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Ministr zahraniãních vûcí Lubomír 
Zaorálek zavítal na besedu s obãany

Kritérium Stará Ves – závod nejmlad‰ích 
cyklistÛ

Studenti soutûÏili o titul Stfiedo‰kolák
roku 2014

Diamantoví manÏelé: NejdÛleÏitûj‰í 
je tolerance a láska

Desetibojafii odstartovali první disciplínou
v bûhu na 1000 metrÛ

ročník XVI.
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Letní sezóna na janovickém zámku v roce 2014

Zahájení zámecké sezóny

Hudební festival od gotiky po jazz s programem pro děti

Zámecký ples s Teens Jazzbandem Autorské čtení Kamily Novákové

Loučový průvodSylvie Krobová a Jiří Bilbo Reidinger
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Janovický zámek se letos veřej-
nosti poprvé otevřel 3. června
a jeho návštěvní sezóna skončila
posledním zářijovým dnem. Bě-
hem celé letní sezóny v rámci pro-
hlídek či kulturních akcí na zá-
mek zavítalo necelých 3 300 náv-
štěvníků. Vysoké číslo ukazuje,
že zpřístupnění mobiliárně nevy-
baveného zámku má smysl, stej-
ně jako využití jeho interiérů či
zámeckého nádvoří pro nejrůz-
nější kulturní programy. 
Zrekapitulujme si nyní všechny
akce, které Městské muzeum
Rýmařov letos přichystalo a zor-
ganizovalo. Třetím červnovým
dnem se zámek veřejnosti otev-
řel stálou expozicí, jejíž výtvar-
nou část na téma Hudba a tanec
vytvořila jako celoroční projekt
ZUŠ Rýmařov a žáci a studenti
škol z Rýmařovska. Stálou expo-
zici doplňovala řemeslná část
Nedělní školy ze Stránského, vý-
tvarný projekt Zámecké čarová-
ní MŠ a ZŠ Stará Ves a práce
z keramické dílny SVČ Rýma-
řov. Výstava byla slavnostně za-
hájena 7. června celodenním
programem s hudebními a taneč-
ními výstupy dětí z místních 
a okolních mateřských a základ-
ních škol, ZUŠ, GZS w Ozimku,
klientů Kouzelné buřinky a pě-
veckého sboru Vox montana.
Úspěšné zejména u dětí byly ta-
ké výtvarné a keramické dílny,
bohatý jarmark či další 
atraktivity. Zámek tehdy navští-
vilo na 900 návštěvníků.
Červencové akce zahájila 10. čer-
vence šansoniérka Sylvie Krobo-
vá s kontrabasistou Petrem Ti-
chým a mimem Jiřím Bilbem
Reidingerem se svým představe-
ním, které obsahovalo scénické
i autorské čtení a koncert.
Tradiční loučový průvod zamířil
v podvečer 11. července od rýma-
řovského muzea na janovický zá-

mek, kde se odehrála působivá
ohňová show skupiny Novica 
& Poprávu. Středověkou atmosfé-
ru hudbou navodila skupina
Weytora. Na druhý den se prostor
zámeckého nádvoří postupně pl-
nil sedmi stovkami návštěvníků,
kteří sem zavítali na celodenní
Zámecký hudební festival. Festi-
val měl posluchačům představit
průřez hudbou od gotiky (Weyto-
ra) přes renesanci (Motus Harmo-
nicus), baroko a klasicismus 
(Olomoucké pozounové kvarteto)
po jazz (Saxofonové kvarteto)
a swing (Iva Kevešová-Stáncová
s kapelou). O zábavu pro děti se
postaral Šermířský spolek Jeseník
a divadlo Tramtárie hrou O prač-
lovíčkovi. Poslední červencovou
akcí bylo promítání legendárního
filmu Tajemství hradu v Karpa-
tech pod širým nebem. O oblibě
letních kin na janovickém zámku
svědčí počet diváků, který se vy-
houpl na přibližně 200 lidí. 
O něco méně návštěvníků dora-
zilo 14. srpna na projekci filmu
Bílá paní. Vzhledem k chladněj-
šímu počasí se černobílý snímek
promítal v bývalé zámecké kni-
hovně. Chladné a deštivé počasí
negativně ovlivnilo i návštěv-
nost prvního ročníku Letního zá-
meckého plesu 22. srpna. O hu-
dební produkci se postarali
Teens Jazzband z Velkých Losin
a polská soulová dvojice BoW. 
Dne 16. září na zámeckém ná-
dvoří předčítala ze své knihy Co
by se kovbojkám stávat nemělo
Kamila Nováková. Poslední kul-
turní akcí (26. 9.) na janovickém
zámku bylo šamanské vystoupe-
ní Dua Praesens (Tanja Ebeling
a Florian Tilzer) a hudebně-vizu-
ální vystoupení Vladimíra Vá-
clavka s Petrem Niklem. Vladi-
mír Václavek také předčítal ze
své knihy Neviditelný svět. Na
tuto mimořádnou a nesmírně pů-

sobivou akci zavítala necelá še-
desátka příznivců kvalitní ne-
mainstreamové kultury.
Po celé čtyři měsíce probíhaly na
zámku komentované prohlídky
s průvodcem, a to tři dny v týd-
nu. Po celou sezónu si návštěv-
níci mohli také prohlédnout vý-
stavu obrazů Krajina snů III
Miroslava Morávka.
Městské muzeum Rýmařov dě-
kuje všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na vytvoření

výtvarné expozice a organizaci
výše zmíněných akcí. Slavnostní
vernisáž výstavy výtvarných a ře-
meslných výrobků a Zámecký
letní ples proběhly ve spolupráci
se Sdružením obcí Rýmařovska
v rámci projektu „Bavme se na
Rýmařovsku“, který byl spolufi-
nancován z fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd. Další akce
byly spolufinancovány městem
Rýmařov. Michal Vyhlídal, 

Městské muzeum Rýmařov
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Někdy na začátku roku 1990 se mi při návště-
vě u jedné vysokoškolské pedagožky dostala
do rukou jako vzácná relikvie přechovávaná
kniha s poetickým názvem Chrám i tvrz, v níž
její autor, slavista, germanista a romanista
Pavel Eisner, složil nesmrtelný hold své druhé
mateřštině, češtině (pocházel totiž z pražské
německé rodiny, která si však udržovala české
povědomí). Humorným, ale i poetickým
a hlavně láskyplným způsobem v ní pojedná-
vá o „architektonice“ češtiny, o jejích krásách
zjevných i skrytých, o její historii, struktuře
a uživatelích. Okouzlen košatým, mírně archa-
izujícím jazykem, hloubkou autorových po-
znatků a postřehů, stejně jako úctou až nábož-
nou, která z jejích stránek k naší mateřštině
místy vyzařovala, ztratil jsem pojem o čase
a na skoro půl hodiny jsem vypadl ze spole-
čenské role hosta, což mi ona dáma vzhledem
k charakteru titulu odpustila, ba dokonce vy-
jádřila s mým chováním souhlas. Kniha v do-
bě polistopadové vyšla již třikrát a hned první
reprint původního vydání zaujímá čestné mís-
to v mé knihovně. Snad mi tedy nebude při-
čteno ke zlému, když se dnes o malý kousek
její moudrosti podělím se čtenáři.
My Moraváci máme občas snahu stavět se
svým naturelem nad Čechy (což ještě víc platí
naopak – najděte mi v Čechách vzniknuvší
film či seriál, ve kterém by Moravák byl za-
chycen jako normální člověk, ne jako podivín-
ská figurka) – Čížci, též Čecháčci či Čehúni,
jsou přece odjakživa vypočítaví, neupřímní,
nafoukaní a kdoví jací ještě. Naše mateřština
však podobná tvrzení dokáže vrátit tam, kam
patří – tedy do říše legend a fám. Alespoň co
se příjmení týče, je totiž zcela jedno, kterou
část naší republiky obýváme – naprostá větši-
na z nich má původ v přezdívce, která člověka
nějak charakterizuje (zpravidla negativně), či

v příhodě, s níž je pevně spjat (povýtce opět
spíše zesměšňující).
Z moci úřední se příjmení používají od roku
1786, kdy jeden z josefínských patentů za-
kotvil „dvojjmennost“ a dědičnost rodového
jména. Mohli bychom tedy, věrni protihabs-
burské tradici a plebejství jako konstantám
národního génia, prohlásit, že tito kletí feudá-
lové jsou původci problematických příjmení,
a potvrdit si tak nutnost našich národně-budi-
telských, emancipačních snah. Ale ouha –
historické záznamy ukazují, že již na přelomu
14. a 15. století nacházíme přízviska jako
Mizera, Kulhánek, Ocásek, Telátko či Tlama,
u nichž jistě nelze tvrdit, že vznikla jako pro-
jev přátelské náklonnosti, a která dokazují, že
Habsburkové na stavu našich příjmení nene-
sou ani stín viny.
Nejrozšířenější skupinou příjmení jsou ta, kte-
rá vznikla z příčestí minulého činného – tedy
ta, která končívají na -l a říkají nám, co dotyč-
ný udělal: Kvapil, Navrátil, Dohnal, Dokulil,
Stejskal, Vykoukal, Skácel, Vyskočil, Přece-
chtěl, Zamazal, Líbal, Šoupal. Že jsme my
Češi i Moravané lid poťouchlý, nám dokazuje
slovesný vid, který je s těmito ději povýšený-
mi do příjmení spjat. Vezměme si třeba slove-
so šoupat – je vidu nedokonavého, takže za-
chycuje činnost probíhající opakovaně.
Jestliže někdo pravidelně a rád šoupal (kdy,
kde a s čím, to již nechávám na fantazii čtená-
řově), je udělení příjmení, jež na tento habitus
(návyk) upozorňuje, logické. Jak k tomu ale
přijde takový Vyskočil? Sloveso vyskočit je
vidu dokonavého, a tudíž vyjadřuje děj pro-
běhnuvší pouze jednou, uzavřeně, neopakova-
ně. Našim předkům tedy stačila jedna jediná 
událost, jedna jediná malá skvrnka na štítě,
aby jí poznamenala nejen toho, kdo se jí do-
pustil, ale i všechny jeho další potomky – na

věky věků. A že se to netýká jen
Čechů, je nasnadě – naprostá většina
hanáckých příjmení je právě tako-
vých, neboť Hanák je tvor od příro-
dy sice rozvážný a pomalý, nicméně
nesmírně činorodý. Starší generaci
si jistě vzpomene na stréčka Matěje
Křópala z Břochořan, pojmem se
stal také dlouholetý sbormistr Pě-
veckého sdružení moravských 
učitelů Jan Šoupal či nestor českého
rýmařovského školství František
Vchodil. Podskupinu těchto jmen
pak tvoří jejich negativní varianty –
Nezval, Nezkusil, Nesnídal, Neve-
čeřal, Nekvasil, Netušil. Pokud máte
dostatek fantazie, můžete řetězením
takovýchto příjmení zchytit i příběh
– známá je řada začínající: Uviděl,
Ohlížel, Zastavil, Dohnal, Pozdravil,
Rozmlouval, Domlouval, Nedostal,
Přecechtěl… (zájemci naleznou le-
chtivé pokračování na internetu).
Z dalších obskurních příjmení si po-
zornost zaslouží Múdrápata (aby-
chom zamezili dojmu, že jde o Inda,
sluší se uvést současná podoba, kte-

rou by příjmení mělo – Moudrápata), Stoj-
aspal, Přetrhdielo, Zlámaljelito, Jezmaso,
Zkazilmaso, Zbořsobě, Božídopuštění, Vše-
murád, Zavřihuba, Mastihuba. A protože ne-
jen masem živ je člověk, pronikl do českých
a moravských příjmení i náš národní tekutý
chléb a s ním i Duspivo, Solpivo, Rozlilpivo,
Starýpivo, Trojepivo, Řídkýpivo, a dokonce
i Voběsilpivo.
Bez zajímavosti není ani původ příjmení za-
kladatele známé a vyhlášené pražské restaura-
ce U Pinkasů. Jedno vysvětlení říká, že vznik-
lo z hebrejského osobního jména Pinchus,
Pinkas = požehnaný. Existuje ale i tvrzení, jež
jeho původ posunuje do profánnějších jazyko-
vých zákoutí – pinkas je synonymem pro muž-
ské přirození. Ať tak či onak, na kvalitu tam to-
čeného prazdroje to vliv nemá. A to už jsme
zvolna sestoupili do jazykového suterénu,
v němž lze narazit na skvosty jako Hnojek,
Smrad, Bzdinka, Moč, Hovnojedek, Pozřihu-
ovno, Řitpich, Kolmosral, Jebsa a mnohá dal-
ší, která byste v televizi slyšeli až po dvaadva-
cáté hodině. Být nositelem takovéhoto příjme-
ní jistě nebylo jednoduché, nelze se proto divit
jistému pekaři z pražských Jirchářů, který se
zřejmě rozhodl vylepšit své řízné příjmení
vznosným křestním jménem, a tak nám zůstal
v análech dochován Mauricius pistor dictus
Prdel (Mauricius pekař zvaný Prdel).
Pokud jste teď nabyli dojmu, že je to s námi, 
obyvateli Čech, Moravy a Slezska, nejen kvů-
li původu příjmení špatné, nevěšte hlavu, není
to tak docela pravda. I jiné národy dokážou být
stejně posměváčkovské – například anglický
lord kancléř, filosof a zakladatel empirismu
Francis Bacon byl vlastně obyčejný Franta
Slanina; jeden z nejctěnějších francouzských
dramatiků doby klasicistní Jean Racin zase
Honza Kořen a skvělý italský barokní básník
Torquato Tasso by mohl být – doslovně přelo-
žen – Zkroucený Jezevčík (případně i Zkrou-
cený Jezevec nebo Zkroucený Tis). Od striktní-
ho odsouzení nás zachraňuje i několik málo
pozitivních příjmení jako Bůh, Pravda,
Svoboda, Láska nebo neutrální příjmení z ob-
lasti flóry – Růžička, Cibulka, Jasánek, Dub,
Bříza, Karafiát či Konvalinka. Nejsme tedy
jen národ rabiátský, dokážeme být i poetičtí.
Snad tato složka národního naturelu nabere ča-
sem na síle a významu. VlaSt
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Pár slov... o poťouchlosti češtiny a jejích uživatelů

Pavel Eisner,  1928
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Aktuálně z města

Zastupitelé jednali na posledním zasedání
Ve čtvrtek 25. září se konalo ve
velkém sále Střediska volného
času Rýmařov na Okružní ulici
dvacáté šesté a zároveň poslední
řádné zasedání zastupitelstva to-
hoto volebního období. 
Na programu jednání bylo uza-

vření volebního období – celko-
vé zhodnocení Integrovaného
dokumentu města Rýmařova
a ostatních záměrů volebního
období 2010-2014, dále aktuální
zpráva o hospodaření města
a rozpočtová opatření, majetko-

vé záležitosti a bod různé.
Zastupitelé přijali celkem pade-
sát jedna usnesení, většinu z nich
tvořily majetkové záležitosti. 

