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Komunální volby 2014: Známe jména 
ãlenÛ nového zastupitelstva

Svatohubertská m‰e v Malé Morávce 
navázala na loÀské zahájení tradice

Kouzelná bufiinka podûkovala 
sponzorÛm koncertem

Nejkrásnûj‰í dívka v soutûÏi Miss 
Face 2014 je z R˘mafiova

Vytrvalostní bûÏci Z· R˘mafiov získali titul
krajského vicemistra

ročník XVI.
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Bude v Rýmařově knihovna bez bariér?
Letošní osmnáctý ročník Týdne
knihoven probíhal v Rýmařově
hned na dvou místech. Jedním
z cílů celostátní knihovnické ak-
ce byla letos podpora muzejních
knihoven. Asociace muzeí a ga-
lerií vyhlásila při této příležitosti
jako společné téma pro muzejní
knihovny sté výročí vypuknutí
první světové války – výstavu
s touto tematikou mohou ná-
vštěvníci rýmařovského muzea
vidět v Galerii Pranýř (více v RH
18/2014).
Rýmařovská knihovna se do le-
tošního Týdne knihoven zapojila
řadou akcí – výstavou, besedou
či workshopem, nabídla každo-
roční čtenářskou amnestii a mož-
nost registrace nových čtenářů
zdarma. „Tuto příležitost využilo
191 čtenářů,“ uvedla knihovnice
Michaela Jiroušková.
Hlavním tématem prvního dne
Týdne knihoven byla bezbarié-
rovost. Přihlásit se do městské
knihovny se mohli v pondělí 
6. října zájemci nejen zdarma,
ale i bez nutnosti vyšlapat scho-
diště do půjčovny. Knihovna jim
nabídla příležitost prohlédnout si
nebo vypůjčit knížky, případně
si posedět s časopisem a malým
občerstvením přímo na ulici
před knihovnou. Stánek s nabíd-
kou čtiva umístěný na chodní-
ku měl upozornit na fakt, že
v Rýmařově nemá knihovna
bezbariérový přístup a pro vo-
zíčkáře, seniory i maminky s ko-
čárky je vstup do půjčovny kom-
plikovaný, ne-li úplně nemožný.
Vedení knihovny proto usiluje
o vytvoření bezbariérové kni-
hovny.
„Proč bezbariérová knihovna?
Protože ji lidé chtějí,“ vysvětlu-
je ředitelka Lenka Žmolíková.
„Poprvé si lidé v Rýmařově

mohli půjčit či vrátit knihu, zare-
gistrovat se do knihovny, aniž by
museli překonávat bariéry,“ do-
dává. 
Knihovna současně uspořádala
průzkum spokojenosti čtenářů
a zjistila, že právě bezbariéro-
vost je jedním z nejčastějších po-
žadavků. Do průzkumu se zapo-
jilo téměř osmdesát respondentů.
„Vzhledem k mému zdravotnímu
stavu jsou pro mě velkým problé-
mem schody, které vedou do kni-
hovny. Věřím, že nejsem jediná,
kdo má pohybové problémy,
a proto si myslím, že je potřebný
bezbariérový přístup. Není snad
třeba něco takového v rámci EU
dokonce povinné?“ uvedla jedna
z dotázaných a další dodává:
„Velmi mě mrzí, že není bezbari-
érový přístup pro matky s kočár-
ky. V období do prvního roku dí-
těte pro mě bylo obtížné pravi-
delně navštěvovat místní kniho-
vnu.“

Náplní Týdne knihoven bývají
setkání se spisovateli. V úterý 
7. října proto knihovna pozvala
zejména příznivce literatury fak-
tu na besedu s Milanem Zachou
Kučerou, autorem knihy Nej-

větší tajemství Třetí říše, která
získala regionální cenu Egona
Ervina Kische za rok 2013.
Spisovatel, který v sobě spojuje
amatérského historika, praktic-
kého badatele a záhadologa, se
před lety z vlastního zájmu pus-
til do výzkumu nacistických sta-

veb na území polských Sovích
hor, v oblasti vzdálené pouhých
šest kilometrů od Broumova. Na
základě studia archivních mate-
riálů a terénních průzkumů se
pokusil odhalit nevyjasněné 

okolnosti vzniku zdejší podzem-
ní továrny, při jejíž výstavbě od
roku 1942 do konce druhé světo-
vé války zemřelo téměř 50 tisíc
vězňů. Kučera se snaží odpově-
dět na to, co nacisté v obrov-
ském podzemním komplexu
Riese vlastně vyráběli, k čemu
sloužily další podivné stavby
v okolí (např. proslulá mucho-
lapka), co ukrývá podzemí zám-
ku Książ nebo k čemu nacis-
té využívali mauzoleum ve
Wałbrzychu.
Ve středu 8. října se vestibul kni-
hovny proměnil v malý bleší trh.
Své rukodělné výrobky, šperky,
ale i staré hračky, oděvy, knihy
a další předměty „z půdy“ nabí-
zeli v Galerii U Stromu poznání
dospělí i děti.
Poslední akcí Týdne knihoven
byl čtvrteční výtvarný workshop
studentů gymnázia. Pod vede-
ním učitelky Kamily Hýžové
a knihovnice Petry Klimentové
studenti stavěli křeslo z vyřaze-
ných knížek. Zajímavý a funkční
artefakt pro literární nadšence
zve k posezení ve vestibulu kni-
hovny. ZN

Studenti ve výtvarné dílně postavili křeslo z knížek Milan Zacha Kučera na besedě o knize Největší tajemství Třetí říše

Na bleším trhu prodávaly své rukodělné výrobky i děti

Vypůjčit knihu si mohli čtenáři v bezbariérové půjčovně přímo na ulici
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Pár slov... o volební účasti
Dlouho jsem tentokrát přemýš-
lel, zda odlehčím svými pár slo-
vy Rýmařovský horizont od vo-
lebního vypětí nebo se ještě
k volbám vrátím. Převládla
u mne však myšlenka, která ne-
přikládá polénka do rozdělaného
volebního ohně, přesto u něj zů-
stanu sedět a chviličku se ohřeji.
Bude to myšlenka spíše o realitě
čísel, statistik, které rád pročí-
tám a které občas komentuji na
sociálních sítích. Komunální
volby do obecního zastupitelstva
a jejich výsledky ponechám bez
komentáře, myslím, že je to tak
správné i vzhledem k tomu, že
jsem byl přímým účastníkem vo-
lebního klání. Ustanovující za-
stupitelstvo proběhne 6. listopa-
du a tam teprve bude zvolen sta-
rosta, místostarosta a rada města,
předsedové komisí a výborů. 
V samotném Rýmařově může
přijít k volebním urnám 7 112
voličů, jsou to občané, kteří zde
mají zapsáno trvalé bydliště
a nejpozději v den voleb dosáhli
věku 18 let. K volbám v Rýma-
řově však přišlo 10. a 11. října
pouze 2 711 angažovaných ob-
čanů, což je tradičně poměrně
málo – 38,12 %. Připomenu jen,
že v roce 2010 to bylo 3 014 vo-
ličů, tedy o 303 více. 
Trend nízké volební účasti pokra-
čuje u všech typů voleb, parla-
mentních, krajských atd. Dalo by
se předpokládat, že v komunál-
ních volbách bude při znalosti 
účastníků z kandidátek volební 
účast poměrně vysoká, bohužel
tomu tak není. Lidé dávají naje-
vo, že je politika ani na místní 
úrovni nezajímá. Velmi často si po-

kládám otázku, proč tomu tak je. 
Ač spjati s hezkou přírodou, pře-
sto na periferii, kde převažuje
hledisko existenční nad aspek-
tem občanské angažovanosti.
Stačí se podívat na statistiky úřa-
du práce, projít se v ulicích a po-
debatovat. Jen z mého komuni-
kačního vzorku je to méně než
polovina občanů, kteří chtějí vo-
lit. Výsledky voleb od nejnižších
úrovní až po parlamentní ani
zdaleka neodpovídají náladám
ve společnosti. Veřejné mínění
se nerovná výsledkům voleb,
protože k volbám občané necho-
dí. Vzorek voličů v komunálních
volbách je dle mého názoru
z velké části vzorkem občanů
angažovaných v místním kultur-
ním, společenském a sportovním
dění, tím se nechci dotknout vo-
liče, který to takto nevnímá, ne-
vypovídá však o skutečné náladě
občanů v našem městě. Dovolím
si jedno přirovnání ze školního
prostředí: „Ve třídě totiž chybí
na rodičovských schůzkách sko-
ro dvě třetiny rodičů dětí, kteří
by mohli kritizovat učitele za
špatné známky svých dětí.“
Jen velmi těžko se dá s touto si-
tuací něco dělat, osvěta musí za-
čít v hodinách občanské nauky
a společenských věd na základ-
ních a středních školách a trpěli-
vě pracovat s tématy občanská
angažovanost, občanská odpo-
vědnost a politická socializace.
Samozřejmě že dobrá politická
kultura od nejnižších pater poli-
tiky až po patra nejvyšší by mě-
la být tím nejlepším příkladem
pro dnešní mládež, ale také pro
budoucí volby a voliče. Boci
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Aktuálně z města
Lípa Komenského je napadena dřevomorem

Tato lípa je nejstarším stromem
v Rýmařově. Údajně byla vysa-
zena krejčovským mistrem
Janem Bergrem v roce narození
Jana Ámose Komenského v roce
1492, podle této pověsti má lípa
také svůj název. 
První zaznamenané měření roz-
měrů stromu je z roku 1947, teh-
dy měla tato lípa velkolistá (Tilia
platyphyllos ssp. cordifolia) ob-
vod kmene 500 cm, výšku 
27 m a šířku koruny 14 m. Stav
stromu byl dobrý s mírným pro-
sycháním větví. 
K právoplatnému vyhlášení lípy
památným stromem došlo v roce
1997. Při revizích v letech 1998
a 2002 bylo zjištěno zvýšené pro-
sychání koruny a snižování vitali-
ty. V roce 2009 byly mezi koře-
novými náběhy po celém obvodu
báze kmene i výše zjištěny plod-
nice spálenky skořepaté (Ustulina
deusta), jinak též známé jako dře-
vomor kořenový, která způsobuje
intenzivní bílou hnilobu s násled-
nými vývraty. Z tohoto důvodu
bylo v roce 2010 provedeno sní-
žení koruny s odstraněním suché-
ho vrcholu a provedena dezin-
fekční a hnojivá zálivka kyseli-
nou boritou.
Množství plodnic se snížilo, ale
dřevo je již natolik narušené, že
se dá odlupovat rukou i na koře-

nových nábězích. Koruna je vel-
mi řídká a mezernatá, listy jsou
nepřirozeně drobné a nažloutlé.
Olistění je chomáčkovitě soustře-
děno na koncích krátkých větvi-
ček vyrůstajících z kosterních
větví. Současné rozměry lípy
jsou: obvod kmene 557 cm, výš-
ka stromu 13 m, šířka koruny 
17 m. Strom přirůstá velice po-
malu a koruna postupně chřadne,
proto je opakovaně ořezávána
a výška stromu se snižuje.
Poslední ořezy byly provedeny
v letošním roce, šlo o odstranění
dalších čtyř zcela suchých větví.
Jde o skutečně výjimečný strom,
proto jsme jeho stav opakovaně
nechávali posuzovat Agenturou
pro ochranu přírody a krajiny,
státní odbornou organizací, která
je oprávněna provádět soudně
znalecké posudky.
Vzhledem k výše uvedenému
a stanovišti stromu (bezprostřed-
ně u komunikace, budov a parku)
musíme řešit jeho provozní bez-
pečnost. Lípa je z tohoto hlediska
bohužel v havarijním stavu. Takto
masivní napadení spálenkou sko-
řepatou fatálně narušuje zejména
kořeny, kterými je strom ukotven
v terénu. Jsou známy četné přípa-
dy, kdy se strom vyvrátí za zcela
bezvětrného dne, se všemi důsled-
ky z toho vyplývajícími.

Kvůli fatálně narušené stabilitě,
výrazně zhoršené vitalitě i estetic-
ké funkci stromu v blízkosti silni-
ce, pneuservisu, střediska volného
času, jeho dopadové vzdálenosti
a intenzivnímu pěšímu provozu,
zejména dětí docházejících do
SVČ, je navrženo seřezání na tor-
zo. Strom bude proto redukován
tak, že bude zachován kmen
s krátkými pahýly zejména mlad-
ších větví, které by snad, vzhle-
dem k vysoké schopnosti regene-
race lip, mohly ještě obrůst.
Pokud by hniloba báze dále po-
kračovala a ponechaná kostra ko-
runy by neobrazila, bylo by nutné
přistoupit k dalšímu snížení torza. 
Po redukci stromu na torzo se sil-
ně redukovanou korunou se ne-
bezpečí vývratu podstatně sníží.

Je však nutné počítat se skuteč-
ností, že ponechání torza bude zá-
ležitostí krátkodobou (5 – 10 let),
jeho trvanlivost bude záležet na
celkovém stavu dřeva kmene
a rychlosti postupu hniloby. 
Radikální zásah do takto vý-
znamného stromu je závažné roz-
hodnutí. Věřte, že učinit ho není
vůbec snadné. Stav stromu však
pravidelně sledujeme, a to s od-
bornou pomocí Agentury pro 
ochranu přírody a krajiny. Zvo-
lené řešení je bohužel nutné.
Radostnější zprávou je, že k vy-
hlášení památnými stromy při-
pravujeme další tři rýmařovské
lípy. Fota a text:

s využitím odborného posudku 
AOPK Ostrava

František Čermák

Domácnosti dostanou zdarma tašky na tříděný odpad
V rámci podpory separace odpadÛ obãany
R˘mafiova zajistily Mûstské sluÏby R˘mafiov,
spol. s r. o., sady ta‰ek na papír, sklo a plast.
Tyto ta‰ky si mohou r˘mafiov‰tí obãané vyzved-
nout od 15. fiíjna v pokladnû Mûstsk˘ch sluÏeb
R˘mafiov na Palackého ulici 11.
Tašky budou vydávány do vyčerpání zásob
občanům města Rýmařova a místních částí
Jamartice, Janovice, Harrachov, Ondřejov
a Stránské po předložení občanského průka-
zu (jedna sada je určena pro jednu domác-

nost). Městské služby Rýmařov využily na-
bídky firmy EKOKOM, a. s., která uhradila
2/3 ceny těchto setů.
Tašky se vydávají zdarma v pracovních
dnech:
Pondělí 7.00-10.30 12.00-15.00
Úterý 7.00-10.30 12.00-14.00
Středa 7.00-10.30 12.00-15.00
Čtvrtek 7.00-10.30 12.00-14.30
Pátek 7.00-10.30 12.00-14.00

Městské služby Rýmařov
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Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují

termíny mobilního svozu nebezpečného a objemného odpadu 

pro místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské
8. listopadu od 8.00

pro město Rýmařov
I. etapa – 15. listopadu od 8.00
II. etapa – 22. listopadu od 8.00

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

Nebezpečným odpadem se rozumí staré lé-
ky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel,
barev, lepidel a rozpouštědel, motorové ole-
je, absorbční činidla a jiné filtrační materiá-
ly, olejové filtry, zářivky, teploměry a jiné
předměty s obsahem rtuti, chladící zařízení
obsahující freony, fotochemikálie. Občané,
kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů,
je předají osobně pracovníkům Městských
služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mobilní svoz
provádějí. Tekuté nebezpečné odpady ne-
budou odebírány, tyto lze uložit pouze v re-
cyklačním dvoře anebo v odpadovém centru.
Objemným odpadem se rozumí komunální
odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit
do sběrných nádob na zbytkový komunální
odpad – vysloužilý nábytek a jeho části, sta-
ré koberce, linolea, televize, pračky, kamna,
bojlery, pneumatiky apod. 
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejne-
rových hnízd nebo na recyklačním dvoře

a v odpadovém centru, směsný komunální
odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu
určených.
Zároveň upozorňujeme, že součástí separač-
ního systému města Rýmařova je recyklační
dvůr na Palackého ulici, otevřen po-pá
9.00–16.30, so 8.00–13.00, a odpadové cent-
rum na ulici 8. května, otevřeno po-pá
6.00–16.30, so: 8.00–13.00.

