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Zastupitelé schválili demolici budovy
b˘valého kina

Tfietí koncert ve fabrice s Mikolá‰em 
Chadimou a jeho MCH Bandem

Na ‰ampionátu v Janovicích bojovali 
vrhaãi ze ‰esti státÛ Evropy

Muzeum pozvalo na zámek Zufiivce

5. kolo Rollo Ligy – R˘mafiováci na startu
RunFestu v Ostravû

ročník XVII I .
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České gymnázium oslavilo sedmdesátiny

Zpestření o překážkový běh

Při odpolední vernisáži představil jubilant Jindřich Štreit tři své nejnovější fotografické publikace

Nejrychlejší družstvo – žáci Ski klubu Rýmařov Výstavu J. Štreita i celou školu si prohlédlo přes 160 návštěvníků

Na poslední kilometr se vydali hromadně běžci všech týmů

Start štafetového běhu na 70 kilometrů ve Flemmichově zahradě

V ãervnu mohli absolventi r˘mafiovského gymnázia zavzpomínat na student-
ská léta díky v˘stavû v muzeu, která vznikla z dokumentÛ, fotografií i nej-
rÛznûj‰ích v˘ukov˘ch pomÛcek jako souãást leto‰ních oslav 70. v˘roãí zalo-
Ïení ãeského gymnázia v na‰em mûstû. Oslavy kulatin vyvrcholily v sobotu 
1. fiíjna – sportem, v˘stavou, projekcemi a hudbou.
Sobotní program finále letošních oslav (doslova) odstartoval v osm
hodin ráno ve Flemmichově zahradě. Na startovní čáře u lyžařské cha-
ty se sešla více než stovka běžců, kteří vyslyšeli výzvu gymnázia
a rozhodli se na počest jeho jubilea pokořit sedmdesát kilometrů šta-
fetového běhu. Návrh duchovní matky závodu Zdeňky Sedláčkové na
symbolickou délku trati byl podle jejích slov míněn s nadsázkou, nic-
méně pořadatele i sportovce nadchl tak, že se do závodu přihlásilo
hned devět běžeckých týmů. Na kilometrový okruh vedle sebe vyra-
zili sportovci tělem i duší – Běžci z Rya, desetibojaři i mladí lyžaři ze
Ski klubu Rýmařov, týmy Lyžníci z Jeseníků, mountaintime.cz i 7 sta-
tečných, kteří splnili podmínku alespoň jednoho nynějšího či bývalé-
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Dřívější textilní škola, po roce 1945 sídlo gymnázia Původní Vyšší reálné gymnázium a Zimní škola (vpravo)

ho studenta nebo zaměstnance gymnázia ve svých řadách, a dvě nej-
početnější družstva sestavili gymnazisté z Krompach a domácí tým
(TI JEDOU) TJ Sokol Rýmařov ➔ Nové Pole.
Počasí bylo jako na objednávku, zázemí i atmosféra skvělá a výsle-
dek překvapující. Sedmdesátikilometrovou trasu urazily všechny bě-
žecké týmy bez výjimky, navíc ve výborných časech. Nejrychlejší
družstvo Ski klubu Rýmařov, složené z lyžařů žákovské kategorie
pod vedení Radima Keclíka, zvládlo v deseti celou trať za pouhé 
4 hodiny 53 minut a 23 vteřin, s tříminutovým náskokem před dru-
hými Lyžníky z Jeseníků (4:56:29) a desetiminutovým před třetím tý-
mem mountaintime.cz (5:03:51). Neuvěřitelně vyrovnané síly proká-
zala družstva na čtvrtém (Běžci z Rya B) a pátém místě (Gymnázium
Krompachy), které dělily v cíli pouze dvě vteřiny. Pro šesté místo si
doběhli desetibojaři, pro sedmé Běžci z Rya A, pro osmé 7 statečných
a devátý v pořadí, nicméně první v originalitě cvičebních úborů
a v týmovém nadšení skončil TJ Sokol (6:02:12), který k hromadné-
mu zdolání posledního okruhu strhl zástupce všech týmů, fanoušků
i organizátorů. Běžci unikátní štafety společně urazili 630 kilometrů,
což je slovy jednoho z pořadatelů Petra Kroutila „dostalo na Jadran“.
Odpolední část oslav probíhala přímo v budově gymnázia na