Uzavření 
volebního období

Starosta města Petr Klouda in-
formoval zastupitele o plnění
Integrovaného dokumentu měs-
ta, jehož obsahem jsou předem
naplánované a schválené inves-
tiční akce pro volební období
2010-2014. V současné době je
ukončeno 28 investičních akcí
a očekává se, že další tři budou
hotovy v řádu dnů. Jde o měst-
skou tržnici, rekultivaci skládky
v Malé Štáhli a regeneraci síd-
liště Dukelská. Dalších pět in-
vestic je ve fázi realizace nebo
prochází výběrovým řízením na
dodavatele – zateplení kuželny 

a budovy SSOŠ Prima, druhá
fáze vybudování odpadového
centra, cyklostezka Rýmařov –
Janovice, zateplení a revitaliza-
ce budovy na Radniční ulici 
č. 1, 3, 5 a 7. 
Starosta zdůraznil, že dobrou
zprávou pro město je, že ve srov-
nání s předchozími volebními 
obdobími byla proinvestována
(včetně rekonstrukcí komunikací)
přibližně stejná částka, tj. 250 mil.
Kč, z nichž polovinu tvoří rozvo-
jové dotace, které se podařilo na
investice zajistit. V současné době
odbor regionálního rozvoje MěÚ
Rýmařov zkoumá možnosti, jak
ještě využít poslední evropské pe-
níze z Regionálního operačního
programu Moravskoslezského
kraje na rekonstrukci Školního
náměstí, autobusového nádraží
a další záměry. JiKo

Zpráva o hospodaření města k 31. srpnu 2014
První návrh rozpočtu města na rok 2015

Na zasedání zastupitelstva byl podstatným
bodem jednání aktuální stav plnění rozpočtu
města. Ten vykazuje k 31. srpnu přebytek
20,5 mil. Kč. Zároveň je ale v různé fázi roz-
pracovanosti a soutěže na dodavatele asi de-
set staveb o celkovém objemu přibližně 
40 mil. Kč. Termín nástupu zimního počasí,
a tedy přerušení venkovních stavebních prací
rozhodne o tom, zda budou investice realizo-
vány a financovány v letošním roce, nebo až
v roce 2015. Přitom výhled rozpočtu pokrývá
veškeré očekávané letošní potřeby, tedy jako
by byly všechny stavby vyjma rekonstrukce
domu na Radniční ulici 1, 3, 5, 7 dokončeny
letos. V případě rekonstrukce Radniční 1 – 7
je rozpočet schopen mobilizovat další zdroje,
pokud by se práce urychlily. 
Výsledek hospodaření k 31. prosinci 2014
předpokládá navýšení příjmů (zdrojů) rozpo-
čtu z původních 175 mil. Kč na 210,4 mil.
Kč a ve stejné relaci jsou i výdaje města.
Příčinou zvýšení příjmů a výdajů je to,
že všechny nově zařazené investice města
jsou pokryty získáním dotace a spoluúčast je

zajištěna úsporou výdajů po soutěžích na do-
davatele a přebytkem hospodaření z roku
2013. Příjemným překvapením je vývoj da-
ňových příjmů za měsíce červenec a srpen,
který nám umožňuje řešit problémy dodateč-
ných výdajů a dokonce vytvořit rezervy.
Celková výše zůstatku čtyř úvěrů čerpaných
městem bude činit k letošnímu 31. prosinci
49,3 mil. Kč z počátečních šesti úvěrů 
k 1. lednu 2014 o objemu 60,2 mil. Kč.
Přitom město bude přímo splácet jeden úvěr
s výší zůstatku 33,3 mil. Kč a Byterm (přes
srážky z nájemného bytů v rámci městského
rozpočtu) tři úvěry s celkovou výší zůstatku
16,6 mil. Kč. 
Město po celé volební období i k jeho konci
bezpečně plní kritéria pro zdravé obecní fi-
nance. Pro srovnání, k 1. lednu 2010, tj. na
počátku volebního období, město čerpalo
osm úvěrů o celkovém objemu 59,9 mil. Kč,
z toho samotné město 17 mil. Kč a Byterm
42,9 mil. Kč. Město svůj dluh zvýšilo přede-
vším čerpáním úvěru 37 mil. Kč na spolufi-
nancování rekonstrukce SVČ v letech 2011 –

2013, která svým finančním objemem 74 mil.
Kč (z toho 63 % činila dotace z regionálního
operačního programu) převyšovala možnosti
městského rozpočtu a bez tohoto úvěru by
nebylo možné rekonstrukci realizovat.
Zastupitelé projednali i první návrh rozpočtu
na rok 2015, který představuje hospodaření
města s finančním objemem 170,9 mil. Kč,
přičemž je výdajově pokryta jediná známá
investice – rekonstrukce Radniční 1, 3, 5, 7
a opravy komunikací ve výši 15 mil. Kč.
Rozpočet obsahuje i rezervu 6,8 mil. Kč.
Pokud přejdou termínem svého zhotovení
a financováním některé stavby z roku 2014
do roku 2015, pak půjde jen o meziroční pře-
sun výdajů přes termín 31. prosince bez dal-
ších dopadů. 
První návrh rozpočtu měl za úkol zastupite-
lům demonstrovat schopnost města plnit
v příštím roce svoje závazky, naplňovat svo-
je potřeby a umožnit běžný chod města.
Nové zastupitelstvo rozpočet upraví a přijme
podle svých vlastních představ.

Ing. Petr Klouda

Dobrovolní hasiči 
dostanou dýchací techniku

Starosta se rozloučil se zastupiteli

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo darování hasič-
ské techniky městu Rýmařovu. Účelem daru je dovybavení jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů města Rýmařova dýchací technikou
pro výjezdovou skupinu. Jde o kompletní přetlakové vzduchové 
izolační přístroje s otevřeným okruhem, včetně tlakových kompo-
zitních lahví a ochranných masek. Darovací smlouvu mezi
Moravskoslezským krajem a městem Rýmařov na dovybavení jed-
notky dobrovolných hasičů zastupitelstvo schválilo a pověřilo sta-
rostu jejím podpisem.

V závěru jednání zastupitelstva seznámil starosta Petr Klouda zastu-
pitele s krátkou statistikou uskutečněných jednání. Ve volebním ob-
dobí 2010-2014 proběhlo celkem 26 zasedání a bylo přijato 902 
usnesení. Proti minulému volebnímu období to bylo o čtyři jednání
a 346 přijatých usnesení méně. Rada města zasedala osmdesátkrát
a přijala celkem 4707 usnesení, což je o deset jednání a 270 usnese-
ní více než v předchozím volebním období. Starosta Petr Klouda po-
děkoval na závěr jednání zastupitelstva všem jeho členům za jejich
práci a popřál jim hodně zdraví a pracovních úspěchů v dalším živo-
tě. Těm, kteří kandidují v nadcházejících volbách, popřál štěstí a vo-
lební úspěch. JiKo
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Ministerská návštěva v Rýmařově
Ministr zahraniãních vûcí Lubomír
Zaorálek nav‰tívil Bruntálsko. Po
Vrbnû pod Pradûdem, Krnovû
a Bruntálu pfiijel ve ãtvrtek 2. fiíjna
také do R˘mafiova, kde besedoval
v sále základní umûlecké ‰koly s ob-
ãany mûsta a studenty stfiedních
‰kol. Ministra na jeho cestû dopro-
vázel poslanec Parlamentu âeské
republiky Ladislav Velebn˘ a krajsk˘
zastupitel a místostarosta R˘mafio-
va Jaroslav Kala. 
Ministr Zaorálek v úvodu bese-
dy přiblížil nejpalčivější proble-
matiku, kterou se v současnosti
zabývá jeho ministerstvo, a tou
je přesídlení volyňských Čechů
z Ukrajiny do České republiky.
„Důvod je jasný, jsou to poměry,
které v současnosti na Ukrajině
vládnou vinou válečného kon-
fliktu. Problém je v tom, že vo-
lyňští Češi, kteří tam žijí sto pa-
desát let, neumí česky, a když
jsem je před pár dny navštívil,
zjistil jsem, že nejsou ohrožováni
na životě. V místě jejich pobytu
není žádná válka ani konflikty.
Nemáme tedy v tom smyslu vůči
nim žádnou povinnost. Jejich

přání spočívá v tom, aby jim na-
še vláda vytvořila podmínky, kte-
ré jim byly poskytnuty v době,
kdy vybuchla jaderná elektrárna
v Černobylu. Pokud by šlo 
o 40 až 50 rodin, jak by si přál
náš prezident, bude se jednat
o 300 milionů. Budeme muset
postavit byty, zajistit zaměstnání
a už se dostáváme na částku půl
miliardy. Těžko se mi o tom ho-
voří veřejně, nechci vést žádnou
válku s prezidentskou kanceláří,
ale připadá mi to jako nesmysl.
My tady řešíme dvanáctiprocent-
ní nezaměstnanost v Bruntále,
nemáme práci pro lidi na
Ostravsku,“ řekl v úvodu besedy
s občany ministr zahraničních
věcí Lubomír Zaorálek.
S občany poté debatoval o potře-
bě snižování nezaměstnanosti
a zvyšování počtu pracovních
míst. Zdůraznil, že budoucnost
České republiky v této oblasti
spočívá v rozvoji malých a střed-
ních českých podniků. „Pozná-
vám celou řadu šikovných pod-
nikatelů, kteří najdou skulinu ne-
jen v Česku, ale i ve světě a do-

káží vyrábět zajímavé věci, se
kterými se umí prosadit, a za-
městnají desítky, ne-li stovky li-
dí. Je něco jiného, když si doká-
žeme vybudovat firmy sami, než
když nám je staví Číňani nebo
Jihokorejci. Je fakt, že dnes ne-
jsme schopni tak velké podniky
vytvořit,“ komentoval současný
stav v podnikatelské sféře Lubo-
mír Zaorálek. V této souvislosti
zmínil vybudování nošovické
automobilky Hyundai a snížení
nezaměstnanosti na Frýdecko-
Místecku o 3 % nebo rozvoj
kopřivnické Tatry, která zaměst-
nává bezmála dvě tisícovky lidí
a vyrábí kolem osmi stovek ná-
klaďáků ročně. Její nový majitel
z východních Čech chce postup-
ně zvýšit produkci na tři tisícov-
ky za rok. „Na druhé straně
všichni dobře víme, že kdyby
mladoboleslavská Škodovka zů-
stala v českých rukou, tak by na
dnešním trhu s giganty výrobců
světových značek neměla šanci.
Takže jen díky tomu, že do
Škodovky vstoupili Němci, poda-
řilo se jim z této automobilky vy-

tvořit světovou fabriku s bezkon-
kurenčním managementem pro-
deje vozidel do celého světa,“
sdělil dále Lubomír Zaorálek.
Podotkl, že při jednání s čínský-
mi podnikateli, kterých přijelo
nedávno do Česka na šest sto-
vek, vznikl náznak projektu, kte-
rý slibuje v Moravskoslezském
kraji vybudování obří výrobní
firmy na mobilní telefony
Huawei, která by v budoucnu
mohla zaměstnat více jak tři tisí-
covky lidí.
Občané se při besedě kromě
konfliktu na Ukrajině dále zají-
mali o válku s Islámským stá-
tem, diskuse zahrnula i vzdělá-
vání a potřebu změnit rámcové
vzdělávací programy v rámci
poptávky po chybějících obo-
rech ve strojírenství, studenty
zajímala příčina schodku ve stát-
ním rozpočtu, padla i otázka fi-
nancování projektů z Evropské
unie a další témata. Po více jak
hodinu a půl trvající debatě se
musel Lubomír Zaorálek s rýma-
řovskými občany rozloučit a od-
cestoval zpátky do Prahy. JiKo

Na střeše radnice se mění krytina
V souvislosti se stavbou le‰ení se me-
zi obãany objevuje fiada otázek kolem
opravy stfiechy radnice. Co se vlast-
nû dûje? Jde o nekvalitní práci nebo
o zbyteãné mrhání mûstsk˘mi penûzi? 
V letech 1990 až 1994 prošla bu-
dova radnice na náměstí Míru 1
v Rýmařově rozsáhlou rekon-
strukcí. Součástí této rekonstruk-
ce byla i výměna břidlicové
střešní krytiny. Při podzimních
deštích v roce 2011 se začaly ob-
jevovat v kancelářích pod stře-
chou radnice podmáčené skvrny.
Při bližším prozkoumání stavu
střechy a krytiny bylo zjištěno,
že břidlice je velmi nekvalitní,
vlivem povětrnostních podmínek

se drolí a rozpadá a měděné hře-
bíky břidlicové tašky neudrží.
V okapech se hromadilo značné
množství odloupané břidlice. Pro
záchranu střechy a budovy bylo
nezbytné provést nejnutnější 
opravu střešního pláště. Po opravě
bylo doporučeno do pěti let pro-
vést celkovou výměnu krytiny.
V roce 2012 odbor vnitřních vě-
cí zveřejnil veřejnou výzvu na
výměnu poškozené krytiny. Ra-
da města svým usnesením 
č. 2101/25/12 ze dne 10. září
2012 přidělila zakázku firmě Pátá
stavební CZ, a. s., se sídlem na 
ulici 8. května 35, Rýmařov. Celá
zakázka byla rozdělena do dvou
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Řešení otázky zaměstnanosti v kraji
Všechny obce ve správním obvo-
du obce s rozšířenou působnos-
tí (ORP) Rýmařov se zapojily do
projektu meziobecní spolupráce.
V rámci projektu se zpracovávají
analýzy tří oblastí, které jsou zú-
častněným společné, tedy před-
školní a základní vzdělávání, so-
ciální věci a odpadové hospodář-
ství. Každé město i obec se totiž
musí postarat o školní děti, senio-
ry a lidi v sociální nouzi a je také
původcem odpadů. Ve všech
těchto oblastech se dá společným
postupem a spoluprací mnoho vě-
cí zlepšit a ušetřit nemalé pro-
středky.
Posledním tématem k řešení
v rámci spolupráce obcí byla zvo-
lena nezaměstnanost, která trápí
celé Rýmařovsko. To dokládají
i statistiky, ze kterých vyplývá, že
míra nezaměstnanosti se v roce
2014 stále drží okolo 13 procent. 
V rámci volitelného tématu se 
24. září v Ostravě sešli odborníci
na téma zaměstnanosti z Morav-
skoslezského kraje, ze správních
obvodů ORP Bílovec, Bruntál,
Frýdek-Místek, Jablunkov, Kr-
nov, Ostrava, Rýmařov a Třinec,
s vládním zmocněncem doc. Ing.
Jiřím Ciencialou, CSc. Setkání se
uskutečnilo za účelem výměny
zkušeností, vzájemné inspirace
a analýzy příčin nezaměstnanosti
v jednotlivých správních obvo-
dech. Za Rýmařov se jednání zú-
častnil místostarosta Ing. Jaroslav
Kala a Ing. Nikola Pohanělová,
manažerka Sdružení obcí Rýma-
řovska jako tematický expert pro
zaměstnanost.
Jednotliví tematičtí experti před-
stavili svůj správní obvod, popis
situace a návrhy řešení. Z prove-
dené analýzy vyplynulo, že všeo-
becně mezi starosty obcí panuje
apatie, nechuť a bezmoc. Po 

10 letech od vzniku ORP jako ná-
hrady za zrušené okresy není spo-
lupráce mezi obcemi systémová
(kromě fungujících dobrovol-
ných svazků obcí), Hospodářská
komora ČR neplní dostatečně
svoji funkci vůči veřejnosti a ob-
cím, podobně jako agentury
Czech Invest a Czech Tourism,
vedení obcí nejsou seznámena
s podnikatelským prostředím ve
svém regionu. 
Chybí zaměstnání pro osoby star-
ší 50 let, osoby bez vzdělání
a zdravotně postižené, neexistuje
dostatečná pomoc ze strany úřadů
práce při uplatnění lidí, kteří chtě-
jí pracovat a podnikat, ale ne-
zvládnou rozjezd, chybí pomoc
při prosazování výrobků místních
firem na trhu v tuzemsku i zahra-
ničí, chybí systémová práce s evi-
dencí a nabídkou brownfieldu
a ploch k podnikání, dochází
k odlivu mozků z regionu, ucha-
zeči o nová pracovní místa nema-
jí dostatečnou kvalifikaci. Jako
další překážka je vnímán také zá-
kon o zadávání veřejných zaká-
zek a absence zákona o cestov-
ním ruchu.
Zúčastnění navrhli následující 
opatření:
Vznik podnikatelských a řemesl-
ných inkubátorů – zařízení pro
rozjezd podnikání, propojení zá-
kladních, středních a vysokých
škol a podnikatelů. 
Funkční poradenský servis – práv-
ní a účetní pomoc při rozjezdu
podnikání, aktivní poradenství pro
skupiny vyloučené z trhu práce. 
Podpora existujících subjektů
k udržení a navýšení pracovních
míst - uspokojování požadavků
podnikatelů ze strany měst a obcí,
vytvoření startovacích kanceláří
za zvýhodněný nájem, pomoc při
hledání nových míst pro podniká-

ní, využití nevyužitých prostor. 
Obecní podpora vzniku nových
pracovních míst a udržení míst
stávajících - granty a dotace.
Zakládání společných organizací
vč. sociálních podniků za účasti
či s podporou firem, které budou
dávat práci místním občanům
(v ideálním případě budou také
poskytovat služby pro obyvatel-
stvo – např. prádelny a čistírny, 
úklidové služby atd.). 
Koordinace odborného vzdělává-
ní na linii podnikatel – škola – 
obec – kraj, vzdělávání obyvatel-
stva - zaměstnanců, nezaměstna-
ných, žen na mateřské dovolené,
podnikatelských subjektů, samo-
správy. 
Podpora investic do infrastruktu-
ry a příliv nových investorů - pří-
prava vybraných průmyslových
ploch pro nové investory, koordi-
nace akvizičních projektů v rám-
ci MSK, prosazení bezúplatného
převodu nevyužívaného majetku
státu do vlastnictví obcí v případě
možného využití.
Zapojení odborníci budou usilo-
vat také o legislativní změny
a podněty státu ke zjednodušení
podmínek pro podnikání, omeze-
ní administrativních bariér, mini-
malizaci problémů, které obcím
způsobují povinnosti spojené

s realizací výběrových řízení 
(ideální by byla možnost zadávat
zakázky místním firmám). Důle-
žité je prosadit úpravu výše
a systému vyplácení dávek soci-
ální podpory k zvýšení motivace
nezaměstnaných při hledání prá-
ce. Žádoucí je zachovat stávající
pracovní místa, podporovat roz-
voj venkovského podnikání, far-
mářství, agroturistiky, cestovního
ruchu a s tím související vznik
nových pracovních míst a prosa-
dit speciální program rozvoje so-
cioekonomicky znevýhodněných
oblastí v rámci krajského úřa-
du. V souladu se zákonem 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regio-
nálního rozvoje, aktualizovat 
a uvést do života Strategii regio-
nálního rozvoje ČR 2014–2020
ze dne 12. července 2013 a akční
plán, která bude zahrnovat pobíd-
kové mechanismy (úlevy) pro
zřizovatele nových pracovních
příležitostí a začínající OSVČ
v dlouhodobě problémových ob-
lastech.
Termín pro další jednání tematic-
kých expertů s vládním zmocněn-
cem doc. Ing. Ciencialou, CSc.,
byl stanoven na středu 12. listo-
padu a bude se konat v Rýma-
řově. Ing. Jaroslav Kala, 

místostarosta

etap. V roce 2012 byla provedena
výměna střešní krytiny na severní
a západní části střechy budovy.