Ve svozových dnech bude otevřen recyk-
lační dvůr a odpadové centrum od 8.00 do
13.00!

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

Nejkrásnější dívka soutěže Miss Face 2014 je z Rýmařova
Mûsto R˘mafiov se mÛÏe chlubit ví-
tûzkou prestiÏní soutûÏe krásy Miss
Face.
Soutěž krásy Miss Face byla za-
ložena v roce 2010 se záměrem
uspořádat v České republice
soutěž pro dívky ve věku od 17
do 25 let, ve které nerozhodují
jen výška a míry, ale především
půvab a sympatie. Zakladatelkou
Miss Face je Taťána Makarenko.
Od momentu založení je nezbyt-
nou součástí soutěže charitativní
aspekt, který byl vetknut i do
sloganu „Krásné tváře pomáha-

jí“. V každém ročníku je vybrána
konkrétní charitativní organiza-
ce či osoba, které putuje výtěžek
z finálového večera. Od roku
2013 je podporována Česká neo-
natologická společnost. 
Do pražského semifinále soutěže
postoupilo třicet dívek, které by-
ly vybrány z jednotlivých castin-
gů. Mezi nimi byla i třiadvaceti-
letá rýmařovská studentka čtvr-
tého ročníku Pedagogické fakul-
ty Ostravské univerzity, oboru
výtvarná výchova a výchova ke
zdraví, Nela Prášilová, která

zaujala porotu na castingu
v Olomouci. V porotě mimo jiné
zasedla i známá moderátorka
Lucie Borhyová. 
„Účast v takových soutěžích je
pro mě koníčkem, snažím se zís-
kávat stále lepší umístění a mým
přáním je probojovat se až do
soutěže Miss České republiky,
což je pro mě pomyslný vrchol.
Chtěla bych štěstí v této soutěži
zkusit letos. Mám poslední šanci,
protože věková hranice byla po-
sunuta na čtyřiadvacet let.
Důvodem posunutí věkové hra-
nice jsou světové soutěže krásy,
například Miss World,“ sdělila
sympatická studentka Nela
Prášilová. Připomeňme si někte-
ré z jejích úspěchů: dostala se do
finále soutěže Miss Junior 2008,
kde získala titul Miss sympatie,
dále se probojovala mezi dva-
náct finalistek Miss Reneta 2009
a v roce 2013 byla mezi třemi
nejlepšími z ostravského castin-
gu a postoupila do semifinále
České Miss 2013. Do finálové
desítky se však nedostala.
V pražské Harfě byla Nela poro-
tou vybrána z třiceti semifinálo-

vých adeptek do finálového ga-
lavečera pátého ročníku Miss
Face 2014, který se konal 4. říj-
na v Clarion Congress Hotelu

Fota: archiv N. Prášilové
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Prague. Na finalistky čekalo ně-
kolik disciplín. „Finále bylo za-
hájeno úvodním tancem, pak
jsme se každá představila, násle-
dovala promenáda v plavkách
a dále módní přehlídka v šatech
módního návrháře Dolce. Na
programu byl dále rozhovor
s moderátorem. Vylosovala jsem
si otázku, co bych chtěla změnit,
kdybych byla prezidentkou USA.
Snažila jsem se zavtipkovat
a řekla, že bych usilovala o svě-
tový mír, to bylo první, co mě v tu

chvíli napadlo,“ řekla se smí-
chem Nela. 
Přípravu na soutěž nepodcenila.
Upravila stravu a pravidelně
navštěvovala fitness. Organizá-
toři Miss Face pořádali pro fina-
listky před samým finále mnoho
aktivit, například fitness s trené-
rem Romanem Gomolou, in-line
bruslení, volejbal s hokejisty HC
Sparta, dále se zúčastnily hoke-
jového zápasu HC Sparta vs.
Olomouc, který byl věnován
Miss Face, a další. Velkou oporu

má Nela Prášilová ve svých rodi-
čích, kteří ji v jejím snažení ma-
ximálně podporují.
A jak dopadlo finále? Vítězkou
pátého ročníku Miss Face 2014
se stala půvabná blondýnka Nela
Prášilová, 1. vicemiss Claudie
Bezpalcová, 2. vicemiss Veroni-
ka Dejová a Miss Face Internet
Monika Vrágová. 
„Vítězství jsem nečekala, tipova-
la jsem jiné favoritky, ale jsem
samozřejmě šťastná. Už jsem by-
la v pěti soutěžích miss, ale tah-

le byla ta nejprestižnější a popr-
vé jsem si také odnesla cenu nej-
vyšší,“ řekla bezprostředně po
vyhlášení výsledků soutěže
Nela. Jako cenu získala mimo ji-
né roční pronájem vozu Peugeot
308 SW s vlastním portrétem
a podpisem na kapotě. Zatím prý
netuší, jestli se v budoucnosti
bude věnovat učitelské dráze, 
anebo dá přednost kariéře v mo-
delingu. „To je zatím ve hvěz-
dách,“ krčí rameny kráska. 

JiKo

Zdravotnictví

Oddělení sociální hospitalizace Podhorské nemocnice v Rýmařově slaví 7 let

Ve stfiedu 15. fiíjna tomu bylo pfiesnû sedm let, co
na oddûlení sociální hospitalizace Podhorské ne-
mocnice v R˘mafiovû, která je ãlenem skupiny
Agel, pfii‰el první klient. Za tu dobu se zde vystfií-
dala témûfi stovka uÏivatelÛ a zájemcÛ stále pfii-
b˘vá. Oddûlení sociální hospitalizace je totiÏ sv˘m
zpÛsobem fungování jedineãné a v˘raznû odli‰né
od nepfiíli‰ populárních léãeben dlouhodobû ne-
mocn˘ch.
„Sociální hospitalizace je můstkem mezi ne-
mocnicí a domácí péčí nebo následnou soci-
ální službou. Není přitom určena zdaleka jen
pro seniory, ale i pro osoby s různými one-
mocněními nebo zdravotním postižením, a to
od věku 27 let,“ vysvětluje Radka Wnenko-
vá, vedoucí oddělení sociální hospitalizace
Podhorské nemocnice v Rýmařově. Služba
je určena pro krátkodobý pobyt, maximálně
po dobu dvanácti měsíců, během kterých je
nejen zajišťován zdravotní a ošetřovatelský

servis pro uživatele, ale i dořešena následná
péče o uživatele buď v domácím prostředí
nebo v některém ze specializovaných sociál-
ních zařízení.

Výhodou sociální hospitalizace je individu-
ální přístup ke každému uživateli, a to nejen
pokud jde o ošetřovatelské služby a lékař-
skou péči, ale třeba i denní režim, volnoča-
sový program nebo možnost návštěv a vy-
cházek. Zároveň oddělení každému uživateli
nabízí servis v oblasti sociálních služeb, tedy
vyřízení jakékoliv úřední záležitosti. 
Kapacita oddělení sociální hospitalizace je
dvanáct lůžek a v současné době je naplněna.
Případní zájemci si však mohou podat žádost
(formuláře jsou k dispozici na webu
Podhorské nemocnice Rýmařov) prostřed-
nictvím e-mailu na adrese radka.wnenko-
va@phn.agel.cz nebo osobně na oddělení so-
ciální hospitalizace. Případné dotazy lze vy-
řídit telefonicky na čísle 554 253 456. 
„Plná obsazenost i pozitivní ohlasy svědčí
o tom, že uživatelé jsou u nás spokojeni a rá-
di nás doporučují dále. Věřím proto, že se-
dmé narozeniny jsou pro oddělení pouhým
začátkem a že bude nejen dlouho fungovat,
ale také růst a dále se zlepšovat,“ dodává
Radka Wnenková. Foto a text:

Mgr. Radka Miloševská, manažerka pro
marketing a PR, Agel, a. s.

Kaštánkohraní ve Stránském
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky z příjemně prožité soboty 
18. října. Byli jsme pozváni do Nedělní školy ve Stránském na Kaštán-
kohraní. Počasí této akci manželů Křenkových přálo. Veškerý čas byl
o hraní si s kaštany a listy stromů, zbarvenými podzimem. Hrál se pé-
tanque, metaná, sbíraná, tvořili jsme figurky z kaštanů. Z listů jsme se

naučili udělat růži - něco překrásného. U mladého kováře si mohly dě-
ti vytvořit z kovu ozdobu. O občerstvení návštěvníků bylo postaráno,
výhry byly odměněny sladkostí. Brambory pečené v ohni nebo opeče-
ný špekáček v podvečer zakončily tuto fantastickou akci. Moc se nám
ve Stránském líbilo, příště přijdeme určitě znovu. Dáša Vogelová

Fota: Dáša Vogelová

-19-2014  22.10.2014 14:20  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2014

7

Téma vydání

Výsledky komunálních voleb 2014
V mikroregionu Rýmařovska
přišlo k volbám do obecních
a městských zastupitelstev z cel-
kového počtu 14 660 celkem
6 394 voličů, což představuje vo-
lební účast 44 %. Největší výběr
měli voliči v Rýmařově, kde vy-
bírali z osmi kandidátních listin. 
V okolních obcích Rýmařovska
přišlo k volbám do obecních
a městských zastupitelstev z cel-
kového počtu 7 548 voličů cel-
kem 3 683 voličů, což předsta-
vuje volební účast 55,66 %.
Nejnižší volební účast měli ve

Václavově (35,35 %), nejvyšší
byla v Malé Štáhli (73,91 %).
V Ryžovišti, Tvrdkově, Václa-
vově u Bruntálu a Velké Štáhli
vybírali voliči své zastupitele
pouze z jediné kandidátky, nej-
větší výběr měli v Břidličné, kde
vybírali ze sedmi kandidátních
listin. Nejmladší zastupitele zvo-
lili ve Velké Štáhli (průměrný
věk 44,33 roku) a v Horním
Městě (průměrný věk 44,54 ro-
ku), nejstarší ve Václavově
u Bruntálu (53,57 roku) a Rýma-
řově (53,24 roku).

Ustavující zasedání nového zastupitelstva města Rýmařova, volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města se uskuteč-
ní ve čtvrtek 6. listopadu v 17 hodin ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov.
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Zpravodajský servis ve zkratce

Poděkování starosty
Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat
těm z vás, kteří jste přišli v době komunál-
ních voleb k urnám a vhodili do nich svůj
hlasovací lístek. Vyjádřili jste tak svoji pod-

poru kandidátům, které osobně znáte nebo
kteří vás oslovili svým programem, kterým
věříte, že budou kvalitními a městu prospěš-
nými zastupiteli a budou ho dobře vést.

Aktivně jste se tak zapojili do řešení problé-
mů svého města a prokázali jste, že vám ži-
vot ve městě a věci kolem vás nejsou lho-
stejné. Petr Klouda, starosta

Poděkování voličům
Vážení a milí spoluobčané, chtěla bych vám
všem, kteří jste mi dali svůj hlas a tím i svou
důvěru, poděkovat. Je pro mě velká čest, že
patřím do jednadvacítky zastupitelů, kteří

můžou rozhodovat o dění v našem městě.
Jsem naprostým nováčkem na tomto postu,
ale ráda bych pracovala v komisi, které dou-
fám rozumím – v komisi kultury. 

Jsem člověk, který dělá svou práci, jak nejlé-
pe umí, a doufám, že se mi to bude dařit
i v této nové funkci. Ještě jednou děkuji za
vaši přízeň. Alena Tomešková

Poděkování ČSSD
Za místní organizaci České strany sociálně demokratické i za
sebe vám, voličům, děkuji za hlasy, které jsme od vás obdrže-
li. Velice si toho ceníme. Budeme se snažit splnit body naše-
ho volebního programu pro období 2014-2018, který
v Rýmařově zvítězil.

Rovněž bych si dovolil poděkovat všem členům a příznivcům
místní organizace ČSSD za týmovou práci na volebním pro-
gramu a kampani.

