
o členství v zastupitelstvu už jen proto, že
bych chtěla prosadit to, o co se snažím už dru-
hé volební období - pěkné koupaliště pro ob-
čany města Rýmařova a opravu komunikací
a chodníků nejen v centru města.
3. Rýmařov je nádherné podhorské městečko
s bohatou historií, které prošlo velkými změ-
nami. Pořád se však dá něco zlepšovat a zve-
lebovat. Prioritou by měla být dostupnost veš-
kerých služeb pro občany, zdravotní péče, kul-
turní a sportovní vyžití a řešení palčivé otázky
pracovních míst.

Ing. Boris Pavlásek (ČSSD)

1. Z důvodu svého povolání jsem si vybral
práci v komisi životního prostředí a výstavby
a v komisi hospodářské. Tyto komise se samo-
zřejmě velmi prolínají, protože výše investic,
oprav a rekonstrukcí bude vždy závislá na
možnostech rozpočtu, popřípadě jiných zdro-
jů. Mou největší podporu měla a má z mnoha
důvodů rekonstrukce náměstí, rekonstrukce
širšího centra města, tzn. Hrádku, Husovy uli-
ce se všemi dvorky a zahrádkami a Školního
náměstí. Další mou prioritou jsou maximální
investice do oprav komunikací a chodníků. Co
se týče rekonstrukce širšího centra města, tam
jsem vždy prosazoval kvalitně zpracované
a prodiskutované architektonické projekty,
protože, ruku na srdce, jak má vypadat průčelí
domu na náměstí, výkladce, předzahrádka ne-
bo dvůr domu v centru města, má představu
každý jinou a někdy musíte bojovat s docela
slušným nevkusem. Abych mohl prosazovat
co největší díl investičních prostředků do této
oblasti, spolupodílel jsem se na tvorbě zásad
a pravidel financování ostatních oblastí ve
městě (školství, financování mládežnického
sportu, kultury obecně, dále pak pravidla pro-
dejů a pronájmů...) tak, aby jejich požadavky
byly rozumně pokryty a zároveň aby tyto zá-
sady a pravidla nedovolovaly různé „výjim-
ky“, protože peněz je vždy málo a někteří ža-
datelé jsou neskutečně vytrvalí. Myslím, že

i díky rozpočtové odpovědnosti městských or-
ganizací, díky úspěšnosti čerpání dotací a díky
bonusu pro město v podobě nového určení da-
ní se mohly naplnit investiční cíle pro stávají-
cí volební období ve výši cca 250 mil. Kč.
V tomto trendu je potřeba nadále pokračovat.
2. Co bylo nejtěžší při práci v zastupitelstvu?
Protože se v zastupitelstvu setkávají lidé růz-
ných profesí a různých životních zkušeností, je
logické, že se vždy neshodnou. Myslím, že co
se mé profese týče, jsem své kolegy o svých
záměrech přesvědčil a naopak oni mne
o svých. Samozřejmě ti, co „znají všechno“, se
přesvědčují těžko. 
V letošních volbách kandiduji opět za ČSSD,
a pokud budu zvolen, chtěl bych se věnovat,
jak už jsem psal, dokončení rekonstrukce měs-
ta, tzn. rekonstrukci objektu Radniční 1-7,
Hrádku, Husovy ulice a Školního náměstí, na
náměstí Míru bych prosazoval dokončení 
opravy fasád a výměnu výkladců v podobném
duchu jako u lékárny Avion, na které jsem se
se svou firmou podílel. Spolu s tím bych v prv-
ní polovině volebního období nadále prosazo-
val dokončení oprav hlavních komunikací ve
městě a následně, ve druhé polovině volebního
období, bych doporučoval uvolnit příspěvky
našim městským organizacím.
3. Tvrdit, že Rýmařov je ideálním místem pro
život, bych si nedovolil, i když jsem patriot
a žiju zde spokojeně. Na druhou stranu vím, že
ve městě ubývá obyvatel a mladí odcházejí do
větších aglomerací. I toto je úkol pro nové za-
stupitele. A jak naše město dále zvelebit a za-
traktivnit, to se jistě dovíme z volebního pro-
gramu strany, za kterou kandiduji, a ostatních
stran a hnutí, které se budou ucházet o přízeň
místních voličů.

MUDr. Bohumil Servus (KDU-ČSL)

1. Podařila se řada investičních prací – středis-
ko volného času, náměstí, dále udržení základ-
ního a středního školství ve městě, zachování
základní zdravotní péče.
2. a) Získávání dotací na opravy domů, škol,
cest, sídlišť… Prosby na krajský úřad, aby
zrychlil opravu silnice Ondřejov – Valšovský
Důl.

b) Tak jako chci i nadále pracovat jako lékař
pro své pacienty, také chci pracovat na dalším
rozvoji města, je ještě hodně práce rozdělané
a rád bych ji dokončil.
3. Zlepšilo se toho za 12 let starosty Ing.
Kloudy hodně, ale stále je toho dost, co je po-
třeba udělat. Sehnali jsme 750 milionů na 
opravy domů, škol, cest, náměstí, zimní stadi-
on…, ale je potřeba shánět prostředky na nová
pracovní místa, na školství a shánět lékaře
a ještě mnoho dalšího.

Mgr. Květoslava Sicová (SNK ED)

1. Nechce se mi věřit, že jsem ve veřejné sprá-
vě působila přes dvacet let. V zastupitelstvu,
v radě města, v našem Horizontu. Komise pro
občanské záležitosti má bohatou náplň, obsáh-
ne lidský život: vítání dětí, mezníky školní do-
cházky, svatby, životní výročí, jubilea, setká-

vání jubilantů až po poslední věci člověka…
Dělala jsem všechno ráda a s pokorou. A mu-
sím říct, že jsem nacházela pomoc i zastání
z vedení města, na matrice, u „svých děvčat“
z komise, u osadních výborů i doma za vlastní
pecí. Díky všem! Vám taky, milí spoluobčané.
A že to bylo nedělí, svátků, podvečerů, sobot.
Dobrou cestu prý poznáš podle toho, jaké lidi
na ní potkáváš. Já měla štěstí.
2. Ne. Už ne.
3. Rýmařov je naším domovem, tím je řečeno
všechno. Vždycky je co zlepšovat, začněme
u sebe. Ať je Rýmařov přístavem v okolní čas-
to bouřlivé realitě. Ať zde žijí pozitivně nala-
dění a realisticky smýšlející lidé.

Mgr. Marcela Staňková, DiS. (KDU-ČSL)

1. Snad nebude znít neskromně, když konsta-
tuji, že jsem svou prací v Zastupitelstvu města
Rýmařova přispěla k rozvoji sítě sociální péče
v celém rýmařovském regionu. To bylo i mé
předsevzetí na počátku volebního období
a doufám, že i občané města, kteří se o danou
problematiku zajímají, vidí mé působení v za-
stupitelstvu minimálně v tomto bodě jako pro-
spěšné.
2. Jednoznačně vyjednávání dobrých podmí-
nek pro sociální oblast. Peněz na pokrytí všech
potřeb není v rozpočtu města nikdy dost a so-
ciální oblast nepatří k těm preferovaným, tak-
že vyjednávání o zlepšování věcí sociálních
byla často velmi komplikovaná. V letošních
volbách se chci opět ucházet o důvěru voličů –
jsem do hloubky obeznámena s problematikou
sociální, kterou do budoucna čekají podstatné
změny, takže bych v následujícím volebním
období ráda přispěla k hladkému přijetí těchto
změn bez negativních dopadů na život seniorů,
fyzicky či mentálně hendikepovaných a soci-
álně potřebných lidí.
3. Za posledních několik let zde vidím velký
nárůst kvality života, ale stále je co zlepšovat.
Koncerty, výstavy, besedy, divadelní a filmová
představení – to vše Rýmařov nabízí, samo-
zřejmě adekvátně ekonomické situaci města
a obyvatel. Cením si všech podnikatelů a ob-
chodníků, kteří v Rýmařově působí navzdory
všem těžkostem, jsem ráda za všechny, pro
které je Rýmařov domovem. Přála bych si, aby
jich bylo co nejvíc.

Vítězslav Šopík (ODS)

1. Podařilo se udržet středoškolské vzdělání
v Rýmařově, zejména na gymnáziu. Toto té-
ma je velmi důležité pro zmírnění odchodu
mladých lidí z města. V tomto volebním ob-
dobí proběhlo mnoho investic pro zlepšení
života místních obyvatel, hlavně pro děti
a mládež. Na všechny investice byly využity
dotační tituly nebo spoluúčast zainteresova-
ných firem. Např. rekonstrukce náměstí
a budovy SVČ, vybudování sportovního are-
álu u ZŠ 1. máje a další.
2. Nejtěžší bylo prosazovat názory, o kterých
jsem přesvědčen, že jsou správné. Ne vždy
se to však podařilo. V nadcházejících komu-
nálních volbách se budu opět ucházet o člen-
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ství v zastupitelstvu. Práce v zastupitelstvu
a v komisích je velmi zajímavá, otevřela mi
jiný pohled na fungování města. Věřím, že
má práce v zastupitelstvu nebyla zbytečná,
ale to musí zhodnotit pouze obyvatelé
Rýmařova.
3. V Rýmařově se dá určitě plnohodnotně žít,
záleží však na tom, kdo má jak nastavenou
životní úroveň, např. vzdělávání, kultura,
sport, volnočasové aktivity. Zlepšovat se dá
vždy a všude…

Marie Volková (TOP 09)

1. Nezažila jsem volební období, ve kterém by
se podařilo realizovat tolik akcí. Za období let
2010-2014 se i díky získání peněz z dotačních
programů podařilo dokončit mnoho záměrů,
např. rekonstrukce náměstí, revitalizace sídlišť
Hornoměstská, Větrná, Dukelská, rekonstruk-
ce sportovního areálu Flemmichovy zahrady,
rekonstrukce chodníků, cyklistické stezky, re-
vitalizace obytných domů (zateplení, výměny
oken), vybudování nového recyklačního dvoru
na ulici 8. května, oprava komunikace
Okružní, Národní, Havlíčkova.
Je toho mnoho, co je nepřehlédnutelné a co
slouží všem našim spoluobčanům.
Za tímto úspěchem stojí práce všech 21 zastu-
pitelů, podpora a trpělivost spoluobčanů.
Prospěšná? Snad právě v tom, že jsem všech-
ny tyto akce podpořila a dle svých možností se
podílela na rozhodování o jejich realizaci.
2. Nejtěžší pro mě bylo se zorientovat v celko-
vém chodu samosprávy, v systému rozhodová-
ní a schvalování.
V letošních komunálních volbách se budu opět
ucházet o členství v zastupitelstvu, protože si
myslím, že všechny záměry ještě nebyly dota-
ženy do konce. Občané mi svými hlasy dali
důvěru a já bych se ráda podílela na dokonče-
ní plánovaných akcí.
3. Vždy je co zlepšovat. Já osobně si ale mys-
lím, že občané, kteří zde žijí, žijí plnohodnot-

ným životem. Život je zde ale těžší než v ji-
ných regionech.
Jednoznačně je však nutné zlepšit dopravní
obslužnost, ať již silniční, železniční či autobu-
sovou, a vytvořit nové pracovní příležitosti.

Ladislav Žilka (KSČM)

1. Do zastupitelstva města jsem v roce 2010
nastupoval s přáním, abych se v co největší
míře podílel na realizaci Integrovaného pro-
gramu rozvoje města v letech 2010–2014.
V tomto programu je celá řada akcí ke zvele-
bení města a tím i ke zlepšení životních pod-
mínek občanů. Nejvíc jsem se angažoval na
akci „Revitalizace sídliště Dukelská ul.“, kde
bylo vybudováno multifunkční hřiště, upraven
střed sídliště a dokončuje se parkoviště. Jako
člen různých komisí (hospodářské, kulturní
a sociální), dále jako předseda kontrolního vý-
boru, předseda likvidační komise, člen pře-
stupkové komise, předseda dozorčí rady Tepla
Rýmařov a člen dozorčí rady Městských slu-
žeb jsem se podílel na zajišťování dalších akcí
z integrovaného programu.
2. Za nejtěžší považuji získávání finančních
prostředků na uskutečnění plánovaných akcí.
Rovněž je těžké překonávat nezájem někte-
rých stávajících zastupitelů o práci v komisích,
kde se projednávají materiály, které následně
projedná rada a poté se k nim, ať již kladně či
záporně, vyjádří zastupitelstvo. Kandidovat do
dalšího volebního období budu, chtěl bych se
dále podílet na rozvoji našeho krásného města
a prosazovat zájmy spoluobčanů.
3. Jsem přesvědčen, že stávající zastupitelstvo
pracovalo pro příjemný život v našem městě
s velkým nasazením. Když se ohlédnu, je za-
tepleno mnoho budov, realizovala se sídliště,
náměstí, je opravena velká část komunikací,
vylepšena sportovní zařízení. Bohužel není pl-
ně v moci zastupitelů zajistit lidem práci, a že
pracovních příležitostí v našem městě oproti
minulosti hodně ubylo, víme všichni. A čeho

bych chtěl brzy dosáhnout? Aby na sídlišti
Dukelská bylo dokončeno dětské hřiště, které
dětem i rodičům rozhodně schází!

Ing. Josef Žižka (ČSSD)

1. V uplynulém volebním období jsem praco-
val v hospodářské komisi zastupitelstva.
Podařilo se nám prosadit závazná pravidla pro
čerpání některých položek rozpočtu města
a po dlouhých průtazích také zásady pro pří-
pravu a realizaci městských investic, a to i přes
odpor některých zastupitelů a pracovníků
městského úřadu. Jsem rád, že se nakonec po-
dařilo v Rýmařově zachovat víceleté gymnázi-
um, i když současný hybrid dvou rozdílných
škol není zrovna šťastným řešením.
2. Při jednání komisí i zastupitelstva města se
bohužel projevují snahy prosazovat osobní
i skupinové názory a řešení, často i bez ohledu
na to, že pro město nejsou výhodná. Vadí mi
i to, že pro některé zastupitele i úředníky jsou
prostředky města nástrojem k uspokojení po-
třeb zájmových skupin a neustálým lobováním
dokáží přesvědčit většinu zastupitelů k dotová-
ní těchto zájmů na úkor potřeb města.
V letošních volbách kandiduji do zastupitel-
stva města za ČSSD. Budu-li zvolen, chtěl
bych docílit toho, aby v zásadních rozhodnu-
tích o vývoji města docházelo ke konstruktiv-
nímu jednání zastupitelů, a to i navzdory od-
lišné politické příslušnosti. Mé dlouholeté
zkušenosti mě vedou k přesvědčení, že maný-
ry velkých měst do Rýmařova nepatří.
3. Na světě není snad jediné místo k ideálnímu
životu. Rýmařov není výjimkou. Přál bych si,
aby se nám pro zlepšení života občanů
Rýmařova podařilo prosadit body našeho vo-
lebního programu, a moje přání navíc je, aby
se podařilo vyřešit chaotickou a živelnou do-
pravní situaci ve městě a abychom se po letech
dočkali bezpečné jízdy ondřejovským údolím.