Na opravu město získalo z pro-
gramu Regenerace městských re-
zervací a městských památko-

vých zón Ministerstva kultury
ČR dotaci ve výši 400 tisíc korun. 
V červnu letošního roku byla fir-
ma Pátá stavební CZ, a. s., vyzvá-
na k realizaci druhé etapy veřejné
zakázky, výměně břidlicové
střešní krytiny na jižní a východ-
ní straně budovy radnice.
Vzhledem k tomu, že firma na
svůj závazek nereagovala, od-
stoupilo město Rýmařov od
smlouvy o dílo a vyhlásilo na
druhou etapu nové výběrové říze-
ní. Dle schválené Směrnice měs-
ta o veřejných zakázkách malého
rozsahu byly osloveny tři staveb-
ní firmy. Jmenovaná komise roz-

hodla o přidělení zakázky vítězné
firmě Teslice CZ, s. r. o., která
však 8. září 2014 odstoupila od
realizace této zakázky. Komise 
oslovila firmu z druhého místa,
kterou byla firma Libor Šibal
z Horního Města. Z programu
Regenerace městských rezervací
a městských památkových zón
Ministerstva kultury ČR budeme
čerpat dotaci ve výši 300 tisíc ko-
run. Realizací druhé etapy rekon-
strukce bude problém střešní kry-
tiny na budově radnice vyřešen.

Fota a text: Zdeněk Kudlák, 
odbor vnitřních věcí 

MěÚ Rýmařov

Foto: Sylva Kováčiková
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U kulatého stolu diskutovalo osm volebních lídrů
Osm lídrÛ politick˘ch stran a sdruÏe-
ní z R˘mafiova se vefiejnosti pfiedsta-
vilo u kulatého stolu Radka Vráblíka.
Obãané se kandidátÛ dotazovali na
fiadu otázek.
Osm lídrů kandidujících politic-
kých stran, hnutí a nezávislých
sdružení do Zastupitelstva města
Rýmařova se představilo veřej-
nosti u kulatého stolu Radka
Vráblíka. Vedle sebe zasedli
MUDr. Bohumil Servus za
KDU-ČSL, Ing. Petr Klouda za
SNK ED, Ing. Luděk Šimko za
hnutí PRO Sport a Zdraví,
Vítězslav Šopík za ODS, Ing.
Tomáš Köhler za BFAA Oldies
NV, Marie Volková za TOP 09,
Ing. Jaroslav Kala za ČSSD

a Ladislav Žilka za KSČM. Před-
volební akce proběhla ve Stře-
disku volného času Rýmařov
v úterý 7. října.
Moderátor z multimediální agen-
tury Studio STA Radek Vráblík
dal tříminutový prostor každému
z přítomných lídrů. Pak následo-
valo „grilování“ před občany,
kdy lídři moderátorovi odpovída-
li na otázky z jejich předvoleb-
ních programů. Následovala dis-
kuze nad rekonstrukcí autobuso-
vého nádraží, zastřešení zimního
stadionu a čerpání peněz z evrop-
ských fondů. 
Každý z lídrů měl možnost polo-
žit otázku jednomu ze svých spo-
lusedících kolegů. Závěrem ku-

latého stolu byl dán prostor obča-
nům, kteří se osmi lídrů dotazo-
vali na témata, která je o městu
zajímají.
Kulatý stůl Radka Vráblíka při-
pravila společnost Studio STA –

multimediální agentura, o. p. s.
Lídry a veřejnost k diskuzi vy-
zval předseda Místní organizace
ČSSD v Rýmařově a dosavadní
místostarosta Jaroslav Kala. 

Radek Vráblík, Studio STA

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):
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.

Z kapsáře tety Květy

Otisky jazyka jsou stejně unikátní jako otis-
ky prstů.
Albatros může spát i za letu.
Oko pštrosa je větší než jeho mozek.
Šváb může žít až devět dní bez hlavy a pak
zemře hlady.
Včely musí navštívit několik milionů květů,
aby získaly kilogram medu.
Sloni jsou jediná zvířata, která nemohou ská-
kat.
Rejsek obecný dokáže každé tři hodiny se-
žrat tolik potravy, kolik sám váží.
Všichni lední medvědi jsou leváci.

Šneci můžou spát bez přerušení i tři roky.
Podle statistik každý z nás během spánku
spolkne za život asi sedmdesát kousků hmy-
zu.
Pokud překrmíte osla, zhroutí se.
Když budeme nepřetržitě křičet po dobu os-
mi let, sedmi měsíců a šesti dnů, spotřebuje-
me tolik energie, kolik je potřeba na ohřátí
jednoho šálku kávy.
Číňani milují šváby v čokoládě (proto nejsou
tak tlustí, ti Číňani).
Psychiatři zaznamenávají fobii ze situace,
kdy u sebe člověk nemá mobilní telefon.

Na Madagaskaru platí časová jednotka, která
je dána dobou potřebnou k uvaření rýže.
Zapalovač byl vynalezen dříve než zápalky.
Nehty nám rostou o milimetr za týden a uši
o milimetr za rok.
Za pouhou hodinu zvýší sluchátka počet
bakterií v uchu o sedm set procent.
Kvákání kachen nevytváří žádnou ozvěnu
a nikdo neví proč.
Nejmocnější muž světa Barack Obama šest
let nekouří, protože se hrozně bojí své ženy.

Tak, teď už to víte! Si

Víte, že...?
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Zpravodajský servis ve zkratce

Elektrobus v Jeseníkách
V pátek 3. října zahájila doprav-
ní společnost Arriva Morava, a. s.,
provoz elektrobusu, který bude
jezdit na pravidelné lince z Kar-

lovy Studánky přes Hvězdu na
Ovčárnu a zpět. Prezentace 
elektrobusu a jeho předání do
provozu proběhlo na vrcholu

Pradědu pod věží vysílače za 
účasti zástupců Moravskoslez-
ského kraje, státní správy a sa-
mosprávy, KODISu, Správy
Chráněné krajinné oblasti Jese-
níky, dopravce Arriva, a. s., a vý-
robce SOR Libchavy.
„Skupina Arriva, a. s., je prvním
soukromým dopravcem v České
republice, který vlastní a provo-
zuje elektrobus,“ řekla místop-
ředsedkyně představenstva Pav-
la Struhalová.
„Elektromobilita může velice
pomoci životnímu prostředí v Mo-
ravskoslezském kraji, a proto
podporujeme veškeré tyto aktivi-

ty,“ dodal náměstek hejtmana
pro dopravu a životní prostředí
Daniel Havlík. Zmínil též spolu-
práci Moravskoslezského kraje
se skupinou ČEZ, díky níž byla
v roce 2013 před krajským úřa-
dem v Ostravě vybudována do-
bíjecí stanice. Slouží pro dobíje-
ní dvou elektromobilů, které
používají krajští úředníci při slu-
žebních cestách.
Závěrem bych chtěl říci, že jsem
rád, že elektrobus bude jezdit
v Jeseníkách, protože zlepší
komfort turistů, kteří naše území
navštíví. Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta, krajský zastupitel

Školství

Studenti soutěžili o titul Středoškolák roku 2014
V r˘mafiovském Stfiedisku volného
ãasu se ve stfiedu 24. záfií uskuteãnil
tfietí roãník studentské soutûÏe
Stfiedo‰kolák 2014.
Osm nominovaných soutěžících,
čtyři dívky a čtyři chlapci, kteří
zastupovali jednotlivé střední
školy – Gymnázium a Střední od-
bornou školu Rýmařov a Sou-
kromou střední odbornou školu
Prima, muselo zvládnout čtyři
disciplíny. V první měli vtipným
a zajímavým způsobem představit
sebe sama a svou školu, ve druhé
disciplíně měli za úkol vyslovit
kritiku nebo chválu na město
Rýmařov, třetí kolo soutěže pro-
věřilo jejich výtvarný talent

a schopnost ztvárnit svůj autopor-
trét a čtvrtá disciplína, na kterou
se těšilo nejen publikum v hlediš-
ti, ale i sami soutěžící, byla volná.
V té si studenti sami zvolili, co je
jim blízké. 
Druhá disciplína přinesla chválu
i kritiku našeho města. Největší
kritiku sklidilo „ponuré“ autobu-
sové stanoviště či dlažební kost-
ky a nová kašna na náměstí Míru
nebo malá podpora nekolektiv-
ních sportů. Naopak kladně hod-
notili studenti dominantu města –
radnici.
Volná disciplína nabídla porotě
i divákům přehršel zábavy. Se
známým tancem „kačátko“ vy- stoupil agent Kuřátko, kterého

ztvárnil Filip Polanský, se zum-
bou se představila Nikola Jirou-
šová, Dominik Michálek předve-
dl, co umí na bicí. Veronika Jan-
dová, blízká příbuzná Petra Jandy
z Olympiku, zazpívala píseň, Petra
Vopařilová si připravila se dvěma
dětmi, které učí hrát tenis, malou
exhibici, Marek Ryška lákal poro-
tu na pásmo anekdot, Hana
Marečková vsadila na zpěv za do-
provodu kytary a Martin Kováč se
představil jako fotbalový žonglér.
Své kamarády hlasitě povzbuzova-
li i jejich kolegové v hledišti. Za
tím účelem si dokonce vytvořili

transparenty, kterými své favority
podporovali ve finále.
Průběh soutěže a výkony studentů
hodnotila přísně, ale spravedlivě
pětičlenná porota, role moderáto-
ra se ujal místostarosta Rýmařova
Jaroslav Kala. Aby hodnocení ne-
měli na svých bedrech jen porotci,
mohli hlasovat také diváci, stu-
denti středních škol. Cenu diváků
si nakonec odnesl Dominik
Michálek z SSOŠ Prima. 
U poroty zvítězila Hana Ma-
rečková, i když výsledky byly těs-
né. Druhá skončila Petra Vo-
pařilová a jako třetí se umístil
Filip Polanský, všichni tři studují

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 
- do 15. listopadu 2014

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.
v platném znění si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zaří-

zení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do
15. listopadu tohoto roku. Vegetační klid začíná 1. října
a končí 31. března.  ČEZ

Ilustr. foto
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Gymnaziální přípravka pro žáky 5. tříd
Při jednáních na Krajském úřadě
Moravskoslezského kraje v čer-
venci tohoto roku byly naší škole
určeny obory, které můžeme otví-
rat ve školním roce 2015/2016.
Jedním z nich je i obor 79-41-
K/81 Gymnázium – tedy osmileté
gymnázium, který je určen nada-
ným žákům z 5. tříd základních
škol.
Abychom navázali kontakt s naši-
mi budoucími žáky, připravila naše
škola projekt, který jsme nazvali
„Gymnaziální přípravka“. O něm
bychom vás chtěli informovat.
1. Komu je určen?
Nadaným žákům, kteří v tomto
školním roce chodí do 5. třídy zá-
kladní školy a plánují od 1. zá-
ří 2015 nastoupit na naše gymná-
zium do 1. ročníku osmiletého
studia.
2. Co je cílem „Gymnaziální
přípravky“?
Navázat kontakt s budoucími stu-
denty, ukázat jim, jak probíhá vý-
uka na gymnáziu, a ulehčit jim tak
přechod na novou školu.
Umožnit rodičům našich potenci-
álních studentů zjistit, že studovat

na gymnáziu neznamená učit se
od rána do večera, ale že naši žá-
ci bez problémů stíhají navštěvo-
vat základní uměleckou školu,
chodit do zájmových kroužků
a věnovat se sportu.
3. Jak bude „Gymnaziální pří-
pravka“ organizována?
Projekt bude rozdělen do dvou
částí. První, která začne ve středu
15. října ve 14.00, bude probíhat
v blocích odpovídajících třem vy-
učovacím hodinám vždy jednou
za tři týdny až do konce února
2015. 
Druhá část projektu již bude za-
měřena na cílenou přípravu k při-
jímacím zkouškám, bude probíhat
každý týden od začátku března
2015 a bude trvat 60 minut.
4. Co z toho budete mít?
Děti budou smysluplným způso-
bem trávit odpoledne.
Něco se zajímavou formou naučí
a připraví se pro další studium.
Budete moci sami posoudit, jak
probíhá výuka na gymnáziu, a ne-
budete se muset rozhodovat podle
mnohdy zaujatých postojů ostat-
ních.

5. Co pro to máte udělat?
Přivezte své dítě do naší školy ve
středu 15. října ve 14.00
a v 16.30 si je zase vyzvedněte,
nebo ještě lépe, přijďte s ním
a ptejte se nás na vše, co vás za-

jímá o studiu na naší škole.
Další informace žádejte na tele-
fonním čísle 554 721 150 nebo
na mailu info@gymsosrym.cz.

Vedení Gymnázia 
a SOŠ Rýmařov

Matěj Rampula uspěl ve finále poháru mládeže ve sportovní střelbě
Ve finále letošního Českého po-
háru talentované mládeže ve
sportovní střelbě mělo naše gym-
názium nejmenší zastoupení
v historii existence střeleckého
kroužku. Nominaci získali pouze

Karolína Monincová ve sportovní
pistoli a Matěj Rampula ve vzdu-
chové, sportovní a rychlopalné
pistoli. Karolína Monincová dala
přednost dovolené s rodiči, a tak
na finále odjel pouze jeden náš
závodník.
Zatímco v loňském roce byly vý-
kony Matěje Rampuly velkým
překvapením, letos odjížděl na fi-
nále ČPTM jako jeden z favoritů.
Ve vzduchové pistoli to ještě nevy-
šlo, po slabší druhé a čtvrté polož-
ce skončil až jedenáctý.
Hned v následující disciplíně,
sportovní pistoli, si to však Matěj
vynahradil a vynikajícím výko-
nem 568 bodů s přehledem zvítě-
zil. Druhý Filip Smetana z Plzně
měl na něj dvanáctibodovou ztrá-
tu. Třetí skončil Kryštof Krsek
z Horního Benešova s 549 body.
Poslední disciplína, rychlopalná
pistole, byla ve znamení velkého

souboje v současnosti dvou nej-
lepších dorostenců, ostravského
Lukáše Skoumala a našeho Matěje
Rampuly, přičemž ostatní soupeři
v uctivém odstupu pouze přihlíže-
li. Po nervy drásajícím souboji na-

konec zvítězil o jeden bod Lukáš
Skoumal (549 bodů). Třetí skončil
Filip Smetana z Plzně s výkonem
502 bodů. Výprava našeho Gyrym
kroužku byla tedy sice malá, zato
velice úspěšná. Štefan Janošťák

na Gymnáziu a Střední odborné
škole Rýmařov. 
Patnáctiletá Hana Marečková by-
la z vítězství v soutěži překvape-
ná. „Pocity mám nepopsatelné.
Vůbec jsem nečekala, že bych mo-
hla vyhrát, a popravdě jsem šla
soutěžit malinko z donucení, pro-
tože i když na to možná nevypa-
dám, bývám dost stydlivá,“ pro-

zradila studentka. „Můj životní cíl
je dostat se na policejní akademii,
ale kdo ví, kam mě vítr zavane.
Policistkou bych se chtěla stát
především proto, že se mi líbí ad-
renalin a zároveň miluji sport
a ráda pomáhám druhým. Líbí se
mi práce policistů, vždycky jsem
je obdivovala. Chtěla bych praco-
vat u kriminálky, ale pro mě je teď

nejdůležitější zvládnout za tři roky
maturitu,“ uvedla dále Hana
Marečková. V Rýmařově se pat-
náctiletá studentka narodila a čty-
ři roky tu s rodinou bydlela. Poté
se přestěhovali do Horního
Města. V sedmi letech začala do-
jíždět do Základní školy Rýmařov
a pak se rozhodla studovat na 
osmiletém gymnáziu. „Teď cho-

dím do kvinty, takže jsem prvním
rokem na vyšším gymnáziu.
Rýmařov se mi hodně líbí. Jsem
velmi potěšena nově opraveným
střediskem volného času a náměs-
tím. Jsem ráda, že se tady koneč-
ně něco děje a že lidé mají kam
zajít ve volném čase,“ uzavřela
nadějná budoucí policistka Hana
Marečková. JiKo

Foto: Štefan Janošťák
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Medailové zahájení taneční sezóny
Poslední zářijovou sobotu se ko-
nala v prostorách Domu dětí
a mládeže v Olomouci první
žebříčková soutěž pod názvem
O Hanácký koláček. Děti, junio-
ři i mládež se představili porotě
a divákům v disciplínách disco,

výrazový tanec a hip hop.
Tanečníci ZUŠ Rýmařov si z té-
to soutěže odváželi velmi pěkná
umístění. V dětské kategorii zís-
kala Ivanka Němcová 1. místo
za skladbu Štěstí, 2. místo si od-
vezla Julinka Bršťáková za Ta-

nec v písku a 3. místo Klárka
Tomíčková za Modrý sen. Mezi
juniory vévodil Jakub Slovák,
který získal od poroty nejvyšší
hodnocení za choreografii Už
dost!, a v hlavní kategorii obsa-
dila druhou příčku Míša Blaš-

ková se skladbou Stále věřím.
Děkuji všem tanečníkům za
krásné umístění a přeji hodně
štěstí v nové taneční sezóně.