Sokolovské ulici. Běžecké dresy vystřídaly společenské šaty, sport 
umění. Vernisáží byla zahájena výstava fotografií Jindřicha Štreita,
jednoho z nejznámějších absolventů rýmařovského gymnázia, který
vystavuje ve vlastní galerii v hlavní budově pravidelně a letos navíc
slaví stejné jubileum jako škola sama. Jindřich Štreit představil nejen
ukázky z cyklů, které vytvořil za poslední roky, ale také tři své nej-
novější publikace a poté nechal nahlédnout zájemce do příběhu
svých fotografií při projekci cyklu s tematikou drogově závislých.
Oslavy výročí středoškolské instituce, která má v Rýmařově, počíta-
je i předválečnou historii, nejdelší tradici, přilákaly velký počet ná-
vštěvníků, z velké části absolventů a pedagogů. Školu si podle odha-
du ředitelky Zdeny Kovaříkové přišlo prohlédnout přes 160 hostů,
z nichž většina se zúčastnila také vernisáže, slavnostního rautu, kte-
rý připravil kuchařský tým střední odborné školy, a podvečerního
koncertu sborů Bernardini a Vox montana v sále ZUŠ.
„Oslavy školy se velmi vydařily ve všech jejich částech. Vřelé podě-
kování patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na
organizaci oslav, a také dalším zaměstnancům školy,“ vzkázala
Zdena Kovaříková a dodala, že záznam oslav bude vysílat regionální
Televize Polar v pořadu Študuj u nás. ZN

Pár historických dat
Ve stručnosti připomeňme pár historických dat z vývoje školství
v Rýmařově. V roce 1844 vzniká rýmařovský okres, s tím se zaklá-
dají banky, buduje moderní správa, telegraf, železnice, bouřlivý ná-
stup průmyslu zajišťuje zaměstnání, zastavuje se vystěhovávání.
Vznikají podniky hedvábnické, lnářské, pily, truhlárny, tkají se ko-
berce, šije prádlo, zaniká hornictví, ale nadále pracují železárny.
Průmysl potřebuje vzdělané lidi, a tak vzniká síť měšťanských a uč-
ňovských škol, ale i vzdělávací, kulturní a sportovní spolky, veřejné
knihovny a čítárny, rozvíjí se turistika. 
V roce 1873 bylo v Rýmařově založeno nižší reálné gymnázium.
Vzdělání získané na tomto ústavu bylo v dalších letech využito pro
povznesení města a jeho další rozvoj.
V roce 1896 vzniká v Rýmařově zimní rolnická škola, zimní proto,
že výuka probíhala pouze v zimních měsících. Později se zde vyuču-
jí obory Mechanizátor rostlinné výroby, Mechanik-opravář
a Zemědělec-hospodyňka. 
V tehdy samostatném moravském okresu vzniká také Flemmichova
textilní škola.
Naše dvě školy prošly velkým vývojem, postupně se měnily tak, jak
přicházely historické události. Např. po válce v roce 1952 je země-
dělské školství v Rýmařově zrušeno a převedeno do Bruntálu, na-
štěstí se výuka v roce 1957 znovu vrací do Rýmařova s názvem
Zimní škola zemědělské mládeže. Stále se na ní vyučovalo od 1. li-
stopadu do 30. dubna s cílem odborně vyškolit zemědělskou mládež.
V roce 1960 teprve vzniká zemědělské učiliště. V roce 1981 bylo
sloučeno se školou ve Městě Albrechticích, škola v Rýmařově se stá-
vá odloučeným pracovištěm, probíhá zde pouze odborný výcvik.
Roku 1982, kdy přichází skupina vietnamských učňů a je přijato dal-