Připravil JiKo

Komunální volby aneb Co dokáže jeden hlas
Před každými volbami slýcháme od někte-
rých občanů, že volit nepůjdou, že to nemá
význam, že jeden jejich hlas nemá žádnou
váhu a že se o politiku nezajímají. V posled-
ní době tak v Rýmařově přišlo volit své za-
stupitele pouze 35 – 41 % oprávněných voli-
čů. Komunální volby jsou ale pro občana ty
nejdůležitější, protože se rozhoduje o příštím
zastupitelstvu jeho obce a témata, která bu-
dou nově zvolení zastupitelé řešit, se ho bez-
prostředně dotýkají.
Jak pracují zastupitelé?
Zastupitelé mohou být tzv. uvolnění a neu-
volnění. Uvolněnými zastupiteli bývají větši-
nou starosta a místostarosta – znamená to, že
vykonávají svou funkci „na plný úvazek“, za
což jim přísluší měsíční odměna. Neuvolnění
zastupitelé vykonávají svou funkci vedle
svého pracovního poměru či jiné činnosti
(např. podnikatelské), jsou rovněž odměňo-
váni, a to v souladu s nařízením vlády
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce

členům zastupitelstev.
Zastupitel je povinen zúčastňovat se zasedá-
ní zastupitelstva obce, popřípadě zasedání ji-
ných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit
úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zá-
jmy občanů obce a jednat a vystupovat tak,
aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
Při výkonu své funkce pak má člen zastupi-
telstva obce právo předkládat zastupitelstvu,
radě, výborům a komisím návrhy na projed-
nání, vznášet dotazy, připomínky a podněty
na radu a její jednotlivé členy, na předsedy
výborů, na statutární orgány právnických 
osob, jejichž zakladatelem je obec, a na ve-
doucí příspěvkových organizací a organizač-
ních složek, které obec založila nebo zřídila,
a požadovat od úředníků obecního 
úřadu i od zaměstnanců právnických osob,
které obec založila nebo zřídila, informace
ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich
funkce.
O čem rozhodují zastupitelé?

Zastupitelstvo rozhoduje o věcech, které spa-
dají do samostatné působnosti obce – které to
přesně jsou, se dozvíte v zákoně 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění. Mezi ty nejdůležitější patří schvalová-
ní programu rozvoje obce, rozpočtu obce
(a také závěrečného účtu a účetní závěrky),
zřizování a rušení příspěvkových organizací
a právnických osob, vydávání obecně závaz-
ných vyhlášek obce, návrhy změn katastrál-
ních území uvnitř obce, zřizování a rušení 
obecní policie, udělování a odnímání čestné-
ho občanství a cen obce. Zastupitelstvo obce
také rozhoduje o nabytí a převodu nemovi-
tostí, bytů a nebytových prostorů, o poskyto-
vání dotací spolkům, organizacím a jiným 
osobám působícím v oblasti mládeže, tělový-
chovy a sportu, sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit,
prevence kriminality a ochrany životního
prostředí. 
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Radu obce tvoří starosta, místostarosta a dal-
ší členové volení ze zastupitelů. Rada obce
mimo jiné vydává nařízení obce, stanovuje
rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizu-
je a ruší odbory a oddělení, jmenuje a odvo-
lává vedoucí pracovníky úřadu, zřizuje a ru-
ší komise a jmenuje a odvolává jejich před-
sedy a členy, projednává a řeší návrhy, při-
pomínky a podněty předložené jí členy za-
stupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
rozhoduje o uzavírání nájemních smluv
a smluv o výpůjčce, projednává majetkové
záležitosti obce a navrhuje zastupitelstvu
způsob jejich řešení.
Jak volit?
Organizaci a průběh komunálních voleb 
upravuje zákon 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů. 
Na rozdíl od senátních, parlamentních nebo
krajských voleb se při komunálních volbách
nevydávají voličské průkazy. Pokud se ne-
můžete ze závažných, zejména zdravotních
důvodů dostavit do volební místnosti, může-
te požádat obecní úřad (v den voleb pak vo-
lební komisi), abyste mohli hlasovat mimo
volební místnost. Volební komise k vám vy-
šle dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. 
Také hlasovací lístky v komunálních volbách
vypadají jinak – jde o hlasovací archy, na
nichž jsou uvedeny všechny kandidující sub-
jekty současně. Vedle názvu každého subjek-
tu – strany nebo sdružení – je prázdný čtve-
reček, stejně tak je prázdný čtvereček vedle
jména každého z jejich kandidátů, a máte ně-
kolik způsobů, jak hlasovat. Můžete dát svůj
hlas všem kandidátům jediné politické strany
nebo sdružení, a to tak, že zaškrtnete políčko
vedle názvu subjektu. Nebo můžete vybrat
jednotlivé kandidáty z různých kandidátek,
a to nejvýše tolik, kolik má být zvoleno čle-
nů zastupitelstva – tento počet najdete v zá-
hlaví hlasovacího lístku; tentokrát tedy za-
škrtnete políčka vedle jmen jednotlivých
kandidátů. A konečně, můžete zvolit kombi-
naci těchto způsobů – vyberete několik kan-
didátů, kteří mají vaši důvěru, označíte jejich
jména a poté zaškrtnete i politický subjekt.
Po jednom hlasu pak získali vámi označení
kandidáti a pak tolik členů označené politic-
ké strany, kolik zbývá do celkového počtu
volených zastupitelů. 

Například v Rýmařově se volí 21 zastupite-
lů, volič tedy buď vybere 21 kandidátů nebo
zakroužkuje subjekt s 21 kandidáty nebo vy-
bere pět kandidátů a jednu stranu, a tím dal
hlas prvním šestnácti jejím kandidátům.
Pozor, rozvažujte a počítejte dobře, protože
pokud označíte více než jednu celou politic-
kou stranu nebo označíte více kandidátů, než
je do zastupitelstva voleno, bude váš hlaso-
vací lístek neplatný!
Do 48 hodin před zahájením voleb se může
kandidát své kandidatury písemně vzdát ne-
bo jej jeho politická strana může odvolat.
Pokud už byl uveden na hlasovacím lístku,
nedá se nic dělat, ale při sčítání hlasů se hla-
sy získané tímto kandidátem nepočítají, a to
ani celé politické straně. Údaje o tom, že se
některý kandidát vzdal kandidatury nebo že
byl odvolán, jsou uveřejněny v každé hlaso-
vací místnosti v obci.
Kolik mandátů strana získala?
Pokusíme se zjednodušeně vysvětlit, jak se
počítají výsledky voleb – může vám to po-
moci rozhodnout se, jakým způsobem volit.
Nejprve se sečte, kolik hlasů získaly jednot-
livé kandidující subjekty, kolik jednotliví
kandidáti a kolik hlasů bylo odevzdáno cel-
kem. Do dalšího přepočítávání postupují ty
strany a seskupení, které získaly více než 
5 % hlasů. Pokud postupující subjekty ne-
jsou alespoň dva, sníží se hranice pro postup
na 4 %, pak na 3 % a tak dále, dokud pod-
mínka není splněna.
U postupujících stran se pak použije
d‘Hondtův dělitel – celkový počet platných
hlasů, který obdržel každý postupující sub-
jekt, se dělí postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy
číslem o jedno vyšším až do počtu kandidátů
na kandidátní listině. Vypočtené podíly se
pak napříč stranami seřadí podle velikosti od
nejvyššího po nejmenší, a to do počtu man-
dátů, které mají být rozděleny. Za každý po-
díl v této řadě získává subjekt jeden mandát,
v případě rovnosti podílu je rozhodující po-
čet hlasů, který subjekty získaly.
Ukážeme si to na příkladu minulých voleb
do Zastupitelstva města Rýmařova. Celkem
bylo odevzdáno 55 738 hlasů od 3 014 voli-
čů. Všech sedm kandidujících stran postou-
pilo - získaly větší podíl než nutných 5 %.
Počty hlasů získaných jednotlivými stranami
nyní dělíme d‘Hondtovým dělitelem a vý-
sledky seřadíme – získáme tuto řadu: Česká
strana sociálně demokratická (ČSSD) –

17 559, SNK Evropští demokraté (SNK ED)
– 12 483, Občanská demokratická strana
(ODS) – 9 047, ČSSD – 8 779,5, SNK ED –
6 241,5, ČSSD – 5 853, Křesťanská demo-
kratická unie – Československá strana lidová
(KDU–ČSL) – 5 221, Komunistická strana
Čech a Moravy (KSČM) – 4 562, ODS –
4 523,5, ČSSD – 4 389,75, SNK ED – 4 161,
Věci veřejné (VV) – 3 949, ČSSD – 3 511,8,
SNK ED – 3 120,75, ODS – 3 015,67, ČSSD
– 2 926,5, TOP 09 – 2 917, ČSSD – 2 508,43,
SNK ED – 2 496,6, KSČM – 2 281 a KDU-
ČSL – 1 140,5. Celkový počet 21 mandátů si
strany rozdělily takto: ČSSD 7, SNK ED 5,
ODS 3, KDU-ČSL 2, KSČM 2, TOP 09 1,
VV 1.
Kdo se stal zastupitelem?
Pro každou postupující stranu se vypočítá
průměrný počet hlasů pro kandidáta, tj. počet
celkových hlasů, které strana získala, se vy-
dělí počtem kandidátů na kandidátní listině
této strany. Pokud získá některý z kandidátů
nejméně o 10 % hlasů více, postupuje v kan-
didátní listině na první místo. Pokud je tako-
vých kandidátů víc, seřadí se podle počtu
získaných hlasů a po nich následují kandidá-
ti podle pořadí na kandidátní listině. Podle
tohoto nově sestaveného pořadí se přidělují
získané mandáty a pozice náhradníků.
Pokud se opět vrátíme k minulým volbám do
Zastupitelstva města Rýmařova, získali na-
příklad kandidáti za KSČM celkem 4 562
hlasů, průměrný počet hlasů na kandidáta te-
dy činil 217,24 hlasu, hranice pro přesun na
první místo kandidátky tedy byla 239 hlasů.
Tuto hranici překročili kandidáti v pořadí na
2., 18., 6., 3., 4. a 13. místě, ale protože stra-
na získala pouze dva mandáty, zastupiteli se
stali kandidáti na druhém a osmnáctém mís-
tě; lídr strany se do zastupitelstva vůbec ne-
dostal.
Proč tak složitě?
Uplatňování výše popsané metody by mělo
zaručovat rovnoměrnější rozdělení a zastou-
pení více stran, a lépe tak kopírovat rozlože-
ní zájmů ve společnosti. Pokud bychom vo-
lili zastupitele pouze na základě prosté větši-
ny hlasů, rozdělily by si strany mandáty
v minulých volbách do zastupitelstva úplně
jinak – například v Rýmařově by získala
ČSSD 16 mandátů, SNK ED 4, ODS 1 a dal-
ší čtyři strany (a devět stávajících zastupite-
lů) by se do zastupitelstva vůbec nedostaly. 

ona
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Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení hlasovacího lístku může každý
volič provést úpravu lístku buď doma nebo
při obdržení úřední obálky od okrskové vo-
lební komise v prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků. Úpravu můžete provést následu-
jícími způsoby:
1. Označit x nebo + ve čtverečku v záhlaví

sloupce před názvem volební strany pouze
volební stranu. Tím je dán hlas všem 21
kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku;

2. označit x nebo + v obdélníčcích před jmé-
ny kandidátů toho kandidáta, pro kterého
hlasujete, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však do počtu 21 kandidátů.
Pokud by bylo označeno tímto způso-
bem více kandidátů, než je 21, je takový
hlasovací lístek neplatný;

3. můžete oba předchozí způsoby kombino-
vat, a to tak, že lze označit x nebo + čtve-
reček jedné volební strany a dále v obdél-
níčcích před jménem kandidátů, pro které
hlasujete, v libovolných samostatných vo-
lebních stranách. V tomto případě je dán
hlas jednotlivým kandidátům samostatně
označeným a z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do

počtu 21 zastupitelů. Pokud by byla tím-
to způsobem volena více než jedna vo-
lební strana nebo více kandidátů, než je
členů zastupitelstva – 21, je takto ozna-
čený hlas neplatný.

Hlasovací lístek je dále neplatný:
- pokud volič neoznačí na hlasovacím líst-

ku ani volební stranu, ani žádného kan-
didáta,

- pokud hlasovací lístek nevloží do úřad-
ní obálky opatřené úředním razítkem,

- pokud jej volič přetrhne a vloží do 
úřední obálky,

- pokud volič vloží do úřední obálky více
hlasovacích lístků,

- označí-li volič čtvereček před volební
stranou nebo obdélníček před jménem
kandidáta jiným způsobem než x nebo
+.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků hlasuje volič tak, že úřední obálku 
s upraveným hlasovacím lístkem vloží před
okrskovou volební komisí do volební
schránky. Pokud se volič neodebere do pro-
storu pro úpravu hlasovacích lístků, nebu-
de mu hlasování umožněno.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
nebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okr-
skové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky, po-
případě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů požádat městský úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Toto hlasování může volič pro-
vést v územním obvodu okrskové volební
komise, pro který byla komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební ko-
mise vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou
a náhradním hlasovacím lístkem. 

Městský úřad Rýmařov vyhlásí výsledky vo-
leb do zastupitelstva města a zastupitelstev
obcí, jichž je registračním úřadem, zveřejně-
ním zápisů o výsledcích voleb na úřední des-
ce ihned po jejich odsouhlasení a podepsání
zástupci ČSÚ a registračního úřadu. 