Alena Tomešková, 
učitelka TO ZUŠ Rýmařov

Z kanceláře 
odnesl trezor

V noci z 24. na 25. září se vloupal
zloděj do kanceláře zemědělské
farmy v Rýmařově. Odcizil dale-
kohled, příruční trezor s hotovostí
okolo 50 tisíc korun a další věci.
Způsobená škoda činí bezmála 
65 tisíc korun. 

Nářadí ve sklepě 
nezůstalo

Rýmařovští policisté šetří vloupá-
ní do sklepa na Opavské ulici.
V době od 25. do 28. září se do
sklepa násilím dostal zloděj a od-

nesl odtud okružní pilu, elektrický
šroubovák, úhlovou brusku, laser
a horkovzdušnou pistoli. Majiteli
vznikla škoda za více než 13 tisíc
korun.

Auto není trezor
O tom se přesvědčil 62letý muž,
který v pondělí 29. září dopoledne
zaparkoval auto u obchodu na
Opavské ulici v Rýmařově a ne-
chal ve vozidle na zadním sedadle
tašku. Během nákupu, který trval
necelých 40 minut, si odložených
věcí všiml zloděj, rozbil zadní ok-
no a vnikl do auta. Odcizil tašku,
ve které byly doklady, platební

a kreditní karty i s PINem a další
osobní věci. Způsobená škoda
přesáhla 17 tisíc korun.
Zloděje lákají také auta houbařů
zaparkovaná na lesních cestách.
V pátek odpoledne se jeden vlou-
pal do vozidla odstaveného u sil-
nice ve Václavovském lese.
Pachatel rozbil okno a z přihrádky
u spolujezdce odcizil kabelku
s doklady. Způsobená škoda činí 
4 500 korun. 
V noci z pátku 3. na sobotu 4. říj-
na se obětí zloděje stal majitel vo-
zu zaparkovaného na Opavské 
ulici v Rýmařově. Pachatel si od-
nesl autorádio s CD přehrávačem.
Celková škoda činí nejméně 
2 500 korun.

Z automobilu 
zmizel notebook

V úterý 30. září šetřili policisté
další případ vloupání do odstave-
ného vozidla. Škoda Practic stála
hodinu a půl zaparkovaná na lesní
cestě mezi Dolní Moravicí
a Malou Morávkou. Pachatel roz-
bil okno a vytáhl z vozu černé
pouzdro s notebookem. Způsobe-
ná škoda činí 13 tisíc korun. 
Policie opět varuje řidiče, aby ne-
ponechávali klíče a doklady ve
vozech, neodkládali své věci, kuf-
říky, kabelky a aktovky na viditel-
ných místech a po dobu parková-

ní vyjímali i vestavěná autorádia.
Před odchodem od vozidla je tře-
ba zkontrolovat uzavření všech 
oken, motorového a zavazadlové-
ho prostoru a uzamčení dveří vo-
zidla. Platí také pravidlo nepone-
chávat klíčky v zapalování ani
v případech, kdy se řidič vzdálí od
vozidla jen na okamžik.

Napadl v opilosti 
družku a dceru

Rýmařovští policisté byli o víken-
du přivoláni do bytu na Dukelské
ulici, kde 50letý muž po příchodu
z restaurace napadl svou družku
a dceru. Policisté opilého a agre-
sivního muže zajistili a při decho-
vé zkoušce mu naměřili 2,54 pro-
mile alkoholu. Střízlivěl na zá-
chytné stanici v Opavě. Je pode-
zřelý z přestupku proti občanské-
mu soužití. 

Motorkář dostal smyk
V neděli 5. října havaroval za
Sovincem 66letý motorkář.
Nepřizpůsobil rychlost profilu ko-
munikace, po průjezdu zatáčkou
dostal smyk a skončil v příkopu.
Při pádu se lehce zranil. Způso-
bená škoda činí 100 tisíc korun.

komisař por. Pavla Jiroušková, 
skupina tisku 

a prevence Bruntál

Nehoda motorkáře
V pondělí 29. září havaroval v Jiříkově 26letý řidič na motocyk-
lu Aprilia. Při jízdě se ohlédnul za sebe a vjel do protisměru, pří-
mo do cesty protijedoucí oktávii. 55letý řidič škodovky se snažil
motorce vyhnout, přesto došlo ke srážce. Při nehodě utrpěl mo-
torkář zranění a musel být převezen do nemocnice. Způsobená
škoda činí 80 tisíc korun.

Foto: PČR Bruntál

Foto: Ivana Němcová
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Kulturní okénko města Rýmařova
Když nás chtějí bohové potrestat, vyslyší naše modlitby.

Oscar Wilde
Známá i neznámá výročíCitát:

10. 10. Světový den duševního zdraví – od roku 1992 z pod-
nětu Světové federace pro duševní zdraví (WFMH)

11. 10. 1424 zemř. Jan Žižka z Trocnova, husitský vojevůdce (nar.
kolem r. 1360) – 590. výročí úmrtí

12. 10. 1924 zemř. Anatole France, vl. jm. Francois-Anatole
Thibault, francouzský  spisovatel a literární kritik, nosi-
tel Nobelovy ceny (nar. 16. 4. 1844) – 90. výročí úmrtí

14. 10. 1894 nar. Karel Plicka, fotograf, kameraman, filmový reži-
sér, etnograf a hudební vědec (zemř. 6. 5. 1987) 
– 120. výročí narození

15. 10. 1814 nar. Michail Jurjevič Lermontov, ruský spisovatel
(zemř. 27. 7. 1841) – 200. výročí narození

15. 10. 1844 nar. Friedrich Nietzsche, německý filosof a spisovatel
(zemř. 25. 8. 1900) – 170. výročí narození

16. 10. Světový den výživy – výročí založení organizace pro
výživu a zemědělství v roce 1945 - slaví se od roku
1981 (OSN)

16. 10. 1854 nar. Oscar Wilde, anglický spisovatel irského původu
(zemř. 30. 11. 1900) – 160. výročí narození

19. 10. 1984 zemř. Henri Michaux, belgický francouzsky píšící spi-
sovatel (nar. 24. 5. 1899) – 30. výročí úmrtí

20. 10. Den stromů – vyhlásilo OSN od roku 1951, v ČR 
obnovena tradice v roce 2000

20. 10. 1854 nar. Jean Arthur Rimbaud, francouzský básník (zemř.
10. 11. 1891) – 160. výročí narození

20. 10. 1994 zemř. Josef Janáček, historik, popularizátor dějin čes-
kého středověku (nar. 9. 10. 1925) – 20. výročí úmrtí

22. 10. 1844 nar. Sarah Bernhardtová, francouzská herečka (zemř.
26. 3. 1923) – 170. výročí narození

23. 10. 1994 zemř. Jára Kohout, herec (nar. 9. 12. 1904) – 20. výr. úm.
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Do SVČ na pohádku
Středisko volného času Rýmařov si dovoluje pozvat širokou veřej-
nost, ale hlavně děti, na divadelní představení pohádky Když jde kůz-
le otevřít v podání Hravého divadla z Brna.
Inscenace vznikla na motivy známé české pohádky o chytrých kůz-
látkách a vlkovi, kterému se nepodařilo je přes veškerou snahu pře-
chytračit. Vzniklo tak nápaditě a s patřičnou dávkou humoru zpraco-
vané představení, u kterého se pobaví nejen děti, ale i dospělí. 
Představení se uskuteční 13. října v 9.45 ve velkém sále SVČ
Rýmařov a vstupné činí 40 Kč.

Akce hradu Sovince

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.
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Kino Rýmařov
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V životě člověka je mnoho vý-
znamných mezníků, mezi které
bezpochyby patří svatba. Dnešní
uspěchaná doba přináší do mla-
dých manželství nervozitu, shon,
nedostatek času jednoho partne-
ra na druhého, neporozumění
a netoleranci, proto se nelze di-
vit, že mnoho manželství končí
v troskách. 
O to víc pak překvapí, když dva
lidé dokáží vedle sebe žít v man-
želské harmonii, i když protkané
krizemi, celý život. Okamžiky
setkání s „diamantovými“ man-
žely jsou vzácné. Takovou dvoji-
ci tvoří už šedesát let Marie
a Eduard Nétkovi. V sobotu 
4. října přišli do obřadní síně ja-
novického zámku, aby obnovili
svůj manželský slib. 
Své „ano“ si před šedesáti lety,
v říjnu 1954, řekli na tehdejším
Národním výboru v Rýmařově
a následně jej stvrdili v kostele
sv. Michaela. Paní Marie, za
svobodna Sedláčková, se s pa-
nem Eduardem seznámila ve
vlaku na trase mezi Valšovem
a Olomoucí. Ona jako studentka
zdravotní školy v Šumperku, on
coby student vojenského učiliště
v Liberci. Po dvouleté známosti
byla svatba. Po čase se museli
přestěhovat do Olomouce, kam
byl pan Eduard jako voják z po-
volání přeřazen, nebylo to však

poslední místo, kde působil.
Následovaly Hradec Králové
a Mimoň. Po odchodu z armády
zakotvili v Mostu, kde pan
Eduard pracoval na národním
výboru a paní Marie jako zdra-
votní sestra. V roce 1972 se pře-
stěhovali zpátky do Rýmařova,
kde také ukončili svoji pracovní
kariéru, pan Nétek jako bezpeč-
nostní technik v RD Rýmařov
a paní Nétková jako úřednice ve
spotřebním družstvu Jednota
Rýmařov. Dokázali společně vy-
tvořit pěkný a útulný domov,
a aby nebyl prázdný, dali život
dvěma dcerám, Janě a Blance,
a v současnosti se radují ze čtyř
vnoučat, Karla, Ivy, Michaely
a Ondry, a dvou pravnoučat,
Janičky a Davídka. K největším
koníčkům pana Nétka patří foto-
grafování, motorismus a četba
a společným koníčkem s paní
Marií bylo a dodnes je cestování.
Paní Nétková měla a stále má ši-
kovné ruce na ruční práce, měla
ráda zpěv, rovněž péče o domác-
nost a starost o dcery pro ni byly
zálibou.
„Dovolte mi, abych vám oběma
poděkoval za celoživotní práci,
za věrnost našemu městu, za vý-
chovu vašich dětí, za vše.
Prožijte spolu ve zdraví, spoko-
jenosti a štěstí ještě spoustu dal-
ších dnů. Ať každý váš den je je-

nom dobrý,“ řekl starosta Petr
Klouda při slavnostním obřadu
obnovení manželského slibu, při
kterém oba diamantoví manželé
vyslovili své „ano“ a vyměnili si
manželský polibek.
A jaký mají Marie a Eduard
Nétkovi recept na dlouholeté
manželství? „V každém manžel-
ství musí být tolerance, tím pá-
dem bude vycházet to, co si oba
budou přát. Šedesát let společ-
ného života je dlouhá doba, když
to přestane klapat, pak manžel-

ství ztroskotávají. A samozřejmě
k tomu všemu musí být láska,“
řekla výstižně Marie Nétková.
„Já jsem si vzal dobrou ženskou,
takže mi to s ní vydrželo. A trab-
le, které jsme v životě měli, jsme
spolu zdárně překonali.
Málokterá by to zvládla. Je to
moc hezké vedle sebe zestár-
nout,“ nechal se slyšet Eduard
Nétek. Na otázku, co mají dia-
mantoví manželé na světě nejra-
ději, odpověděli jednoznačně, že
jeden druhého. JiKo
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Společenská kronika

Diamantoví manželé: Nejdůležitější je tolerance a láska

Rozloučili jsme se
Jaroslav Nejedlý – Rýmařov .............................................. 1927
Jan Valenta – Rýmařov ...................................................... 1950
Bohumila Richterová – Rýmařov ....................................... 1942
Stanislav Janáček – Rýmařov ............................................. 1935

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Alexandr Tomeš-Podkujko – Rýmařov ............................... 81 let
Marie Vološínová – Rýmařov .............................................. 82 let
Žofie Martišová – Rýmařov ................................................ 83 let
Marie Dlouhá – Rýmařov .................................................... 84 let
Karel Kudlák – Rýmařov ..................................................... 85 let
Otto Volek – Rýmařov ......................................................... 87 let
Josef Hrabina – Rýmařov .................................................... 87 let
Věra Přecechtělová – Rýmařov ............................................ 90 let
Vladimír Tomek – Rýmařov ............................................... 90 let
Emilie Mikulenčáková – Rýmařov ...................................... 94 let

Dovoluji si za sebe vyjádřit názor a poděko-
vání vedení našeho města a hlavně panu sta-
rostovi Ing. Petru Kloudovi za jeho pracovní
výsledky, které pro nás, občany města, vyko-
nal a vykonává. Ať se již projdu po krásně
zrekonstruovaném náměstí nebo se projedu
na kole po okolí, všude je vidět kus velké

práce na zvelebení a zkrášlení našeho život-
ního prostředí. 
Jen namátkou vzpomenu Flemmichovu za-
hradu, nově zrekonstruovaný úsek komuni-
kace do Ondřejova, cyklostezku, opravu ko-
mínu k hnízdění čápů, úpravu travnatých po-
rostů a čistotu v ulicích. Určitě by se zásluh

našlo více, já jen vzpomněla ty okem ihned
registrované. 
Mé stejné poděkování patří i Středisku vol-
ného času Rýmařov, které nám svou činnos-
tí a kulturními akcemi dává možnost pobave-
ní, poučení a prožití příjemných kulturních
zážitků. Zdena Valouchová

Poděkování

-18-2014  8.10.2014 15:03  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2014

18

Knihovnu obydlely postavy ze světa fantasy
Îánr fantasy je oblíben˘ hlavnû mezi
mlad‰ími ãtenáfii, i on má ale svou
klasiku obdivovanou mnoha dospûl˘-
mi. Jedním z nich je Tomá‰ BeÀo, kte-
r˘ ve fantasy literatufie spatfiuje v˘-
sostn˘ a niãím neomezen˘ prostor
lidské fantazie. Zájem o tento Ïánr
spojil s dal‰í zálibou, modelováním
z hlíny, a vytvofiil soubor plastick˘ch
portrétÛ nazvan˘ 9 knih a 9 tváfií
tvé fantazie. V˘stava BeÀov˘ch fan-
tastick˘ch hlav uÏ dva roky putuje

po knihovnách âeska a nyní dorazila
i do R˘mafiova. 
„Myšlenkou výstavy 9 knih 
a 9 tváří tvé fantazie je vzbudit
v lidech bez omezení věku vnitřní
představivost, touhu číst a vstou-
pit do opomíjeného světa fantasy,
které nezná hranice,“ předesílá
autor plastik. Jejich předobrazy
čerpá z klasiky fantasy literatury,
ale inspiruje se i komiksem, ho-
rorem nebo mytologií. 
Ve výrazu každé ztvárněné po-
stavy se snaží zachytit přede-
vším její charakter, emoce
i vlastní pocity, které si s ní spo-
juje. Je příznačné, že si často vy-
bírá postavy vnitřně rozpolcené
a nejednoznačné, balancující na
hranici mezi dobrem a zlem. Na
výstavě se tak objevuje zaklínač
Geralt Andrzeje Sapkowského,
půlelf Tanis nebo mág Raistlin
Majere ze série Dragonlance.
Nechybí samozřejmě odkazy na
ikonická díla, jako je Tolkienova
sága nebo Rowlingové Harry
Potter. Beňo vychází ale i z ji-

ných zdrojů, ze Stokerova Dra-
culy, antické mytologie (Medú-
za) nebo Hvězdných válek a na
scénu přivádí též postavy gro-
teskní, jako je komiksový Joker
nebo Kloboučník z Alenky v říši
divů Lewise Carrolla.
Výstava plastik Tomáše Beňa se
s každým místem uvedení roz-
růstá. Autor totiž modeluje další

portréty na přání čtenářů a kni-
hoven. Jaká přibude po výstavě
v Rýmařově, je zatím tajem-
stvím. Ty dosud vytvořené si
mohou návštěvníci prohlédnout
přímo v prostorách půjčovny.
Autor bude o svých plastikách
i o vztahu k četbě hovořit se stu-
denty při besedě 24. října, kdy
bude výstava ukončena. ZN

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

Vystoupení Vladimíra Václavka,
rýmařovského rodáka a jednoho
z nejvýraznějších představitelů
současné alternativní hudby, po-
každé překvapí. A to navzdory
tomu, že Václavek vlastně hraje
stále totéž. Žádný z jeho koncer-
tů přesto není stejný, ať už hraje
sám, nebo s hosty, kteří zvukově
minimalistický, ale vnitřně boha-
tý základ rozvíjejí a posouvají do
dalších dimenzí. Loňský koncert
Vladimíra Václavka s Oskarem
Törökem v rýmařovském kině
byl příkladem par excellence.