Ing. Jaroslav Kala, 
předseda MO ČSSD Rýmařov
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Školství

Podzimní přebory v přespolním běhu
Vytrvalostní běžci I. i II. stupně
ZŠ Jelínkova, kvalifikovaní záři-
jovým školním kolem, se 1. října
utkali v areálu biatlonového klu-
bu Břidličná s nebývale početnou
konkurencí. Jedenáct škol spolu
soupeřilo v podzimním přeboru
okresu Bruntál v přespolním bě-
hu. Náročná a i přes sychravé po-

časí výborně připravená trať pro-
věřila síly běžců od nejmladších
po nejstarší kategorie. 
Jako první startovali žáci 1. až 3.
tříd. Družstvo nejmladších dívek
ve složení Vendula Gerhardová,
Veronika Švehlová, Ema Žáková
a Vivien Pospíšilová skončilo na
2. místě a družstvo hochů Tomáš

Furik, Roland Wenzel, Jakub
Gorčík a Eathan Pospíšil v této
kategorii zvítězilo. 
V závodě 4. a 5. tříd si výsledek
družstev naši hoši a děvčata vy-
měnili. V těchto kategoriích nás
reprezentovali Jan Jablončík,
Ondřej Baslar, František Sázel,
Filip Köhler, Matěj Papaj, Tereza

Krečmerová, Kateřina Poduše-
lová, Kristýna Stloukalová, Re-
nata Andrýsková a Martina En-
dlicherová. Individuální 2. místo
získala Tereza Krečmerová 
a 3. místo Jan Jablončík. 
Na řadu přišla děvčata z 6. a 7. roč-
níku, která v běhu na 1 500 metrů
svou kategorii jasně ovládla.
Kateřina Furiková vybojovala 
1. místo a Karolína Ryšková ob-
sadila 2. místo. Těsně za nimi se
umístila Adéla Stržínková a vý-
borný výkon družstva doplnily
i Lucie Ondráková, Jana Ham-
plová a Monika Kadlecová.
Skvělý výkon v této kategorii
předvedla na dvoukilometrové
trati také vítězná sestava kluků.
Petr Andrýsek přidal individuální
zlato a Dominik Hlaváček stříbro.
Výborný výkon družstva potvrdi-
li i Matyas Schwarz, Petr Juřena,
Lukáš Vyroubal a Petr Vachuta. 
Páté vítězství pro svou školu za-

Parkoviště na Dukelské a městská tržnice jsou dokončeny
Ve mûstû byly dokonãeny dal‰í dvû
investiãní akce – prostor nové mûst-
ské trÏnice u námûstí Míru a parko-
vi‰tû na sídli‰ti Dukelská.
Kvůli nedostatku parkovacích
míst na sídlišti Dukelská byly
v rámci projektu regenerace to-
hoto panelového sídliště zpraco-
vány i stavební objekty parkoviš-
tě a příjezdové komunikace.
Dotační program z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR bylo možno využít pouze pro
intravilán sídliště, proto bylo par-
koviště realizováno teprve poté,
co se uvolnily zdroje města.
Výběrové řízení na zhotovitele
vyhrála firma Kareta, s. r. o., se
sídlem v Bruntále s nabídkovou

cenou 5 382 tis. Kč vč. DPH.
Vzhledem k tomu, že v dané lo-
kalitě byly dříve rodinné domky
a později areál OSP Bruntál, by-
lo podloží téměř v celé ploše tvo-
řeno navážkou s nevyhovující 
únosností. Toto podloží bylo nut-
no sanovat a zároveň mírně upra-
vit tvar parkoviště tak, aby lépe
vyhovovalo potřebám uživatelů.
To zapříčinilo navýšení původní
ceny na 5 800 tis. Kč. 
Parkoviště i příjezdová komuni-
kace z ulice Úvoz jsou v součas-
né době hotovy a využívány oby-
vateli sídliště Dukelská i Revo-
luční ulice. Parkoviště je osvětle-
né a má dostatečnou kapacitu pro
to, aby zdejší obyvatelé a ná-

vštěvníci nemuseli parkovat mi-
mo vyhrazená parkovací místa na
sídlišti. Podélné parkování na síd-
lišti je v rozporu se zákonem.
Při rekonstrukci náměstí Míru
a Radniční ulice, která proběhla
v loňském roce, byly zbourány
dosavadní stánky pro trhovce.
Provoz tržnice na rekonstruované
Radniční ulici nebyl z estetických
důvodů povolen a bylo pro tyto
účely vybráno nové místo blízko
náměstí – v proluce mezi prodej-
nou Ca&Va a Korunou. Plocha
nové tržnice architektonicky na-
vazuje na náměstí a poskytuje do-
statečný prostor pro prodejce.

K dispozici je pítko a dřez na 
omytí ovoce nebo zeleniny a zíd-
ky se sedáky. Stánky nejsou
v současné době k dispozici, s je-
jich dodávkou se počítá do budouc-
na. Pro ozelenění plochy zde bylo
vysázeno pět stromů a více než
stovka keřů. Výstavbu tržnice reali-
zovala firma Hydrospol, s. r. o.,
ze Starého Města u Bruntálu za
cenu 1 750 tis. Kč vč. DPH. Rada
města schválila provoz stánkové-
ho prodeje na nově vybudované
tržnici od 15. října.

Ing. Pavel Charuza, 
odbor regionálního rozvoje 

MěÚ Rýmařov

Parkoviště na sídlišti Dukelská Foto: Libor Ptáček

Nová městská tržnice s přípojkou el. energie a pítkem

Fota: archiv ZŠ Rýmařov
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jistili v běhu na 3 000 m nejstar-
ší hoši v čele s bronzovým
Jakubem Ondrákem, kterého do-
plňovali Jakub Sekanina, Michal
Pastyřík, Jakub Stojaspal, Milan
Korch a Jakub Pintera. Neúplné
družstvo starších dívek se nepot-
kalo s ideální formou, přesto zá-
vod dokončilo se ctí na 8. místě.
Na trati 1 500 m se mezi našimi
nejlépe umístila Natálie Lachni-
tová, za ní Michaela Plchová,
Lucie Mikesková, Barbora Kuz-
míková a Natálie Mačudová.
I jim patří poděkování za výbor-
nou reprezentaci naší školy. 
Všechna tři vítězná družstva dru-
hého stupně čekalo o týden po-
zději krajské kolo, pořádané ZŠ
Englišova v Opavě. Počasí závo-
dům přálo mnohem víc než při 
okresním kole a silná konkuren-
ce a krásné okolí Stříbrného jeze-
ra slibovaly příjemný sportovní

zážitek. Na trať nejprve vybíhaly
mladší dívky, po nich mladší ho-
ši a závody uzavřely běhy nej-
starších kategorií. Cenného vý-
sledku v krajském finále dosáhla
mladší děvčata, která v kategorii
družstev urputným výkonem vy-
bojovala bronzové medaile.
Individuálně si výborně vedli
Kateřina Furiková a Petr Andrý-
sek, kteří na velmi kvalitní kraj-
ské úrovni obsadili shodně páté
místo v mladších kategoriích.
Petr si dokonce až do samého zá-
věru dvoukilometrové trati držel
druhou pozici, načež byl v cílové
rovince přesprintován stíhající
skupinkou. Nejlepšího individu-
álního výsledku naší výpravy do-
sáhl Jakub Ondrák. Na tříkilo-
metrové trati vbíhal do finiše na
prvním místě, ale i přes obrovské
nasazení jej na posledních met-
rech předběhl vítězný běžec

z Opavy. Celkově skončili mlad-
ší kluci pátí a starší šestí. 
Po dlouhé době má však Rýma-
řov bronzové družstvo a titul vi-
cemistra Moravskoslezského
kraje v této mimořádně náročné
disciplíně. Družstva i jednotlivci
byli slavnostně vyhlášeni a od-
měněni, závody se obešly bez

zranění a protestů. Naše vytrval-
ce čeká ještě poslední běžecká
soutěž sezóny, druhá obhajoba
Poháru mikroregionu Uničovska
v Medlovském crossu. Děkuje-
me všem závodníkům i organizá-
torům a přejeme dobrou formu
a chuť do dalších závodů. 

Karel Toman

Sběr starého papíru
11. - 12. listopadu, 7.00 – 7.40, 14.30 – 17.00
Místa sběru:

ZŠ – Jelínkova
ZŠ – 1. máje

11. listopadu ráno
12. listopadu po celý den

Kvalita sběrového papíru: noviny, letáky, časopisy, knihy bez
tuhé vazby, knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský pa-
pír, tiskopisy, použité sešity, staré písemky.
Sběr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové součásti (na-
př. kovové zakladače v šanonech), role (tzv. dutinky).
Přinášejte balíčky či krabice do hmotnosti 10 kg, pokud mož-
no doma zvážené.

Gymnázium má dalších pět medailí z mistrovství ČR
Na mistrovství České republiky
ve střelbě z kulových zbraní se
z kroužku Gyrym při neúčasti na-
šich nejzkušenějších členů Jitky
Ježkové (nemoc) a Radka Šem-
nického (ukončil činnost) nomi-
novali čtyři střelci – Jaroslava
Ježková, Magda Žváčková, Ka-
rolína Monincová a Matěj Ram-
pula. Všichni závodili v disciplíně
sportovní pistole (SP), Matěj na-
víc střílel disciplíny rychlopalná
pistole (RP) a standardní pistole
(StP).
Nejlépe si vedl Matěj, který získal
dva tituly v dorostenecké katego-
rii (RP a SP). Ve třetí disciplíně
(StP) startoval v juniorské katego-

rii a vybojoval „jen“ stříbro. Svůj
zisk v soutěžích jednotlivců pak
doplnil ještě dvěma druhými mís-
ty v mužské kategorii družstev.
Stal se tak nejúspěšnějším účast-
níkem MČR a zcela splnil naše 
očekávání.
Děvčatům se ve sportovní pistoli
už tak nedařilo. Nejlépe vzhledem
ke svým možnostem zastřílela
Karolína, která v osobním rekor-
du skončila v kategorii doroste-
nek na desátém místě. Stejného 
umístění dosáhla v nejtěžší kate-
gorii žen Jaroslava Ježková. Pro
ni to však bylo mírné zklamání.
Nestřílela špatně, avšak desetibo-
dová ztráta v pokažené druhé de-

sítce už se nedala dohnat, a tak
skončila těsně před branami oče-
kávané finálové osmičky.
Juniorka Magda Žváčková svůj

závod úplně pokazila. Technicky
nezvládla jeho druhou polovinu,
navíc se jí porouchala zbraň,
a tak skončila v poli poražených.
Věříme, že se jí příště bude dařit
lépe a využije naplno svůj poten-
ciál.
Ze současných členů kroužku,
studentů rýmařovského gymná-
zia, je schopen v celostátní kon-
kurenci získávat medaile pouze
Matěj Rampula, což je ústup
z dřívějších pozic. Snad se v bu-
doucnu objeví noví mladí střelci,
schopní dál posunout tradici
kroužku. Štefan Janošťák

Foto: Š. Janošťák
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Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p. o.
Sokolovská 34, 795 01 Rýmařov
tel.: 554 721 150, email: info@gymsosrym.cz

Zaměření projektových dnů pro žáky základních škol:
V rámci maturitního oboru Hotelnictví a praktického oboru
Kuchař-číšník nabízíme:
1) Hotelnictví – gastronomie
- žáci ZŠ budou rozděleni do sku-
pinek a budou vykonávat tyto čin-
nosti: míchání nealkoholických
nápojů, zdobení dezertů, předklá-
dání pokrmů (vždy za pomoci
starších studentů)
- účastní se soutěže o nejhezčí
chlebíček
- vše, co si žáci připraví, mohou zkonzumovat 
2) Hotelnictví – cestovní ruch
- vědomostní soutěž (Bludiště) – práce ve trojicích + žáci školy
V rámci praktického oboru Opravář zemědělských strojů nabí-
zíme:
3) Opravárenství – jednoduché opravy v domácnosti a informa-
ce pro život

- na pracovišti č. 1 – výměna pláště u jízdního kola, výměna lanovo-
du a seřízení brzd
- na pracovišti č. 2 – výměna koncovky na prodlužovačce, obsluha
malého soustruhu - práce se dře-
vem
- na pracovišti č. 3 – seznámení se
zákonem 361/2000 § 53 - 58 chod-
ci, jízda na jízdním kole, poznej
dopravní značky, dovednost v ří-
zení osobního automobilu
- na pracovišti č. 4 – ukázka seří-
zení geometrie přední nápravy na
osobním automobilu
- na závěr projektového dne se mohou žáci pod vedením zástupce ře-
ditele pro praktické vyučování podívat na všechna pracoviště škol-
ních dílen, kde žákům ukážeme nové vybavení dílen získané z pro-
jektu „Centra technického vzdělávání na Bruntálsku“ (svařovna,
CNC, autodílna, diagnostika osobních i nákladních automobilů).
!!!Konkrétní termíny konání budou upřesněny!!!

Pro žáky devátých tříd základních škol pořádáme od listopadu 2014 projektové dny pod heslem

Ověř si svou zručnost
V rámci seznámení se školním vzdělávacím programem a s vybaveností naší střední školy chceme nabídnout žákům závěrečných ročníků ZŠ
v Rýmařově, Břidličné a okolí své odborné učebny a odborná pracoviště, v nichž si mohou ověřit svou zručnost a předpoklady pro uplatně-
ní v praktickém životě.

Poděkování
Upřímně děkuji všem, kteří jste se přišli rozloučit s mým manželem,
panem Jaroslavem Nejedlým. Srdečně děkuji především za dlouhole-
tou mimořádnou péči panu MUDr. Bohumilu Servusovi a všem ses-
třičkám Diakonie, které mně mnoho měsíců pomáhaly svou těžkou
pečovatelskou prací až do posledních chvil mého manžela.
Velmi oceňuji ochotu a vstřícnost pana Františka Filipa i působivý
smuteční projev paní Mgr. Květy Sicové. Děkuji. 

Mgr. Helena Nejedlá s rodinou

Poděkování seniorů
Ve dnech 4. a 5. října jsme se zúčastnili setkání seniorů v polském
Ozimku u příležitosti Dne seniorů, který pořádalo družební město
Ozimek. Tuto akci zprostředkovalo pro rýmařovské seniory město
Rýmařov. Při této příležitosti jsme navštívili Jurapark v Krasiejowě.
Tato akce byla pro nás příjemným, ale i poučným zážitkem. Tímto
městům Ozimku a Rýmařovu děkujeme. 

Foto a text: Dobromila Kopsová
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Z nádrže zmizelo 
90 litrů nafty

Ve středu 8. října přijali policisté v Rýmařo-
vě oznámení o krádeži pohonných hmot.
Zloděj vnikl do areálu firmy na Okružní uli-
ci a z odstaveného nákladního auta odčerpal
90 litrů motorové nafty a 20 litrů hydraulic-
ké kapaliny. Z kabiny navíc odnesl osm pří-
davných světel. Způsobená škoda přesáhla
13 tisíc korun.

Opilý mladík 
vyhrožoval sebevraždou

Rýmařovské policisty přivolala 9. října večer
na Opavskou ulici matka, jejíž 25letý syn vy-
hrožoval sebevraždou. Policisté vyjeli oka-
mžitě na místo a mladíka zajistili. Při decho-
vé zkoušce mu naměřili 3,54 promile alko-
holu. Vzhledem k jeho silné podnapilosti
a psychickému stavu mladíka převezli na zá-
chytnou stanici k vystřízlivění a k odborné-
mu lékařskému vyšetření.

Nedal přednost v křižovatce, 
škoda je vysoká

V pátek 10. října ráno došlo na ulici 8. květ-
na v Rýmařově k nehodě tří vozidel. 35letý
řidič peugeotu nedal při odbočování na
Bezručovu ulici přednost protijedoucímu ná-

kladnímu vozu. Po střetu se peugeot od ná-
kladního auta odrazil, otočil se do protismě-
ru a narazil do projíždějícího citroenu.
Havárie se obešla bez zranění, škoda způso-
bená na vozidlech činí 450 tisíc korun.

Za Žďárským Potokem
se srazili motorkáři

Nehodu dvou motorkářů za Žďárským Poto-
kem šetřili dopravní policisté v neděli 12. října
odpoledne. 39letý řidič na hondě nezvládl prů-
jezd nepřehlednou zatáčkou, vyjel do protismě-
ru a čelně se střetl s 25letým mužem na motor-
ce Yamaha. Při nehodě utrpěli oba motorkáři
lehká zranění, byli ošetřeni v nemocnici a pro-
puštěni do domácího léčení. Způsobená škoda
činí nejméně 100 tisíc korun. 