Městský úřad Rýmařov

1. Křesťanská a demokratická strana 
– Československá strana lidová

2. SNK Evropští demokraté
3. PRO Sport a Zdraví
4. Občanská demokratická strana

5. BFAA Oldies NV
6. TOP 09
7. Česká strana sociálně demokratická
8. Komunistická strana Čech a Moravy

INFORMACEINFORMACE
o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Rýmařova

ve dnech 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstva města se konají
v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00.

Voličem je občan města za předpokladu, že
jde o státního občana České republiky, který
alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let a je v den voleb v této obci při-
hlášen k trvalému pobytu. Voličem je také
státní občan jiného státu, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit přiznává meziná-
rodní smlouva, kterou je Česká republika vá-
zána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezi-
národních smluv. V současné době je takovou
mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupe-
ní České republiky k Evropské unii. Občané
států Evropské unie, kteří splňují podmínky
pro přiznání volebního práva, mají právo, po-
kud požádali o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů, hlasovat ve volbách do za-
stupitelstev obce.

Volební místnost
Ve volebních místnostech bude na viditelném
místě vyvěšen hlasovací lístek označený ná-

pisem „VZOR“. Dále bude vyvěšeno pro-
hlášení kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, po-
kud bylo doručeno do 48 hodin před zahá-
jením voleb. Při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží. Dále může být vyvě-
šena informace o tiskových chybách na hla-
sovacím lístku s uvedením správného údaje. 
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestov-
ním pasem České republiky. Jde-li o cizince,
prokáže po příchodu do volební místnosti
okrskové volební komisi státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na úze-
mí České republiky, průkazem o povolení po-
bytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě stát-
ní občanství státu, jehož občan je opráv-
něn hlasovat na území České republiky,
potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

Po záznamu do výpisu ze stálého seznamu
voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okr-
skové volební komise prázdnou (šedou) úřed-
ní obálku opatřenou úředním razítkem. 

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
města je vytištěn oboustranně. 
V záhlaví je uveden název města a počet za-
stupitelů města, který je volen. Kandidáti
každé volební strany jsou uvedeni na společ-
ném hlasovacím lístku v pořadí určeném vo-
lební stranou, a to v samostatných sloupcích
umístěných vedle sebe. Hlasovací lístek je na
konci textu opatřen otiskem razítka
Městského úřadu Rýmařov, který je pro vol-
by do zastupitelstev obcí úřadem registrač-
ním. Hlasovací lístky budou distribuovány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. říj-
na 2014). V případě, že dojde k poškození ne-
bo ztrátě hlasovacího lístku, obdrží volič na
požádání ve volební místnosti od okrskové
volební komise nový hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku pro volby do
Zastupitelstva města Rýmařova je těchto osm
volebních stran, kterým bylo vylosováno ná-
sledující pořadí:
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OZNÁMENÍ
o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva města Rýmařova 

Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

o z n a m u j i
1. Volby do zastupitelstva města se v Rýmařově uskuteční:

10. října 2014 od 14.00 do 22.00
11. října 2014 od 8.00 do 14.00

2. Místem konání voleb do zastupitelstva města je:

3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
4. Volič je povinen při hlasování prokázat svou totožnost a občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou 

oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové vo-

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

hlasování neumožní.
7. Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb.

V Rýmařově dne 25. září 2014 Ing. Petr Klouda, starosta
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Slovo krajského zastupitele

Zpravodajský servis ve zkratce

Zástupci  vzdušných sil Rumunska, plukovníci Ilie Camentu a Cristian Gheorghe společně s prezidentem historické letecké asociace Iosifem
Rusem a plukovníkem Svazu letců České republiky Ing. Jiřím Macurou, kteří se zúčastnili leteckých Dnů NATO v Ostravě, přijeli v neděli 
21. září do Rýmařova, aby položili věnec k památníku rumunského pilota Gheorghe Banciulesca

Ve čtvrtek 11. září se na
Krajském úřadě v Ostravě kona-
lo zasedání zastupitelů Morav-
skoslezského kraje. Hejtman
Miroslav Novák informoval za-
stupitele o úpravách rozpočtu
kraje na rok 2014 a o plnění pří-
jmů a čerpání výdajů rozpočtu

k 31. červenci 2014. Jak jsem již
dříve informoval, v dubnu 2014
došlo k rozsáhlejší úpravě v roz-
počtu u projektů, které byly fi-
nancovány z evropských peněz.
Zastupitelstvo MSK v prosinci
2013 schválilo rozpočet kraje na
rok 2014, a to v kolonce příjmů
ve výši 6,946 mld. Kč a ve výda-
jové kolonce 8,278 mld. Kč.
Rozdíl je řešen půjčkou
u ČSOB, a. s., a to hlavně na
spolufinancování projektů z ev-
ropských peněz. V srpnu 2014
byla provedena velká změna
v rozpočtech u akcí podpoře-
ných evropskými finančními
prostředky. V harmonogramu
jednotlivých projektů byly pro-
vedeny změny z důvodu pozděj-
šího vyhlášení výzev, zpoždění
při výběru dodavatele a také 
s ohledem na vysoutěžené nižší
ceny. Tím došlo hlavně u projek-
tů v oblasti dopravy ke snížení

podílu na spolufinancování. Zde
bude možnost vyhlásit další vý-
zvu na dopravní stavby. Doufám,
že uplatníme i některou akci za
naše město.
K největšímu nárůstu v rozpočtu
roku 2014 došlo v kapitole škol-
ství. To souvisí s přijetím dotací
ze státního rozpočtu, hlavně
z kapitoly Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy k finan-
cování mzdových nákladů v cel-
kové výši 9,666 mld. Kč.
Těm subjektům, které již nyní
myslí na zimu, byly schváleny
dotace z dotačního titulu Úprava
lyžařských a běžeckých tratí
v Moravskoslezském kraji
v zimní sezóně 2014/2015. Pro
ročník 2014/2015 byla připrave-
na částka celkem 3 936 120 Kč.
Dotaci obdrželi ti žadatelé, kteří
splnili podmínky jak formálně,
tak z hlediska přijatelnosti pro-
jektu. Moravskoslezský kraj se

bude finančně podílet na úhradě
uznatelných nákladů těchto pro-
jektů v maximální výši 85 %.
Dotace budou vypláceny ve
dvou splátkách. Doufejme, že
bude sníh.
Na Rýmařovsku byli úspěšní tito
žadatelé: Ski klub Rýmařov 
154 000 Kč, Klub biatlonu
Břidličná 25 500 Kč, Sportovní
klub policie Olomouc (tratě
Nová Ves, D. Moravice) 139 800
Kč, obec Malá Morávka 390 200
Kč, obec Lomnice 68 900 Kč, 
obec Horní Město 134 400 Kč
a obec Tvrdkov 36 700 Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo
165 žádostí o příspěvek na pod-
poru včelařství. Rozděleno bylo
1 857 500 Kč. V našem okolí by-
la přidělena dotace 13 400 Kč
žadatelce z Rýmařova a částka 
4 800 Kč žadateli z Janovic. 

Ing. Jaroslav Kala, 
krajský zastupitel, místostarosta

Zájemci o vyřazenou počítačovou techniku mohou zasílat nabídky
Městský úřad Rýmařov infor-
moval o prodeji nepotřebného

majetku města - počítačů, moni-
torů a scanneru (viz RH

15/2014, str. 6). Z důvodu vel-
kého zájmu veřejnosti stanovila
likvidační komise nová pravidla
prodeje tohoto majetku. Majetek
se bude prodávat formou nabíd-
kového řízení. 
Od 29. září do 6. října do 15 ho-
din budou mít všichni zájemci
možnost zaslat na předepsaném
formuláři svou nabídku, v níž
specifikují, který majetek chtějí
odkoupit (číslo položky ve zve-
řejněném seznamu), a uvedou
nabízenou cenu (v případě více
zájemců bude rozhodující výše
nabízené ceny; v případě shody
nabízené ceny bude rozhodující

okamžik podání žádosti). Ceny
stanovené a již dříve zveřejněné
budou považovány za minimální
možné. Nabídkové řízení bude
26. září zveřejněno na úřední
desce v kategorii MěÚ – odbor
finanční a na internetových
stránkách města www.ryma-
rov.cz s přesným postupem.
Otevírání obálek s nabídkami
proběhne na posledním zasedání
likvidační komise 6. října 2014
v 15 hodin. V případě dotazů
kontaktujte Zdenku Panochovou
na tel. 554 254 155. 

Zdenka Panochová, 
MěÚ Rýmařov
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Školství

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ A KROUŽKŮ pro veřejnost
začínáme v říjnu 2014

Jazykové kurzy
- pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé 

• angličtina
• němčina
• francouzština
• ruština

cena: 1680 Kč/20 hodin
Kurz bude otevřen při počtu minimálně 5 zájemců.

Odborné kurzy a kroužky
• ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÝ KURZ PRVNÍ

POMOCI
cena: 550 Kč/20 hodin 

(cena pro veřejnost, studující mládež)

• PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
pro žáky základních a středních škol

• SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KROUŽEK 
přijme nové zájemce o soutěžní sportovní střelbu z řad
žen, mužů a dětí od 10 let
info: Ing. Štefan Janošťák
e-mail: janostak.stefan@seznam.cz

Pronájem tělocvičny
• podlaha v tělocvičně s umělohmotným povrchem
• možnost využití pro volejbal, sálovou

kopanou, florbal, basketbal a další
cena: 285 Kč/60 minut
Pronájem školicích místností
cena: 180 Kč/60 minut

Přihlášky do kurzů, kroužků a na pronájem přijímáme během celého roku.
tel: 554 721 163, 554 721 150, info: www.gymsosrym.cz, e-mail: info@gymsosrym.cz

Republikové finále OVOV 2014
Pouze pět škol z celé republiky
se může pochlubit účastí na
všech velkých finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítě-
zů a jednou z nich je i Základní
škola Rýmařov. Půlkulatý pátý
ročník velmi náročné, ale čím dál
populárnější soutěže atletických
šampionů Roberta Změlíka a Ro-
mana Šebrleho se tentokrát konal
na slavném stadionu Juliska
sportovního klubu Dukla. 
Celé republikové finále proběhlo
jako obvykle dvoudenním deseti-
bojařským kláním dětí a učitelů
za účasti pořadatelů a rozhodčích

z řad armády a Policie ČR, zná-
mých osobností a mnoha spor-
tovních legend. Při slavnostním
nástupu vytvořili závodníci, do-
provod i pořadatelé na stadionu
nejen obří logo OVOV, ale také
symbolické olympijské kruhy.
Soutěž zahájila úvodním slovem
jedenáctinásobná olympijská ví-
tězka Věra Čáslavská. Nejvzác-
nějším hostem letošního ročníku
byla Dana Zátopková, medailist-
ka z Olympijských her v Londý-
ně v roce 1948. Závodu se zú-
častnilo 39 domácích a 4 zahra-
niční družstva, spolu s jednotliv-

ci přes 600 dětí! Většina závodí-
cích představuje ve své věkové
kategorii výkvět českých a mo-
ravských sportovních škol a sa-
motná přítomnost na této akci
představuje obrovský úspěch.
Počet škol, které se do projektu
OVOV zapojily, totiž letos přesá-
hl 2000.
Během prvního dne se měřily sí-
ly v běhu na 60 m, hodu medi-
cinbalem, skoku dalekém, shy-
bech a přeskocích přes švihadlo.
Druhý den začal trojskokem, po-
kračoval dvouminutovým kliko-
váním a sedy lehy, následoval
hod míčkem a v závěrečné dis-
ciplíně si závodníci zvolili mezi
během na 1000 m, dvouminuto-
vým driblingem a plaváním.
Celý podnik doprovázelo horké,
ale nádherné počasí i bohatý do-
provodný program a autogramiá-
da nejslavnějších českých spor-
tovců. K vidění byly hudba hrad-
ní stráže, seskoky padákem a ak-
robatický let vrtulníku, ukázky
z výcviku psovodů a bojových 
umění, skoky na velké trampolí-
ně, práce záchranářů ve výškách,
rope skipping, sportovní exhibice
Roberta Změlíka a jeho hostů
a celý stadion mohl tančit s in-

struktorkami zumby, při které se
naše děvčata v první řadě vždy
cítí jako ryby ve vodě. 
Výborný a vyčerpávající výkon
družstva ve složení Michal
Pastyřík, Aleš Vaňous, Tomáš
Nebes, Jan Jablončík, Karolína
Ryšková, Kateřina Furiková, Na-
tálie Lachnitová a Jana Hamplo-
vá přinesl Rýmařovu skvělé se-
dmé místo v republice. Jana
Hamplová individuálně vybojo-
vala mezi dívkami ročníku 2001
nepopulární, ale na republikové
úrovni fantastickou čtvrtou pozi-
ci. Tereza Šulíková se v kategorii
jednotlivců stala šestou nejlepší
mezi dívkami ročníku 2003. 
Celá tréninková skupina se při-
pravovala i o prázdninách, absol-
vovala několik třídenních sou-
středění za každého počasí a pří-
pravný závod. Zaslouženou od-
měnou našim unaveným sportov-
cům bylo nejen umístění a spor-
tovní výbava od pořadatelů, nav-
štívili také pražskou hvězdárnu
na Petříně a akvapark Aqua-
pallace v Čestlicích. 
Týmu OVOV patří ohromné
uznání za organizačně i finančně
nesmírně náročný projekt, jehož
hlavním cílem je vrátit mládež

Foto: archiv ZŠ Rýmařov 
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k pohybu, slušnosti a čestnému
jednání. Naší výpravě, kterou do-
provázeli učitelé tělesné výchovy
a zároveň trenéři Romana
Furiková a Miloslav Slouka a ro-

diče, kteří byli ochotni přicesto-
vat a povzbuzovat, je třeba podě-
kovat za mimořádně hodnotnou
reprezentaci školy a města.
Kvalifikace OVOV pro rok 2014

proběhne začátkem května příští-
ho roku okresními koly, z nichž
jedno bude uspořádáno na půdě
Rýmařova. I když je konkurence
čím dál početnější a silnější, naše

závodníky neopouští chuť tréno-
vat a bojovat o velké finále i po-
šesté. 