Už při loňském koncertu četl
Václavek ze své poslední knížky
Neviditelný svět s podtitulem
Šamanská pohádka pro duši
(Verzone, 2013). Ilustrace pro ni
vytvořili Tereza Václavková
a Petr Nikl, osobnost současného
(nejen) výtvarného umění po-
dobně výrazná a jedinečná, ja-
kou je Vladimír Václavek v mu-
zice. Letos se na pozvání Sdru-
žení Octopus objevili v Rýma-
řově společně s Tanjou Ebeling
a Florianem Tilzerem, neboli
Duem Praesens, a vytvořili pro-

Městské muzeum a Galerie Octopus

Šaman Václavek a jeho hosté na zámku v Janovicích

Duo Praesens
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gram, v němž nechybělo nic –
vizuální umění, hudba, poezie
ani šamanské divadlo.
Šamanismus, kterým se Václa-
vek v posledních letech intenziv-
ně zabývá, se nesl coby hlavní
téma celým pátečním odpoled-
nem (26. 9.). Vernisáž v Galerii
Octopus zahájila výstavu ilustra-
cí Petra Nikla ke knize Nevidi-
telný svět, do níž Václavek svou
šamanskou zkušenost promítl.
Nikl v obou sálech galerie insta-
loval soubor subtilních kreseb-
maleb vytvořených pomocí kon-
trolované náhody. Pigment vy-
tvořený ze skelného písku a pro-
mísený s vodou se na ploše papí-
ru rozlévá v tvary a struktury, jež
připomínají snové ryby či ptáky
v letu, ale i tvory, jejichž jména
empirická věda nezná, neboť
jsou obyvateli „neviditelného
světa“. Ve velkém sále najdou
návštěvníci ilustrace z knihy,
v malém pak práce, které se do
ní nevešly. Petr Nikl doprovodil
svou vernisáž i hudebně – zahrál
na buzuki skladbu inspirovanou
setkáním s Vladimírem Václav-
kem v Americe a pobytem u se-
veroamerických indiánů.
Druhá část odpoledne se odehrá-
vala na janovickém zámku.
V bývalé zámecké knihovně

vznikla improvizovaná scéna
pro představení šamanského di-
vadla v podání Tanji Ebeling
a Floriana Tilzera. Po letech zá-
jmu o šamanismus a jeho prakti-
kování (Tanja s Vladimírem
Václavkem pořádá šamanské se-
mináře) dvojice pod názvem
Duo Praesens (lat. praesens =
přítomnost, přítomné bytí jako
jeden z principů šamanismu) 
uvedla představení Jednoduše
záměr, v němž své zkušenosti
shrnuje a předává divákům.
Premiéru mělo letos v den letní-
ho slunovratu při Svatojánských
slavnostech na Vlčí hoře.
Koláž scénických obrazů vychá-
zí z osobních zážitků, jež dvoji-
ce vyjadřuje různými umělecký-
mi formami. „Je to život sám,
svět, ve kterém žijeme, který nám
posílá impulzy, které můžeme
vnímat a dál rozvíjet. Proto jsme
začali pracovat s jazykem, pohy-
bem, obrazem a zvuky, které 
osloví vědomí každého diváka
individuálně a zanechají v něm
energetickou stopu, kterou může
rozvíjet dál,“ popisují Tanja
Ebeling a Florian Tilzer koncep-
ci představení a dodávají:
„Doufáme, že naším šamanským
vystoupením přineseme širší
a skutečný obraz o tom, co to ša-

manismus je. Že to není jenom
nějaká exotika u přírodních ná-
rodů a v jiných kulturách, ale že
ho můžeme úspěšně vložit i do
našeho každodenního života.“
Vrcholem pátečního večera byl
koncert Vladimíra Václavka
spojený s autorským čtením
z knížky Neviditelný svět a do-
provázený projekcí a performan-
cí Petra Nikla. Václavek tento-
krát hrál sólově, Nikl do skladeb
vstupoval jako sporadický ryt-
mický doprovod, ale především
jako doprovod vizuální. Ke kaž-
dé skladbě vytvořil originální
projekci, zčásti improvizovanou,
ale současně promyšlenou a pů-
sobivou. Obrazy promítané
z podsvícené mísy na holé stěny

knihovny a vytvářené v písku či
vodě pomocí pohyblivých před-
mětů, rezonance nebo kresbou
rukama evokovaly další průhled
do „neviditelného světa“. Světa,
v němž vládne řád náhody, fan-
tazie a věčné změny, v němž
každý příští okamžik přináší no-
vý vjem, nové okouzlení.
Spojení Václavkovy podmanivé
hudby a Niklovy hravosti se pro-
mísilo v jedinečný zážitek, svým
ukotvením v čase a prostoru ne-
opakovatelný, ale přetrvávající.
Koncertem Vladimíra Václavka
se uzavřela letošní zámecká se-
zóna. Hudebník by se měl
do Rýmařova vrátit už příští rok
na jaře, aby tu pokřtil připravo-
vané nové album. ZN

Vladimír Václavek a Petr Nikl
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Tiskoviny z Velké války v Galerii Pranýř
Bûhem fiíjna pfiipomíná r˘mafiovské
muzeum v Galerii Pran˘fi leto‰ní sté
v˘roãí vypuknutí první svûtové vál-
ky. V˘stava nazvaná jednodu‰e
Tiskoviny a dal‰í pfiedmûty z období
Velké války se koná v rámci kampa-
nû Asociace muzeí a galerií âR
Muzea a 20. století. Soubor vystave-
n˘ch pfiedmûtÛ odráÏí i vliv války na
Ïivot v na‰em regionu.
Převážnou část výstavy předsta-
vují tištěné dokumenty. Hned
v úvodní pasáži jsou k vidění
dvě mapy, z nichž jedna vyme-
zuje operační prostor prvního ro-
ku války a druhá její výsledek –
nově ustavenou Českosloven-
skou republiku včetně Podkar-
patské Rusi, zobrazenou na ně-
mecké, patrně školní mapě (úze-
mí je zde pojmenováno Čecho-
slovakische republik).
Z tiskovin samozřejmě nechybí
novinové zprávy z nejrůznějších
periodik, např. z Hlasu národa,
ale i z německých úředních no-
vin rýmařovského okresu Amts
Blatt. Zajímavostí je barevný 
válečný časopis Der Krieg
1914/1915 in Wort und Bild ne-
bo vojenský týdeník Militärblatt,
vydávaný rakousko-uherskou ar-
mádou.
K samotnému Rýmařovsku se,
byť nepřímo, pojí snímky Fran-
tiška Ferdinanda d’Este krátce
před atentátem 28. června 1914.
Následník trůnu totiž v osudný

den cestoval ulicemi Sarajeva ve
voze svého přítele a pobočníka,
hraběte Františka Harracha, ma-
jitele janovického panství, jehož
portrét je na výstavě také zastou-
pen.
Přímý dopad Velké války na 
obyvatele Rýmařovska zachycu-
jí ročenky zdejší reálné školy,
obsahující seznamy studentů,
kteří po předčasné maturitě ru-
kovali do armády, a vzpomínky
na padlé absolventy školy.
Osobní rozměr světového kon-
fliktu odhaluje i vojenský pa-
mátník Otto Klimta z Velké
Štáhle nebo diplom Karlu
Rösnerovi z Lomnice za váleč-
nou službu u c. a k. 93. pěšího
pluku v Šumperku. Karel Rösner
byl v roce 1915 raněn, u armády
sloužil i po svém zotavení a v ro-
ce 1918, krátce po skončení vál-
ky, zemřel.
Tištěné dokumenty a snímky na
výstavě doplňují dochované
předměty, např. německá vojen-
ská přilba, nábojnice, polní lá-
hev, legionářská uniforma, ale
třeba i potravinové lístky nebo
porcelánové hmoždíře, které za
války nahrazovaly zrekvírované
kovové. K legionářům se vzta-
huje rovněž kolekce dobových
pohlednic z Ruska.
Konec první světové války
a vznik Československa repre-
zentují dokumenty v závěrečné

pasáži výstavy. Pocházejí ze
vzpomínkového souboru s foto-
grafiemi T. G. Masaryka a najde-
me mezi nimi například i snímek
ze slavnostního prohlášení nezá-

vislosti československého náro-
da před americkou vládou. 
Výstava o Velké válce bude
v Pranýři otevřena do 23. října. 

ZN

Výstava historických fotografií Zachycený čas v polském Opoli
V sobotu 27. září pracovníci rý-
mařovského muzea převezli
a nainstalovali výstavu historic-
kých fotografií z Rýmařovska
a opolského vojvodství Zachy-
cený čas v Muzeu Wsi Opolskiej
w Opoli. Výstava pod názvem
Zatrzymany czas zde byla slav-
nostně zahájena řediteli obou
partnerských muzeí v neděli,

kdy ve skanzenovém muzeu pro-
běhl každoroční dožínkový festi-
val s bohatým programem a ře-
meslným jarmarkem. Výstava
zde potrvá do 18. října. 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
se dlouhodobě zaměřuje na staré
tradice, zvyky a hodnoty, které

chce prostřednictvím svého pro-
gramu oživovat. V tomto duchu
ředitel opolského muzea Jaro-
sław Gałęza spolu s ředitelkou
rýmařovského muzea Růženou
Zapletalovou ve slavnostním
průvodu v kočáře s koňským
spřežením dovezli chléb k posvě-

cení do skanzenového kostela.
Výstava fotografií, která byla
v rýmařovském muzeu k vidění
v září, byla realizována v rámci
projektu „Muzeum – kulturní
křižovatka“, spolufinancované-
ho z fondů Euroregionu Praděd
a městem Rýmařov. 

Michal Vyhlídal,
Městské muzeum Rýmařov

Fota: archiv muzea
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Exponát měsíce
Říjen: Fotografie kostela Navštívení Panny Marie, zv. kaple V Lipkách (před 1883)
V září proběhla v rýmařovském
muzeu výstava historických foto-
grafií, proto jsme jako muzejní
exponát měsíce října vybrali ko-
lorovanou fotografii, jež byla po-
řízena někdy před rokem 1883
a vy ji můžete v pravých barvách
a velikosti vidět ve stálé expozici.

Fotografie zobrazuje asi nejzná-
mější a nejhonosnější historickou
památku Rýmařova, o které už
toho (nejen) v Rýmařovském ho-
rizontu bylo tolik napsáno. 
Nás by mělo na starém obrázku
mimo mladé vysázené stromky
lip, které jsou dnes již vzrostlými
stromy, a hrající si omladinu
v dobovém oblečení především
zaujmout, že fotografie zachycu-
je kostel s původní střechou s jed-
noduchou malou zvoničkou. Jde
o stav před úderem blesku v roce
1883, kdy původní barokní cibu-
lová zvonička s částí krovu sho-
řela. Snímek také ukazuje, že
střecha byla původně kryta smr-
kovým šindelem. 
Je nanejvýš zajímavé uvědomit si
rozdíl, jak tuto stavbu s jejím pů-
vodním vzhledem vnímali lidé
v 18. a 19. století a jak ji vnímá-
me my v současnosti. U rýmařov-

ské stavby oválného půdorysu to-
tiž v exteriéru jednoznačně domi-
novala barva hnědá a šedá, kdež-
to po přestavbě střechy kaple zís-
kala onu „typickou“, ikonickou
podobu, jak ji známe my, s na-
modrale zelenou měděnou stře-
chou s neogotickou špicí. Kostel
tak dostal bezesporu okázalejší
a reprezentativnější podobu, kte-
rou můžeme dodnes obdivovat. 

Za zmínku také stojí, že na staré
fotografii kaple můžeme vidět
původní střídmý dřevěný kříž,
který stával v pravé části před
vchodem do kaple a na jehož
místě se dnes tyčí kamenný kříž
s litinovým Ukřižovaným na ka-
menném soklu z konce 19. sto-
letí. 

Michal Vyhlídal, 
Městské muzeum Rýmařov

V týdnu od 22. do 26. září byla
v budově Základní školy Břidlič-
ná ke zhlédnutí výstava s názvem
Koňská skoropohádka – zážitky
z léta. Žáci a zájemci z řad veřej-
nosti se mohli prostřednictvím fo-

tografií a různých výrobků sezná-
mit se zážitky českých a polských
dětí, které společně trávily léto na
Jasance.
Výstava byla závěrečnou aktivi-
tou projektu Letní zážitková eko-

logie pro děti, který byl spolufi-
nancován z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj
„Překračujeme hranice“. Za pod-
poru projektu vděčíme také městu
Břidličná, kterému chceme tímto
poděkovat.
V rámci projektu jsme na Jasance
uspořádali dva pobyty, na kterých
se setkalo vždy pět českých a pět
polských dětí. Společně putovaly
do harmonické země Narnie
a cestou se učily dovednosti ze ži-
vota na statku, jako je pasení a do-
jení koz nebo sušení sena.
Poznávaly kamarády z cizí země,
jejich hry a písně, které společně
zpívaly u ohně v teepee. Nedíl-
nou součástí pobytu byla jízda na
koni, kterou si děti užívaly každý
den. Na koních se dokonce vypra-

vily i na celodenní výlet hluboký-
mi lesy Přírodního parku Sovi-
necko až na hrad Sovinec. Tato
výprava patřila k nejsilnějším zá-
žitkům z pobytu, ale dobrodruž-
ství si děti užily i při noční hře ne-
bo při jízdě ve stoje na neosedla-
ném koni v kroku.
Díky projektu si dobrodružné léto
mohly užít i děti ze sociálně zne-
výhodněného prostředí. Účastní-
ky z Polska byli klienti Okresního
sdružení pečovatelsko-výchov-
ných středisek v Pačkově.
Protože se nám všem letošní po-
byty moc líbily, chtěli bychom
v pořádání česko-polských akcí
pokračovat a už teď se těšíme, ja-
ké zážitky nás čekají příště.

Foto a text: Tereza Bělíková, 
Usedlost Jasanka, o. p. s.

Organizace a spolky
Koňská skoropohádka na Jasance
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Vyhlídková věž, nová dominanta
rekreačního areálu v Nové Vsi,
má za sebou první čtyři měsíce
provozu. Za tuto dobu vyšlapalo
po jejích schodech 15 tisíc ná-
vštěvníků. Během prázdnin nav-
štívili věž turisté z ČR, Sloven-
ska, Polska, Anglie, Němec-
ka, Francie, Holandska, Belgie
a USA. Nejstarším návštěvníkem,
který vyšlapal všech 160 schodů,
byl 88letý Slavomír Vacek z obce
Příkazy.
Děti v rámci akce „Malujeme na
věži“ nakreslily 62 obrázků vy-
hlídkové věže a jejich starší ko-
legové gymnazisté vybrali pět
nejlepších (viz www obecdolni-
moravice.cz).
V sobotu 28. června jsme na vě-
ži uspořádali Novoveský jar-
mark a 27. července Anenskou

pouť. Každá akce měla vysokou
návštěvnost a pozitivní ohlas.
Proto se zastupitelstvo obce roz-
hodlo, že je budeme opakovat
každý rok a zároveň naplánuje-
me nové.
V září navštívila vyhlídkovou
věž i Toulavá kamera a zdoku-
mentovala řadu zajímavostí jak
z okolí věže, tak z ostatních čás-
tí naší obce. Vše bude k vidění
v některém z říjnových pořadů,
vysílaných na ČT 1.
A co pro návštěvníky ještě v le-
tošním roce chystáme? Koncem
října bude otevřena nová expozi-
ce, která je seznámí s historií
těžby na Soukenné a v lokalitě
Franz-Franz. V sobotu 8. listopa-
du se uskuteční I. ročník běhu do
schodů a v prosinci připravuje-
me zajímavé programy v rámci

adventních nedělí. 24. prosince
od 11.00 do 14.00 bude věž pat-
řit dětem a půlnočním výstupem
na věž naše letošní aktivity 
ukončíme.