ších 10 žáků, se celá výuka vrací do Rýmařova. 
Historie německého gymnázia pokračuje založením sedmiletého vyš-
šího reálného gymnázia, v roce 1902 se pro jeho potřeby staví budo-
va na Jelínkově ulici. Válečná léta ovlivnila životy studentů, od roku
1944 je rýmařovské gymnázium na dva roky přesunuto do Bruntálu
a po válce jeho německá éra končí.
Dne 19. února 1946 byla slavnostně zahájena výuka, tentokrát již na
českém gymnáziu. Pro malý počet žáků je ale v roce 1949 škola zru-
šena a přechází do Bruntálu. Opět, a to již definitivně, se vrací do
Rýmařova v roce 1956. Letos si tedy připomínáme přesně 70 let od
založení českého Státního reálného gymnázia. 
Novou historii obou škol již známe všichni. Demografická křivka
a s ní i počet žáků klesá v celé republice, ovšem na severní Moravě
a zvláště na Bruntálsku velmi viditelně. V roce 2013 byly obě školy
– gymnázium a střední odborná škola – současným zřizovatelem,
Moravskoslezským krajem, sloučeny. Toto sloučení je ovšem spíše 
ekonomické a správní. Výuka oborů probíhá v samostatných budo-
vách s odborně zaměřenými pedagogy. Za tři roky sloučení se oče-
kával pokles žáků odchodem tříd, které již škola dále neotvírala.
Skončila večerní a dálková forma vzdělávání. Dnešní stav školy je
stabilizován. 
Přála bych nám všem, aby se naše škola na území města Rýmařova
další dlouhá léta rozvíjela, aby měla důvěru veřejnosti, aby se rozví-
jely hlavní obory – osmileté a čtyřleté gymnázium, učební obory a do
budoucna snad i hotelnictví. Přeji škole kvalitní pedagogický sbor
a ostatní zaměstnance, kteří svou svědomitou prací tvoří společně
dobře fungující organizaci. 

Mgr. Zdena Kovaříková, ředitelka Gymnázia a SOŠ Rýmařov
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Den české státnosti, slavený ve svátek našeho patrona sv. Václava
(a taky všech Václavek), vpadl jako sabotér doprostřed pracovního
týdne, s bonusem příjemného počasí navíc. Takový výpadek z všed-
nodenního režimu se dá využít podle libosti: k úklidu domácnosti,
k návštěvě příbuzných, k dohánění pracovních či jiných restů, k po-
slednímu svátečnímu shopování (protože za měsíc, v den vzniku
Československa, už budou supermarkety povinně zavřené) nebo 
k obyčejnému lenošení u telky (nedejbože u knížky). Tvrdím ale, že
zavřít se v tak pěkný baboletní den mezi zdi (domova, kanceláře, díl-
ny, supermarketu...) je nebetyčný hřích a jediné, co má smysl pod-
niknout, je jít do lesa.
Jistě v tom nejsem sama. Lesní turistika má v českých krajích trva-
lou popularitu. Jak se dozvídáme mezi řádky policejních svodek, do
lesa je nejlépe vydat se luxusním vozidlem, nejdéle na půl hodiny
(která stačí k uloupení notebooku demonstrativně odloženého na se-
dadle) a v každém případě s praktickým cílem, tedy vytěžit z lesa ně-
co poživatelného (houby, borůvky, maliny, srny apod.). Nemá cenu
zapírat, do lesa se nedopravuji jen pěšky nebo na kole, ale při větší
vzdálenosti i autem. Ovšem bez notebooku. Někdy na borůvky, ně-
kdy na houby a někdy jenom tak. Prostě na návštěvu.
Netřeba se rozbásňovat o tom, jak je v lese krásně. To lépe vystihnou
umělci (troufám si tvrdit, že strom, alej, les jako výtvarný objekt má
za celou historii více zpodobení než člověk), nebo objímači kmenů.
Já při objetí stromu cítím hlavně drsnou kůru, lepkavou smůlu a mra-
venčí štípance. Navzdory tomu mě les obecně a stromy zvláště fasci-
nují. Jsou totiž geniální.
Už ve škole, v hodinách botaniky, mě zaujala vlastně jednoduchá
a přitom dokonalá stavba těla stromu (na průřezu na rozdíl od těla
člověka navíc velmi pohledná), která by mu za ideálních podmínek
umožnila růst a žít donekonečna. Ostatně nejstarší stromy světa mají
až několik tisíc let (švédský smrk Old Tjikko má prý 9,5 tisíce let,
dvojice libanonských olivovníků Sestry 6 až 7 tisíc let a kalifornská
borovice Methuselah bezmála 5 tisíc let). To jsou samozřejmě ojedi-
nělé rekordy, málokterému stromu se podaří přežít celé lidské civili-
zace – bez úhony. Jen málokterý se totiž vyhne nutkavé lidské potře-
bě z lesa vytěžit něco, když ne zrovna poživatelného, tak rozhodně 
upotřebitelného. Tak mě napadá, jestli to není jen projev obyčejné zá-
visti, vždyť i v porovnání s dřevinami starými několik set let se dél-
ka lidského života jeví zanedbatelnou, ať se prodlužuje sebevíc. Jak
si má potom člověk hrát na pána tvorstva, když ho přežije kdejaký
kus dřeva... Všetko popíliť!
Nuže, les je blahodárný jako oáza v poušti, les je nádherný jako ga-
lerie plná soch, les je klidný a mlčenlivý. Jenže to je omyl. Les mlu-
ví. Nejen hlasy ptactva, vysoké zvěře a dalších živočišných obyvatel.
Mluví stromy.
V srpnu letošního roku přišla jistá kanadská ekoložka s tvrzením, že
stromy v lese spolu komunikují. Není to samozřejmě lidskému uchu
slyšitelná řeč, žádný akustický signál, je to ovšem komunikace po-
měrně sofistikovaná. Slouží jí mycelium, neboli podhoubí, symbio-
ticky propojené s kořenovým systémem stromů. Ekoložka prostřed-
nictvím dlouholetého experimentu zjistila, že les není souborem je-
dinců, ale že v něm příslušníci jednoho druhu vytvářejí „rodiny“,
v jejichž centrech stojí „mateřské stromy“, napojené na potomstvo
v okolí. Nejen to. Dokázala, že mateřské stromy poznají svoje „děti“,
že jim prostřednictvím husté sítě podzemního zásobovacího systému
dodávají látky potřebné k růstu (a to i za cenu vlastního uskrovnění),
ba dokonce „zkušenosti“ a „rady“, jak přežít, až mateřský strom 
uhyne. Není potom divu, že vykácení několika stromů může způso-
bit smrt lesa a že naopak les jako sebehojivý organismus zvládne
i kůrovcovou kalamitu (jak se v poslední době ukazuje na Šumavě)
lépe sám než s pomocí člověka.
Představa „mluvících“, komunikujících stromů není vzdálená pohád-
kám o kouzelném lese, v němž si antropomorfní stromy vzájemně
předávají zprávy a ostražitě „sledují“ pohyb vetřelců. Snad už dávno
před vědeckým poznáním lidé tušili, že stromy jsou mnohem inteli-
gentnější bytosti, než je jim běžně přisuzováno. To, že jim plně nero-
zumíme, že žijeme v jiné časové dimenzi, v jiném paradigmatu, jak-