Karel Toman, 
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Gymnazisté a jejich Jeseníky
Ve středu 10. září si kolemjdoucí
nemohli nevšimnout čilého ruchu
před budovou rýmařovského
gymnázia. Tři autobusy a všichni
studenti před školou byli znám-
kou toho, že se něco děje. Nač
s sebou mají kromě batůžků na
zádech igelitové pytle a rukavice? 
Odpověď je jednoduchá. Vedení
školy zařadilo do časového plánu
tradiční akci s názvem Čisté
Jeseníky. Jde o turistickou vy-
cházku spojenou se sběrem od-
padků. Pokolikáté se naši žáci do
hor vydali, už asi nikdo nespočítá. 
První skupinu vyvezly dva autobu-
sy do Nové Vsi. Jako praotec Čech

na horu Říp všichni žáci nejdříve
vystoupali na vyhlídkovou věž,
z té se rozhlédli, aby následně po-
kračovali po přidělených trasách.
Tercie a kvinta se vydaly zpět do
Rýmařova po zelené turistické
značce, kvarta, septima a třetí roč-
ník to vzaly po žluté přes Starou
Ves - Anenskou Huť. K „úlovkům“
kromě plastů, skla a pohozených
papírků patřil velký kus linolea
a několik železných předmětů.
Třetí autobus dopravil žáky se-
kundy, oktávy a čtvrtého ročníku
na Skřítek. Vyčištění jeho pro-
stranství představovalo pět pytlů
s odpadky. Desetikilometrová procházka zavedla žáky ze

Skřítku mimo značené turistické
trasy ke štole pod Bílým kame-
nem, dále na Bílé kameny a Černý
kámen, kolem chaty Alice a dále
po modré značce z Rabštejna zpět
na Skřítek.
Autobusovou linku do Tvrdkova
využili žáci sexty, prvního a dru-
hého ročníku, kteří se prošli po
zelené turistické značce na
Rešovské vodopády a odtud po
červené do Skal. Do Rýmařova
dojeli opět autobusem. Na trase
dlouhé 7,5 kilometrů nasbírali 
igelitku odpadu, převážně plecho-
vek a plastů, které pocházejí prav-
děpodobně z rukou neukázněných

turistů využívajících služeb „ob-
čerstvovací stanice“ u vodopádů. 
Každá skupina se ke škole vrátila
individuálně. Kolemjdoucí mohli
vidět trošku unavené, ale spokoje-
né tváře gymnazistů, kteří k akci
Čisté Jeseníky přistoupili s aktivi-
tou sobě vlastní. Potěšující bylo
zjištění, že naše okolí se velmi
mění. Udržuje se zeleň v Rýma-
řově i sousedních vesnicích, lidé
si staví nové domy a opravují ty
staré. Pracuje se v lesích, zlepšují
se běžecké trasy, ale hlavně odpa-
du v přírodě oproti minulým le-
tům ubylo. Bude tomu tak i příští
rok? Uvidíme. 

Mgr. Karla Havlíková

Školní jídelna ZŠ Rýmařov nabízí bezlepkovou stravu

Hornoměstský farář Bohumil Měchura
V seriálu medailonů Kdo byl
kdo jsme v posledních letech
představili celou řadu výrazných
osobností našeho regionu éry
předválečné i poválečné.
Nechyběl mezi nimi ani dlouho-
letý rýmařovský duchovní a po-
zdější olomoucký arcibiskup dr.
František Vaňák. Srovnatelně
důležitou postavou zdejšího du-
chovního života byl děkan
Bohumil Měchura, který prožil
téměř šedesát let v čele horno-
městské farnosti. Jeho osobnost
si dovolíme připomenout v sou-

vislosti s jeho nedávným sko-
nem. 
Bohumil Měchura se narodil 
6. prosince 1922 jako třetí ze
čtyř potomků rolníka v jihomo-
ravském Mistříně, obci nedaleko
Kyjova. Vyrůstal ve věřící rodi-
ně a v prostředí živých tradic,
v jehož společenském životě má
náboženství pevné místo.
Osudem Bohumila Měchury
však bylo strávit velkou část ži-
vota v kraji docela odlišném,
drsném, poznamenaném pová-
lečným odsunem a nábožensky

vlažném. Přesto se dokázal vý-
razně zapsat do paměti tohoto
místa i zdejších lidí, nejen věří-
cích.
K duchovní dráze jako by
Bohumila Měchuru předurčilo už
jeho jméno. Vliv na jeho budou-
cí cestu měla výchova v rodině,
zážitek toho, jak obyvatelé rodné
obce dobrovolně a prakticky bez
nároku na odměnu stavěli místní
kostel, i působení tamního faráře
P. Jana Zikmunda. Jako student
kyjovského gymnázia působil
Bohumil Měchura v ministrant-

Počínaje říjnem tohoto roku připravujeme
pro dosavadní i nové strávníky třetí výběro-
vý pokrm, určený výhradně pro strávníky
s bezlepkovou dietou. Obědy s bezlepkovou
dietou jsou v této ceně:

I. stravovací skupina žáků = 33 Kč
II. stravovací skupina žáků = 35 Kč
III. stravovací skupina žáků 
a studentů = 37 Kč
Cizí strávníci = 69 Kč

Počínaje říjnem se také navyšuje cena svači-
nek na Jelínkově ulici na 19 Kč.
Bližší informace v kanceláři jídelny. 

Jana Egidová, vedoucí ŠJ

Kdo byl kdo

Fota: archiv gymnázia
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ském sdružení Legio Angelika
a připravoval se na kněžské po-
volání při vycházkách s mládeží
v přírodě a návštěvách poutních
míst. Na kněze byl vysvěcen 
5. července 1947 v Olomouci
biskupem dr. Stanislavem Zelou.
První mši sloužil 13. července
v rodné farnosti.
Na Rýmařovsko byl ještě jako
mladý kněz poslán v prosinci
1951 z dosavadního působiště
v Náměšti na Hané. Pro člověka
navyklého na mírnější klima
moravských nížin byl příchod do
Horního Města citelnou změnou,
ještě hůře než s drsným podne-
bím se však v následujících le-
tech vyrovnával s tlakem režimu
a postupným oslabováním víry
mezi lidmi. Přestože jeho půso-
bení v hornoměstské farnosti
provázely obtíže a mnohokrát
zatoužil vrátit se do rodného kra-
je, vytrval zde plných 59 let.
Ve své farnosti spravoval kostely
a kaple Hornoměstska, Rešova
a Tvrdkova a po náhlé smrti 
P. Antonína Vavrouška v roce 1983
také kostel Panny Marie Sněžné
v Rudě u Rýmařova. Právě v le-
tech Měchurova působení v Rudě
byl opraven zdejší kostel, blízká

kaplička i hodnotná barokní křížo-
vá cesta (restaurována v letech
1987-1988). P. Bohumil Měchura
také rozvíjel tradici srpnových
poutí v Rudě, kterých se dosud
každoročně účastní množství věří-
cích z širokého okolí i ze zahrani-
čí. Velkou péči věnoval i kostelu
sv. Maří Magdaleny s poboční ka-
plí sv. Anny v Horním Městě, v níž
byla mimo jiné restaurována cenná
fresková výzdoba.
V roce 1993 byl Bohumil
Měchura jmenován bruntálským
děkanem a v této funkci působil
až do roku 2002. Pak se již zača-
la hlásit léta a v roce 2010 kněz
odešel na odpočinek k rodině své
sestry do Mistřína. Přesto zůstá-
val v kontaktu se svým dlouho-
letým působištěm, zajímal se
o dění ve farnosti, udržoval kon-
takt s věřícími i s lidmi se zá-
jmem o regionální historii. Té se
totiž intenzivně věnoval ve vol-
ném čase a z pramenů, které
shromáždil, v roce 1997, kdy 
oslavil 50. výročí kněžského
svěcení, vyšla publikace Farnost
Horní Město a její vesnice
(1997). Na základě tohoto spisu
vznikla také kniha Za slávou
horního města Hankštejna, vy-

daná v roce 2012 ke 400. výročí
existence hornoměstského kos-
tela. Bohumil Měchura věnoval
podobnou regionálně historic-
kou knihu i svému rodišti,
Dějiny farnosti Mistřín –
Svatobořice vyšly v roce 2004.
Otec Bohumil Měchura se však
do povědomí obyvatel našeho
regionu nezapsal jen jako oblí-
bený kněz, správce farnosti
a znalec místní historie, ale pře-
devším jako mimořádně skrom-
ný, obětavý, moudrý a milý člo-
věk. Není divu, že jej obyvatelé
Horního Města zvolili v roce
2000 největší osobností obce 

20. století a že na něj i po odcho-
du na odpočinek farníci, přátelé
a známí vzpomínali s velkou 
úctou. V roce 2012 jej ostravsko-
opavský biskup František
Václav Lobkowicz vyznamenal
za zásluhy za diecézi.
Bohumil Měchura zemřel 4. září
2014 v kyjovské nemocnici ve vě-
ku nedožitých 92 let. Ve čtvrtek
11. září se s ním v mistřínském
kostele rozloučili mimo jiné i kně-
ží a farníci z Rýmařovska. Po mši
svaté, kterou sloužil biskup
František Václav Lobkowicz, byl
uložen k poslednímu odpočinku
na tamním hřbitově. ZN

Rozloučení s otcem Bohumilem Měchurou
Víme přece, že smrtí nekončí
láska k člověku, kterého jsme
celý život nadevše milovali. Ve
čtvrtek 11. září jsme se rozlouči-
li s dobrosrdečným knězem, pa-
nem děkanem Bohumilem
Měchurou. Když jsme se ráno
v dešti scházeli u farního kostela
sv. archanděla Michaela, říkala
jsem si: I nebe pláče jako my!
Ale ono se radovalo, těšilo se na
milého kněze, byly to slzy rados-
ti Panny Marie! 
Cesta nám pomalu utíkala, chtěli
jsme být co nejdříve u otce
Bohumila, vidět, že je bez boles-
tí a že nás s radostí přivítá, jako
to vždy dělal při našich radost-

ných setkáních: Vítám vás, moji
milí, pojďte dál! Právě tak nás ví-
tal i v mistřínském kostelíčku,
kde mu Pán po čtyři roky dovolil
s knězem sloužit mše svaté. Ale
tentokrát nestál náš milý kněz
Bohumil v bílém rouchu 
a s úsměvem, spal tichým spán-
kem v bílé rakvi, obložen čer-
stvými květinami. Kolem něj stá-
la stráž mladých děvčat i chlapců
v krojích, jako on při nich vždy
s radostí stál. Blízko seděla jeho
nejbližší rodina. Krásné mše,
kterou sloužil biskup František
Václav Lobkowitz, se účastnilo
mnoho kněží, kteří otce Bohu-
mila často navštěvovali. Na pana

děkana zavzpomínala také staro-
stka Horního Města Eva Macho-
vá. Při loučení u místa poslední-
ho odpočinku byl hřbitov plný
smutečních hostů. Ke krásně vy-
zdobenému hrobu jsem se šla po-
klonit s malou modlitbou. 
Rodina otce Bohumila poté
všechny pozvala do kulturního
domu, za což bychom jim, celá

farní rodina z Rýmařova,
Horního Města a Rudy, chtěli
poděkovat. 
Velkým přáním P. Bohumila
Měchury bylo navštívit ještě
pouť v Rudě. Ačkoliv v posled-
ních čtyřech letech už přijet ne-
mohl, vždy byl s námi jako i my
s ním! Žije s námi stále. 

Olga Schreiberová

Akce hradu Sovince
4. a 5. října

Po stopách pana zajíce
Sokolnické lovy, přílety dravých ptáků a ukázky lovu atrapy kořisti.

Bohatý celodenní program s trestáním pytláků a zlodějek chrastí
vážně nevážně.

25. a 26. října
Hofmistrova závěť

Slavnostní ukončení sezóny.
Vývoj palných zbraní a vojenské historie při putování staletími. 

Nejúspěšnější scénky sezóny při prohlídce hradních zákoutí.

Foto: archiv OÚ Hormí Město

-17-2014 - upravené  4.6.2015 13:17  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2014

17

Policie dopadla 
zloděje nábytku

Rýmařovští policisté dopadli pachatele po-
dezřelého z červencové krádeže zahradního
nábytku v Břidličné. 16letý mladík měl stůl
a dvě židle z masivu odnést z oplocené za-
hrady činžovního domu. Nábytek v hodnotě
kolem 2 000 Kč ukryl u svého kamaráda.
Policisté odcizené věci zajistili a vrátili maji-
teli. Mladík nyní čelí podezření z porušování
domovní svobody.

Vandal rozbil betonový koš
Škodu za 14 tisíc korun způsobil vandal, kte-
rý začátkem září na náměstí Míru
v Rýmařově rozbil betonový odpadkový koš.
Nádoba byla přes metr vysoká a vážila ko-
lem 80 kg. Policisté případ šetří jako poško-
zení cizí věci, pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok. 

Chtěl spáchat sebevraždu
V úterý 9. září v poledne bruntálští policisté
přijali oznámení o pohřešování 35letého mu-
že, který poslal zprávu své známé s tím, že
chce spáchat sebevraždu. Do pátrání po něm
se zapojili jak příslušníci pořádkové a do-
pravní policie, tak psovodi. Provedli prověr-
ky na autobusových zastávkách, nádražích,
u rodiny a známých a na základě zjištěných
indicií začali pátrat v lesním terénu poblíž
Břidličné. Policisté muže v lese nakonec
skutečně nalezli. Byl v bezvědomí a kvůli
podezření na otravu léky v kombinaci s alko-
holem musel být převezen do nemocnice. 

Vojenskou zbraň měl nelegálně

I po třetí zbraňové amnestii jsou mezi lidmi
stále nelegálně držené zbraně bez zbrojního
průkazu. Z přečinu nedovoleného ozbrojová-
ní byl nyní obviněn 37letý muž, který v roce
2006 v Malé Morávce získal krátkou střelnou
zbraň Steyr z roku 1919. Muž není držitelem
zbrojního průkazu a zbraň nebyla registrová-
na. Bruntálští kriminalisté mu ji odebrali le-
tos v dubnu a zaslali k odbornému vyjádření,
které potvrdilo, že tato vojenská zbraň neby-
la schválena pro civilní užívání. Obviněnému
hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou
let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Dluhy ji dohnaly ke krádeži
Rýmařovští policisté ve spolupráci s bruntál-
skými kriminalisty vyřešili případ krádeže
platební karty z letošního srpna. K činu se
přiznala 58letá žena z Rýmařova. V polovině
srpna měla nepozorovaně vejít do domu své
známé, která byla v tu chvíli na zahradě,
a ukrást jí z kuchyně peněženku s hotovostí
bezmála 5 tisíc korun a platební kartu
s PINem. Poté vybrala z účtu známé 40 tisíc
korun a použila je k úhradě svých dluhů.
Žena se ke krádeži doznala a způsobenou
škodu zaplatila, přesto jí hrozí trest odnětí
svobody až do dvou let.