Peníze z úvěru 
utratila za oblečení

Nemilé zjištění čekalo na rodiče 20leté dívky
z Rýmařovska, když jim začaly chodit ur-
gence a výzvy k zaplacení dlužných částek.
Došlo to tak daleko, že na plat jednoho z ro-
dičů byla dána exekuce. Překvapením byla

skutečnost, že všechny problémy způsobila
právě jejich dcera. Letos v lednu měla uza-
vřít přes internet jménem své matky smlouvu
na spotřebitelský úvěr. Bez matčina vědomí
si obstarala potřebné dokumenty a půjčila si
90 tisíc korun s měsíční splátkou přes 2 tisí-
ce korun. Splátky ovšem nehradila. Peníze
dle svého tvrzení použila převážně na nákup
oblečení. Policejní komisař v těchto dnech
zahájil její trestní stíhání pro podvod. Dívka
byla podezřelá také z přečinu poškozování
cizích práv, ale rodiče jakožto poškození ne-
dali souhlas s trestním stíháním.

Přivázal psy k vlečce, 
jeden pošel

47letý muž čelí podezření z přečinu zanedbá-
ní péče o zvíře z nedbalosti. Letos v polovině
září měl v areálu soukromého podnikatele
v Horním Městě uvázat své dva psy k vlečce
s tím, že si potřebuje něco zařídit a za chvíli si
pro ně přijde. Psi zůstali u vlečky přivázaní tři
dny, jeden z nich na místě uhynul. Veterinář
při ohledání psa zjistil, že byl značně zane-
dbaný, podvyživený, dehydrovaný a napade-
ný velkým množstvím parazitů. Fena, která
byla v podobném stavu, byla odvezena do zá-
chytného útulku v Rýmařově. Majitel psů se
k případu odmítl vyjádřit. Hrozí mu trest od-
nětí svobody až na šest měsíců.

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

Foto: PČR Bruntál

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Z kapsáře tety Květy

Jen si to představte...
Nejprve klid. Zavřete oči. A protože máte představivost, vidíte
les. Jak vypadá? Je temný, hustý, světlý, prosluněný, voňavý, za-
sněžený, se spoustou spadaného listí, jarní či zimní? Jak se v něm
cítíte?
Lesem vede cesta. Je široká, úz-
ká, klikatá, kamenitá, do kopce
nebo dolů, jsou na ní překážky?
Ve vašem lese je voda, v nějaké
podobě a formě. Jak na vás pů-
sobí?
V lese je nebo není zvíře, které-
ho se bojíte. Jak vypadá? Ale je
zde i zvíře, ke kterému se rádi
tulíte. Jaké je?
V lese je (možná není?) zakopaná,
skrytá věc. Co to je? Jak vypadá?

Vyhodnocení: Les je váš život a to, jak ho vnímáte. Cesta je pouť va-
ším životem. Voda v lese značí podíl emocí v životě a vztah k nim.
Zvíře v lese, kterého se bojíte, značí podíl strachu ve vašem životě.
Byl to jen pavouk, nebo rozzuřený medvěd, případně divočák?

Zvířátko na mazlení symbolizuje
váš vztah k sexu.
Ukrytá věc znamená něco skryté-
ho ve vás – viděli jste poklad, ne-
bo nevybuchlý granát?

Tento test sebepoznání jsem našla
v časopise Moje psychologie.
Docela jsme se s přítelkyněmi po-
bavily a daly autorům za pravdu.
Jak to bude s tím zakopaným hrn-
cem zlaťáků? Si

-19-2014  22.10.2014 14:21  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2014

15

Kulturní okénko města Rýmařova
Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. 

Miloslav Švandrlík
Známá i neznámá výročíCitát:

24. 10. Den Organizace spojených národů – výročí vstupu
Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945

26. 10. 1829 nar. Vojtěch Šafařík, chemik, autor základů českého
chemického názvosloví (zemř. 2. 7. 1902) – 185. výr. nar.

26. 10. 1959 obdržel akademik Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu
za objevení metody polarografické analýzy – 55. výročí

26. 10. 2009 zemř. Miloslav Švandrlík, spisovatel a humorista (nar.
10. 8. 1932) – 5. výročí úmrtí

27. 10. 1949 zemř. František Halas, básník a překladatel (nar. 
3. 10. 1901) – 65. výročí úmrtí

28. 10. Státní svátek ČR – vyhlášení samostatné
Československé republiky v roce 1918

28. 10. 1704 zemř. John Locke, anglický filosof (nar. 29. 8. 1632) 
– 310. výročí úmrtí

31. 10. 1879 nar. Karel Hašler, herec a režisér, skladatel, filmový lib-
retista a scenárista (zemř. 22. 12. 1941) – 135. výr. nar.

1. 11. 1919 nar. Radovan Lukavský, herec (zemř. 10. 3. 2008) 
– 95. výročí narození

1. 11. 1974 zemř. František Muzika, malíř a knižní grafik (nar.
26. 6. 1900) – 40. výročí úmrtí

2. 11. 1884 zemř. Karel Amerling, lékař, pedagog, popularizátor
přírodních věd, kulturní činitel (nar. 18. 9. 1807) 
– 130. výročí úmrtí

3. 11. 1784 nar. Antonín Mánes, malíř a kreslíř (zemř. 23. 7. 1843)
– 230. výročí narození

3. 11. 1899 nar. Otomar Korbelář, herec (zemř. 30. 11. 1976)
– 115. výročí narození

4. 11. 1914 zemř. Georg Trakl, rakouský básník (nar. 3. 2. 1887) 
– 100. výročí úmrtí

5. 11. 1494 nar. Hans Sachs, německý spisovatel (zemř. 19. 1. 1576)
– 520. výročí narození

6. 11. 1884 nar. Richard Weiner, spisovatel a publicista (zemř. 
3. 1. 1937) – 130. výročí narození

6. 11. 2009 zemř. Otomar Krejča, divadelní režisér a herec (nar.
23. 11. 1921) – 5. výročí úmrtí
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Kino Rýmařov
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Společenská kronika

Rozloučili jsme se

Vojtěch Míča - Ondřejov .................................................... 1951 
Jiřina Kysilková - Rýmařov ............................................... 1946 
Jindřiška Drtilová - Janovice ............................................. 1945 
Žofie Martišová - Rýmařov ................................................ 1931 
Jana Birásová - Rýmařov ................................................... 1941 
Marie Hanslianová - Rýmařov ........................................... 1942 
František Přecechtěl - Rýmařov ......................................... 1946

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

Miroslav Ondra - Rýmařov ................................................ 80 let 
Josefa Trčková - Rýmařov .................................................. 81 let 
Ladislav Dokládal - Rýmařov ............................................. 81 let 
Irena Ondrášková - Rýmařov ............................................. 81 let 
Helena Hamová - Rýmařov ................................................ 81 let 
Antonín Cagašík - Rýmařov ............................................... 81 let 
Vlasta Škorňová - Rýmařov ................................................ 82 let 
František Dokoupil - Rýmařov ............................................ 82 let 
Vlasta Chlupová - Janovice ................................................ 82 let 
Anna Rotterová - Rýmařov ................................................. 82 let 
Vladimír Toman - Rýmařov ................................................ 83 let 
Miluše Pavelková - Rýmařov ............................................. 85 let 
Emilie Kubová - Rýmařov .................................................. 87 let 
Hedvika Vaculová - Rýmařov .............................................. 87 let 
Estera Melicherová – Rýmařov ........................................... 88 let 

Dne 30. října 2014 uplyne 10 smutných let,
kdy bez rozloučení navždy odešel 

pan Jiří Sitař.
S láskou vzpomínají manželka, 
synové Jiří a Pavel s rodinami,

vnoučata Martin, Tomáš a Pavlínka, 
otec a bratr s rodinou

Popřát už ti nemůžeme,
srdce naše zasteskní,

v duchu tvou tvář pohladíme
se vzpomínkou, s bolestí

Dne 24. října 2014 by se dožila 33 let 
naše milovaná dcera, manželka,

maminka a sestra, paní

Kateřina Minichová
S láskou vzpomínají manžel

Marian, tatínek Štefan s rodinou,
maminka Libuše s rodinou, dcera

Hanička a sourozenci Věra
a Hubert

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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Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzejní přednáška pro seniory v Dolní Moravici
V úterý 7. října se uskutečnila již čtvrtá před-
náška z celoročního cyklu, který pro Domov
odpočinku ve stáří v Dolní Moravici připra-
vilo Městské muzeum Rýmařov. Cyklus je
zaměřený regionálně, proto úterní prezen-
tace Michala Vyhlídala pojednávala o malí-
ři a kreslíři Janu Kryštofu Handkem

(1694–1774), který se narodil v Janušově,
dnešních Janovicích. Přednáška pod názvem
Jan Kryštof Handke. Mistr moravského ba-
roka měla seniorům představit malířovu 
osobnost spojenou s rozsáhlým dílem nachá-
zejícím se nejen na Moravě a ve Slezsku, ale
také v Polsku. Zvláštní pozornost byla věno-

vána Handkeho freskovým a obrazovým pra-
cím v Rýmařově, Janovicích, Horním Městě
či ve Velkých Losinách. Cyklus přednášek
má seniorům zpestřit jejich denní program,
poučit je či jim připomenout místa a díla,
která kdysi znali. 
Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Organizace a spolky

Koncert pro Kouzelnou buřinku posedmé
Ani letos nepfii‰li klienti r˘mafiov-
ského centra pro mentálnû postiÏe-
né, jejich blízcí, pfiátelé a podporo-
vatelé o kaÏdoroãní Koncert pro
Kouzelnou bufiinku. Místní sdruÏení
Spoleãnosti pro podporu lidí s men-
tálním postiÏením uspofiádalo pásmo
vystoupení klientÛ centra a jejich
kamarádÛ z podobn˘ch zafiízení 

v okolí s koncertem jako podûkování
sponzorÛm uÏ posedmé.
Na začátku byla potřeba mentál-
ně handicapované z Rýmařovska
vytrhnout z izolace a vytvořit pro
ně možnost, jak vyplnit čas, jak
se realizovat, vzdělávat a bavit,
zkrátka zapojit se do života.
Rodiče postižených měli dlouhá

léta pouze dvě možnosti: věnovat
se svým odrostlým dětem sami,
nebo je denně vozit do některého
zařízení v okolí, přičemž nejbliž-
ší bylo v Bruntále. Rozhodli se
pro třetí alternativu - založit
místní sdružení a otevřít centrum
pro handicapované přímo v Rý-
mařově. Začátky nebyly snadné,
ale nové SPMP Rýmařov našlo
dost podpory, aby mohlo cent-
rum začít fungovat. Tak vznikla
Kouzelná buřinka.
Za sedm let existence si centrum
i samo sdružení získaly respekt
a staly se důležitou součástí spo-
lečenského dění ve městě. Akti-
vity centra se po navázání spolu-
práce s Diakonií ČCE – středis-
ka v Rýmařově rozdělily mezi
nově vzniklou sociálně terapeu-
tickou dílnu Buřinka a volno-
časovou Kouzelnou buřinku.
V Buřince uživatelé pracují ve
stolařské nebo košíkářské dílně,

obsluhují v kavárně apod.,
s Kouzelnou buřinkou sportují,
podnikají výlety, pořádají kultur-
ní akce. Náplň jejich dnů dopro-
vázejí terapeutické či logopedic-
ké kurzy, díky nimž rozvíjejí své
dovednosti, aby byli co nejsamo-
statnější.
Centrum Kouzelná buřinka a so-
ciálně terapeutická dílna Buřin-
ka umožňují postiženým stát se
plnohodnotnými členy společ-
nosti, která ještě poměrně nedáv-
no o jejich existenci a potřebách
příliš nepřemýšlela. O tom, že se
situace podstatně změnila, svěd-
čí i množství příznivců a sponzo-
rů, kteří aktivity pro handicapo-
vané podporují: město Rýmařov,
Diakonie ČCE Rýmařov, SVČ
Rýmařov, Krajský výbor SPMP
Ostrava, ZŠ Rýmařov, TJ Jiskra
Rýmařov, Gymnázium a Střední
odborná škola Rýmařov, firmy
Barum Continental, s. r. o., a Ing.

Foto: archiv muzea
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Bjalek z Otrokovic, Teplo Rý-
mařov, s. r. o., KATR, a. s., Stará
Ves, Klempířství Pipa, KSI Fil-
tertechnik, Eurointermetall, s. r. o.,
Lamont, s. r. o., Infini, a. s.,
RDmont, René Škarupa, Hotel
Praděd, Truhlářství Lachnit,
František Filip, Ing. Zdeněk
Chmela – Moravský Beroun,
Tvrdkovská zemědělská farma,
Stas, s. r. o., a Jan Hořák Jano-
vice.
„Naše poděkování patří všem,

kteří se na organizaci a činnosti
centra podílejí, sponzorům, kteří
nás v tomto roce podpořili, a rov-
něž patronu Kouzelné buřinky
panu prof. Jindřichu Štreitovi,“
vzkazuje předsedkyně SPMP
Rýmařov Lucie Camfrlová.
Stálým a třeba i novým podpo-
rovatelům Kouzelné buřinky byl
určen koncert, který se odehrál
ve čtvrtek 16. října ve velkém
sále SVČ. První polovinu pro-
gramu vyplnili klienti Kouzelné

buřinky a jejich přátelé z brun-
tálské Polárky, opavského Ma-
riana a Základní školy Rýmařov,
Školní náměstí. Na pódiu se stří-
dala hudební, pěvecká, taneční
i recitátorská vystoupení, v ni-
chž účinkující předali kus své
bezprostřednosti a čisté radosti
i publiku. Vrcholem večera byl
koncert Pavla Nováka ml., který
pro tuto příležitost vybral pořad
určený spíše dětským poslucha-
čům.

Koncert letos opět navštívili také
hosté z centra Integracia v part-
nerském městě Ozimku, jejichž
pobyt v Rýmařově podpořil čes-
ko-polský projekt Kulturní stez-
kou pohraničí. Společně s uživa-
teli dílny Buřinka si handicapo-
vaní z Polska mohli vyzkoušet
práci v dílně, navštívili pivovar
Excelent a užili si společnou ve-
čeři s diskotékou v kavárně
Buřinka. 

ZN

Rybářské závody v Rýmařově a Ozimku
V sobotu 20. září uspořádala
Místní organizace Českého ry-
bářského svazu Rýmařov mezi-
národní závod v lovu kaprů na
nádrži Edrovice. Počasí přálo,
ryby braly. Vítěz Petr Mácka se
mohl pochlubit úlovkem pěti ka-
prů, na druhém místě skončil
Zdeněk Adámek a třetí byl
Miroslav Bernard. Závodů se 
zúčastnili také čtyři rybáři z part-
nerského města Ozimku. Za za-
znamenání stojí, že se tentokrát
polským kolegům podařil první

úlovek kapra za léta jejich účasti
na závodech v Rýmařově. 
Recipročně se 6. září zúčastnila
čtyřčlenná skupina rýmařov-
ských rybářů závodů v polském
Ozimku. Dopadli jsme obdobně
jako polští rybáři u nás, ulovili
jsme jednoho okouna. 
Nejdůležitější je však při těchto
akcích setkávání lidí a příjemně
prožité chvíle. A to závody u nás
i v Polsku zcela naplnily.