si není jejich chyba. Lze naopak soudit, že jsou daleko moudřejší než
my, o čemž svědčí fakt, že nezasahují do lidského světa jinak než po-
zitivně. Zatímco člověk do lesa vstupuje s pilou, strom do lidských
sídel vnáší zeleň, kyslík a krásu. A tam, kde člověk zkrachoval a od-
táhl pryč, vrací život (příkladem budiž bující les v okolí Černobylu).
Za dva týdny, 20. října, nastane Den stromů. Dobrá příležitost vydat
se do lesa a poslouchat, jak „mluví“. A třeba nějaký ten pěkně tvaro-
vaný velikán i obejmout. ZN

Pár slov... o mluvících stromech

Foto na titulní straně:  
Vladimír Lehký – Františkova myslivna z Jeleního hřbetu
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva
Ve ãtvrtek 22. záfií se konalo ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
ãtrnácté zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. 
Na programu jednání byla zpráva o hospodaření města k 31. srpnu
a rozpočtová opatření, dále aktualizace cen prodeje nemovitostí, výše
nájemného z pozemků a nebytových prostor města, zapojení služeb so-
ciální prevence (Sociálně terapeutická dílna Diakonie ČCE Rýmařov)
do projektu MSK Podpora služeb sociální prevence 2, vyhlášení
Programu podpory zájmových aktivit a Programu podpory sportu a tě-

lovýchovy v Rýmařově na rok 2017. Dalšími body byly výkup nemo-
vitostí od fyzických osob, obchodních společností a exekutorů, podání
žádostí o zateplování bytových domů z IROP a posledním bodem by-
lo využití budovy bývalého kina na Divadelní ulici. Většinu usnesení
tvořily majetkové záležitosti – záměry prodejů a vlastní prodeje po-
zemků nebo jejich částí. Zastupitelé přijali celkem jedenapadesát 
usnesení. V závěru jednání poblahopřála místostarostka Marcela
Staňková starostovi Petru Kloudovi k jeho životnímu jubileu.