Policie vyjížděla 
k opilé dvojici dvakrát

Hned dvakrát museli policisté v pátek 12. zá-
ří vyjet do Ryžoviště kvůli incidentu opilé
dvojice. Poprvé řešili hádku 51letého muže
a 41leté ženy domluvou, v podvečerních ho-
dinách však byli přivoláni do Ryžoviště zno-
vu. Agresivní podnapilý muž tentokrát ženu
v hádce fyzicky napadl. Policisté jej zajistili
a při dechové zkoušce mu naměřili 2,31 pro-
mile alkoholu. Poté jej převezli na záchytnou
stanici k vystřízlivění. Dechovou zkoušku
provedli i u napadené ženy, vykázala hodno-
tu 2,90 promile.

U Stránského 
havaroval náklaďák

V úterý 16. září se stala dopravní nehoda na
silnici mezi Stránským a Jiříkovem. 33letý
řidič nákladního vozu Iveco vjel v zatáčce do
protisměru a narazil do protijedoucí octavie.
Při střetu nebyl nikdo zraněn, škoda na ma-
jetku byla vyčíslena na 115 tisíc korun.

Opilý syn napadl 
opilou matku

Rýmařovští policisté byli přivoláni v sobotu
20. září v noci do Malé Morávky k rodinné-
mu incidentu. 30letý muž v opilosti napadl
svou matku, skřípl jí prst mezi dveře a s no-
žem v ruce jí vyhrožoval zabitím. Policisté
muži naměřili 2,53 promile alkoholu v de-
chu. Jeho matka také nebyla střízlivá, ale u ní
vzhledem k podnapilosti nebyla dechová
zkouška možná. Útočník skončil na záchytné
stanici v Opavě.

Chodkyně vběhla pod auto, 
po střetu utekla

Kuriózní nehodu šetřili dopravní policisté
v pátek 19. září v noci. Po Opavské ulici
v Rýmařově projížděl 67letý řidič s renaul-
tem, když mu do jízdní dráhy vběhla chod-
kyně, která šla středem silnice. Muž nestihl
reagovat a do chodkyně narazil. Žena upadla

na vozovku a řidič okamžitě zastavil, aby jí
poskytl pomoc. Chodkyně to ale odmítla 
a utekla. Řidič ihned zavolal na místo poli-
cisty. 53leté ženě mezitím zavolala dcera zá-
chranku s tím, že má podezření, že je matka
zraněná. Na místo dorazila také hlídka rýma-
řovských policistů, kteří ženě při dechové
zkoušce naměřili 0,74 promile alkoholu.
Žena odmítla odvoz do nemocnice.

Pomozte při pátrání

Bruntálští kriminalisté žádají veřejnost o po-
moc při pátrání po celostátně hledané Evě
Češkové, nar. 27. 12. 1958, bytem
Hlučínská 467/40, Opava-Kateřinky. Na
jmenovanou vydalo okresní státní zastupitel-
ství souhlas k zadržení a od 30. 7. 2014 je
v celostátním pátrání. Žena je důvodně pode-
zřelá z podvodů vůči několika finančním
společnostem. Do žádostí o půjčky měla 
uvádět nepravdivé údaje týkající se jak příj-
mu z důchodu, tak bydliště v Krnově. Žádný
důchod přitom nepobírala a na uvedené adre-
se nikdy nebydlela. Podvodně získala půjčku
v celkové výši přes 65 tisíc korun. Splátky
nehradí a je zcela nekontaktní. Neudržuje
vztahy ani se svými příbuznými, v místě
bydliště v Opavě se už více než čtyři roky
nezdržuje. Z azylových bydlení byla vylou-
čena. Šetřením policisté zjistili, že se pohy-
bovala mezi bezdomovci v Krnově, Opavě,
Brně a Ostravě. Jakékoli informace o pohy-
bu či pobytu podezřelé přijme každá policej-
ní služebna nebo bezplatná linka 158.

komisař por. Bc. Pavla Tušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál

Polský řidič 
přišel o 20 tisíc

Rýmařovští policisté vyšetřují krádež, ke
které došlo 16. září v Lomnici. Pachatel se
vloupal do kabiny nákladního vozidla Man
a odcizil peněženku s hotovostí 20 tisíc ko-
run a osobními doklady řidiče z polského
města Tychy.

komisař por. Bc. René Černohorský, 
skupina tisku a prevence Opava
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Kulturní okénko města Rýmařova
Pokrok je schopnost člověka komplikovat jednoduché. 

Thor Heyerdahl
Známá i neznámá výročíCitát:

26. 9. 1889 nar. Martin Heidegger, německý filosof (zemř. 
26. 5. 1976) – 125. výročí narození

27. 9. 1924 nar. Josef Škvorecký, spisovatel, filmový scenárista, lite-
rární kritik a překladatel (zemř. 3. 1. 2012) – 90. výr. nar.

28. 9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí za-
vraždění sv. Václava v roce 929

30. 9. Mezinárodní den překladatelů - slaví se na sv.
Jeronýma, patrona překladatelů

1. 10. Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1998
(OSN)

1. 10. 1684 zemř. Pierre Corneille, francouzský spisovatel (nar. 
6. 6. 1606) – 330. výročí úmrtí

2. 10. 1869 nar. Móhandás Karamčand Gándhí, zv. Mahátma, in-
dický politik a myslitel (zemř. 30. 1. 1948) - 145. výr. nar.

4. 10. Světový den zvířat – vyhlásilo shromáždění ekologů
ve Florencii v den svátku sv. Františka z Assisi, pa-
trona zvířat

4. 10. 1799 nar. Vincenc Priessnitz, přírodní léčitel, zakladatel mo-
derního způsobu vodoléčby (zemř. 28. 11. 1851) 
– 215. výročí narození

6. 10. 1914 nar. Thor Heyerdahl, norský archeolog, etnograf 
a zoolog (zemř. 18. 4. 2002) – 100. výročí narození

7. 10. 1849 zemř. Edgar Allan Poe, americký spisovatel a kritik
(nar. 19. 1. 1809) – 165. výročí úmrtí

7. 10. 1864 nar. Josef Štefan Kubín, prozaik a folklorista (zemř.
31. 10. 1965) – 150. výročí narození

8. 10. 1754 zemř. Henry Fielding, anglický spisovatel a žurnalista
(nar. 22. 4. 1707) – 260. výročí úmrtí

8. 10. 1874 zemř. Vítězslav Hálek, spisovatel a žurnalista (nar. 
5. 4. 1835) – 140. výročí úmrtí

9. 10. Světový den pošty – výročí založení Světové poštov-
ní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 (OSN)

9. 10. 1914 nar. Josef Hlinomaz, herec a malíř – naivista (zemř. 
8. 8. 1978) – 100. výročí narození

9. 10. 1929 nar. Vladimír Menšík, herec (zemř. 29. 5. 1988) 
– 85. výročí narození

Rozloučili jsme se
Miroslav Neumann - Těchanov ......................................... 1954
Ing. Karel Hradílek - Rýmařov .......................................... 1938
Anna Randisová - Stará Ves .............................................. 1927

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Marie Šilhánková - Rýmařov .............................................. 80 let
Mária Pospíšilová - Rýmařov ............................................. 81 let
Věra Stuchlíková - Rýmařov ............................................... 81 let
Václav Dutkiewič - Rýmařov ............................................. 81 let
Milada Kuncová - Rýmařov ................................................ 81 let
Ludmila Vykoukalová – Ondřejov ...................................... 82 let
Marie Macečková - Rýmařov .............................................. 82 let
Josef Rozsíval - Rýmařov ................................................... 84 let
Arnošt Kühnert - Harrachov ................................................ 84 let
Pavel Valíček - Janovice ..................................................... 86 let
Jarolím Ftáček - Rýmařov ................................................... 86 let
Zdeněk Čermák - Rýmařov ................................................. 86 let
Pavel Lašák - Edrovice ....................................................... 87 let
Ludmila Chaloupková - Rýmařov ....................................... 88 let
Božena Hesová - Rýmařov .................................................. 88 let
Marie Povýšilová - Ondřejov .............................................. 90 let
Božena Janečková - Rýmařov ............................................. 92 let

Společenská kronika
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Lechtivá komedie o dívčí válce dráždila bránice
Jiráskovy Staré pověsti české zná
téměř každý. Ovšem ne všechno,
co Alois Jirásek napsal a co nás
ve škole učili, musí být pravda.
Komedie z doby starých Čechů
Františka Ringo Čecha vyvrací
zažité mýty a přináší nový po-
hled na notoricky známé událos-
ti. Přesvědčili se o tom i diváci,
kteří zavítali v pondělí 8. září do
velkého sálu Střediska volného
času Rýmařov a zhlédli předsta-
vení Dívčí válka pražského diva-

dla Artur.
Komedie začíná dosti neobvykle,
a sice pohřbem kněžny Libuše.
Kníže Přemysl (Jindra Kriegel),
kolísající mezi smutkem ze ztráty
milované ženy a radostí nad nově
nabytou svobodou, se stává ter-
čem útoků vdavekchtivé a ctižá-
dostivé Vlasty (Pavlína Mourko-
vá), která by ráda zastoupila
kněžnu Libuši a pomocí intrik
pro to udělá vše možné. Přemysl
však nemá v úmyslu jejím nástra-

hám podlehnout a jeho pozornost
se obrací jinam. A to je jeden
z klíčových podnětů pro přípravu
války – v tomto případě dívčí,
protože také ženy jsou svým způ-
sobem ješitné. Zhrzená Vlasta te-
dy vyhlašuje mužům válku. Do
lítého a chvílemi i laskavého boje
mezi muži a ženami se vrhají ta-
ké vladyka Bivoj (Braňo Polák),
vladyka Vojen (Václav Upír
Krejčí), panic Ctirad (Bořek
Slezáček), panna Šárka (Bára
Mottlová), Bivojova žena Kazi
(Kristýna Podzimková) a božský
Lumír (Aleš Říha). V příběhu se
objevuje i mlčenlivá postava vy-
nálezce známého jako Okov
Rakev. Je to však postava, která
působí ve hře zmatečně, nadby-
tečně, nekomicky až prkenně,
postrádá valný smysl a většinou
děj mírně řečeno retarduje. 
Prvoplánový humor s prvky leh-
ké erotiky znamená téměř vždy
zaručený divácký úspěch, to pla-
tilo i v případě tohoto představe-
ní. V některých scénách ale ko-
mediálnost a nadsázka budily
spíše dojem nevěrohodnosti
a hraničily s podbízivostí.
Odhalené nahé pozadí Upíra
Krejčího vyvolalo samozřejmě
u většiny diváků salvu smíchu,
případně rozpačitý úsměv. Navíc

„gesto“ nebylo adekvátní mo-
mentální herecké situaci a půso-
bilo jako plácnutí kamenem na
klidnou vodní hladinu. 
Přestože Dívčí válku psal
František Ringo Čech, jak sám ří-
ká, českému národu na míru, pro-
tože jde přece o jemu blízký hu-
mor a témata (erotika, politika)
a navíc odpočinkový žánr, nelze
snad celý český národ házet do
jednoho pytle. Určitě jsou v tom-
to ohledu i výjimky. Přesto hra
přináší analyzující pohled na pří-
činy a podstatu Dívčí války z na-
prosto nového zorného úhlu,
o tom svědčí i podtitul „nová éra“,
a to budiž pro ni jakousi devizou. 
Čechova parodie na Jiráskovy
Staré pověsti české s prvky mo-
derního humoru a komickým po-
hledem na věčný boj mezi něž-
ným a silným pohlavím zcela ur-
čitě zahýbá bránicí i toho nejza-
vilejšího mrzouta. Od premiéry
roku 1998 ji diváci zhlédli ve ví-
ce jak třech tisících reprízách.
Otázkou však zůstává, zda se
hlediště nenaplňují jen díky naiv-
nímu humoru bez smysluplnější
dějové linie, řadě bezpochyby
skvělých improvizací a přede-
vším proto, že se na scéně objeví
tváře známé z televizních seriálů. 