Za výbor MO ČRS Rýmařov
František Čermák

Foto: František Vlček

Z okolních obcí a měst

Svatohubertská mše se v Malé Morávce konala podruhé 
V sobotu 18. fiíjna se v kostele Nej-
svûtûj‰í Trojice v Malé Morávce ko-
nala jiÏ druhá svatohubertská m‰e.
SlouÏil ji duchovní správce farnosti
Marek Îukowski.
Letošní svatohubertská mše na-
vázala na loňské zahájení této tra-
dice. Pořadatelsky se na ní kromě
farnosti v Malé Morávce podílely
také Gatro, s. r. o., obec Malá
Morávka a Spolek myslivců
a přátel přírody z Jeseníků –
Karlov pod Pradědem.
Při sobotní mši připomenul farář
Marek Žukowski význam sva-
tého Huberta pro mysliveckou
veřejnost, požehnal honitbám
a všem, kdo se o ně starají. Po

mši byl do mysliveckého stavu
slavnostně pasován Jaroslav
Lukeš, který prošel mysliveckým
kurzem a složil zkoušky ze sedmi
oborů myslivosti. Po přečtení
mysliveckého desatera nejvyš-
ším lovčím Jaroslavem Maderem
z Okresního mysliveckého svazu
v Bruntále složil myslivecký 
adept slib a na závěr byl pasován
místopředsedou Spolku myslivců
a přátel přírody z Jeseníků –
Karlov pod Pradědem a místosta-
rostou Malé Morávky Stanisla-
vem Hýbnerem. 
Po mši a slavnostním pasování
byl v parku pod kostelem pro ve-
řejnost připraven doprovodný

program, ve kterém se představil
jeden z nejlepších a nejznáměj-
ších vábičů zvěře Václav Svobo-
da, jehož sbírka vábniček je do-
konce zapsána v české knize re-
kordů. Je také pravidelným čle-
nem poroty při soutěžích a lekto-
rem při kurzech vábení jelenů
i poutavým vypravěčem při před-
náškách pro studenty lesnických
škol. Odborná i laická veřejnost
měla možnost zaposlouchat se
prostřednictvím jeho vábniček do
hlasů nejrůznějších druhů ptac-
tva, dravců, vysoké i černé zvěře.
Zazněly fanfáry k poctě ulovené
zvěře v podání mysliveckých tru-
bačů Rabštejn, kteří doprovázeli

i svatohubertskou mši v kostele
Nejsvětější Trojice. Přítomní mě-
li také možnost zhlédnout výsta-
vu loveckých trofejí a fotografií
zvěře a přírody, která byla umís-
těna ve stanu v parku. K chuti při-
šel i výborný jelení guláš.
Svatohubertská legenda vykonala
pro řádné provozování myslivos-
ti víc než příkazy či zákazy vrch-
nosti. Zvěř nejen lovit, ale přede-
vším o ni pečovat, přispívat k ta-
kovému stavu, ve kterém si člo-
věk a příroda nebudou ubližovat,
ale pomáhat, pochopit velikost
přírody a prožít svůj život ušle-
chtile – to jsou odkazy svatohu-
bertské legendy. JiKo
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Škola ve Staré Vsi má novou kuchyni
Od 1. září 2014 otevřela školička
ve Staré Vsi novou školní kuchyni.
Tento krok byl nezbytný, protože
po opakovaném navýšení kapacity
se už delší dobu vedení školy potý-
kalo s problémem, kdo pro místní
žáky bude vařit a odkud se bude
strava za drahý peníz dovážet.
Obec Stará Ves vyčlenila ze svého
rozpočtu 300 tisíc korun na re-
konstrukci stávajících prostor
a suterénu, kde vznikly sklady,
denní místnost pro personál a pří-
pravna zeleniny. V původní ku-
chyni byly instalovány nové roz-
vody elektřiny a vody a provede-
ny potřebné stavební úpravy. Aby
přístrojové vybavení odpovídalo
hygienickým požadavkům a mo-

derním trendům, podala ředitelka
školy žádost o investiční dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR a uspěla. S přispěním 480 tisíc
korun byla vybavena nová varná
jednotka a koupen kuchyňský
multifunkční robot. 
Nová kuchyň zatím poskytuje své
služby pouze škole, v budoucnu
se však nevylučuje, že bude při-
pravovat obědy i pro místní dů-
chodce. Kapacita vývařovny je
120 porcí denně a o hladová bříš-
ka dětí se starají kuchařky Mirka
Danielisová, Lenka Srovnalová
a vedoucí Karla Rašková. Péči
o provoz převzala firma Gavona
Šumperk. Dobrou chuť! 

Foto a text: Ing. Eva Staňková

Letošní Mistrovství České republiky v letním biatlonu žá-
ků se konalo ve dnech 20. – 21. září v Jáchymově.
Reprezentanti z Břidličné zde předvedli maximální
běžecké výkony a i přes nepovedenou střelbu si při-
vezli domů šest medailí. 
O medaili se v sobotním rychlostním závodě zaslou-
žil Štěpán Nešpor, který vybojoval bronz. Další me-
dailistkou byla stříbrná Klára Ujfaluši a stříbro si do-
mů odvezl také David Volek. V sobotním závodě štafet
vybojovali nejmladší žáci Štěpán Nešpor, Michal Kozáček

a Tomáš Měrka další bronzovou medaili. Na stříbro ze šta-
fety dosáhl David Volek, který běžel na posledním úse-

ku rožnovské štafety. Z nedělního závodu si Klub bi-
atlonu Břidličná odvezl pouze jednu medaili, a to
stříbro opět pro Davida Volka. Družstvo žáků se po
posledním mistrovském závodě umístilo na celkové
třetí pozici, přičemž je od nejvyšší příčky dělil neuvě-

řitelný jeden bod.
Letní mistrovství republiky měli ve dnech 27. – 28. září

také dorostenci a dospělí. Dějištěm posledního závodu sezó-

Klub biatlonu Břidličná vyhrál Český pohár v soutěži klubů

Má vaše dítě představu o budoucím povolání?
Dal‰í roãník úspû‰ného veletrhu fie-
mesel a zamûstnanosti Artifex se 
uskuteãní ve ãtvrtek 13. listopadu
od 9.00 do 16.00 ve Spoleãenském
domû v Bruntále. Hlavní organizátofii
– Úfiad práce âR, krajská poboãka
v Ostravû, kontaktní pracovi‰tû
Bruntál, a Mûstsk˘ úfiad Krnov – po-
fiádají tento veletrh ve spolupráci se
stfiedními ‰kolami.
Akce je určena především pro
vycházející žáky základních
škol, jejich rodiče, pedagogické
pracovníky, nezaměstnané, ale
také širokou veřejnost. Veletrh
Artifex je specifický v tom, že se
zde neprezentují školy, ale ře-
mesla a na trhu práce nedostat-
kové technické obory. Organi-
zátoři veletrhu věří, že nabídka
vzdělávacích příležitostí v atrak-
tivních řemeslných a technic-
kých oborech může žákům vý-
razně pomoci při volbě budoucí-
ho povolání.
I tento ročník nabídne okolo tři-
ceti ukázek profesí, jako jsou ná-
strojař, obráběč kovů, zámečník,
elektrikář, ale i chemik či za-
hradník. Vybrané obory a řemes-
la představí studenti středních
škol z okresů Bruntál, Opa-
va, Havířov, Olomouc a Šum-

perk. Žáci a ostatní zájemci
o studium tak budou mít mož-
nost získat a porovnat aktuální
informace týkající se podmínek
studia, přijímacího řízení, profilu
absolventa určitého oboru, mo-
hou se také seznámit s ukázkami
pracovních činností a některé si
na místě vyzkoušet. Zástupci
patnácti škol spolu s pracovníky
úřadu práce jsou připraveni po-
moci vycházejícím žákům při je-
jich profesní volbě a dospělým
při orientaci v možnostech další-
ho vzdělávání. 
Organizátoři veletrhu očekávají
okolo tisícovky návštěvníků
a doufají, že si žáci ověří mož-
nosti studia, jeho náročnost 
a ujasní si představu o své bu-
doucí profesi. „Cílem veletrhu je
poskytnout mladým lidem dosta-
tek kvalitních informací o bu-
doucím trhu práce, o povolá-
ních, pro něž se rozhodují, o po-
žadavcích na studijní a učební 
obory. Věříme, že tato akce bude
opět přínosná, a těšíme se na
všechny návštěvníky, kteří na ve-
letrh dorazí,“ uvádí Mgr. Milan
Horna, ředitel ÚP ČR, kontaktní-
ho pracoviště Bruntál. 

Jana Ondrášková
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ny byl Letohrad. Stejně jako žáci předvedli naši závodníci fantastic-
ké běžecké výkony. Střeleckou část závodu provázela mlha a deštivé
počasí. 
V sobotním rychlostním závodě uspěli Milan Wurst a Andrea
Prokešová, kteří vybojovali bronzovou medaili. Při štafetovém závo-
dě dvojic se na start postavily juniorky Andrea Prokešová a Andrea
Kováčová, které obhajovaly titul mistryň ČR z loňského roku. Po
dramatickém souboji si šampionky domů odvezly zasloužené zlato.
V nedělním závodě s hromadným startem patřily reprezentantům
z Břidličné dva mistrovské tituly, a to zásluhou Marka Ohnoutky
a Andrey Prokešové v juniorských kategoriích. Družstvo dorostenců
skončilo po svém posledním závodě na pátém místě a družstvo do-
spělých obsadilo krásné třetí místo. 
Klub biatlonu Břidličná po náročné sezóně obhájil prvenství v soutě-
ži družstev z loňského roku. Při součtu všech tří družstev se tak stal
nejlepším klubem z celkového počtu 41 klubů. Za vítěznou
Břidličnou se jako druhé umístilo Staré Město pod Landštejnem a tře-
tí místo vybojoval Rover Praha. 
Letní biatlonová sezóna se skládá ze tří kol Českého poháru.
Jednotlivá kola, obsahující dva závody, se v letošním roce konala ve
Starém Městě pod Landštejnem a dvakrát v Bystřici pod Hostýnem.
Závěrečným závodem celé sezóny bylo zmiňované mistrovství ČR
žáků, dorostu a dospělých. 

Medaile v průběhu závodů Českého poháru získali:
Žáci A Tomáš Měrka 2x zlato, 3x stříbro

Štěpán Nešpor stříbro, 2x bronz
Žákyně A Kateřina Horňáčková bronz
Žákyně B Klára Ujfaluši stříbro
Žáci C David Volek 3x zlato, stříbro
Dorostenci B Miroslav Buráň zlato, stříbro, bronz

Tomáš Merva bronz
Dorostenky B Júlie Ondrušková bronz
Juniorky Andrea Prokešová 5x zlato

Andrea Kováčová 2x stříbro
Junioři Marek Ohnoutka 2x zlato
Muži A Milan Wurst zlato
V celkovém součtu všech závodů Českého poháru se v jednotlivcích
nejlépe umístili David Volek (1. místo), Andrea Prokešová (1. místo),
Tomáš Měrka (2. místo), Marek Ohnoutka (2. místo), Miroslav Buráň
(3. místo) a Andrea Kováčová (3. místo).
Za zmínku jistě stojí účast našich juniorů na Mezinárodním mistrovství
Slovenska. Českou republiku reprezentovali hned tři závodníci
z Břidličné. Andrea Prokešová vybojovalo zlato a stříbro, Andrea
Kováčová se taktéž těšila ze zlata a k tomu přidala bronz a Marek
Ohnoutka si domů odvezl stříbro. Oficiální výsledky najdete na www.bi-
atlon.cz. Jaroslav Kováč, hlavní trenér; zpracovala Markéta Kováčová

Z historie okolních obcí

Kácejme stromy, padá z nich listí a drží mravence
Stromy. Byly tady dříve než lid-
ské pokolení, a ač „budoucnosti
nelze dohlédnouti“, je možné, že
lidi na planetě i přežijí. Je jaksi
samozřejmé, že jako každá uži-
tečná věc či tvor mají i své od-
půrce. Některé už jaksi z princi-
pu: proč by měl blízko mého ba-
ráku, který jsem si sám musel za-
platit, růst jakýsi dub, či co to je,
a zaclánět. Cožpak by nebyl
krásnější kuželový a malý cypři-
šek? Žádné listí, které nezkrotný
vítr zahání až na mou rozlehlou
zahradu, snad týdně pečlivě vy-
holovanou mou sekačkou. Na
cypřišku se též nedrží mravenci,
jaké jsem u dubu vypozoroval, 
abych to mohl napsat do žádosti
o povolení k pokácení. Pravda, je
to jenom pro forma – znáte něko-
ho, komu nebylo vyhověno?
Tolik obecně a neadresně na 

úvod. Však on už se zde někdo
pozná, i když se ho to konkrétně
vůbec netýká a může to být pří-
klad snad z druhého konce světa.
Některé problémy jsou už dávno
globální, dřív než toto slovo ve-
šlo v běžné používání.
Opusťme však širý svět a vraťme
se domů, do jedné nejmenované
obce s bývalou velkou spolkovou,
pravda, hlavně německou tradicí.
Ale i následné české příklady by
se našly, a ne zanedbatelné.
Začneme dávno, pradávno, už za
staré rakouské monarchie. Tehdy
bylo prý (bez záruky) možné na-
sednout ráno okolo čtvrté hodiny
na zdejším nádraží do vlaku a být
(s přestupy) ve Vídni už v půl je-
denácté... Tak nám to sdělují kro-
nikáři a publicisté. Ve Vídni se
před nádražím dodnes se jmenu-
jícím po císaři Františku Josefovi

táhla krásná alej „vznešeně rost-
lých“ kaštanů koňských. Někteří
obyvatelé naší pohorské vsi tím
byli přímo fascinováni a usmys-
lili si, že seberou ve Vídni vždy
pár kaštanů na zem spadlých
a zasadí je doma, tady na
Rýmařovsku.