O osudu budovy bývalého kina bylo rozhodnuto – bude zbourána
Posledním bodem jednání zastupitelstva města bylo jednání o bu-
doucnosti budovy bývalého kina na Divadelní ulici č. 13. Starosta
Petr Klouda na jednání znovu připomenul zastupitelům, že se osmým
rokem nedaří najít názorová shoda na využití této budovy, i když
konkrétní nápady v minulosti byly, ovšem nejednotnost názorů roz-
hodnutí o osudu této budovy neustále odsouvala. Starosta mimo jiné
zdůraznil, že budova je v současné době nevyužívaná, kromě bývalé
kotelny a uhelny, které jsou pronajaty jako restaurace. „Kino se zde
nepromítá od roku 2008 a v nedávné minulosti zde proběhly pouze
dvě akce: 18. března 2013 koncert bratří Nedvědů a 30. srpna 2014
písničkářský festival Krosna dědka Pradědka,“ uvedl starosta.
V minulosti byla zpracována studie na přestavbu budovy na víceúče-
lovou tělocvičnu. Ta z prostorových důvodů nesplňovala požadavky
na konání sportovních soutěží a od zpracování vyššího stupně projek-
tové dokumentace bylo z důvodu celkově nejednotného názoru zastu-
pitelů upuštěno. Starosta dále poznamenal, že situaci rovněž ovlivnila
petice občanského sdružení Pradivadlo, která požadovala bezplatné
předání budovy do užívání s tím, že sdružení bude provádět údržbu
a postupně budovu zrekonstruuje. Na jednání komise pro kulturu, ce-
stovní ruch a mezinárodní vztahy, kde měly být dohodnuty podmínky
předání budovy, se však představitelé sdružení již nedostavili.
Starosta dále informoval, že je budova v současné době zchátralá, její
infrastruktura dožila nebo nesplňuje požadavky bezpečného provozu
(tlak vody, elektroinstalace, topení) a město má plnou náhradu svých
potřeb – především kina a divadla – v rekonstruované budově SVČ.
Získání finančních prostředků z dotačních zdrojů na rekonstrukci bu-
dovy již prakticky není podle Petra Kloudy možné. Prodej budovy do
majetku Moravskoslezského kraje na přestavbu na základní uměleckou
školu se nepodařil a naděje, že nová politická reprezentace MSK po le-
tošních volbách změní názor, je mizivá. Na začátku roku 2015 byla 
uspořádána veřejná anketa, která se obracela na občany s cílem získat

návrhy na nové využití budovy. Ankety se zúčastnily necelé dvě desít-
ky občanů, reálné návrhy na využití objektu se však neobjevily.
„Udržování dvou budov, které se svou funkcí a významem překrýva-
jí, je pro město přepychem už také vzhledem k tomu, že roční úbytek
obyvatel města je asi 110 lidí, a to představuje roční pokles daňových
příjmů přibližně o 1 milion korun. To znamená jednoznačné krácení
‚volných‘ zdrojů města určených na kulturu, sporty a tak dále.
Celková rekonstrukce by na základě projektové dokumentace a výbě-
rového řízení na dodavatele stavby přišla na 35 až 50 milionů korun,
kdežto demolice na 2 až 3 miliony. Budova nemá žádnou památkovou
hodnotu, což ostatně potvrdil i Památkový úřad Ostrava,“ argumen-
toval starosta Petr Klouda. Dále uvedl, že v komisích města postup-
ně proběhla debata o budoucnosti zmíněné budovy. Z debaty nevze-
šly žádné nové návrhy na budoucí využití. Naopak demolicí budovy
by město získalo parcelu o rozměrech přibližně 55 x 46 m a výměře
2 554 m2, která by mohla být využita pro výstavbu bytového domu,
chráněného bydlení, rodinných domů nebo parkoviště, případně pro
jiný účel. Parcela je plně zasíťovaná a je velmi cenná.
Následovala diskuze zastupitelů. Marek Bocián se vyslovil pro za-
chování budovy. Ladislav Žilka naopak konstatoval, že trámy střechy
jsou napadeny dřevomorkou a problematika budovy bývalého kina se
řeší již třetí volební období. Bohumil Servus sdělil, že provedl sou-
kromou anketu mezi občany a většina z nich by nenašla využití a by-
la by spíše pro demolici.
Prostor k diskuzi dostali také občané, kterých navzdory velkému 
ohlasu na sociální síti přišlo na zasedání zastupitelstva jen něco má-
lo přes dvacet. Zazněly většinou názory pro zachování budovy, de-
molice by podle nich byla až tou poslední možností. „Budova není
ještě v tak havarijním stavu, aby se zbourala. Máme zkušenost, že di-
váci v Rýmařově do divadla chodí a v dost velkém počtu. Svědčí
o tom vyprodaná představení Pradivadla v přírodním amfiteátru di-