JiKo
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Kino Rýmařov
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Besedy a výstavy v knihovně
Říjen Tomáš Beňo: 9 knih výstava plastik 2. – 31. října

a 9 tváří tvé fantazie
Týden knihoven 6. – 10. října
Milan Zacha Kučera beseda se záhadologem

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

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

3. listopadu v 17.00
Prosinec Vánoční výstava
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Dny evropského dědictví poprvé v Rýmařově

V září se ve městech řady evrop-
ských zemí otvírají pro veřejnost
památky, historické budovy
a další zajímavé objekty, včetně
těch obvykle nepřístupných.
Kulturní instituce zvou návštěv-
níky na tematické pořady, pro-
hlídky a přednášky, jejichž smys-
lem je upozorňovat na často opo-
míjené fenomény kulturního dě-
dictví a připomínat nutnost ucho-
vat je pro další generace.
Mezinárodní kampaň nazvaná
Dny evropského dědictví
(European Heritage Days) kaž-
doročně probíhá pod záštitou
Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska také
v České republice. Letos se k ní
poprvé připojil i Rýmařov.
„Dny evropského dědictví probí-
hají více než 20 let v celé Evropě
a také v řadě měst České republi-
ky. Jejich cílem je přiblížit široké
veřejnosti historické a kulturní
hodnoty, na které se často zapo-
míná, a připomenout památky
minulosti či jiných kultur různým
zpestřením. Proto i my jsme se le-
tos rozhodli připojit k moderně
smýšlejícím městům, kde se na
historii a kulturu klade velký dů-
raz, protože si zde uvědomují, že
je to investice do vzdělání a obo-
hacení života obyvatel,“ vysvět-
lila Mgr. Petra Malá z rýmařov-
ského muzea, jedna z iniciátorek
uspořádání této akce v Rýma-
řově.
Městské muzeum připravilo
v týdnu od 7. do 12. září pro-
gram, který se odehrával na
všech klíčových místech spoje-
ných s nejstarší historií
Rýmařova. Dvěma koncerty po-
zvali pořadatelé návštěvníky do
barokní kaple V Lipkách, ležící
poblíž prostoru předměstské osa-

dy na dnešní Bezručově ulici, te-
dy v lokalitě, kde byly nalezeny
stopy nejstaršího osídlení. V ne-
děli 7. září v kapli, jež je poklá-
dána za nejhodnotnější památku
Rýmařova, vystoupil místní pě-
vecký sbor Vox montana, ve stře-
du jeho interiér rozezněl sólový
zpěv mladé polské pěvkyně
Agaty Bajorek. Ta představila re-
pertoár složený z latinských du-
chovních písní i ze skladeb mo-
derních zpívaných polsky za do-
provodu kláves.
K samotným kořenům existence
města zavedl zájemce současný
největší znalec regionální histo-
rie Mgr. Jiří Karel při pondělní
komentované procházce měst-
ským centrem. Jiří Karel provedl
posluchače středověkým náměs-
tím, místy původních bran, areá-
lem Hrádku a někdejší okružní 
ulicí až k nejstaršímu městskému

hřbitovu v okolí kostela sv. ar-
chanděla Michaela. Svůj výklad
doplnil o nové informace, které
poskytl nedávný archeologický
výzkum provázející rekonstrukci
náměstí Míru a Radniční ulice.
Výsledky výzkumu a ukázky na-
lezených artefaktů budou v listo-

padu prezentovány v muzeu.
Historickou tvář Rýmařova ve
fotografiích představila výstava
dobových snímků a pohlednic
z archivu muzea, která byla
v Galerii Octopus oficiálně zahá-
jena vernisáží v úterý 9. září.
Jejím protipólem je kolekce foto-
grafií lidových staveb z okolí
Opole, jež do Rýmařova zapůjči-

lo partnerské Muzeum Wsi
Opolskiej. Výstava se na konci
září přesune do Opole. (Blíže
o ní v RH 16/2014).
Ve čtvrtek pozvali pracovníci
muzea návštěvníky na prohlídku
archeologických, geologických
a uměleckých expozic, které se

váží k počátkům osídlení města
a k jeho životu v následujících
staletích. V přednášce Člověk byl
vždy všežravec a mlsoun se po-
sluchači dozvěděli něco o stravo-
vacích zvyklostech příslušníků
lidského druhu od pravěku do
nedávné minulosti s důrazem na
roli masa, tučných a sladkých po-
krmů, k nimž podle všeho člověk
odjakživa tíhl.
Během Dnů evropského dědictví
se odehrálo také několik koncer-
tů pod širým nebem, resp. pod
stany na náměstí Míru. Úterní
vernisáž výstavy historických
snímků pokračovala koncertem
jazzového kvarteta z Olomouce,
v pátek celotýdenní program vy-
vrcholil autorským čtením kape-
ly Sibérija s čestným hostem, fy-
zickým básníkem PetremVášou,
a závěrečným koncertem Free
Jazz Tria z Olomouce.
Dny evropského dědictví, jejichž
cílem je především hledání koře-
nů evropské i národní kultury,
měly v Rýmařově poměrně velký
ohlas. Akce proběhla v rámci
projektu Muzeum – kulturní kři-
žovatka s finanční podporou fon-
du mikroprojektů Euroregionu
Praděd a města Rýmařova. 

ZN
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Seminář o lidové architektuře v Karlově Studánce
Ve dnech 10. až 12. září se
v Karlově Studánce uskutečnil
celostátní seminář k problemati-
ce lidového stavitelství, jehož té-
matem letos byla „Výrobní,
montánní a řemeslná činnost na
venkově a její vliv na utváření
vesnických sídel a zástavby“.
Seminář tradičně pořádal Ná-
rodní památkový ústav. Vzhle-
dem k tomu, že pro letošní set-
kání byla zvolena lázeňská obec
v Moravskoslezském kraji, orga-
nizaci semináře mělo na starost
územní odborné pracoviště
Národního památkového ústavu
v Ostravě a dále se na ní podíle-
ly Moravskoslezský kraj, Horské
lázně Karlova Studánka, obec
Karlova Studánka a Městský 

úřad Rýmařov. 
Přednes příspěvků badatelů byl
naplánován na první a poslední
den semináře. Mezi ně byla vlo-
žena celodenní exkurze po histo-
rické venkovské architektuře
Jesenicka (Malá Morávka, Dolní
Moravice, Stará Ves, Janovice,
Harrachov, Podlesí, Holčice
ad.).
Městské muzeum Rýmařov na
tento seminář zapůjčilo model
jesenického domu. Zároveň se
pracovníci muzea Mgr. Petra
Malá a Bc. Michal Vyhlídal 
účastnili prvního bloku seminá-
ře, na kterém přednesli svůj přís-
pěvek o historii Staré Vsi, ze-
jména její Anenské huti a sou-
časném stavu dochovaných částí

bývalé železárny. Na exkurzi do
Staré Vsi pak s rýmařovskými
muzejníky zavítal i Mgr. Jiří
Karel, který badatele seznámil

s nejvýznamnějšími historický-
mi aspekty této lokality. 

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

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý v budově

střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít do kavárny,

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

které byste sami nepodnikli.
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v 2. pololetí 2014 (každý lichý týden v úterý):
7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Neděle 13.00 - 20.00

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

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po - Pá 16.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin 

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

Fota: archiv muzea
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Z kapsáře tety Květy
Jsme zvědaví?

Člověk je tvor všetečný, zvída-
vý. Někdy až moc. Zajímají ho
druzí, lidé, které zná, i ti, které
zná jen z televize, z filmu, z pó-
dia. Proč nás zajímají druzí?
Většinou neodoláme a zaposlou-
cháme se do něčeho, co není ur-
čeno pro naše uši. I když víme,
že se to nemá. Že se k tomu na-
chomýtneme a chceme vědět,
jak to mají jinde? Vede nás k to-
mu obyčejná vlastní zvědavost.
Moje kamarádka přiznává, že je
jako její babička. Ta má bydlení
na strategicky dobrém místě,
chodí kolem mnoho lidí, bábinka
někoho zahlédne, zpozorní a při-
dá k dobru nějaký nový drb, kte-
rý o tom člověku věděla.
Pokaždé něco nového, může se

k tomu přidat něco o dětech, pří-
buzných, kamarádech…
Nejvíc se bezpochyby dovídala
v nedalekém obchodě. Podle to-
ho vypadají její nákupy. Šla pro
rohlíky a mléko a vrátila se za
půl hodiny. Ne, za hodinu. A já
potom poslouchala ty všechny
novinky a dokonce se ptala na
podrobnosti. Nedávno jsem se
přistihla při tom, že šeptám part-
nerovi, aby byl tiše, protože po-
slouchám rozhovor dvou souse-
dek. Díval se na mě pohoršeně.
Jsem jenom zvědavá, co je prav-
da, ale na druhé straně si nevy-
mýšlím o lidech lži a nepomlou-
vám je, nejsem zákeřná.
Zajímáme se o slavné a známé 
osobnosti, píše se o nich v časo-

pisech, novinách, vyvolává to
v nás dojem, že jsou nám blízcí,
s napětím čekáme na další zprá-
vy o životě herce, zpěváka, poli-
tika či sportovce.
Koupíme si bulvární tisk; termín
bulvár pochází z francouzského
boulevard, což je název pro širo-
kou městskou třídu, na které se
odehrávalo takzvané společen-
ské dění, dostupné komukoli,
bez pozvánky, bez vstupenky,
bez elegantních rób. A noviny
pro všechny spatřily světlo svě-
ta, bylo to v roce 1832.
V Londýně se za pouhou penny
prodával Penny Magazine
s množstvím krátkých pouta-
vých zpráv, úspěch byl nečeka-
ný, ve Spojených státech brzo

vyšlo první číslo magazínu The
Sun, považovaného za první bul-
vární titul v historii. Obří titulky,
jednoduchost, senzační zprávy
i smyšlené historky a mystifika-
ce. Před první světovou válkou
vydával Joseph Pulitzer komik-
sové noviny nazvané Žlutý kluk.
A tak se bulváru říká „žlutý
tisk“.
Tiskoviny pojednávající o zlo-
čincích a celebritách pronikly
i na české území, prodávají se
dobře a mají o budoucnost posta-
ráno. Chceme vědět, že Rytmus
se rozešel s Darinou Rolinc, že
pan Rychtář se stěhuje z vily
Ivety a britský královský pár 
očekává druhého potomka.
Takže – jsme zvědaví. Si

Organizace a spolky
Kouzelná buřinka hraje fotbal

Rýmařovská organizace Společ-
nosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením (SPMP Rýma-
řov), která před několika lety 
otevřela denní centrum pro handi-
capované Kouzelná buřinka, z ně-
hož později pod záštitou Diakonie
ČCE vznikla sociálně terapeutic-
ká dílna Buřinka, obohacuje pro-
gram uživatelů dílny o nejrůznější
volnočasové aktivity. Handica-
povaní vyrážejí na poznávací zá-
jezdy, výlety, navštěvují koncerty.
Vzhledem k tomu, že jim obvykle
schází pohyb, snaží se jim členo-
vé SPMP zajistit i sportovní vyži-
tí. Chodí společně plavat, cvičit
do fitcentra, hrají bowling. V po-
sledních letech se v Rýmařově
pravidelně koná turnaj v pétan-
que. Letos se k těmto sportům při-
dal fotbálek.
Nápad rozšířit sportovní aktivity
klientů Kouzelné buřinky o kopa-
nou přinesla nová předsedkyně

SPMP Rýmařov Lucie Camfrlo-
vá: „Přesně před rokem jsem mlu-
vila s panem Ing. Jiřím Furikem,
který mi nabídl, že bychom mohli
s Kouzelnou buřinkou používat
fotbalové hřiště TJ Jiskra Rýma-
řov s umělým povrchem. První re-
akce na fotbálek z řad rodičů byly
spíše negativní, ale pro mě bylo
důležité, že chtějí hrát uživatelé.“
Od ledna tedy začala s handicapo-
vanými trénovat a na září naplá-
novala první turnaj.
V pátek 12. září se k prvnímu vzá-
jemnému utkání sešla čtyři pěti-
členná družstva – dvě zastupující
Kouzelnou buřinku, tým spřátele-
né Polárky Bruntál a družstvo
Sluníček, složené z žáků ZŠ
Rýmařov, Školní náměstí. Každé
z družstev doplnil jeden hráč TJ
Jiskra Rýmařov. 
Kvůli dešti se turnaj z hřiště pře-
sunul do školní tělocvičny na uli-
ci 1. máje a plánované poturnajo-

vé opékání špekáčků muselo na-
hradit grilování v Kavárně
Buřinka, účastníci turnaje si ale
podle slov Lucie Camfrlové od-
poledne skvěle užili. Možná i pro-
to, že z prvního ročníku turnaje si
zlatou medaili a diplom odnesli
všichni hráči bez ohledu na skóre.
Turnaj finančně podpořilo město
Rýmařov a Krajský výbor SPMP
ČR. „Chtěla bych poděkovat

všem, kteří nám pomohli -
Romaně Furikové za pomoc s or-
ganizací turnaje, malým fotbalis-
tům TJ Jiskra Rýmařov Kateřině
Furikové, Matěji Kováčovi,
Matěji Struhárovi a Tomáši
Palysovi a ZŠ Rýmařov za poskyt-
nutí tělocvičny. Poděkování patří
i Kavárně Buřinka za přípravu
občerstvení,“ uzavřela Lucie
Camfrlová. ZN
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Spanilá jízda s hnojem, borůvkové koláče i sekáč roku
Tradiãní skvûlá atmosféra, umoud-
fiiv‰í se poãasí a pestr˘ program se
soutûÏemi pro dûti i dospûlé, to byly
atributy Obecních slavností ve
Stránském, které se pod zá‰titou
Obãanského sdruÏení Stránské letos
konaly podeváté. 
V areálu Nedělní školy řemesel
ve Stránském se v sobotu 13. zá-
ří konaly tradiční Obecní slav-
nosti, kterých se zúčastnili míst-
ní i přespolní. Největší zážitky si
odnesly soutěživé děti. Velký zá-
jem byl o soutěž v pojídání bo-
růvkových koláčů, a aby ne,
když sladký pamlsek navíc ukrý-
val zapečenou pětikorunu a tu
získal soutěžící, který se kolá-
čem prokousal nejrychleji ke
středu. Následovaly soutěže

v pití vody slámkou, v běhu po-
zpátku či po jedné noze, přetaho-
vání lanem za vydatné pomo-
ci rodičů, lentilková soutěž nebo
hledání gumových medvídků
v talíři s moukou bez pomoci ru-
kou. O legraci nebyla nouze. 
Hlavním tahákem pro návštěvní-
ky Stránského byl devátý ročník
soutěže v sečení trávy kosou o ti-
tul Sekáč roku. Do soutěže se le-
tos přihlásili jen čtyři soutěžící,
kteří měli za úkol co nejrychleji
a nejlépe posekat pás trávy.
Přeborníkem této soutěže býval
místní favorit Jan Koštial, ten
bohužel asi před dvěma měsíci
zesnul. Organizátoři na něj však
nezapomněli a vytvořili pietní
místo s jeho portrétem před ne-

posečeným pásem trávy s číslem
1. Jeho syn David Koštial zřejmě
půjde v jeho šlépějích, a přesto-
že se soutěže zúčastnil poprvé
a kosit se učil teprve toho dne
dopoledne, soutěž v čase 1,06
min. vyhrál. Druhý skončil
František Ohrádka (2,80 min.)
a třetí nejrychlejší byl Jiří Kříž
(3,16 min.). Vítězové si odnesli
stylové půllitry z lesního skla ze
sklárny Jakub v Mnichově
u Vrbna pod Pradědem.
Děti i dospělí si v závěrečné dis-
ciplíně změřili síly v jízdě s tra-
kařem plným hnoje na čas.
V dětské kategorii překvapivě
zvítězila Karolína Křížová, která
stanovenou trať zajela v čase 17
sekund, o druhé místo se poděli-

li Vítězslav Mičulka a Jan
Ptáček s výslednými 18 sekun-
dami a třetí nejlepší čas měl
Ondřej Kříž s časem 22 sekund.
V kategorii dospělých se nejlépe
umístil místní farmář Jiří
Beránek, který trať zajel za 12,90
s, druhý skončil David Koštial
s výsledným časem 13,40 s a pro
třetí místo si přijel až z dalekých
Otrokovic Milan Nábělek (13,47
s). V ženské kategorii si nejlépe
vedla Michaela Nógová (15,7 s),
druhá skončila Bohunka
Mičulková (15,82 s) a třetí nej-
lepší čas v cíli měla Hana
Ptáčková (18,58 s). Od 17 hodin
hrála návštěvníkům slavností ka-
pela Dunibuch z Dlouhé Loučky. 