O všech akcích vás budeme pře-
dem informovat jak na stránkách
obce, tak prostřednictvím plaká-
tů a budeme se těšit na vaši ná-
vštěvu. Jana Vaculová

Z okolních obcí a měst
Vyhlídková věž v Nové Vsi

Tak se jmenovala letošní třetí ví-
kendová akce, kterou společně 
uspořádali členové Studentského
klubu Břidličná a Jezdeckého klu-
bu Jestřábí. Oba kluby se řadu let
věnují podpoře smysluplných ak-
tivit pro děti a mládež. Poslední
akce se mohla uskutečnit v tomto
rozsahu jen díky výrazné finanční
podpoře Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České
republiky, v rámci projektu
SMOK – Síť multikulturních 
otevřených klubů. 
Víkendovka se konala 26. až 
28. září a zúčastnilo se jí 31 dětí
většinou z Břidličné, ale i z Brun-
tálu, Šumperku, Fryštáku, Uničo-
va či Krnova. Všechny spojoval
zájem o společnou zábavu a navá-
zání nových kamarádských vzta-
hů, ale i poučení v oblasti empatie,
neboli vcítění. Základní lidská
schopnost vcítění se do potřeb dru-
hého, vzájemné důvěry a samo-

zřejmé pomoci druhému, je-li to
třeba, aniž bychom předem nata-
hovali ruku, co za to, se v poslední
době z našeho života vytrácí.
A tak se prostřednictvím her
i přednášek naši účastníci na
vlastní kůži seznamovali s úska-
lím pohybu na invalidním vozíč-
ku. S úžasem objevili, jakou sílu
v rukou musí člověk mít, aby byl
schopen přesunu či zdolání terén-
ních nerovností.
Naskytl se jim i zcela nový pohled
na užitečnost psích a kočičích ka-
marádů. Přispěla k tomu beseda
o canisterapii a felinoterapii
s členkou canisterapeutického
sdružení ze Šternberka a její dvě
feny bernského salašnického psa
i kocour. Měli možnost sami si
vyzkoušet, jak blahodárně působí
na psychiku i tělo fyzický kontakt
se zvířaty. 
Ke zdravé psychice napomáhá
i arteterapie, proto organizátoři

připravili kurz enkaustiky, v něm
si mohli účastníci vyzkoušet vy-
jádřit vnitřní pocity a popustit
uzdu fantazii pomocí barev a tva-
rů. 
Nosnou myšlenkou celého pobytu
bylo vzájemné porozumění i do-
rozumění. Zde přišla na řadu
i znaková řeč, jejíž základní gesta

se účastníci naučili. 
Pokud máte zájem dozvědět se
o občanském sdružení JK Jestřábí
více, stačí navštívit jejich stránky
www.jkjestrabi.cz, kde uvidíte
i fotografie z uskutečněných akcí
a nabídku dalších aktivit. 
Fota a text: Mgr. Květa Děrdová, 

vedoucí SK Břidličná

Spolu to dokážeme
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Z historie okolních obcí

Ukončilo krutý osud ptačích holátek pěstování brambor?
(Předběžné varování: útlocitněj-
ší osoby a dítky přejděte na jiné
čtivo, budete klidně spát!)
Dnešní čtenář a ještě více TV di-
váci jsou zaplavováni přímo in-
vazí nejrůznějších Prostřeno atd.
Tak jako se nemají kamenovat
proroci, vyvarujme se bližšího
komentáře předeslaného „ku-
chyňkaření“. Třeba je právě toto
téma, kterého je nám dnes potře-
ba. O přípravu jídel ani tak ne-
jde, vždy byli lidé mlsní a ti dru-
zí, v tom se svět nezměnil. Ani
v tom, že vždy byli ti, co měli do
žlabu vysoko, a druzí, kteří si
mohli dopřát, co hrdlo ráčilo,
a nic a nikdo jim v tom nemohl
zabránit. Právě o tom pojednává
dnešní příběh v kulisách kon-
krétního místa, doby a lidí.
Oproti zvyklostem začněme do-
brým koncem, byť tak začátek
nevypadá. Bylo pozdnější jaro
roku 1753, když se u stavení
lomnického sedláka Österrei-
chera objevil panský pojezdný
ze Sovince. Pojezdný byl panský 
úředník, a jak pojmenování na-
značuje, neměl v náplni práce
zrovna vysedávání v kanceláři,
nýbrž pohyb v terénu panství řá-
du německých rytířů. Přesněji,
prováděl v terénu dohled nad
hospodařením tzv. režijních 
usedlostí podřízených řádu.
Historikům se omlouvám, ale lze
tomu rozumět tak, že třeba lom-
nický sedlák měl různé dluhy
a nedoplatky pánům ze Sovince,
jeho statek namísto toho, aby
„šel na buben“ exekucí, mohl
„laskavostí nesmírnou“ hospo-
dařit dál, ale výnos šel pánům.
V Lomnici i okolí bylo takových

statků několik a souviselo to s je-
jich zadlužením kvůli neúspěš-
ným soudům s řádem němec-
kých rytířů. Obce dlužily kolem
40 000 zlatých, „jsa odřeny, 
ožebračeny způsobem neslýcha-
ným, mnohé dcery selské nedo-
čkaly se žádného věna, chudý lid
jedl otruby s lebedou a dítka va-
lem umírala“, jak psali němečtí
historici. Ale to jen pro objasně-
ní doby, v níž vznikala nádherná
barokní díla.
Vraťme se k pojezdnému. Ten
muž se jmenoval Hast nebo snad
Wast, podepisoval se strašným
klikyhákem. Přijel tedy do
Lomnice, rychtář Heinrich na je-
ho příkaz povolal větší sedláky
Kühnela, Breiera, Sandtlera,
Thiela a Flacha spolu s už zmí-
něným Österreicherem. Země-
dělci shromáždění u kapličky
poblíž rychty s napětím očeká-
vali nějakou novou pohromu, ale
v tom se pro tento okamžik mý-
lili. Pojezdný sundal s koně ob-
jemný pytel, rozvázal uzel a za-
čal sedlákům rozdávat „cosi“, te-
dy přesněji jakési kořeny či od-
denky, byly krabaté, nevzhledné
a pojezdný jim s lišáckým úsmě-
vem říkal „podzemní jablka“.
„Tak, tyto kořeny všichni zasadí-
te do hlíny, občas zalijete, občas
pohnojíte kravincem a já se na
podzim přijedu podívat na výsle-
dek!“
Rolníci si s nedůvěrou a špatně
tajenými úsměšky ony hlízy ro-
zebrali, zase nějaká panská kra-
tochvíle... Vesměs panské hlízy
po příchodu domů někam vyho-
dili a tím vše hodili za hlavu!
Ovšem s jedinou výjimkou, a tou

byl zmíněný „režijní“ hospodář.
Pánů se jednak bál a na rozdíl od
ostatních u něj hrozila častá ná-
vštěva surového a neuznalého
pojezdného. Tož se rozhodl
„panské kořeny“ pro klid zasázet
do pozemku, na němž plánoval
pěstování jedlé řepy. Ano, je to
ten na obrázku.
Pak běžely měsíce, pojezdný ob-
čas nakoukl, a když viděl, že
„panská jablka“ vyklíčila, dal už
sedlákovi pokoj. Tedy do podzi-
mu. Podzim je tady stejně jako
před léty 260 cobydup! První
pořádný vítr s deštěm zamete
stopy po letních pěšinách první-
mi žlutými listy. Je čas posled-
ních sklizní a v roce 1753 přijel
„sklízet“ pojezdný první, dá-li se
to tak nazvat, úrodu brambor.
Byl to debakl, rolníci klopili hla-
vy, soukali ze sebe nejapné vý-
mluvy. Nikdo nedokázal ukázat,
kde byly brambory z jara zasáze-
ny, natož nějaké dozrávající hlí-
zy. Pravda, s jednou výjimkou
a čtenář správně tuší, že tou byl
Österreicher z režijního statku
pod Špicberkem, jak se to jme-
novalo, než jej stavba železnice
zplanýrovala.
Co měl pojezdný s těmi „tupými
selskými hřbety“, pranic si nevá-
živšími panské dobroty a velko-
myslnosti, dělat? Řečeno vzděla-
ně, činil tak v intencích své do-
by: vzteklý a rozčilený je ztloukl
holí hlava nehlava a pak marš do
obecní šatlavy u č. 25! Měli tam
být tak dlouho, včetně rychtáře,
nežli plni strašlivých obav sní
hromádku brambor vykopaných
a bohatě se urodivších na poli
Österreicherově. Ono se totiž po
panství rozšířila fáma, že plody
„jablek zemních“ jsou jedovaté
a způsobují strašné křeče. Mohlo
to mít původ v tom, že lidé z ne-
znalosti pojídali zelené kuličky
po odkvětu.
Takže sedláci odsouzení v šatla-
vě k hladovění s výjimkou hro-
mádky brambor řešili přímo ži-
votní otázku: zda nejíst a nežít
nebo jíst a nežít po pozření hlíz.
Hlad to vyřešil – doufejme, že
jim je alespoň k jídlu uvařili.
A že podmínka pojezdného „bu-
dou zavřeni tak dlouho, než
brambory snědí“ byla splněna
z obou stran. (Stejně si myslím,
že si pojezdný nebral vůbec žád-
né servítky a ortel zněl „zavřít na
tak dlouho, než-li to sežerou!“.)

Příštím rokem byly brambory
zasázeny na políčkách všech
větších sedláků. Největší potěše-
ní z toho, jak se vyřešila bram-
borová patálie, měl vzorný sed-
lák. Vlastně ještě více spokoje-
nosti projevovali asi ptáci. Dům
s pozemky byl totiž zatížen po-
vinností vůči panstvu (jako vět-
šina), ale v tomto případě a ještě
jednom v Tylově to byla povin-
nost kuriózní. Každého jara mu-
sela dodat usedlost na Sovinec
ke stolu hejtmana Stelwaga „dva
tucty až půl kopy dle roku příz-
nivějšího či naopak, a to ptáků
holátek 1 až 3denních. Tyto
rychlým poslem přepraviti by 
újmy nižádné cestou neutrpěla.
V případě nesplnění jest jako po-
kuta stanoveno dodání na
Vánoce prasete vykrmeného tak,
že by mělo nejméně 4 couly 
(10 cm) sádla“.
Jak se na statku úkolu s holátky
detailně zhostili, se můžeme jen
domýšlet. V každém případě by-
la poblíž budovy malá alej vel-
kých stromů a ty zas ověnčeny
ptačími budkami. Ostatně jeden
strom tam stále ještě je a na něm
dokonce ty špačkům určené bud-
ky. Podobně tomu bylo i v Tylo-
vě. Hospodáři museli hnízdící
ptáky bedlivě sledovat, možná
i nějak přikrmovat. Jakmile se
holátka klubala z vajíček, tak
notně „přihořívalo“.
Od potoka byla povolána bába
léčitelka Michlová, muži vylezli
na stromy, a nedbajíce rozčílení
ptačích rodičů, plenili hnízda.
Mláďata ukládala bába do peřím
vystlané nůše a pak rychle směr
Sovinec a labužnický stůl. Ještě
před vržením na pánev s vrou-
cím tukem musela bába nůžkami
odstříhat ptáčatům zobáčky
a nožičky. Prý aby pokrm, tedy
narychlo usmažená holátka
s hromadou vajec, „nebyl hoř-
ký“!
Staří autoři tvrdí, že hradní pán
občas zvával k této výjimečné
tabuli též své hosty. Jak jim
chutnalo, těžko dnes posoudit,
faktem však je, že podobné po-
krmy lze sem tam zahlédnout
i ve starých kuchařských kni-
hách a dokonce se vyskytovaly
i v Anglii ještě začátkem minulé-
ho století. Tam se měla jíst do-
konce kuřata za živa usmažená –
prý pro neopakovatelně jemnou
chuť.

Pole u domu č. 107, kde vyrostly vůbec první a možná po 260 letech
i poslední brambory v Lomnici. Kolem domu připomínaného již v r.
1556 stávala alej ověnčená mnoha ptačími budkami s ptáčaty urče-
nými na panský stůl
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Kdy s tím skončili ve staré
Anglii, nevím, v Lomnici padla
tato povinnost vybírání holátek
od roku 1755 – asi v důsledku
poslušnosti hospodáře při sázení
brambor. Nebo snad páni na
Sovinci dostali jiné chutě?
Sedlák se ale zas tak moc nera-
doval. Nemusel sice šplhat po

stromech, ale v náhradu musel
ke zmíněnému sádelnatému pra-
seti dodávat k Vánocům dvě vy-
krmené husy tak, že na nich by-
lo možné nahmatat nejméně 
1 coul (25 mm) husího sádla.
Nejsou třeba holátka na talíř, zů-
staly jim tam od té doby alespoň
brambory, řekne si čtenář místa

neznalý. „Och, kdeže brambory
jsou!“ zvolá místní a má pravdu.
Bramborová pole na obrázku
a vůbec bramborová pole na stov-
kách hektarů v katastru prostě už
neexistují. Brambor nám na po-
lích v našich obcích už zkrátka
netřeba. Co se místo nich pěstu-
je? Ale přece NIC! Stejně tak, jak

se po nějakých osmi stech letech
přestalo pěstovat obilí...
Dávno zapomenutí jsou pojezd-
ní, sedláci, družstevníci i „stat-
káři“. Nad holými, trávou za-
rostlými poli vrána krákorá,
v poli neoraném nikdo neorá.
A bude ještě vůbec někdy?

Foto a text: Jaroslav Chytil

Pfiíjem Ïádostí o dotaci v rámci 
8. spoleãné v˘zvy Ministerstva Ïivot-
ního prostfiedí a Moravskoslezského
kraje na podporu v˘mûny kotlÛ 
18. záfií skonãil. Alokovaná ãástka 
60 milionÛ korun byla vyãerpána.
V‰echny dal‰í Ïádosti doruãené po
tomto datu proto budou (v souladu
s podmínkami dotaãního programu)
automaticky vyfiazeny.
„Společný program na podporu
výměny kotlů je velmi úspěšný,
což dokazuje vyčerpání alokova-
né částky, která pro tuto výzvu či-

nila 60 milionů korun, již sedm
týdnů po vyhlášení. Vynaložení fi-
nančních prostředků správným
směrem dokazuje opětovně nebý-
vale velký zájem občanů o ekolo-
gické topení,“ řekl náměstek hejt-
mana pro životní prostředí Daniel
Havlík s tím, že žádost o ekolo-
gický kotel podalo 1 100 zájem-
ců.
Občané, kteří o dotaci požádali,
dostanou nejpozději do pěti měsí-
ců od podání žádosti vyrozumění,
zda jim finance na nový kotel bu-

dou poskytnuty, či nikoliv.
Úspěšní žadatelé pak mají devět
měsíců na to, aby zlikvidovali
starý kotel, koupili a instalovali
nový (musí být registrován
v Seznamu výrobků a technologií
na Státním fondu životního pro-
středí) a předložili kompletní do-
klady ke kontrole. Finance obdrží
na svůj účet do třiceti dnů po pod-
pisu smlouvy o poskytnutí dotace
druhou stranou (tj. Moravsko-
slezským krajem, případně Stát-
ním fondem životního prostředí).

Osmá společná výzva minister-
stva životního prostředí a Morav-
skoslezského kraje pro podávání
žádostí o výměnu kotlů odstarto-
vala první pracovní den srpna
2014. Moravskoslezský kraj pro
tuto výzvu uvolnil ze svého roz-
počtu 30 milionů korun, stejnou
částku poskytlo Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR prostřednic-
tvím Státního fondu životního
prostředí. Bc. Petra Špornová, 

tisková mluvčí, 
odbor kancelář hejtmana kraje 

Moravskoslezský kraj informuje

O ekologické kotle byl velký zájem, dotace je vyčerpána

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 11
Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 11. část
Pro letošní soutěž jsme zvolili téma křížů, případně dalších drobných sakrálních staveb. Většinou je vnímáme jako běžnou součást naší kra-
jiny a málokdy se zamýšlíme nad jejich původem a příběhem. Zejména na našem území jsou kříže současnými obyvateli vesměs chápány ja-
ko danost, bez vazby na historické souvislosti a bez projevu úcty k životu a dílu lidí, kteří náš kraj před totální výměnou obyvatelstva po dru-
hé světové válce obývali. Musíme považovat za štěstí, že se alespoň některé z křížů zachovaly.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH č. 23/2014 v pátek 19. prosince. Kupóny mů-
žete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do uzávěrky 8. ledna
2015. Jména výherců budou uveřejněna v prvním lednovém vydání
Rýmařovského horizontu 16. ledna 2015. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH!
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Domácí násilí občanský zákoník do roku
2014 vůbec neřešil. Nový občanský zákoník
se jím už zabývá. Jde o první krok k ochraně
obětí domácího násilí, mezi které patří i ti
nejmenší. 
Dle studie proFem z roku 2012 v Česku za-
žilo či zažívá domácí násilí 40 % žen starších
18 let. Bohužel oběťmi jsou i děti, jež bývají
týrány od mužů i žen. V roce 2012 se řešilo
7 525 případů týrání, zanedbání či zneužití
dětí, osmadvacet z nich následky domácího
násilí nepřežilo. Týrány nejsou jen děti a že-
ny, ale i muži, zejména důchodci. Počet obě-
tí je ovšem daleko vyšší, než se uvádí, ne
vždy jsou případy hlášeny a je mnohdy ob-
tížné je dokázat.
V novém občanském zákoníku je zakotveno,
že pokud se stane společné bydlení kvůli fy-
zickému či duševnímu násilí nadále nesnesi-
telným, může soud vyloučit agresora z bytu
či mu omezit pobyt. Soud může vykázat ná-
silníka až na šest měsíců, a to i opakovaně.
Ochrana dopadá nejen na manžele, ale na

všechny členy společné domácnosti i na sou-
žití jiných osob, jako jsou např. registrovaní
partneři, příbuzní, děti. Dopustil-li se bývalý
manžel vůči druhému manželovi jednání,
které naplňuje znaky domácího násilí, nebu-
de mít právo na výživné. Dle zákona může
být násilník dokonce vyloučen z dědického
práva jako zákonný dědic po manželovi, kte-
rý byl jeho obětí. 
Týrané oběti nyní mají větší právo na sou-
kromí, zákon by měl napomoci, aby se bě-
hem vyšetřování ještě více netrápily. Během
výslechů tak například mají právo na důvěr-
níka a mohou si vybrat, jestli výslech povede
muž, nebo žena. V určitých případech mají
právo na bezplatnou odbornou pomoc.
Zákon také rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou
v případě trestného činu žádat o peněžitou
pomoc. 
Ovšem zákon dle právníků není dokonalý,
stále neupravuje vliv domácího násilí na ma-
jetkové vypořádání. Ženám, které se rozhod-
nou odejít od násilníka, může hrozit, že bu-

dou žít v bídě. V ČR zatím neexistuje zákon,
který by násilníkovi přikázal chodit na tera-
pii či k psychologovi. Nicméně co není, mů-
že být. 
Nový občanský zákoník chrání proti domácí-
mu násilí, ale kolik obětí o tom ve skuteč-
nosti ví? Psychologové varují, že dlouhodo-
bé domácí násilí jen tak nezmizí a ve většině
případů sílí. Čím dříve oběti situaci budou
řešit, tím lépe pro ně. Pokud jde o týrání ne-
bo zneužívání dětí, měl by se problém řešit
hned. 
Bohužel policisté mezi skutečnými případy
domácího násilí každoročně evidují stovky
případů, kdy si ženy obvinění z domácí tyra-
nie pouze vymýšlejí, aby muže záměrně po-
škodily. Většinou jsou obviněný a údajná 
oběť v rozvodovém řízení a čekají na roz-
hodnutí soudu o svěření dětí do péče. Cílem
matky je omezit styk otce s dítětem na mini-
mum. Můžeme tedy jenom doufat, že nový
zákon nebude ze strany lidí zneužíván.