Zastupitelé schválili Program podpory zájmových aktivit 
a Program podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově na rok 2017

V příštím roce bude rozděleno v oblasti kulturních, společenských
a zájmových aktivit podobně jako letos celkem 250 tisíc korun. V ob-
lasti sportu bude pro příští rok určeno celkem 2 900 tisíc korun. Od

23. září byla pravidla vyvěšena na úřední desce a na webových strán-
kách města a od 1. listopadu do 31. prosince bude možno podávat žá-
dosti o dotace.
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vadla La Skála v Janovicích. Vy tvrdíte, že demolice by stála dva až
tři miliony a vybudování výsuvného hlediště v SVČ tři a půl milionu
korun, to už máme šest a půl milionu na základní rekonstrukci, která
by mohla odstranit nejdůležitější závady v budově, kterou nyní odsu-
zujete k demolici,“ sdělila v diskuzi veřejnosti Barbora Šínová.
Zazněly rovněž názory, že velký sál SVČ nenahradí atmosféru staré-
ho divadla, akustika i hlediště velkého sálu je pro divadelní předsta-
vení nevyhovující a střídání zájmových kroužků a akcí ve velkém sá-
le znemožňuje plnohodnotné zkoušky ochotnických spolků.

Po ukončení diskuze přistoupili zastupitelé k hlasování o demolici ob-
jektu. Dvanáct zastupitelů vyslovilo souhlas s demolicí a tři zastupitelé
byli proti. V závěrečném bodu různé byl dán prostor k diskuzi veřejnos-
ti. Zazněl dotaz, zda by zastupitelstvo, pokud se najde seriózní zájemce
se smysluplným záměrem na využití budovy bývalého kina, mohlo do-
savadní schválený bod o demolici budovy zrušit. Starosta sdělil, že ta-
ková možnost samozřejmě existuje. Poslední informací k osudu bývalé-
ho kina, kterou se podařilo redakci získat, je žádost občanského sdruže-
ní Pradivadlo o pronájem budovy za symbolickou jednu korunu. JiKo

Město Rýmařov rozšířilo seznam domů pro zateplení
Jak uÏ byli obãané informováni v kvûtnovém vydání Horizontu, schválilo za-
stupitelstvo mûsta zateplení bytov˘ch domÛ na OkruÏní ulici 1, 3, 5 a 7, Julia
Fuãíka 85, 86 a 87, NádraÏní 1 a Opavské 128 a 130 v Janovicích s finanãní
podporou ministerstva pro místní rozvoj z v˘zvy ã. 16 Energetické úspory
v bytov˘ch domech. V mezidobí ale do‰lo k zásadním zmûnám v podmínkách
dotaãní v˘zvy, na které zastupitelé zareagovali na zasedání 22. záfií schvále-
ním zmûny v podání Ïádostí. 
Příjem žádostí do výzvy č. 16 byl 25. července předčasně ukončen.
Můžeme si jen domýšlet, že se tak stalo z důvodu malého zájmu ze
strany společenstev vlastníků jednotek, na které byl program zejmé-
na zacílen. Splnění podmínek pro přiznání dotace bylo velmi složité
při efektu „jen“ 27% dotace na uznatelné náklady, jejichž rozsah byl
také nepochopitelně omezený. Podle dostupných informací bylo za
sedm měsíců existence výzvy podáno jen 177 žádostí, z nichž jen tři-
náct bylo dosud schváleno.
Nová výzva č. 37 IROP na zateplování bytových domů byla vyhlá-
šena 8. července, příjem žádostí byl zahájen 15. července. Protože už
v průběhu června 2016 bylo mezi odbornou veřejností známo, že se
chystá vyhlášení nové výzvy s výhodnějšími podmínkami, bylo po-
dání žádostí ze strany města do výzvy č. 16 pozastaveno a rada měs-