Kaštany byly zasazeny na hřbito-
vě u zdi a kupodivu z nich na-
vzdory drsnému ovzduší začaly
vyrůstat malé stromečky. Za pár
let se stromky rozsázely po obci
a některé okolo plánované aleje
od nádraží směrem k dolní obci.
Nejvzrostlejší stromek byl zasa-

Takový byl ještě letos z jara kaštan jírovec vyrostlý z plodu sebrané-
ho r. 1894 u vídeňského nádraží Františka Josefa I. Do Vídně mělo
být odsud přesně 222 km

Kdo tu byl dříve? Mohutný „protipožární“ strom nebo budova býva-
lé barokní manufaktury?
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zen v místě, kde podle tehdejšího
měření bylo přesně 222 km do
Vídně ke zmíněnému nádraží.
Hned vedle něj byl umístěn i ja-
kýsi mezník, na kterém byl tento
údaj vysekán. Ostatně si na něj
mnozí vzpomenou, stejně jako na
ten kaštan.
Vydržel na svém místě přesně
120 let, až do letošního jara, kdy
na něj došlo z rozhodnutí přísluš-
ného drážního orgánu. Prý byl
(najednou!) nebezpečně blízko
trati, padalo z něj listí a větrem
mohlo být naváto až na koleje.
Argument, jistě! Ono to spadané
kaštanové listí zas tak daleko ne-
doletí. Leč argument bezpečnosti
musí vždy zvítězit.
Můj strýc, který prožil téměř ce-
lý život na lokomotivě na trati
z Olomouce do Opavy, má na to
názor nepublikovatelný. Jinak
vypráví, že když přijížděl vlak
k místnímu nádraží, tak se ve
světlech z lokomotivy nejprve
objevil květy hýřící kaštan a říka-
li mu „maják“. Letos by se to už
stát nemohlo, kaštan byl pokácen
v době, kdy právě rozkvétal (ta
kultura, že?), a květy se rozvíjely
už z hromady pořezaných větví...
No, kaštan už nikdo nepostaví,
kaštánky v trávě už zde nikdo
sbírat a do školy nosit nebude.
Od téhož nádraží měla vést na za-
čátku zmíněná „císařská“ alej,
navazující na dávno předtím za-
niklou, smutnou událostí proslu-

lou. Udály se zde příběhy tragic-
ké, někdy až drastické. Dají se
vyjádřit nám už dnes stěží pocho-
pitelným zvoláním „Uprostřed 
aleje poklekni!“. Ale o tom třeba
někdy příště.
Zatím jsme v období „těhotném“
nastávající světovou válkou.
Nežli se místní, k Vídni silně in-
klinující rodáci s alejí rozhoupa-
li, nastaly jiné problémy a z růz-
ných bojišť přicházela oznámení
o „hrdinných, na bojišti nepříte-
lem způsobených úmrtích“.
Když skončila válka, tak jich jen
v obci napočítali téměř padesát!
Pozůstalí se opět vrátili k myšlen-
ce aleje, ale tentokrát v podobě
„vzpomínkových stromů“. Když
už byl rodinný příslušník pohřben
v daleké cizině, tak z místa bojiš-
tě, tedy např. ze severní Itálie ne-
bo Karpat, ale též z Balkánu, při-
vezou do obce stromek. Ten se
pak zasadí do řady s ostatními.
Během let 1923–1925 zde tak by-
lo zasazeno a mrtvé rodáky při-
pomínalo asi třicet stromků.
Podle druhu se daly najít některé
vzácnosti, třeba borovice od
Jaderského moře nebo až z hor
v Albánii pocházející, nádherný-
mi květy zdobená divoká jabloň.
Kupodivu se zde ujal a dobře ros-
tl jilm, daleko široko jediný na té-
to straně Rýmařovska. Daly se
najít u nás nevídané varianty běž-
ných javorů nebo olše.
Kriticky nahlíženo, i v těch dva-

cátých letech šlo o poněkud ne-
dotažený plán, cesta od nádraží
k dolní vsi se nerealizovala, zů-
stala jen účelovou pěšinou
a v lepším případě méně využí-
vanou polní cestou. Nezdařil se
ani úmysl instalovat zde nějakou
pamětní desku. Nastala krize se
souvisejícími finančními problé-
my, skoro vzápětí byla za zády
další ze světových válek a alej
byla spíše trpěna nežli rozvíjena. 
V té době už zanikal Spolek vo-
jenských vysloužilců, který zde
konal slavnosti. Nekonaly se 
v aleji, nýbrž asi o dvě stě kroků
dále pod už v té době velebně vy-
hlížejícím jasanem, který stál
rovněž do letošního roku před
tzv. horními okály. Že byl poká-
cen, netřeba dodávat, padl v do-
bě, kdy byl vymýcen zbytek 
„aleje hrdinů“, jaksi v příčinné
souvislosti. Byl na tomto místě 
úmyslně zasazen brzy po roce 1848
jako připomínka zrušení roboty.
Možná by se daly najít i jiné pří-
klady a je nesmírně důležité do-
dat, že nikdo rozumný nemůže
být paušálně proti kácení starých
stromů, i když se jedná o dřeviny
více než památeční. Jako byl tře-
ba staletý buk plánovitě zasazený
při výročí desátého roku vládnutí
„císaře a monarchy našeho
Františka Josefa I.“, což se stalo
v roce 1858. Na stavu buku se
podepsal mimo věku i nešetrný
provoz okolo a následná houbo-

vá choroba. Tentýž osud potkal
i v sousedství stojící variantu
modřínu, vysazeného u cesty ke
hřbitovu na památku 25. výročí
císařova panování.
V každé obci by se daly uvést
příklady tu více, tu méně šetrné-
ho zacházení a respektování
místně dominantních a památ-
ných stromů. Dalo by se pomysl-
ně plakat nad rozlitým mlékem
a bylo by to zbytečné. Strom už
nepostavíš zpátky!
Nepostavíš, to je pravda – na
druhou stranu jak odpovědět na
vtírající se otázku, kolik že bylo
na místě poražených velikánů
vysázeno nových, snad někdy
v budoucnu i pamětihodných
stromů? Lze se obávat, že je zde
místo pro mlčení. Nepočítáme-li
ovšem několik desítek minijeh-
ličnanů, hodících se do zdejší
krajiny jako pěst na oko – pří-
hodněji vhodných k umístění ně-
kam do okolí krematoria. Takové
módní zdobné jehličnany zdale-
ka nedokážou plnit funkci vel-
kých stromů z „pokosené“ aleje:
totiž zadržovat svah narušený
výstavbou železniční trati proti
sesouvání. K sesuvu svahu totiž
došlo a tehdejší odborníci
z Vídně doporučili výsadbu hlu-
bokokořenných stromů jako jedi-
nou reálnou možnost. No, snad
se okály hned tak brzy neposu-
nou směrem k potoku, že? 

Foto a text: Jaroslav Chytil

Moravskoslezský kraj informuje

Kraj odmítá majetkové požadavky německého řádu
Nûmeck˘ fiád projevil zájem o nemovit˘ majetek
Moravskoslezského kraje. Právní zástupce fiádu,
respektive âeské provincie ¤ádu bratfií domu
Panny Marie v Jeruzalémû a âeskoslovenské pro-
vincie Milosrdn˘ch sester Panny Marie Jeruzalém-
ské, v dopisech zpochybnil vlastnické právo Mo-
ravskoslezského kraje k nûkter˘m nemovitostem,
které jsou oznaãovány za historick˘ církevní maje-
tek. Vedení Moravskoslezského kraje to odmítá. 
Německý řád, který se považuje za nástupce
historického církevního vlastníka, prostřed-
nictvím svých právníků zpochybnil platnost
převodu nemovitostí z České republiky na
kraje po roce 2001 a žádá o jejich vydání
podle restitučního zákona. V Moravskoslez-
ském kraji má zájem o nemovitosti tvořící 
areál zámku Bruntál a hradu Sovinec (v sou-
časnosti jsou ve správě krajské příspěvkové
organizace Muzeum Bruntál) a o další nemo-
vitosti v Bruntále, Opavě a Vrbně pod
Pradědem, které jsou ve správě škol zřizova-
ných Moravskoslezským krajem. Právní zá-
stupce řádu zároveň požádal Moravskoslez-
ský kraj, aby byla zastavena veřejná zakázka
na stavbu zpřístupnění barokního opevnění

a podzemní chodby II. hradu Sovinec.
„I když kardinál Dominik Duka před půldru-
hým rokem při podpisu smlouvy stvrzující zá-
kon o majetkovém narovnání státu s církvemi
slíbil, že veškeré nároky církve jsou tímto vy-
pořádány, a souhlasil s tím, že za někdejší ma-
jetek církví, který přešel na kraje a obce, bude
vyplacena miliardová náhrada, dožadují se
nyní církevní organizace dalšího majetku.
Církevní právníci totiž tvrdí, že stát při převo-
du části bývalého církevního majetku na kraje
po roce 2001 porušil blokační paragraf záko-
na o půdě z roku 1991. Tedy že nebyl oprávněn
převést tento majetek na kraje a obce,“ vy-
světlil 1. náměstek hejtmana Josef Babka
s tím, že tyto argumenty a žádosti vedení Mo-
ravskoslezského kraje odmítá. 
„Moravskoslezský kraj se považuje za opráv-
něného vlastníka předmětných nemovitostí
a nemá důvod pochybovat o legitimnosti svého
vlastnictví,“ dodal Josef Babka. Ve věci se ob-
rátil i na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
„Byli jsme tímto úřadem ubezpečeni, že v pří-
padě dotčeného majetku se jednalo o zákonný

přechod vlastnického práva a jde o nevydáva-
né nemovitosti, za které je v souladu se záko-
nem registrovaným církvím a náboženským
společnostem vyplácena finanční náhrada.
Jinými slovy: žádaný majetek ze zákona patří
Moravskoslezskému kraji. Nebudeme o něm
s německým řádem dále jednat,“ konstatoval
1. náměstek hejtmana Josef Babka. 
Pokud jde o výzvu ukončit veřejnou zakázku
na stavbu zpřístupnění barokního opevnění
a podzemní chodby na Sovinci, není relevant-
ní, neboť zákon zapovídá určité nakládání
s majetkem státu, a to pouze povinným oso-
bám. „Kraj v tomto případě není povinnou 
osobou a hospodaří s vlastním majetkem.
Zjednodušeně řečeno Moravskoslezský kraj
nemá žádný důvod vyhovět této žádosti, proto-
že investuje do svého majetku,“ upřesnil Josef
Babka s tím, že v současnosti není vedení
Moravskoslezského kraje informováno o tom,
že by v záležitosti obě církevní organizace či-
nily nějaké další kroky.

Bc. Petra Špornová, 
tisková mluvčí, 

odbor kancelář hejtmana kraje
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VraÏda tkalcovského mistra
Lorenze v Janovicích
Tato hrozná vraÏda se stala v záfií roku 1804
o pÛlnoci na svátek andûlÛ stráÏn˘ch. Její
prÛbûh nabyl tak zvlá‰tního charakteru, Ïe
nemohu jinak, neÏ jej zevrubnû vyprávût. 
Tkalcovsk˘ mistr a majitel domu Lorenz
vlastnil v Janovicích dÛm pfiímo naproti slé-
várnû, kde jsou ulice a strouha oddûleny
pásem zahrady. Ovdovûl˘ a uÏ osmdesáti-
let˘ stafiec pfii‰el toho dne ke svému pfiíteli
Böhndelovi do RÛÏové na posvícení.
Pfiedtím povûfiil svého tovary‰e jménem
Marschner, kter˘ se u nûj vyuãil a uÏ sedm
let byl v domû, aby mu v pfiípadû, Ïe se ne-
vrátí domÛ pfied veãerem, pfii‰el naproti
s lucernou do RÛÏové (1/4 hodiny vzdále-
né) a vyzvedl ho na „rychtû“. 
Lorenz se skuteãnû u starého pfiítele dlouho
zdrÏel. Bylo uÏ dost pozdû v noci, kdyÏ si
vzpomnûl na cestu domÛ.
Doma mûl hospodyni s pûtilet˘m dûvãe-
tem, dále pak dûveãku a uãnû pocházející
z Horního Mar‰ova (Ueberwald) a je‰tû jed-
noho tovary‰e. Tûchto sedm osob vãetnû
Lorenze ob˘valo dost velk˘ dÛm.
KdyÏ nastal veãer a mistr se nevrátil domÛ,
vydal se Marschner s lucernou do RÛÏové
svému mistrovi naproti. 
Lorenz sedûl se sv˘m pfiítelem v nejlep‰í ná-
ladû aÏ do desáté hodiny na „rychtû“,
a kdyÏ pfii‰el tovary‰ s lucernou, rozlouãil se
s pfiítelem – a sice na vûãnost – a vykroãil se
sv˘m doprovodem na cestu domÛ. Oba
‰Èastnû dorazili k obydlí a krátce nato se
Lorenz v dílnû, ve které stála jeho postel, 
uloÏil ke spánku.
Hospodynû s dûvãetem spala ve vedlej‰ím
pokoji. Byla to vlastnû komora se zamfiíÏo-
van˘m oknem, kde mûl Lorenz uloÏen ná-
bytek, peníze a cennosti.
Ostatní, t.j. oba tovary‰i, uãeÀ a dûveãka,
mûli svá lÛÏka v podkroví.
Lorenz tentokráte vypil více piva neÏ obvy-
kle, a proto nemohl usnout.1 LeÏel asi uÏ
dvû hodiny bdûl˘ v posteli, kdyÏ tu náhle
zahlédl zvenãí záblesk svûtla a spatfiil posta-
vu, jak se pomalu krade k jeho pokoji; pfie-
padl ho neurãit˘ strach. Vstal, sáhl po kal-
hotách, v jejichÏ kapse mûl schovány klíãe

od skfiíÀky s penûzi. Klíãe v ní v‰ak nebyly.
Tápal ve tmû a hledal troudník,2 aby si roz-
svítil. Ale nic k rozsvícení také nena‰el, a tak
padl ke stolu na lavici a zakfiiãel k hospody-
ni: „JeÏí‰i, v‰ichni jsme prokletí!“ – sotva ta-
to slova vyfikl, dostal pofiádnou ránu po hla-
vû a ‰íji, takÏe se svalil mrtv˘ k zemi!
Jakmile hospodynû, která na zvolání starce
vyskoãila z komory, usly‰ela hluk a pád, za-
couvala zpátky do komory jako blesk a za-
vfiela dvefie na závoru rychle, jak jen to ‰lo. 
Jen co v‰ak zabouchla, pfiiskoãil vrah a lví si-
lou se snaÏil prorazit dvefie.
Hospodynû kfiiãela oknem z plného hrdla
o pomoc. Vrah mezitím zanechal dvefií
a pospíchal do chodby. Tovary‰, dûveãka
a uãeÀ probuzeni hrozn˘m lomozem a vo-
láním o pomoc pospíchali z pÛdy dolÛ -
vpfiedu uãeÀ, rázn˘ a siln˘ mladík. Sotva se
ocitl v chodbû, utrÏil ránu sekyrou do levé-
ho ramene, nato je‰tû nûkolik ran do krku,
pfiiãemÏ ten ne‰Èastník zvolal: „Marschnere,
Marschnere!“, neboÈ ho dobfie poznal.
Nesetkal se v‰ak s Ïádn˘m smilováním a do-
stal je‰tû, kdyÏ uÏ leÏel na zemi, nûkolik ran;
dohromady sedm smrteln˘ch poranûní! – 
V‰echno se samozfiejmû událo velmi rych-
le. KdyÏ dûveãka a tovary‰, jiÏ spû‰nû ná-
sledovali uãnû, sly‰eli, co se mu stalo, spû-
chali zpût plni strachu na pÛdu. Ale proto-
Ïe byl tovary‰ v ko‰ili, chytil ho vrah za cíp
ko‰ile a sekl po nûm sekyrou; na‰tûstí se
vetchá ko‰ile po uchopení utrhla a rána
pronikla jen ãásteãnû do zadnice. Oba 
uprchlíci se uÏ nevrátili do postele, n˘brÏ se
schovali do sena. – Vrah mezitím vybûhl
z domu, nasadil pfietváfiku, postavil se pod
hospodynino okno a pravil: „Musel jsem
odtud utéct jen v ko‰ili, v domû jsou vrazi!“
– 
Zakrvavenou sekyru hodil do strouhy. Poté
bûÏel s pláãem do slévárny a zpÛsobil tam
rozruch. – Statní slévaãi Ïeleza byli zprvu za-
raÏeni. Ozbrojeni Ïelezn˘mi tyãemi se pfie-
sto vydali vzbudit nûkteré sousedy z okolí
a pak cel˘ zástup opatfien lucernami vstou-
pil do ne‰Èastného domu.
Jaká hrÛza je pojala a jakou bolest spatfiili
uÏ v chodbû! – UãeÀ leÏel na zemi v krvi,
ale nemohl mluvit, protoÏe mu ranou na
krku unikal dech.