Jiří Prášil, P- team

Občanský zákoník a jeho změny

Velké změny v rodinném právu – 5. díl
Domácí násilí

V lednu 2014 nastala s účinností nového občanského zákoníku a dalších zákonů významná změna v oblasti soukromého práva. Naše redak-
ce ve spolupráci s poradenskou společností P-team Rýmařov se sídlem v Jihlavě připravila seriál věnovaný novému občanskému zákoníku.

Užitečná informace

dTest: Co dělat, když jste koupili vůz se stočeným tachometrem?
Koupili jste ojet˘ vÛz s uji‰tûním, Ïe stav ujet˘ch ki-
lometrÛ na tachometru odpovídá realitû, a posléze
zjistili, Ïe to není pravda? Nevzdávejte to, s prodej-
cem je moÏné jednat a bránit svá práva. 
„Stáčení tachometrů je u nás nejrozšířeněj-
ším nešvarem při prodeji ojetých vozidel.
Zhruba 40 % nabízených ojetých automobi-
lů má nelegálně upravený stav tachometru,“
konstatuje Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu. Nejčastěji je tachometr sto-
čen o 100 až 120 tisíc kilometrů. Z analýzy
vzorku jednoho tisíce ojetých vozů nabíze-
ných na trhu vyplývá, že vozidla, jejichž stá-
ří odpovídá kilometrovému nájezdu vyšší-
mu než dvě stě tisíc, jsou stočena na hodno-

tu tachometru kolem 160 tisíc kilometrů.
Podle stávající legislativy není stáčení tacho-
metru trestným činem. Dlouholeté řešení nove-
ly zákona, která by mohla mimo jiné toto jed-
nání omezit, zatím nedospělo ke svému závěru.
Ovšem prodej auta s nepravdivou informací
o počtu najetých kilometrů už legální není a e-
xistuje několik možností obrany. „Ve smlou-
vách s autobazary bývá často uvedeno, že za
rozdíl mezi realitou a stavem tachometru pro-
dávající neodpovídá. Takové ustanovení
smlouvy však znamená pro kupujícího značnou
nerovnováhu v právech, a tudíž se k němu pod-
le občanského zákoníku nepřihlíží,“ vysvětluje
Lukáš Zelený.

Jako čerstvý majitel vozu se stočeným tacho-
metrem máte následující možnosti řešení situa-
ce. Pokud je rozdíl v počtu uvedených a sku-
tečně najetých kilometrů relativně malý, poža-
dujte po prodávajícím slevu z kupní ceny pro
nesplnění jakosti zboží při převzetí.
„Má-li však vozidlo najeto o několik desítek ti-
síc kilometrů více, než uvádí tachometr, máte
právo od smlouvy odstoupit. Jde totiž o poru-
šení smlouvy podstatným způsobem, protože
prodávající musel vědět, že kdybyste měli prav-
divé informace, daný automobil byste si nekou-
pili,“ říká Lukáš Zelený. V obou případech se
jedná o klasické reklamační řízení a prodávají-
cí o něm musí rozhodnout a o výsledku vás vy-
rozumět nejpozději do 30 kalendářních dnů. 
Vzhledem k tomu, že přetočení tachometru při
prodeji ojetého automobilu lze kvalifikovat ja-
ko trestný čin podvodu nebo poškozování spo-
třebitele, lze se obrátit také na Státní zastupitel-
ství nebo Policii ČR a podat trestní oznámení.
Ti, kteří si s právním postupem nevědí rady,
mohou využít vzorový dopis „Odstoupení od
kupní smlouvy pro přetočený tachometr“, kte-
rý je možné zdarma stáhnout na adrese:
www.dtest.cz/tachometr. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

Ilustr. foto
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Lidé uÏ vût‰inou znají své právo do 14 dnÛ odstou-
pit od nákupu zboÏí na pfiedvádûcí akci. Spoleãnost
Zepter International, s. r. o., v‰ak umí náv‰tûvníky
sv˘ch akcí pfiekvapit. Na odstoupení od smlouvy si
musí poãkat i tfii roky a po celou tuto dobu musí
pod hrozbou pokuty platit takzvané Zepter Splátky.
Obchodníci běžně spotřebitelům vedle oka-
mžité platby v hotovosti nabízejí financování
prezentovaného zboží formou spotřebitelské-
ho úvěru. Společnost Zepter International, 
s. r. o., svým potenciálním zákazníkům po-
skytuje ještě třetí variantu nazvanou Zepter
Splátky. Jak napovídá název, jde o rozložení
kupní ceny do několika splátek. „Hlavně se
ale hodně načekáte. Zboží totiž dostanete až
po zaplacení poslední splátky, což podle
smlouvy bývá až po dvou letech. Výjimkou
nejsou ani roky tři. Společnost se po doplace-
ní kupní ceny zavazuje dodat zboží do 30 dnů,
čekání se tak prodlužuje o další měsíc,“ říká
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. A dodává: „Dokonce tu neplatí ono
pravidlo, že kdo si počká, ten se dočká, neboť

si společnost vyhrazuje právo zrušit smlouvu
z důvodu ukončení výroby spláceného zboží.
Tři roky jsou přeci jen dlouhá doba.“
V případě Zepter Splátek tak vzniká zcela ab-
surdní situace. Spotřebitel je sice podle záko-
na oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě
14 dnů od převzetí zboží, nicméně tuto příle-
žitost dostane až po 25 až 37 měsících od 
uzavření smlouvy. Až doplatí poslední měsíč-
ní splátku, má společnost další měsíc na do-
dání zboží a teprve poté může zákazník
smlouvu zrušit a požadovat vrácení kupní ce-
ny. V podstatě to znamená, že zákon spotře-
bitelům dává právo na odstoupení, společnost
Zepter sice spotřebitele o jeho existenci
v souladu se zákonem poučí, avšak jeho rea-
lizaci odsune o několik let.
Ústavní soud ČR se již dříve opakovaně po-
stavil na stranu spotřebitelů, když nároky
společnosti Zepter nepřiznal pro rozpor s do-
brými mravy, principem důvěry a právní jis-
toty. Ústavnímu soudu nejvíce vadila právě
ujednání o smluvní pokutě a neúměrné oddá-

lení dodávky zboží vázané na úplné doplace-
ní kupní ceny. Obecné soudy poukázaly také
na nepřiměřenou výši smluvní pokuty.
Ve formulářových smlouvách společnosti
Zepter však tyto sporné podmínky najdeme
i dnes. Zatímco spotřebiteli hrozí za porušení
povinnosti zaplatit kupní cenu, a to za každou
opožděnou splátku, pokuta ve výši 25 % z ce-
ny zboží koupeného za desítky tisíc korun,
nesplní-li společnost povinnost dodat zboží
v dohodnuté době, žádná smluvní sankce ji
nečeká. „Takovéto nepřiměřené a nevyvážené
podmínky jsou zakázané a nemají ve spotře-
bitelských smlouvách místo. To platí i pro 
ujednání oddalující předání zboží. Kdo o tom
však neví, platí a čeká na dodání zboží,“ kon-
statuje Lukáš Zelený. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest
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Prodejci se vydávají za spotřebitelské organizace a nabízejí pomoc

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy a Slezska va-
ruje pfied dal‰ími podvody v‰echny spotfiebitele,
zejména ty, ktefií se jiÏ stali obûtí nekal˘ch praktik
na pfiedvádûcích akcích. Na ty se nyní zamûfiují
podvodníci a lákají je k novému setkání pod zámin-
kou, Ïe jim z dotací Evropské unie vrátí pfieplatky
za pfiedraÏené zboÏí.
SOS MaS, z. s., se přidává k informacím
České obchodní inspekce, navazuje na zprá-
vy, které již proběhly tiskem a televizí, a vel-
mi důrazně vyzývá spotřebitele, hlavně se-
niory, aby na podobné výzvy nereagovali

a nikam nechodili.
Dále připomíná, že spotřebitelské organizace
poškozené spotřebitele samy jako první aktiv-
ně nekontaktují. Naopak spotřebitelé mají
možnost navštívit některou z četných poraden
pro spotřebitele, např. některou poradnu
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z. s. Základní poradenství je ve spo-
třebitelské poradně vždy zdarma. Bližší infor-
mace o poradnách SOS MaS, z. s., jsou uve-
deny na stránkách http://www.sos-msk.cz/po-
radny/poradny-a-jejich-provoz/.
Potenciální oběti obchodník kontaktuje nej-
dřív po telefonu, přičemž se prezentuje jako
spotřebitelský ombudsman nebo organizace,
která seniorům pomůže vymoci jejich spotře-
bitelská práva. Obchodník si zve konkrétně 
osoby, o kterých ví, že už někdy nakupovaly
na předváděcích akcích předražené zboží,

a slibuje, že jim pomůže zaplacené peníze zís-
kat zpátky. Nabízí zaplacení karty např. v hod-
notě 25 tisíc korun, která má spotřebitele v bu-
doucnu opravňovat k získání zájezdu v dvoj-
násobné až trojnásobné hodnotě od konkrétní
společnosti. Cílem je, jako už tolikrát, seniora
pod záminkou nějaké pomoci či slevy přimět
k uzavření nevýhodné kupní smlouvy.
Pro většinu seniorů je těžké obrovskému psy-
chickému tlaku, kterému jsou ze strany prodá-
vajících vystaveni, odolat. Za jedinou účinnou
obranu považujeme na žádné podobné tele-
fonní nabídky nereagovat a rozhodně se akcí
nezúčastňovat! Pokud se přeci jen v takové si-
tuaci ocitnete, pokuste se být silní a nic nepo-
depisujte!

Marcela Reichelová, 
předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů

Moravy a Slezska, z. s.

dTest: Pozor na podvodný e-shop bombazbozi.eu
dTest varuje pfied dal‰ím podvodn˘m e-shopem, na
kter˘ spotfiebitelé v tûchto dnech upozornili. Víte,
co dûlat, kdyÏ vám e-shop nedodá objednané a pfie-
dem zaplacené zboÏí? A jaká jsou základní pravidla
bezpeãnosti pfii nakupování na internetu?
Služba VašeStížnosti.cz zaznamenala v po-
sledních dnech desítky stížností na e-shop
www.bombazbozi.eu. „Podle slov poškoze-
ných e-shop nedodává objednané a předem
zaplacené zboží. Se zákazníky nekomunikuje
a internetové stránky jsou již nedostupné.
Provozovatelem e-shopu je společnost LERAS
Trade, a. s.,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Objednali jste si i vy zboží, které vám nebylo
dodáno? Odstupte od smlouvy. Odstoupit od
smlouvy lze poté, co prodávající nesplní po-
vinnost dodat zboží ani v dodatečně stanove-
né přiměřené lhůtě. Odstoupením se smlouva

od počátku ruší a prodávajícímu vzniká po-
vinnost vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
prostředky.
Nedodání zaplaceného zboží není u uvedené-
ho e-shopu výjimkou. Škoda navíc mnohoná-
sobně přesahuje hranici takzvané škody niko-
li nepatrné, která činí 5000 korun. V takových
případech není proč váhat s podáním trestního
oznámení. Můžete jej podat na všech služeb-
nách Policie ČR nebo na státním zastupitel-
ství, a to písemně nebo ústně do protokolu.
V rámci trestního oznámení požádejte, aby
vás úřady informovaly, jak bylo s oznámením
naloženo. V této fázi je také vhodné vznést
požadavek na náhradu škody vůči pachateli.
Podobným nepříjemnostem však můžete pře-
dejít, budete-li dodržovat několik základních
pravidel bezpečnosti při nakupování na inter-
netu. „Před nákupem si ověřte historii e-sho-

pu, například zkušenosti ostatních zákazníků.
U neznámých e-shopů je lepší zvolit zaslání
zboží na dobírku, jelikož platba předem před-
stavuje vyšší riziko. Mějte se na pozoru zvlášť
v případě, kdy je jedinou možností úhrady
platba předem na účet nebo kartou. O e-sho-
pu mnoho prozradí i obchodní podmínky, kte-
ré by měly být čitelné a srozumitelné,“ vy-
světluje Lukáš Zelený. 
S ověřením informací týkajících se domény
a osoby, na níž je registrována, vám pomůže
služba „Ověření e-shopů“. Najdete ji na adre-
se www.dtest.cz/eshopy. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

dTest: Tři roky plaťte, pak můžete odstoupit od smlouvy
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Říjen v lese
Návštěvník přírody si nyní více
než kdy jindy v souvislosti s pří-
rodním koloběhem uvědomí po-
míjivost všeho živého na Zemi.
Stromy se postupně zbavují listí
a celkový dojem z lesního pro-
středí je útlum, tlení a příprava
přírody k zimnímu spánku. Pár
teplejších dní nás ještě čeká, ale
stále více budou převládat dny
deštivé a chladné. Organismy
s jednoletým a kratším životním
cyklem, ať už z rostlinné či živo-
čišné říše, se již odebraly ke spán-
ku věčnému a ty ostatní se na svůj
zimní spánek či přežití zimy

v bdělém stavu intenzivně chysta-
jí. Obyvatelé lesa mají nyní za 
úkol nabrat co nejvíce energie
v podobě tukových zásob, aby co
nejlépe přežili zimu, kdy je nedo-
statek potravy a období strádání
obecně (mráz, sníh, vítr). My-
slivci již nyní přikrmují zvěř, aby
jí pomohli se na zimu co nejlépe
připravit. 
Zároveň je toto období také do-
bou lovu, hlavní lovecká sezóna
začala. Myslivecké hospodaření
v lese reguluje zákon o myslivos-
ti spolu s vyhláškami a dalšími
předpisy. Není to tedy tak, že kdy-

koliv se může lovit cokoliv.
Každá zvěř má vyhláškou stano-
venou dobu lovu, mnohdy ještě
rozdělenou dle pohlaví a věku,
u drobné zvěře (bažant, zajíc) také
dle způsobu lovu (např. odchytem
či za pomoci dravců). Nyní tedy
lze v našich revírech jesenických
hor s patřičnou povolenkou lovit
zvěř jelení, daňčí, kamzičí, černou
(zejména selata a loňská selata),
jezevce, lišku, ze zvěře srnčí pak
pouze srnu a srnče. Z drobné zvě-
ře se zde na rybnících loví kachna
divoká. Také můžeme narazit na
zajíce, ale ten se v našich honit-
bách neloví, stejně jako bažant.
V dnešní době už není mnoho ob-
lastí na Zemi, do kterých nezasa-
huje lidská činnost. Na polích se
intenzivně pěstují plodiny, na
pastvinách se pase dobytek a v le-
sích se těží dřevo. Lesnictví je vý-
znamnou složkou národního hos-
podářství a jen na málo hektarech
přírodních rezervací si stromy
rostou „jen tak“. Dřevo je nena-
hraditelné ve stavebnictví a prů-
myslu, je na něj nahlíženo jako na
obnovitelný zdroj energie. 
Plodiny na polích a lesní porosty
je nutno chránit před škůdci. Těmi
je bohužel také volně žijící zvěř.
Velcí predátoři, jako je medvěd,
vlk či rys, jsou v naší přírodě
vzácnými hosty a jejich stavy
zdaleka nepostačují jako přiroze-

ný regulátor stavu ostatní zvěře.
Navíc pěstování plodin a stav
zvěře jsou spojené nádoby – na-
příklad čím více se pěstuje kuku-
řice, tím více se daří divokým pra-
satům a tím více je potřeba tlumit
jejich stavy. Lesníci v našich ho-
rách zase moc dobře vědí, co do-
kážou s lesním porostem udělat
zvýšené počty vysoké zvěře.
Jelení zvěř způsobuje škody na
dřevě zejména loupáním kůry od
kořenových náběhů mnohdy až
do výše dvou metrů a dále oku-
sem vrcholových částí mladých
dřevin, které již potom nikdy ne-
dorostou do požadované výšky
a kvality. K ochraně lesa neslouží
pouze lov, ale také chemická 
ochrana – možná jste si všimli
modře natřených stromečků v lese
– chrání je to před okusem vyso-
kou zvěří. Dále se budují přezi-
movací obůrky, ve kterých se vy-
soká zvěř na zimu uzavře, je zde
dostatečně krmena a tím se zabra-
ňuje škodám na lesních poros-
tech. Ty totiž mohou dosáhnout
statisícových hodnot. 
Letošní zimu vidí mnohé předpo-
vědi jako obzvlášť mrazivou, zda
se tyto předpovědi naplní, už brzy
zjistíme. Nezbývá než popřát les-
níkům i myslivcům hodně sil v je-
jich péči o les a zvěř. 