ta 18. července rozhodla o podání žádostí na zateplení již schválené-
ho balíku domů do výzvy č. 37. 
V této nové výzvě je dotace z původních 27 % navýšena na 30 %,
zvýšil se rozsah uznatelných nákladů a hodnocení podaných žádostí
je příznivější v tom, že umožňuje opravit případné chyby v žádosti.
Příjem žádostí bude ukončen 30. listopadu 2017 a termín pro dokon-
čení realizace je stanoven až na 30. září 2019, obě lhůty tedy byly
o rok prodlouženy. Vzhledem k tomuto časovému horizontu schváli-
lo zastupitelstvo rozšíření žádosti na zateplení kromě již schváleného
balíku domů i na domy Bartákova 13, Opavská 22, Opavská 45 a 47
a U Rybníka 2. Samotná realizace zateplení bude rozdělena do let
2017 až 2019. Nadále počítáme s přijetím úvěru, který bude v plném
rozsahu jistiny a úroků splácet Byterm z vlastního rozpočtu. 
Po realizaci výše uvedeného zateplení bude z celkového počtu 144
bytových domů ve vlastnictví města zatepleno 85 domů, což je 867
bytů z celkového počtu 1 258 bytů. Podíl zateplených bytů se tedy
zvýší na 78 %. Ze zbývajících 59 domů jich téměř polovina nemůže
být zateplena – domy se nacházejí v památkové zóně, kde orgány pa-
mátkové péče zateplení nepřipouštějí. 

Ing. Lenka Vavřičková, Byterm Rýmařov, p. o.

Slovo krajského zastupitele
Ve ãtvrtek 22. záfií se konalo v Ostravû poslední, 21. zasedání krajského za-
stupitelstva v tomto volebním období. Celkem bylo projednáno 116 materiálÛ.
Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák informoval kraj-
ské zastupitele o plnění rozpočtu kraje k datu 25. srpna 2016. Rozpočet
Moravskoslezského kraje pro letošní rok byl schválen ve výši
6 812 986 tis. korun. Příjmy rozpočtu činí 8 053 322 tis. korun a fi-
nancování je ve výši 1 240 346 tis. korun. Upravený rozpočet
Moravskoslezského kraje k datu 25. srpna 2016 činí 19 625 246 tis. ko-
run. K významné úpravě rozpočtu příjmů a výdajů dochází každoroč-
ně na počátku roku v důsledku dotací ze státního rozpočtu (nárůst cel-
kem o 11 597 410 tis. korun). Mezi nejvýznamnější patří dotace z ka-
pitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou určeny
k financování mzdových prostředků, ve výši 10 199 232 tis. korun.
K navýšení objemu rozpočtu došlo také v souvislosti se zapojením do-
tace určené na Program na podporu poskytování sociálních služeb

v celkové výši 1 035 337 tis.
korun z kapitoly Ministerstva
práce a sociálních věcí.
V souladu s usnesením zastupi-
telstva č. 17 došlo ke zvýšení
výdajů rozpočtu zapojením
části zůstatku z hospodaření ro-
ku 2015 v celkové výši
1 597 943 tis. korun. Navýšení
finančních prostředků bylo vy-
užito na reprodukci majetku
kraje, např. dofinancování sil-
nic II. a III. tříd, havárie, nové
požadavky na investiční výdaje
ve zdravotnictví, kultuře, před-
financování dotací EU a obcí
včetně podílu kraje na akci kot-
líkové dotace v MSK, příděl do
fondu sociálních služeb a posí-
lení rezervního zdroje kraje.

K datu 25. srpna 2016 byl upravený rozpočet příjmů plněn na 72,75 %.
Příjmy v letošním roce jsou o 1 599 290 tis. korun vyšší oproti stej-
nému období roku 2015.
Jak jsem již informoval, obci Horní Město byla schválena dotace ve
výši 225 tisíc korun na nákup dopravního automobilu pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů v roce 2016. Zastupitelstvo termín reali-
zace prodloužilo do 30. června 2017. Vrbnu pod Pradědem byla
schválena dotace 10 milionů korun na výstavbu hasičské zbrojnice
s rozvržením časové použitelnosti 5 milionů korun na rok 2016 
a 5 milionů korun na rok 2017. Karlově Studánce byla schválena do-
tace 1,125 mil. korun na rekonstrukci kanalizace, jejíž celkové nákla-
dy činí 1,5 mil. korun. Na 20. zasedání zastupitelstvo kraje schválilo
dotaci ve výši 10 mil. korun Mikroregionu Slezská Harta na nákup
velkokapacitní lodě a její provoz. Vzhledem k tomu, že z oslovených
dodavatelů nebyl žádný schopen splnit požadovaný termín dodání lo-
di do 30. září 2016, byl termín prodloužen do 31. prosince 2017.
V rámci dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras
v Moravskoslezském kraji v sezóně 2016/2017 bylo přijato celkem
22 žádostí. Po bodovém ohodnocení získali dotaci na Rýmařovsku
následující subjekty: Josef Figura 306 200 korun, Ski klub RD
Rýmařov 153 100 korun, Klub biatlonu Břidličná 43 900 korun, obec
Malá Morávka 353 400 korun, obec Lomnice 80 600 korun, obec
Horní Město 176 700 korun a obec Tvrdkov 65 500 korun.
Zastupitelstvo schválilo obsáhlý materiál Koncepce prevence krimi-
nality Moravskoslezského kraje na období 2017–2021. Tento materi-
ál byl vytvořen v souladu s dalšími strategickými materiály
Moravskoslezského kraje, které patří do sociální oblasti a také zahr-
nují opatření krajské preventivní politiky. Těmito materiály jsou
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji na roky
2015–2020, Strategie protidrogové politiky kraje na období
2015–2020, Strategie integrace romské komunity kraje na roky
2015–2020 a Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí
a mládeže v kraji na období 2015–2020.
Závěrem hejtman zhodnotil volební období 2012–2016 a poděkoval
zastupitelům za jejich práci. Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel
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Oprava silnice do Jamartic pokračuje