JiKo

V Karlově vznikl spolek myslivců a přátel přírody
Letos počátkem září založili myslivci
a přátelé přírody v Karlově pod
Pradědem neziskovou organizaci –
spolek. V tomto koutě Rýmařovska
má myslivost i ochrana přírody dlou-
holetou tradici. Ve
svých stanovách má
nově založený spolek
jako hlavní činnost 
ochranu přírody a kra-
jiny, výkon práva mys-
livosti, propagaci mys-
livosti a jejích tradic,
pořádání kulturních a společenských
akcí. 
Potřeba založit neziskový subjekt,
který zaštítí pořádání mysliveckých
akcí v tomto regionu, vyvstala poté,
co zaniklo Myslivecké sdružení Malá
Morávka, které bylo ještě v loňském
roce pořadatelem Svatohubertské
mše v kostele Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce. A protože se loňská
mše velice líbila, účast veřejnosti
myslivecké i nemyslivecké byla hoj-
ná a navíc už při prvním ročníku mše
bylo řečeno, že akce k poctě svatého
Huberta bude tradiční a každoroční,
karlovští a morávečtí myslivci drží

slovo. Založili spolek a už nyní mají
plno práce s přípravou druhého roční-
ku Svatohubertské mše v Malé
Morávce, na kterou jste všichni zváni.
Akce je připravována za významné

podpory Lesů České
republiky, s. p., jež
jsou nejvýznamnějším
sponzorem a jejichž
zaměstnanci také při-
kládají ve svém vol-
ném čase ruce k dílu.
Mše bude sloužena

v sobotu 18. října od 13 hodin za do-
provodu mysliveckých trubačů
Rabštejn pod vedením kapelníka
Jiřího Horského. Po jejím skončení
bude v místním parku připraven bo-
hatý program s mysliveckou temati-
kou. Účast a ukázky svého umění
přislíbil Václav Svoboda, mistr ve
vábení zvěře, k vidění bude umění
sokolníků a kynologů, k dostání bude
zvěřinový guláš, víno z jižní Moravy
a další dobroty. Děti se mohou projet
na koníkovi a vyzkoušet své doved-
nosti v připravených disciplínách. Na
shledanou 18. října v Malé Morávce! 

Ing. Zdeňka Marková
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Z okolních obcí a měst

Místní akční skupiny Opavsko, Orlicko, Šumperský venkov, Horní Pomoraví, Rýmařovsko a Jeseník zorganizovaly druhou cyklojízdu, která
vedla z Orlických hor na Opavsko. Na jedenácti zastaveních prezentovaly elektrokola a cyklotrenažéry. Jedno z kol si na rýmařovském ná-
městí Míru vyzkoušel i starosta Petr Klouda.

Diakonie ČCE - středisko Rýmařov vás srdečně zve na

Společenské odpoledne u ohně
Kdy? Ve středu 1. 10. 2014 v 16 hodin

Kde? zahrada u Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově (tř. Hrdinů 48, Rýmařov)
Srdečně všechny zveme. Přijďte i s dětmi, jsou pro ně připraveny hry.  Je zajištěno občerstvení a pití.

Budeme se na vás těšit.

Noc pro netopýry v Břidličné
ČESON - že by zase nějaká nová
strana, firma či zaklínadlo?
Kdepak, samá voda! ČESON je
zkratka České společnosti pro 
ochranu netopýrů, což je organi-
zace zabývající se výzkumem
a ochranou řádu letounů, kam
patří i zmínění netopýři. V sou-
časné době má okolo 150 členů
z řad fundovaných odborníků 
i amatérských zoologů, které tito
létající savci zaujali.
S výzkumem netopýrů se u nás
začalo kolem roku 1959 zásluhou
prof. Jiřího Gaislera. Blíže o jeho
výsledcích se můžete dočíst
na stránkách organizace www.ce-

son.org.
Na přelomu léta a podzimu probí-
há v různých zemích světa akce,
která je označována jako
Mezinárodní noc pro netopýry.
Jde o populárně naučné progra-
my, které si kladou za cíl sezná-
mit širokou veřejnost s těmito za-
jímavými živočichy, bořit nega-
tivní mýty, které se po staletí
k těmto neškodným tvorečkům
váží, poodhalit tajemství jejich
nočního života a přispět k jejich
ochraně. A právě taková akce,
s názvem Noc pro netopýry, pro-
běhla v pátek 12. září poprvé
i u nás na ZŠ v Břidličné. 

Se zhruba šedesáti účastníky, dět-
mi i dospělými, si přijel popoví-
dat zoolog Mgr. Evžen
Tošenovský z Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého
Olomouc. Od něj se mohli poslu-
chači dozvědět mnoho zajímavé-
ho o chování netopýrů, odchovu
mláďat či přezimování. Seznámil
posluchače s pojmem hiberna-
ce, vysvětlil, že v tomto stavu je
tep netopýrů velmi pomalý, asi
4-5 pulsů za minutu, a proč se
nám náhodně nalezený jedinec
jeví, jako by nežil, a po chvíli se
začne pohybovat. Zmínil, že se
na našem území vyskytuje 

20 různých druhů netopýrů
a vzhledem k tomu, že jsou
chránění, je naší povinností na-
lezeného jedince předat do zá-
chranné stanice. Posluchači se
dozvěděli, že poraněného neto-
pýra můžeme krmit moučnými
červy a napájet pouze vodou, ne
mlékem, které by mu způsobilo
zdravotní obtíže a následný 
úhyn. Zoolog také vyvrátil dez-
informaci, že jsou netopýři pře-
našeči vztekliny.
Ve výčtu zajímavých informací
by bylo možno pokračovat, vždyť
přednáškový večer trval tři a půl
hodiny. Mluvené slovo střídaly
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filmové ukázky, odpovědi na
konkrétní dotazy a možnost vy-
zkoušet si ultrazvukový detektor,
když byl jeden přivezený netopý-
rek vypuštěn k proletu učebnou.

Zájemci si mohli tyto tvorečky
prohlédnout z blízka, dotknout se
jich, a dokonce je vlastnoručně
nakrmit červy nebo si vyzkoušet,
jak jemná je síť používaná k jejich

odchytu za účelem kroužkování.
Večer prostě neměl chybu.
Vlastně jedna chyba by se přece
jen našla - vydatný déšť, který
zmařil vycházku a odchyt ve vy-

typované lokalitě v Břidličné. Ale
nevadí, příští rok nám určitě vy-
jde i to.
Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, 

koordinátorka EVVO

Oáza radosti i poučení
Je tu podzim a s ním nebezpečí
plískanic, proto je třeba využít
každého slunečného dne. Přesně
to si uvědomila skupinka dětí
z přírodovědného kroužku ZŠ
Břidličná a využila pozvání k ná-
vštěvě nejstarší české záchranné
stanice v Bartošovicích. Zde se
totiž letos konalo setkání přispí-
vatelů do kampaně Zvíře v nou-
zi. 
Přispívateli jsme již pět let, vyu-
žít pozvání k setkání jsme však
mohli až letos, kdy se pro nás
stalo místo konání svou vzdále-
ností dostupným, a to i díky fi-
nanční podpoře Studentského
klubu Břidličná, který uhradil 
60 % nákladů na dopravu.
A tak jsme se v sobotu 20. září
vydali na výlet do Bartošovic.
Počet účastníků byl omezen,
a tak se výletu nemohli zúčastnit
všichni zájemci. Tím větší škoda
byla, že se nakonec k autobusu
nedostavili všichni, kdož se na-

hlásili. Ošidili se tak o spoustu
pěkných zážitků, zajímavých in-
formací a v neposlední řadě
i drobných dárků, které byly pro
návštěvníky připraveny. 
Vyjeli jsme autobusem Autodo-
pravy Ing. Josef Petrík v sobotu
ráno, za slabého deště, ale to nás
neodradilo. Už od Bruntálu na
nás svítilo sluníčko, které nás
provázelo po zbytek dne. V Bar-
tošovicích se nás ujali členové
záchranné stanice a provedli nás
postupně všemi sekcemi, od po-
raněných dravců a pěvců přes
drobné hlodavce až po model
koryta řeky Odry a různé eko-
systémy. Při každém zastavení
jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavostí z živočišné říše i ze ži-
vota samotné stanice. 
Seznámili jsme se samicí káněte,
kterou nazývají pěstounkou, ne-
boť je schopna odchovat jakéko-
liv dravčí mládě, které z nějaké-
ho důvodu přijde o vlastní rodi-

če. Také jsme poznali krásnou 
urostlou orlici, která silně tíhne
k lidem, protože jimi byla doslo-
va vypiplaná. 
Ale tím to nekončilo. Měli jsme
možnost ověřit si vlastní vědo-
mosti a postřeh na připravených
skládankách. A protože pohyb

vždy potrápí i žaludek, čekalo na
nás pohoštění. 
Prostě výlet byl super, a jakmile
se naskytne příležitost, rádi se
tam vypravíme znovu.

Fota a text:
Mgr. Květa Děrdová, 

vedoucí přírodovědného kroužku

V Jeseníkách se dámy nebojí spolupracovat
V lázních Karlova Studánka se
5. září uskutečnil první pracovní,
tzv. networkingový oběd, který
organizoval Jesenický klub
BPW (Business and Professional
Women CR).
Na oběd se dostavilo více než
dvacet přihlášených dam z nej-
různějších odvětví podnikání,
ale i těch, které teprve zvažují,
zda se do podnikání zapojí.

Podmínkou účasti na takovém 
obědě rozhodně není dosažené
jmění firmy nebo počet zaměst-
nanců. Jde jen o to propojit ši-
kovné lidi s ještě šikovnějšími
a navzájem si umět pomoci. 
Počáteční rozpaky byly velmi
rychle vystřídány tvůrčí atmo-
sférou. Po představení všech pří-
tomných, kteří objasnili zaměře-
ní svého podnikání a třeba i bu-

doucí plány na rozvoj, se začaly
tvořit živě debatující hloučky.
Začalo se tedy síťovat. 
Krásné prostředí lázní Karlova
Studánka umocnilo slunečné po-
časí, a tak si dámy, které přijely
z jiných regionů, rázem prodlou-
žily pobyt. Členky Jesenického
klubu se samozřejmě snažily 
ukázat nejen zdejší přírodní krá-
sy, ale hlavně nechaly kolegyně

z Prahy a Děčína nakouknout
pod pokličku vlastního podniká-
ní. Podle prezidentky BPW
Lenky Šťastné bylo právě to nej-
zajímavější.
Networkingové obědy budou
probíhat jednou měsíčně a lze se
na ně přihlásit na stránkách:
www.bpwcr.cz. 

Vladimíra Křenková, 
Občanské sdružení Stránské

Jízda veteránů a Karel Loprais podpořili Jesenicko

O víkendu 20. a 21. záfií se uskuteãnil
na Jesenicku 14. díl projektu zamû-
fieného na podporu cestovního ruchu
Trofeo Ski Jeseníky 2014. Pilífiovou
my‰lenkou byla propagace turistic-
k˘ch destinací na pozadí jízdy histo-
rick˘ch vozidel. Projekt zahrnoval
prezentaãní jízdu tfií desítek historic-
k˘ch automobilÛ v ãele se závodní
Tatrou ‰estinásobného vítûze rallye
PafiíÏ – Dakar Karla Lopraise.
Titulárním partnerem celého projek-
tu je jiÏ od roku 2006 âeská centrála
cestovního ruchu – CzechTourism.
„Letošní, již čtrnáctý díl tohoto
projektu je realizován pod oficiál-
ní záštitou poslance Parlamentu
ČR Ladislava Velebného, hejtma-

na Moravskoslezského kraje Mi-
roslava Nováka a prezidenta
Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje Pavla Bartoše.
Projekt je spolufinancován z roz-
počtu Moravskoslezského kraje
a agentury CzechTourism. Páteř-
ním mottem propagační jízdy je
podpora zimní turistiky, potažmo
celosezónní návštěvnosti tohoto
regionu. Naplánovaná trasa před-
staví ekologicky nezatíženou 
a kouzelnou krajinu okolo nejvyšší-
ho vrcholu Jeseníků Pradědu,“ ří-
ká Ing. Marcela Rotter za pořada-
telskou společnost Feminine, s. r. o.
Trasa během soboty 20. září zma-
povala nově vybudovaná lyžař-

Bylo odstartováno. S číslem 1 vyjížděl na trať nejstarší vůz veterán-
ské kolony  Laurin-Klement DN 6 z r. 1912. Vůz hrál ve filmu Atentát
v Sarajevu a byl v něm zabit arcivévoda Franz Ferdinand d’Este
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ská centra na Jesenicku – Avalan-
che (Dolní Moravice), Annaberg
(Andělská Hora) a ski areály
Myšák a Kopřivná v Malé Mo-
rávce. V neděli 21. září organizá-
toři zvolili Karlovu Studánku, kde
vzniklo muzeum historických au-
tomobilů pod širým nebem.
V sobotu 20. září byla jízda slav-
nostně odstartována poslancem
Parlamentu ČR Ladislavem Ve-
lebným. Pole účastníků čítalo tři-
cet historických vozidel různých
značek a objemových tříd či typu
určení vyrobených v letech
1912–1970. Mezi nejzajímavější
automobily patřily reprezentační
vozy Hispano-Suiza H6 C z roku
1934 a sportovní tourer Lagonda
3 litre. Z automobilů české prove-
nience diváky zaujal nejstarší vůz