Ing. Zdeňka Marková

Zajímavosti z přírody

Skorcův soused konipas
V Rýmařovském horizontu 
č. 11/2014 jsem zmínil některé za-
jímavosti o skorci vodním. V mís-
tě svého výskytu nežije osamoce-
ně – stejné prostředí obývá i koni-
pas horský (Motacilla cinerea).
Přestože oba druhy žijí v těsné
blízkosti, a dokonce tak i hnízdí,
nijak si nekonkurují.
Oba se také do jisté míry dokáží
přizpůsobit lidské přítomnosti:
našel jsem hnízdo konipasa mezi
kameny těsně pod krajnicí lesní
silničky, jen deset metrů od skru-
ží, kde hnízdili skorci. I oni měli
v bytě zemětřesení způsobené
auty jedoucími pro dřevo. Ale
vyhnízdili. V jednom případě si
konipas horský postavil hnízdo
v dřevěné budce čekárny auto-
busu (Stará Ves – pila), a jednou
to bylo pouhé dva metry od skor-
ců! Oba druhy se tak v těsném
sousedství mohou trochu po-
škorpit, zvlášť při vymezování

teritorií, ale nakonec žijí v pří-
měří. Je to dáno tím, že každý
druh má nejen svůj způsob lovu,
ale zaměřuje se na rozdílnou ko-
řist. Skorec se pro potravu potá-
pí, což je jeho hlavní způsob lo-
vu, konipas ji chytá ve vzduchu,
dovedně ji vybírá z hladiny,
když ji unáší proud, nebo za
hmyzem zalétá i dál od vody, za-
tímco skorec se drží jen u vodní-
ho toku.
Tok konipasa horského je zajíma-
vá podívaná; je to vzdušný tanec,
který má jistou eleganci: oba
partneři provádějí krouživé lety
nad vybranými kameny v korytě
potoka, z nichž vzlétají a opět na
ně usedají. Samička však provádí
kruhy s velmi malým polomě-
rem. Je to vlastně jen vzlétnutí,
rychlé otočení či zakroužení
a vzápětí dosednutí. Sameček dě-
lá větší kruhy a ve větší výšce, ale
nevzdálí se z řečiště. Oba si též

místa vyměňují nebo střídají vy-
brané místo na břehu.
Jak skorce, tak konipasa horského
můžeme pozorovat nejen ve volné
přírodě, ale i u lidských sídel, kde

také vyhnízdí, pokud nejsou příliš
rušeni či znepokojováni. Oba jsou
dobrými sousedy. Buďme jimi také.

Miloš Zatloukal, 
KČT Rýmařov

Foto: terezabydzovska.webzdarma.cz

Foto: Vladimír Gahura
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Sport

Přebor nejmladších cyklistů ve Staré Vsi
Poslední zářijový pátek se ve
Staré Vsi sešli nejmenší cyklisté,
aby změřili síly s ostatními při
tradičním závodě Kritérium Stará
Ves kino.
Letos se na start i přes slabé mr-
holení přichystalo 37 závodníků.
V nejobsazenější kategorii dívek
z mateřských škol bylo přihláše-
no devět závodnic. Nejlépe se
vedlo Sáře Zábranské, na druhém
místě skončila Andrea Konštacká
a třetí Elen Valová. Mezi chlapci
jako první dojel Vojtěch Cho-

cholatý, který si v rámci tréninku
vyzkoušel závod i ve starší kate-
gorii a ani tam se mu nevedlo
špatně. Na druhém místě dorazil
do cíle Filip Krečmer a jako třetí
Ivan Holub. 
V kategorii prvních a druhých
tříd základních škol byla mezi
dívkami nejrychlejší Veronika
Rožňáková, druhá dojela Rozár-
ka Svobodová a třetí Růženka
Synáčková. Mezi chlapci vyhrál
Brian Škoda, druhý byl Matěj
Fryblík a třetí Marek Sázel. V ka-

tegorii třetích a čtvrtých tříd si di-
plom za první místo odnesla
Renáta Andrýsková, druhá byla
Tereza Krečmerová a třetí Klára
Slováková, mezi chlapci získal
první místo Tomáš Sedlář, druhé
František Sázel a třetí Jan Hanuš.
V poslední, speciální kategorii,
která byla vypsána až na místě
pro chlapce z pátých a šestých
tříd, dojel na prvním místě Voj-
těch Gerhard, druhý byl Kryštof
Fryblík a třetí Zdeněk Zavadil.
Doufáme, že se dětem závody lí-

bily a že se s nimi či jejich rodiči
uvidíme na další sportovní akci,
kterou jsou běžecké závody
Mikulášská desítka. I v nich bu-
dou připraveny kategorie pro nej-
menší závodníky.
Děkujeme partnerům a sponzo-
rům akce: Cykloklubu Stará Ves,
Středisku volného času Rýmařov,
obci Stará Ves, firmám Elektro-
montáže Jiří Šatka, Starp Jiří
Štanglica, Autodoprava Filip Ho-
ráček a Lesnictví Rostislav
Jurdič. Foto a text: Jakub Vala

Autokrosaři odjeli poslední závod sezóny
V sobotu 27. září se jel finálový závod seriá-
lu Auto Lašák Hyundai cup Rýmařov 2014.
Na startovní čáru se postavilo sedmnáct zá-
vodníků a závodnic. Tradičně se jely tři divi-
ze D1, D2 a D3 - ženy. Byl to opět vydařený
závod a diváci měli na co koukat. Je jen ško-
da, že nepřijelo více jezdců. Důvodem byly
rodinné nebo pracovní povinnosti.
Výsledky 6. závodu:
V divizi D1 měl k celkovému vítězství na-
kročeno František Zachara, a přestože v tom-
to závodě nestál na bedně, bodový zisk mu
stačil k celkovému prvenství. V této divizi
dominoval mladý uničovský jezdec Dominik
Křistek, který kráčí ve šlépějích svého otce,
výborného jezdce a kamaráda Jiřího.
Finálová jízda první divize měla opravdu vy-
nikající úroveň.

Divize D1:
1. Dominik Křistek (Uničov) – Škoda Felicia
2. Martin Harasím (Štěpánkovice) – Škoda
Felicia
3. Dušan Jenčke (Raškov) – Škoda Favorit
V divizi D2 měl bodovou jistotu vítězství
Stanislav Salek, ale musel ji ještě potvrdit na
trati při finálovém závodě. V motoristickém
sportu se počítají výsledky až po projetí cí-
lem. I základní rozjížďky přinesly mnoho di-
váckých lahůdek a finálová jízda divize D2
byla vyvrcholením sezóny. V polovině jízdy
se ve vedení vystřídalo pět jezdců, což svěd-
čí o kvalitě této divize. Finále vyhrál
Stanislav Salek. Jiří Rotter na stupních vítě-
zů nakonec nestál, ale trpělivá a promyšlená
jízda ho podržela na celkově druhém místě.
Stříbrná pozice je o to cennější, když uváží-
me, že tomuto jezdci je 61 let a „prohání“ da-
leko mladší jezdce.
Divize D2:
1. Stanislav Salek (Rýmařov) – VW Golf
2. Vlastimil Strašík (Rýmařov) – Peugeot 
3. Drahomír Zavadil (Červenka) – Ford
Fiesta
Divize D3 - ženy:
V této divizi se jely pouze tři závody a mini-
málně dva z nich se počítají do celkového
hodnocení poháru. Favorizovaná Nikola
Slováková si svým výkonem zajistila vítěz-
ství nejen v tomto závodě, ale i v rámci celé-
ho seriálu. Škoda že dámy nestartovaly ve

více závodech. Snad to bude v následujícím
roce lepší.
1. Nikola Slováková (Raškov) – Škoda
Favorit
2. Pavlína Hotová (Ostrava) – Opel 
3. Jana Sitařová (Rýmařov) – Peugeot
Celkové výsledky seriálu Auto Lašák
Hyundai cup Rýmařov 2014
Divize D1:
1. František Zachara - 357 bodů
2. Dominik Křistek - 325 bodů
3. Dušan Jenčke - 306 bodů
4. Martin Harasím - 256 bodů
5. Zdeněk Kračmář - 215 bodů
Divize D2
1. Stanislav Salek - 348 bodů
2. Jiří Rotter - 324 bodů
3. Pavel Skoumal - 234 bodů

Fota: Miroslav Škoda
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Dorostenci Jiskry porazili Vítkov
Ve čtvrtek 25. září zajížděla dorostenecká
Jiskra Rýmařov k dohrávce odloženého kola
na půdu TJ Vítkov. První gól padl ve 21. mi-
nutě do sítě domácích, když se odražený míč
dostal k volnému Vajdíkovi a ten se ranou
zpoza šestnáctky nemýlil. Ve 36. minutě se
prosadili opět hosté, když nahrávku Vajdíka
využil Tomeček a zvyšoval na 0:2 pro
Rýmařov. Ve 44. minutě byla nařízena penal-
ta po faulu našeho obránce ve vápně, ke kte-

ré se postavil domácí Harazin a proměnil ji.
Poločasový stav 1:2 pro Rýmařov. 
Ve druhé půli se domácí snažili o zvrat, ale
v 62. minutě to byla opět Jiskra, kdo se rado-
val z vedení, když se po nahrávce Tomečka
trefil Cabák. Konečný stav utkání 1:3 pro TJ
Jiskra Rýmařov. 
Oba týmy hrály kvalitní fotbal a diváci si
museli přijít na své. Vítkov umí potrápit a za-
bojovat, v tomto zápase to opět předvedl.

Naši kluci hráli zodpovědně, Vítkov se přes
naši obranu nemohl prosadit a my jsme si
směrem dopředu vytvářeli mnoho šancí.
Sestava: Kubját - Raušer (46‘ Seifert),
Cabák, Skrutek, Zifčák, Pavel Kopeček,
Lesák (75‘ Snášel), Vajdík, Kováč (55‘
Sacký), Tomeček (61‘ Urbánek), Dan
Kopeček (70‘ Janáč).

Tomáš Durna, trenér

Svěřenci Tomáše Durny vyhráli ve Vrbně
V sobotu 27. září se dorostenecká Jiskra
Rýmařov vypravila k mistrovskému utkání
na půdu TJ Sokol Vrbno pod Pradědem. Už
v první minutě okresního derby se Vrbno do-
stalo do vedení 1:0. Vedení domácím vydr-
želo do 28. minuty, kdy vyslal Skrutek pa-
sem Sackého a ten vyrovnal. Ještě v téže mi-
nutě zvyšoval na 1:2 pro Rýmařov Lesák po

nahrávce Pavla Kopečka. 
Ve druhé půli navýšil naše vedení opět ši-
kovný Sacký, kterému nahrával Lesák.
Domácím se v 80. minutě povedlo ještě sní-
žit a zdramatizovat závěr utkání. Do konce
ale již branka nepadla a Jiskra se mohla ra-
dovat z vyhraného derby 2:3. Na to, že nám
chyběli čtyři hráči ze základu, kluci zvládli

utkání s přehledem. Jedinou černou skvrnou
v utkání byl rozhodčí, který neodpískal čtyři
ukázkové penalty a ještě k tomu ani nevěděl,
jaký byl stav utkání, což je velké pochybení.
Sestava: Kubját - Raušer, Cabák, Skrutek,
Pavel Kopeček, Seifert (70‘ Snášel), Vajdík,
Lesák, Sacký, Urbánek, Tomeček. 

Tomáš Durna, trenér

Rýmařovský desetiboj – běh
Po záfiijové turistice pokraãoval 3. fiíj-
na nov˘ roãník R˘mafiovského deseti-
boje druhou disciplínou, a to bûhem na
600, 800 a 1000 m. Za pfiíjemného, ale
rychle se ochlazujícího odpoledne se
na atletickém stadionu u Z· R˘mafiov
se‰lo 47 závodníkÛ a závodnic a celá
fiada jejich pfiíznivcÛ. 
Jako první se na trati 600 m ut-
kali naši elitní veteráni kategorie
mužů C, bez kterých si už
Rýmařovský desetiboj snad ani
neumíme představit a kteří nám
ukazují, že výkonnost není jen 
otázkou věku. Nejrychlejším
z nich se suverénně stal Josef
Svedoník, následovaný Ivo Vol-
kem a třetím v pořadí Jarosla-
vem Hofmanem. 
Pokračovalo se během na 600 m
žen C, při kterém si pro vítězství
dospurtovala Alena Jurášová,

těsně stíhaná Boženou Dokláda-
lovou a Pavlou Kolářovou. 
V kategorii žen B si na osmiset-
metrové trati skvěle vedla An-
drea Továrková, po ní cílem pro-
běhly Ivana Popíková a Eva Gre-
narová. 
Závod na 1000 m mužů B ovládl
výborným výkonem Vladimír
Pán, stupně vítězů doplnili Aleš
Bodlák s Jiřím Štanglicou. 
Mezi ženami A na trati 1000 m
nejrychleji dokroužila po oválu
Eva Holubová, za ní Jana
Sekáčová a Marcela Žáková. 
V nejpočetněji obsazené katego-
rii mužů A nenašel přemožitele
a sotva se přitom zadýchal To-
máš Gromus, o němž je známo,
že se na dlouhých tratích cítí ja-
ko ryba ve vodě. Nedlouho po
něm dorazili do cíle neméně vě-

hlasní vytrvalci Ivo Soviš a Pa-
vel Holub. 
Závod dokončili všichni účastní-
ci, obešel se bez zranění a do-
provázelo jej vzájemné halasné
povzbuzování. Poděkování patří
všem organizátorům a hlavnímu
rozhodčímu Miloši Sloukovi,

který bděl nad hladkým průbě-
hem soutěže. Akce byla ukonče-
na pozvánkou na třetí disciplínu
a rozchodem do rehydratačních
zařízení. Střelba ze vzduchovky
se koná 8. listopadu v tělocvičně
ZŠ Jelínkova. Těšíme se na bo-
hatou účast. Karel Toman

4. Drahomír Zavadil - 172 bodů 
5. Vlastimil Strašík - 144 bodů
V divizích D1 a D2 bude oceněno prvních
pět jezdců, což je unikát, který se jen tak ne-
vidí, a tradice rýmařovského autohobbycros-
su.
Divize D3 – ženy:
1. Nikola Slováková - 43 bodů

2. Hana Skoumalová - 35 bodů
3. Pavlína Vlásková - 23 bodů 
4. Jana Sitařová - 21 bodů
I v této divizi obdrží všechny čtyři závodni-
ce poháry. Závodní sezóna ovšem ještě ne-
končí. Na sobotu 25. října, pokud nám to po-
časí dovolí, plánujeme volný závod, takzva-
nou hodinovku. 1. listopadu v 19.30 proběh-

ne slavnostní vyhlášení výsledků Auto Lašák
Hyundai cupu 2014 v rýmařovské restauraci
Na Statku.
Děkujeme všem věrným divákům za přízeň
a za účast na závodech. Pro novou závodní
sezónu 2015 budeme otevírat novou divizi
D4 – N 1 400 ccm, tj. divizi pro vozy se sé-
riovými motory. Jan Dohnal

Fota: tatkasm.rajce.idnes.cz
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Soukromá řádková inzerce
Prodám stavební pozemek (639/3) v Janovicích, části Janušov,
o rozloze 600 m2. Inženýrské sítě v dosahu. Tel.: 606 135 457.
Prodám družstevní byt  3+1 ve 3. NP o rozloze 73,92 m2 ( balkon,
sklep) na Větrné ulici. Panelový dům je po revitalizaci (fasáda, nová
okna, vchody). Byt je po rekonstrukci. Cena dohodou. Více informa-
cí na tel. čísle 775 114 521.
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JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 24. 10. 2014
Uzávěrka pro vydání je 

ve čtvrtek 16. 10. 2014  do 12 hodin

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

19/2014
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