Ihned byl pfienesen do pokoje na postel.
Tam ale u stolu leÏel ve vlastní krvi mrtv˘
stafiec Lorenz.
Neprodlenû byl vyslán do mûsta posel
s oznámením o otfiesném krvavém ãinu
a souãasnû byl povûfien, aby pfiivedl lékafie
a duchovního. Aãkoli byly teprve tfii hodiny
ráno, okamÏitû pfii‰li oba. Dûkan Haller, sta-
r˘ kmet, se brzy vypravil na cestu a dorazil
ve své kolesce, aby ne‰Èastnému chlapci
poskytl útûchu a klid du‰e! – 
Chlapci, jak jiÏ bylo zmínûno, zasadil vrah
sedm smrteln˘ch ran, které mu lékafi po
svém pfiíjezdu rychle o‰etfiil náplastmi, tak-
Ïe je‰tû mohl pronést nûkolik srozumitel-
n˘ch slov. Uvedl jméno vraha a fiekl, Ïe by
chtûl zemfiít, jen kdyÏ pfiijde do nebe. To by-
la jeho nejvût‰í starost! – 
Dûkan i lékafi ho utû‰ovali, Ïe mu nebe bu-
de urãitû pfiislíbeno, a tak skonal s ranním
rozbfieskem! – 
Nyní byli v dfiíve klidném domû dva zavraÏ-
dûní. Teì tu panovalo hofie a beznadûj, ãe-
hoÏ nikdo pfiedcházejícího dne ani netu‰il!
Vrah byl v‰ak stále mezi nimi a – s mistrov-
skou pfietváfikou plakal, kfiiãel, nafiíkal a bû-
doval nad mistrem a také nad chlapcem.
Pfii smuteãním obfiadu nesl Marschner, sku-
teãn˘ vrah, chlapcovu rakev. Pfii zpûvu
v domû musel vyslechnout pohnutou pí-
seÀ, kterou k této události sloÏil pan rektor
Schnitzler a která zaãínala slovy: 

„Ach BoÏe, ach BoÏe, vrahova sekyra
zasáhla mou hruì!“

- stejnû jako srdcervoucí fieã nad hrobem,
a to v‰echno s ním ani trochu nepohnulo!
Tisíce lidí byly pfiítomny u pohfibu, v‰echny
oãi ho pozorovaly, ale vrahovi bylo v‰e lho-
stejno!3- 
Následujícího dne po pohfibu obou zavraÏ-
dûn˘ch ‰el mÛj otec ven za panem
Demesem, kter˘ mûl coby nejbliÏ‰í pokrev-
ní pfiíbuzn˘ pfievzít majetek. KdyÏ vstoupil
do pokoje, pfiivítal ho pan Demes jako nej-
lep‰ího pfiítele z mládí a ihned se dali do fie-
ãi o tom hrozném krvavém ãinu.
Pan Demes objasnil mému otci, Ïe vrah, je-
hoÏ sekyra byla krátce pfiedtím nabrou‰ena
a visela za skfiíní s hodinami, by ji nebyl b˘-
val na‰el, kdyby nepatfiil k domácnosti,
a nebyl tak obeznámen s podrobnostmi

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 To není správnû, neboÈ zrovna konzumace piva zmáhá ke spánku. MoÏná to byly záÏitky dne nebo setkání s pfiítelem z mládí, kte-
ré ho nutily k pfiem˘‰lení a udrÏovaly ho v bdûlém stavu, nebo to snad bylo tu‰ení nadcházející smrti? NeboÈ du‰e tu‰í, kdy tûlu
hrozí nebezpeãí.

2 Troudník - 1. nádoba nebo v˘klenek na ukládání troudu, 2. druh choro‰e, z jehoÏ plodnice se pfiipravoval troud. Pozn. pfiekl.
3 Ano, proã, milí lidé, jej policie nevzala do vazby? V dne‰ní dobû by usvûdãen˘ vrah nebûhal tak dlouho na svobodû. Tenkrát

v R˘mafiovû nebo v Janovicích urãitû existovala zvlá‰tní rozhodnutí soudu, jak se brzy ukáÏe. D. H.
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o náfiadí a jeho umístûní. Kdo spáchal ten-
to ohavn˘ ãin, byl bezpochyby ãlenem do-
mácnosti! – 
Dále pokraãoval: „Lidé z domu i odjinud 
ukazují na Marschnera!“ Ten sedûl za tkal-
covsk˘m stavem a byl zaneprázdnûn nata-
hováním k uhlazení. Nato k nûmu pfiistou-
pil mÛj rozhofiãen˘ otec a pravil: „To asi ne-
bude ten zlofieãen˘ ãlovûk, kter˘ spáchal
tak odporn˘ zloãin; neboÈ takového netvo-
ra bych nestrpûl v domû ani okamÏik a pfie-
dal bych ho ihned soudu!“ –
Marschner zbledl pfii otcovû ostré fieãi jako
vápenná stûna, sklopil oãi k zemi a neod-
povûdûl. –
Brzy byl obvinûn hlasem lidu a zúãastnûn˘-
mi ãleny domácnosti jako vrah. On v‰ak

popfiel 16 dÛkazÛ a nûkolik pfiedvolan˘ch
svûdkÛ, ktefií jistû o jeho ohavném ãinu vû-
dûli, sloÏilo fale‰nou pfiísahu jako protidÛ-
kaz!
Tak napfi. jeho sestra z Nového Pole, která
mu vyprala krví postfiíkanou ko‰ili, jeho bra-
tr, hlavní ãeledín v hospodáfiství vy‰‰ího
správního úfiedníka, ti urãitû vûdûli, Ïe
Marschner vraÏdu spáchal. Av‰ak oni a ta-
ké je‰tû jiné zasvûcené osoby, které mûly
svûdãit proti nûmu, se zfiekly jakéhokoli po-
vûdomí o této vûci – a kupodivu v‰ichni,
ktefií sloÏili fale‰nou pfiísahu, zemfieli bûhem
jednoho roku. – 
Marschner byl, protoÏe mu nic nemohli do-
kázat, zpro‰tûn obÏaloby. Dal se k vojákÛm,
onemocnûl v Dlouhé Louãce, kde se jeho

regiment usadil, a kdyÏ uÏ mûl u nûj nastat
konec, poÏádal o duchovního a tomu se
vyzpovídal, Ïe je vrah – a Ïe ho k tomu
svedla láska k dûvãeti z Janovic, které mûlo
dÛm a smûlo se vdát jen za nûkoho, kdo
mûl peníze. Dvojitou vraÏdu by ale nikdy
nebyl spáchal, kdyby nebyl b˘val vyru‰en. 
Marschner zemfiel ihned po své v˘povûdi.
Knûz z Dlouhé Louãky sepsal prohlá‰ení na
lístek a zaloÏil ho do domácí knihy. Brzy na-
to v‰ak tûÏce onemocnûl a zemfiel. Pfii pfiejí-
mání inventáfie pozÛstalosti byl lístek nale-
zen a poslán biskupovi do Olomouce. Ten
ihned napsal vrchnímu úfiadu do Janovic,
aby nikoho neobvinili nebo nepronásledo-
vali, neboÈ skuteãn˘m vrahem byl
Marschner! - -

Užitečná informace

Co mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu?
Od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout
na tzv. základní registry, které zajišťují, že při
změně trvalého bydliště už nemusíte obíhat
všechny úřady a hlásit změnu na každém
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje,
předává mezi sebou díky registrům automa-
ticky. 
Následujícím textem nás provede Jan Novák.

První krok - místně příslušný obecní úřad
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastáv-
kou je obecní úřad v místě nového trvalého po-
bytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek
k trvalému pobytu. Předloží platný občanský
průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt
nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí,
kupní smlouvu, nájemní smlouvu), anebo 
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu 
a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis
z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvr-
zení se nevyžaduje v případě, že oprávněná 
osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím
tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad
o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic
oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje au-
tomaticky. Správnost nové adresy je možné 
ověřit na veřejném portále Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního v sekci „Nahlí-
žení do katastru nemovitostí“ http://nahlizeni-
dokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna
I když jsou k základním registrům připojeny
všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále
platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost
dle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto
změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na
to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním re-

gistrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že fi-
nanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je
daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) 
registrován, či nikoliv. Pokud Jan Novák není
registrován, postupuje finanční úřad podle da-
ňového řádu. Tedy původně místně příslušný
finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení
o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého
územního pracoviště příslušného finančního
úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se
však jedná o registrovaný daňový subjekt, vy-
dá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data
konce místní příslušnosti a teprve tímto datem,
tedy dnem výslovně uvedeným v tomto roz-
hodnutí, přechází místní příslušnost na finanč-
ní úřad podle nové adresy trvalého pobytu. 

Řidičský průkaz a registr vozidel
Řidičský průkaz: Pokud Jan Novák mění ad-
resu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá
povinnost tuto změnu oznamovat. Jestliže se
však stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi
častější případ), musí tuto změnu nahlásit do
pěti pracovních dnů na příslušném obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam
se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském
průkaze zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. 
Co s sebou? Starý řidičský průkaz, občanský
průkaz, pasovou fotografii.
Registr vozidel: Pokud Jan Novák vlastní au-
tomobil, bude ho čekat také cesta na registr vo-
zidel a v případě stěhování do jiného kraje
i výměna registračních značek. Změnu je po-
třeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů
od doby změny adresy trvalého pobytu. Na
správní poplatek si opět přichystá 50 Kč.
Následně bude vydáno nové osvědčení o re-
gistraci vozidla. Při stěhování na území jiného
kraje obdrží i nové registrační značky s danou
krajskou příslušností. Správní poplatky činí
100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za
změnu registrační značky). Samotné vydání
registračních značek je pak zdarma. 

Co s sebou? Velký i malý technický průkaz,
potvrzení o pojištění (zelenou kartu), potvrze-
ní o technické kontrole, obě registrační značky
z vozidla (v případě stěhování do jiného kraje).

Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský
příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na byd-
lení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské pé-
če, dávky pro osoby se zdravotním postižením
atd.) získávají úřady práce údaje automaticky
– vše si zkontrolují a evidují samy.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmot-
né nouzi, podporu v nezaměstnanosti apod.),
má z technických důvodů Jan Novák povin-
nost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu
pracovišti úřadu práce. 

Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, po-
kud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost
nové adresy si může ověřit na veřejném portá-
lu Ministerstva průmyslu a obchodu České re-
publiky www.rzp.cz.

Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí
změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny
u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty
důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty
nebo na účet u peněžního ústavu.
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod
prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na které-
koli poště, která převede výplatu důchodu na
poštu v novém místě trvalého pobytu a násled-
ně změnu adresy ohlásí ČSSZ. Pokud Jan
Novák pobírá důchod na účet u banky, změnu
musí nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně
podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rod-
né číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten
musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25,
Praha 5, 225 08. Je možné však také použít
formulář, který je k dispozici na webových
stránkách ČSSZ a také na okresních správách
sociálního zabezpečení. Oznámení o změně
je možné poslat též v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektronickým podpi-

-19-2014  22.10.2014 14:22  Stránka 25



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2014

26

sem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz
nebo datovou zprávou přes informační
systém datových schránek do datové schrán-
ky ČSSZ: ID 49kaiq3. 
Pokud Jan Novák pobírá důchod a bydlí v ci-
zině, musí oznámit změnu adresy buďto píse-
mnou formou vlastnoručně podepsaného dopi-
su, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ
(s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat
důchodů v oblasti mezinárodních důchodo-
vých agend), nebo na výše uvedený e-mail či
datovou schránku. 

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím
změnu trvalého pobytu hlásit
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat pře-
devším nestátním (komerčním) subjektům:
• bankám (či jiným finančním společnostem,

kde má Jan Novák např. úvěr), 
• dodavateli elektrické energie, 
• plynárnám, 
• komerčním pojišťovnám, u kterých má poji-

stku,
• ošetřujícímu lékaři, zubaři, 
• zaměstnavateli či škole, 

• poště (v případě SIPO, placení televizních
a rozhlasových poplatků), 

• telefonnímu operátorovi atd. 

Připravujeme možnost napojení komerčních
subjektů na základní registry, aby se občanům
v případě změny adresy trvalého pobytu zjed-
nodušila komunikace nejen s orgány státní
správy, ale rovněž s komerčními subjekty.