Laurin-Klement DN z roku 1912,
jenž sloužil jako rekvizita - osob-
ní vůz zavražděného následníka
trůnu arcivévody Ferdinanda
d’Este - ve známém filmu Atentát
v Sarajevu. Na své si přišli nejen
milovníci historických vozidel,
ale i rodiny s dětmi. Ve ski areá-
lech Myšák a Kopřivná byl při-
praven celodenní doprovodný
program, který obohatil výstavu
těchto historických skvostů. Na
děti čekaly atraktivní a hodnotné
ceny, které předával Ladislav
Velebný a šestinásobný vítěz ral-
lye Paříž - Dakar Karel Loprais. 
První kilometry prezentační jízdy
vedly malebnou jesenickou kraji-
nou do ski areálu Annaberg, dále
do lyžařského areálu Myšák a ná-
sledně do ski areálu Kopřivná,

kde se kolona historických auto-
mobilů představila od 15.30.
I zde se mohli vítězové jednotli-
vých disciplín těšit na hodnotné
ceny z rukou významných osob-
ností Moravskoslezského kraje.
Příjemným zpestřením pro ná-
vštěvníky Malé Morávky byly
i řízkové hody, které se konaly ve
shodném termínu.
V neděli 21. září podhorská jízda
zakotvila v Karlově Studánce
a vozy byly vystaveny ve stylu 
open-air muzea v prostoru hor-
ských lázní. Od 9 hodin byla před
Letními lázněmi zahájena zají-
mavá flašinetová produkce.
Většina flašinetů byly starožitné
kousky s mnohatisícovou peněžní
i historickou hodnotou. K pro-
dukci flašinetů patřilo nejen hraní

skladeb světských i církevních,
ale také zpěv a poučný výklad
o mechanických hudebních ná-
strojích. Po celý den probíhaly
stylové lázeňské trhy. Ve spolu-
práci s nejvýše položeným a celo-
ročně provozovaným hotelem
Praděd a Českými radiokomuni-
kacemi posádky historických vo-
zidel během sobotního dopoledne
navštívily nejvyšší bod Jeseníků
Praděd a ve 14.30 proběhlo slav-
nostní vyhodnocení projektu
Trofeo Ski Jeseníky 2014 a pře-
dání pohárů posádkám historic-
kých vozidel z rukou představite-
lů Moravskoslezského kraje a ve-
dení Horských lázní Karlova
Studánka. JiKo, 

zdroj Mgr. Petr Vykoukal
a www.trofeonike.cz

Stejně jako další veteránské vozy budila velký zájem i tato Tatra 75
z r. 1936

V Karlově Studánce se sešli flašinetáři a pouliční pěvci, zájem ale bu-
dil i tento americký vůz firmy Dodge Brothers z r. 1918 se startovním
číslem 3. Firma byla tehdy 3. největší automobilkou v USA

Foto: M. Škoda

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 10
Jméno a příjmení

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

Adresa, telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 10. část
Pro letošní soutěž jsme zvolili téma křížů, případně dalších drobných sakrálních staveb. Většinou je vnímáme jako běžnou součást naší kra-
jiny a málokdy se zamýšlíme nad jejich původem a příběhem. Zejména na našem území jsou kříže současnými obyvateli vesměs chápány ja-
ko danost, bez vazby na historické souvislosti a bez projevu úcty k životu a dílu lidí, kteří náš kraj před totální výměnou obyvatelstva po dru-
hé světové válce obývali. Musíme považovat za štěstí, že se alespoň některé z křížů zachovaly.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu redakce: Rýmařovský
horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do redakční schránky.
Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v RH č. 23/2014 v pátek 19. prosince.
Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do uzávěrky 8. ledna 2015.
Jména výherců budou uveřejněna v prvním lednovém vydání Rýmařovského horizontu
16. ledna 2015. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce RH!

✃
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Czaupova rota v R˘mafiovû
Ve válce s Napoleonem nastalo prodlou-
Ïené pfiímûfií. V tu dobu byl star˘ kapitán
Czaup pfiemístûn do R˘mafiova a jeho mu-
Ïi, vesmûs zku‰ení bojovníci, byli rozdûleni
a ubytováni do jednotliv˘ch pfiíbytkÛ.
Rota zÛstala v R˘mafiovû dlouho. Vût‰ina
vojákÛ uÏ doslouÏila, a tak se zde mno-
ho z nich také oÏenilo. I já jsem leckteré-
ho z nich znal. Byl to napfi. ‰ikovatel
Zimmer, jehoÏ syn byl dobr˘m básní-
kem, ale aÏ do roku 1832, kdy zemfiel,
byl úãetním tkalcovského cechu; potom
to byl star˘ Grimm, kter˘ mûl dost pe-
nûz, aby si koupil dÛm, kter˘ mu v‰ak
ne‰Èastnou náhodou brzy vyhofiel. KdyÏ
se to stalo, zvolala jeho Ïena: „Podívej,
mÛj mil˘ Grimme, v‰echno je teì pryã!“
Poté to byl jist˘ Bramer, krejãovsk˘ mistr,
a mnoho jin˘ch. Nakonec se ale je‰tû
musím zmínit o starém otci Spielerovi,
kter˘ dûlal droÏkáfie, ale nikdy nemûl po-
fiádného konû.
Jedenkráte pfii‰el z trhu zase s takovou
herkou, zapfiáhl ji a pravil k Ïenû: „Dívej,
stará, jak teì mÛj Hanns potáhne do
kopce, jde sice pomalu, ale má dlouh˘
krok, a tak se jinému vyrovná!“ Sotva
v‰ak kÛÀ urazil krátk˘ kus cesty, svalil se
na zem a nemohl dál. Spieler vynaloÏil
dost sil, aby mu pomohl na nohy, hezky
na nûj mluvil, domlouval mu: „Hanns, já
jsem tû dobfie vidûl, pfiíli‰ ti u mû chut-
nalo a ty ses prostû pfieÏral!“ – Hanns se
ale ani nepohnul a zÛstal leÏet mrtv˘.
A tak ho dostal na starosti ras.1

Pozdûji chodil otec Spieler s kukátkov˘m
divadlem.
Mládenci, ktefií dospívali, byli stále ver-
bováni do Czaupovy roty, takÏe byla
vÏdy kompletní. My jsme mûli u roty ãe-
ledína, kter˘ dobfie rozumûl polní práci,
a pfiece musel chodit dvakrát dennû cvi-
ãit. Mému otci stálo zrovna na poli zralé
zrno, ale nemohl opatfiit Ïádné Ïence.
Tak ‰el ke kapitánovi roty a vyprosil si své-
ho mládence na polní práci. To bylo po-
voleno, av‰ak pole se nacházelo hned

vedle cviãi‰tû, a proto si musel mládenec
obléci Ïenské ‰aty, aby mezi cviãícími
chlapci nevznikla Ïádná nespokojenost.

Ferdinand Krischka, fieãen˘
zámeãnick˘ kutil
V následujícím vyprávûní bude fieã o mu-
Ïi, jenÏ byl nesmírnû hákliv˘ a hrál ura-
Ïeného podivína, protoÏe nemohl unést
následky svého jednání, a kvÛli tomu byl
cel˘ jeho Ïivot ne‰Èastn˘. Podobné po-
vahy se asi ãasto nevyskytují. Lze o nûm
fiíci: „Byl slu‰n˘ a dobromysln˘, nikdy ni-
koho neurazil, ale ve své tiché melan-
cholické povaze se nezlomnû drÏel toho,
na co jedenkráte pfiísahal.“ –
Tento Ferdinand Krischka, kterého jsem
za sv˘ch mlad˘ch let znal, vlastnil roho-
v˘ dÛm ã. p. 212 na dolním námûstí
a k tomu mu je‰tû patfiil pozemek, na
kterém stála kaple V Lipkách.
Od poÏáru mûsta se tento muÏ, tak jako
mnoho jin˘ch, ocitl v dluzích. Pozemek
stejnû jako zámeãnictví nevyná‰ely tolik,
kolik potfieboval pro domácnost, poãet-
nou rodinu, danû a odvody.
V této zapeklité situaci pfii‰el na my‰len-
ku razit mince, protoÏe mûl mnoho zá-
sob mûdi.
VÏdy, kdyÏ nutnû potfieboval peníze, vy-
robil si rychle pár gro‰Û a krejcarÛ a po-
slal s nimi Ïenu nakoupit.
Nûjakou dobu pokraãoval obchod bez
pfiekáÏky a neodhalen, pfiece v‰ak po-
zdûji, kdyÏ jeho Ïena pfiíli‰ ãasto brala pi-
vo, s˘r a jiné vûci, bruãel mal˘
Schürhannes, u kterého nakupovala, Ïe
ty peníze jsou pfiíli‰ hrubé a velké.
Jednou, kdyÏ k nûmu paní Krischková
zase pfii‰la s tímto siln˘m penízem, vzal
ho sice, ale pravil: „Toto je naposledy
a vyfiiìte Ferdinandovi, aÈ s tím pfiestane,
jinak se dostane do pûkné ‰lamastyky.“
Ferdinand Krischka si pfiesto vyrábûl pe-
níze dál.
Netrvalo to dlouho a do‰lo na vy‰etfio-
vání, Krischkovi vzali formy a on sám byl

uvûznûn. Nejprve v Olomouci, a kdyÏ
byl odsouzen, pfievezli ho do Brna na
·pilberk!
V zákonû vydaném císafiem Franti‰kem
byli penûzokazi, Ïháfii a úkladní vrazi od-
souzeni k trestu smrti.
Krischka v‰ak vyrábûl jen hrubé krejcary
a gro‰e, údajnû pr˘ také dostal dobr˘
posudek ze zdej‰ího magistrátu, a tak
byl jeho trest sníÏen na mnoho let vûze-
ní na ·pilberku.
KdyÏ ubohá Krischkova rodina ztratila
svého Ïivitele, usídlila se u nich bída
s nouzí. Nebohá paní s dûtmi plakala
a nafiíkala. Ve své bezútû‰né situaci ‰la
prosit za panem dûkanem Schwanzerem
(Haller byl uÏ po smrti). Dûkan se smilo-
val a napsal dojemnou formou oficiální
Ïádost císafii Franti‰kovi, ve které popsal
velkou nouzi rodiny a objasnil, Ïe ten ne-
‰Èastn˘ muÏ jemu znám˘ zloãin spáchal
jen v nouzi nejvy‰‰í, aby svoji rodinu za-
chránil pfied smrtí hladem, neboÈ jako
zámeãník vlastnil mûì, a aby obstaral dû-
tem chleba, jednodu‰e zaãal razit krejca-
ry atd.
Zkrátka v‰echno, co dobr˘ dûkan ve své
vfielé lásce k lidem vylíãil, obmûkãilo pa-
novníkovo srdce, a tak císafi pfiikázal, aby
byl Ferdinand Krischka okamÏitû propu‰-
tûn a mohl se nakonec vrátit ke své rodi-
nû.
Pozdûji v letech 1815–1817 se dostal do
sporu se sv˘m sousedem Hönigschmie-
dem, protoÏe pekafi Hönigschmied srov-
nal své dfievo na KrischkÛv pozemek.
Hádka se tak zvrhla, Ïe byl Krischka pe-
kafiem zbit do krve a Hönigschmied mu
také pfiedhodil, Ïe byl uvûznûn na
·pilberku. Tím citlivého muÏe hluboce 
urazil. Ale co si tenkrát mohl zaãít chud˘
s bohat˘m?2

Krischka proto pfiísahal, Ïe uÏ nikdy ne-
vyjde ze svého domu – a svûdomitû pfií-
sahu dodrÏoval, neboÈ nikdy nevy‰el
z pfiední svûtnice. DÛm opustil aÏ po nû-
kolika letech, kdy ubohého zámeãnické-
ho kutila vynesli mrtvého.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1

To tenkrát je‰tû byly slu‰né ãasy, kdy mûli lidé pfiece jen ostych. Ale v dne‰ní dobû by dobrého Hannse snûdli, neboÈ dnes lidstvo jí
koÀské maso se zálibou. D. H.

2

Ale tak to bylo vÏdy! Peníze budou mít vÏdy vût‰í vliv neÏ právo. Dokud v této ne‰Èastné spoleãnosti bude spravedlnost neznám˘m
pojmem a peníze nebudou zru‰eny! Viz zde: Dr. Eduard Reich: Stát budoucnosti a Eduard Bellany: Ohlédnutí z roku 2000 na rok
1887.
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Sport

Výsledkový servis fotbalového oddílu
TJ Jiskra Rýmařov

FC TVD Slavičín : Jiskra muži A 4:1
Naše mužstvo se ujalo po standardní situ-
aci vedení, to však do poločasu neudrželo
a domácí hráči vzápětí vyrovnali. Ve dru-
hém poločase jsme doplatili na nepromě-
něné šance a následné chyby v obraně, kte-
rých soupeř v závěru utkání dokázal vyu-
žít. Konečný výsledek je pro naše mužstvo
vzhledem k vývoji utkání až příliš krutý.
Leskovec nad Moravicí : Jiskra muži B
1:3
I v nekompletní sestavě naše B mužstvo
nedalo soupeři šanci a po brankách Šimka,
F. Pohanky a J. Pospíšila zůstává v této se-
zóně neporaženo.
Jiskra dorost : Fotbal Studénka 5:0
Dorostenci na domácím hřišti navázali na
předchozí utkání a soupeře jasně přehráli.
Zároveň vedou průběžnou tabulku krajské
soutěže beze ztráty bodu.
FK Krnov : Jiskra starší žáci 3:2

FK Krnov : Jiskra mladší žáci 3:0
FK Krnov : Jiskra starší přípravka 5:5
Kovohutě Břidličná : Jiskra mladší pří-
pravka 3:9 
Další informace o utkáních, průběžné ta-
bulky a veškeré informace o fotbalovém
oddílu TJ Jiskra Rýmařov najdete na ofici-
álních stránkách fotbalového klubu
www.jiskrarymarov.com.
Zároveň přijměte víkendovou pozvánku
na další utkání Moravskoslezské divize
mezi domácí Jiskrou a SK Hranice.
Začátek utkání je v sobotu 27. září od 16
hodin. Dopoledne se od 9.30 představí
starší přípravka proti Jindřichovu. V nedě-
li se na domácím hřišti utká naše B druž-
stvo mužů v derby s TJ Horní Město.
Začátek zápasu je v 16 hodin. Ostatní naše
mužstva zajíždějí na hřiště soupeřů. Přijďte
povzbudit naše hráče. Všichni jste srdečně
zváni. Kamil Furik
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JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 10. 2014
Uzávěrka pro vydání je 

ve čtvrtek 2. 10. 2014  do 12 hodin

Tû‰ íme  s e  n a  v a ‰ e  p fi í s p û v k y !

18/2014
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