Mgr. Marek Hejduk, 
pracovník pro vztah s veřejností, 

Správa základních registrů 

Nový trik podomních prodejců: zakázková výroba
Sortiment podomního prodeje se stále rozrÛstá.
AÏ domÛ vám dnes pfiijdou nabídnout i matrace
a lÛÏkoviny, a to zhotovené na míru. Zní vám to
dobfie? Má to háãek. Zámûrem podomního ob-
chodníka je pfiipravit vás o právo odstoupit od
smlouvy.
Vše je dnes možné udělat na míru. Pokud
však jde o běžně průmyslově vyráběné zboží
v obvyklé škále rozměrů, jako jsou právě
matrace či peřina a polštář, a nabízí vám je
podomní obchodník, je na místě ostražitost.
Často jde jen o snahu vyzrát na zákazníkovo
právo odstoupit do 14 dnů od smlouvy uza-
vřené u něj doma. Výrobků vnucených bě-
hem nečekané návštěvy obchodníka se po-
tom tak snadno nezbavíte.
„Právo odstoupit od smlouvy neplatí vždy.
Konkrétní výjimky upravuje zákon a patří
mezi ně situace, kdy bylo zboží zhotoveno
podle specifických požadavků zákazníka.
V pojetí neseriózních prodejců pak vzniká
absurdní situace, kdy se zboží, které je běžně
na trhu v daných rozměrech dostupné, bude
údajně speciálně vyrábět dle pokynů a přání

spotřebitele. Obchodník vlastně předstírá, že
se nejedná o běžnou kupní smlouvu, ale
o zhotovení věci na zakázku,“ vysvětluje
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu.
Prodejce si nabízený sortiment uzpůsobí da-
né zákonné výjimce tím, že určí jeden stan-
dardní rozměr zboží. Smlouvu označí jako
zhotovení věci na zakázku a rovnou v před-
smluvních informacích právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů vyloučí, vědom si dobře
toho, že žádný standardizovaný rozměr nee-
xistuje. Přeměření postelí u zákazníka doma
přispívá k dojmu, že jde o výrobu atypu,
a zjištěné rozměry prodejce zapíše do smlou-
vy. Kdyby selhal argument atypických roz-
měrů, přeci jen se toto zboží musí na základě
zákazníkových požadavků teprve vyrobit.
A v takových případech není možné smlouvu
do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakékoliv
sankce zrušit.
Zneužívání zákonných výjimek z práva na
odstoupení od smluv uzavíraných mimo ob-
chodní prostory je staré jako právo na od-

stoupení samo. Nenechte se však zmást.
„Zákazníci nemají žádnou možnost zjistit,
jestli je jimi vybrané zboží již vytvořené.
Proto bez ohledu na skutečnost, zda zboží
v době sjednání smlouvy už někde leží nebo
se bude teprve vyrábět, jde podle zákona
vždy o kupní smlouvu, nikoliv o smlouvu na
zhotovení věci jako díla,“ říká Lukáš Zelený.
Pokud neexistuje norma upravující standard-
ní rozměry, nelze si je domýšlet. Matrace se
dnes vyrábí v nejrůznějších rozměrech zcela
běžně, nemluvě o lůžkovinách. I když tedy
obchodník popírá výrobu a prodej jiných
rozměrů, neznamená to, že neexistují, a těž-
ko uvěřit, že by obchodník skutečně doma
skládal matraci a šil polštáře. Soud by k těm-
to okolnostem při posuzování nároku spotře-
bitele na vrácení kupní ceny jistě přihlédl.

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

dTest: Pojištění zboží nemusí být plus
Mnozí si rádi pfiiplatí za jistotu, vyhnou-li se tak
v budoucnu dal‰ím v˘dajÛm, tfieba pfii nutnosti vy-
mûnit praskl˘ displej u nového telefonu. Poji‰tûní
proti ‰kodû a krádeÏi je ãím dál populárnûj‰í.
Záruka fie‰í vady, poji‰tûní zase pamatuje na ne-
chtûné pády, a to se pfieci vyplatí. Nebo snad ne?
Existují i nev˘hody této vychvalované sluÏby. 
Prodejci dnes běžně nabízejí prodloužení zá-
konné záruky jako placenou doplňkovou
službu. Čím dál častěji se lze setkat i s pojiš-
těním pro případ poškození, které záruka ne-
kryje, někdy také pro případ krádeže. Sice se
spotřebiteli trochu navýší účet, ale odchází

z obchodu spokojený, že ošetřil všechny ne-
příjemné situace, které by mohly potkat jeho
nově pořízenou elektroniku. Nic víc se ovšem
o pojištění z kupního dokladu nedozví.
„Co prodejce, to jiné podmínky této služby.
A právě ty určují míru výhodnosti pojištění.
Lidé se je ale většinou dozvídají, až když už je
pozdě,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu. A dodává: „Pojiš-
tění sice dopadá na jiné situace než záruka,
ale rozhodnutí o postupu je na prodejci.
Pojištění škody se tak může snadno proměnit
v produkt, který spotřebitelům spíše uškodí.“
Objeví-li se nějaký problém s výrobkem bě-
hem dvouleté záruky, vypraví se spotřebitel
k prodejci. Nedá-li si však pozor, odnese si
místo sepsané reklamace doklad o nahláše-
ní pojistné události. Co to pro překvapené-
ho spotřebitele znamená? „Především se
prodejce vůbec nezabýval možností, že by se
mohlo jednat o vadu, kterou je ze zákona
povinen bezplatně odstranit. Problém ro-
vnou vyhodnotí jako mechanické poškození
a případ pro pojišťovnu. Spotřebitel se 
opravy nejspíš dočká, ale zatímco je prodej-
ce při řešení reklamace vázán zákonnou
lhůtou 30 dnů, pojistnou událost může po-
jišťovna řešit i tři měsíce, tj. trojnásobně

delší dobu,“ vysvětluje Lukáš Zelený. 
Většina nabízených pojištění zboží řeší ne-
možnost opravy poskytnutím výrobku kvali-
tou a cenou srovnatelného s tím rozbitým,
kdežto v rámci záruky má spotřebitel právo
na ten samý výrobek, navíc nový, anebo na
vrácení plné kupní ceny, pokud se už nedá
dodat. Vracení plné kupní ceny nemůže kon-
kurovat částka ponížená o amortizaci či po-
vinnou spoluúčast. A nakonec v případě opa-
kovaného výskytu stejné poruchy nebude
moci spotřebitel od smlouvy odstoupit, pro-
tože nešlo o reklamaci vady. 
Jak můžete vyzrát na upřednostňování pojist-
ných událostí prodejci? Trvejte na sepsání
a vyřizování reklamace, zvláště v prvních
šesti měsících od koupě, kdy se vadnost
u zboží předpokládá. Přesvědčte se, že znáte
podmínky zaplaceného pojištění a hlavně sta-
novené výjimky. Průzkum u šesti prodejců 
elektra ukázal, že panují nezanedbatelné roz-
díly mezi produkty jednotlivých prodejců. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest
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Zajímavosti z přírody

Plody zralosti
Ta krajina je obyčejná, jaksi samozřejmá
a během roku se proměňuje. Co už obyčej-
né není, je to, jak ji kdo vnímá a zda doká-
že nalézt její „duši“, tzn. propojit ji a sebe,
jak se k ní dokáže vztáhnout a zakompono-

vat či zabydlit ji do sebe. Není to jednodu-
ché a nejde to hned, ona je to totiž tak tro-
chu filosofie, jejíž plody sklízíme až po-
zději. 
Z této „nauky“ se mi obzvláště vykrystalizo-
vala dvě období: časné jaro a babí léto.
Časné jaro nás uvádí v úžas rozpukem květů
a zeleně, což je po zimě zvlášť příjemné, ba-
bí léto zas jímavým rozpoložením přírody 
oděné do barev, jejíž polodetaily a detaily
vnímáme zvlášť intenzivně. Listnaté stromy
doslova září a navozují tak pocit většího tep-
la, než ve skutečnosti je. V tom zejména vy-
nikají buk, osika a javor mléč. Stačí zdržet se
pod nimi či se pomalu projít lesem a je nám,
jako bychom se vznášeli. S modrou oblohou,
výhledem do kraje, teplem slunce a bezvět-
řím či jen vánkem je obraz i pocit dokonalý.
A není divu, když básník tuto náladu převe-
de do veršů:

Metafora věčnosti

Už blýská se vzduchem léto babí,
obraz jeřabin s oblohou jak pro malíře.
Tulák překrásné chvíle v krajině tráví
po desítky let věren své tulácké víře.
Všechno je mírné a klidem dýchá
a vánek nebyl by vánkem, kdyby spěchal.
A tulák už vůbec nikam nepospíchá,
vždyť už jako hvězd kroků za sebou nechal.

Podzim však s sebou nepřináší jen nálady čis-
tě povznášející a relaxační. Mísí se v něm
i memento zralosti a pravdy, která se obvykle
neshoduje s našimi přáními a idealistickými
představami o životě. Tuto pravdu vnímáme
i za stěnou krásy, více však vyniká v tichých
mlžných ránech, stoupá z vlhkého tlejícího lis-
tí nebo k nám promlouvá přes orosené pavuči-
ny. Jistý pocit vděčnosti a přináležitosti ke kra-
jině v nás přesto zůstává i pak, když podzim
pokročí, stane se chladným a větve stromů 
osiří a mlhy skrývají krajinu po celý den. To,
co však neskryjí, je ona zralost a pravdivost,
která je nejen tam, v mlhách, ale i v nás.

Mlžné memento

Podzim prostírá své mlhy,
chtěje v nich utopit i tebe.
Rosí metlici, rákos a srhy,
stoupají ze země, padají z nebe.

Jen z návrší a skalek
vidíš, jak pod tebou se valí.
K odpočinku zalehnou v údolí,
natahují se do dálek
a ty cítíš, jak velcí jsme i malí.

Miloš Zatloukal, 
KČT Rýmařov

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 12
Jméno a příjmení

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

Adresa, telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 12. část
Pro letošní soutěž jsme zvolili téma křížů, případně dalších drobných sakrálních staveb. Většinou je vnímáme jako běžnou součást naší kra-
jiny a málokdy se zamýšlíme nad jejich původem a příběhem. Zejména na našem území jsou kříže současnými obyvateli vesměs chápány ja-
ko danost, bez vazby na historické souvislosti a bez projevu úcty k životu a dílu lidí, kteří náš kraj před totální výměnou obyvatelstva po dru-
hé světové válce obývali. Musíme považovat za štěstí, že se alespoň některé z křížů zachovaly. 

Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do
redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v RH 
č. 23/2014 v pátek 19. prosince. Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všech-
ny najednou do uzávěrky 8. ledna 2015. Jména výherců budou uveřejněna
v prvním lednovém vydání Rýmařovského horizontu 16. ledna 2015. Hodně
štěstí v soutěži přeje redakce RH!

✃

Ilustrační foto: happyrodinka.blog.cz
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Sport

Dorostenci Jiskry porážejí soupeře
V sobotu 4. října sehrála dorostenecká Jiskra
Rýmařov další kolo mistrovského utkání. Na
domácím hřišti přivítala tým z Hradce nad
Moravicí. Skóre otevřel domácí Lesák, které-
mu nahrával Urbánek. První půle skončila 1:0
pro Rýmařov. V 60. minutě se před bránou hos-
tí prosadil Dan Kopeček, kterému přistrčil míč
Tomeček. V 65. minutě faulovaný Dan Ko-
peček nařízenou penaltu neproměnil, ale 
v 70. minutě zvyšoval na 3:0 pro Rýmařov
Vajdík. O dvě minuty později byl nařízen další
pokutový kop proti hostujícímu celku.
Tentokrát se ke značce postavil Tomeček a ne-
mýlil se. V 80. minutě rozehrával Tomeček pří-
mý kop, našel ve vápně Dana Kopečka a ten 
uzavřel skóre na konečných 5:0 pro Rýmařov.
Sestava: Kubját – Zifčák, Cabák, Skrutek,
Kováč, Seifert (40‘ Tomeček), Vajdík, Lesák
(55‘ Sudek), Sacký, Urbánek (70‘ Snášel), Dan
Kopeček. 
V sobotu 11. října zajížděla dorostenecká Jiskra
Rýmařov k dalšímu mistrovskému utkání, ten-
tokrát na půdu SK Meteor Strahovice. První
gól vsítili domácí ve 33. minutě, ale bohužel
pro ně do vlastní brány po chybné malé domů.

Ve 43. minutě se už Strahovice mohly radovat
ze vstřeleného gólu do správné brány, když se
po rohovém kopu prosadil v šestnáctce hráč
domácích. První půle skončila 1:1. 
V 57. minutě Rýmařov zahrával rohový kop,
Kováč hlavou přistrčil míč na Cabáka a ten hla-

vou zvýšil na 1:2 pro Rý-
mařov. Domácí se snaži-
li, ale přes výborně brání-
cí hráče Rýmařova ne-
měli téměř šanci se do-
stat do nějaké slibnější
akce. V 61. minutě se
prosadil opět Cabák
a hlavou stanovil koneč-
né skóre na 1:3 pro Rý-
mařov.
V první půlce nám moc
nevycházely kombinace
a přihrávky po zemi, te-
rén nebyl zrovna ideální,
hodně měkký trávník
a nerovnosti nám dělaly
potíže, takže to spíš vy-
padalo, že se kluci sezna-
mují s trávníkem. Druhá
půlka hry už byla velice
dobrá a po zásluze jsme
vyhráli. Obrana byla ne-
kompromisní a soupeři
dovolila jen jednu bran-
ku. Zápas se povedl
Lukáši Urbánkovi, Pavlu
Kopečkovi a Vojtu Cabá-
kovi, ale to samozřejmě
neznamená, že ostatní si
pochvalu nezaslouží. 

Sestava: Kubját – Pavel Kopeček, Zifčák,
Skrutek, Kováč, Urbánek (70‘ Snášel), Vajdík,
Cabák, Sudek, Daniel Kopeček (65‘ Raušer),
Tomeček (60‘ Seifert).
V sobotu 18. října přivítali dorostenci Jiskry na
svém trávníku tým FC Dolní Benešov. Už ve 
4. minutě se prosadil po nahrávce Dana
Kopečka domácí Tomeček. Ve 23. minutě po-
slal Tomeček střílenou nahrávku a Cabák sklu-
zem zvýšil vedení Rýmařova na 2:0. Hosté ve
34. minutě snížili, ale ve 36. minutě Tomeček
po dlouhém nákopu Skrutka a chybě hostující-
ho gólmana vrátil Rýmařovu dvoubrankový
náskok. Gól do šatny přidal ještě ve 44. minutě
Vajdík po nahrávce Zifčáka. Poločas utkání
skončil 4:1 pro domácí. V 64. minutě rozehrá-
val domácí Vajdík rohový kop, na který si na-
běhl Sudek a hlavou zvyšoval už na 5:1 pro
Rýmařov. O dvě minuty později skóroval
Vajdík ještě jednou, když propálil gólmana
hostí mezi nohama. Hosté v 84. minutě snížili
na konečných 6:2.
S naším důrazem v napadání měl soupeř velké
potíže, kluci ho téměř k ničemu nepustili. Góly
Dolního Benešova byly jen ze dvou přímých
kopů. V zápase jsme si mohli vyzkoušet i bran-
káře starších žáků Zdeňka Vilímka, který po-
tvrdil, že je nadějný gólman.
Sestava: Kubját (68‘ Vilímek) - Raušer (60‘
Sacký), Pavel Kopeček, Skrutek (46‘ Seifert),
Kováč, Zifčák, Vajdík, Cabák, Sudek,
Tomeček (46‘ Urbánek), Dan Kopeček (70‘
Snášel).
Další utkání sehraje Jiskra Rýmařov v neděli
26. října.

Tomáš Durna, 
trenér

Ilustrační foto ze zápasu z loňské sezóny, kdy dorostenci Jiskry pro-
hráli v jarním utkání na domácí půdě se Strahovicemi 4:0
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Fota: Adéla Macková
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Soukromá řádková inzerce
Prodám přízemní družstevní byt 3+1 (82 m

2
) v Rýmařově na Větrné

ulici č. 18. Cena 430 tisíc Kč, při rychlém jednání sleva. Možnost
prohlídky bytu, kontaktní telefon: 721 562 519.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU
bude v prodeji od 7. 11. 2014

Uzávěrka pro vydání je 
ve čtvrtek 30. 10. 2014  do 12 hodin

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

20/2014

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):
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.

R e d a k c e  p fi i j í m á  o b j e d n á v k y  n a  v á n o ã n í  
r e k l a m y  a  p é e f k a  p r o  h i s t o r i c k ˘  s p e c i á l
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