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují:
Mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu 

bude z kapacitních důvodů svozové firmy prováděn ve třech etapách:
I. etapa –  15. října od 8:00 v místních částech Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské
II. etapa –  22. října od 8:00 v Rýmařově
III. etapa –  29. října od 8:00 v Rýmařově

Stavební práce na silnici II/370 mezi R˘mafiovem a Jamarticemi pokraãují
podle harmonogramu. Jde o nejvût‰í investiãní akci Správy silnic
Moravskoslezského kraje v tomto roce. Celkové náklady na první tfii etapy
dosáhnou ãástky 33 milionÛ korun. První dvû etapy jsou jiÏ hotovy.
Během rekonstrukce byly vyměněny podkladní vrstvy komunikace,
bylo provedeno odvodnění a postaven nový čtyřmetrový most s do-
statečným průtočným průřezem, na který navazuje dvacet pět metrů
dlouhá opěrná zeď. Úpravou rovněž prošlo koryto potoka Lučina.
Práce dále pokračují na úseku ze strany od Rýmařova. Zde jsou po-
stupně vyměňovány podkladní vrstvy. Provoz v rekonstruovaném 
úseku je řízen semafory.
Současně probíhá přeložka nového telefonního kabelu. Byly instalo-
vány nové sloupy elektrického vedení, na nichž bude provedena vý-

měna veřejného osvětlení. Termín dokončení prvních tří etap je plá-
nován na 30. října 2016.
Celá rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle je projekč-
ně rozdělena na sedm etap. Aktuálně je rozjednáno finanční krytí pro
čtvrtou až sedmou etapu. Doufám, že během zimního období pro-
běhne soutěž na dodavatele stavby a v březnu roku 2017 započnou
další práce na této silnici.
V našem okrese bylo za období let 2012 až 2016 investováno celkem
647 milionů korun, z toho na opravy silnic II. a III. třídy bylo vydáno
201 milionů korun, na opravy mostů, propustků a opěrných zdí v rám-
ci tzv. mostního programu 146 milionů korun a na stavby financované
z Operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 300 milionů korun.

Fota a text: Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel

II. etapa: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční,
Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám. Míru,
Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici U Lomu),
Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz,
tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod
Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, kte-
ré náleží do spádové oblasti vyjmenovaných ulic.

III. etapa: nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní, Bartákova,
Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. má-
je, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka,
Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní 
ulice, které náleží do spádové oblasti vyjmenovaných ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monočlán-
ky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, ab-
sorpční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, chladicí
zařízení obsahující freony, fotochemikálie.
Objemným odpadem se rozumí takový komunální odpad, který nelze
pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální od-

pad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, li-
nolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, předají tyto od-
pady osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří
mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebí-
rány, tyto lze uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo v recyk-
lačním dvoře a odpadovém centru, směsný komunální odpad do po-
pelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Recyklační dvůr na Palackého ulici:
po–pá 9:00–16:30, so 8:00–13:00
Odpadové centrum na ulici 8. května:
po–pá 6:00–16:30, so 8:00–13:00 

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

Část zrekonstruované komunikace vedoucí do Jamartic
Tato část silnice vedoucí od Jamartic směrem do Rýmařova na svou
opravu čeká
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Na Dukelské vyrostlo nové dětské hřiště
Na sídlišti Dukelská bylo dokončeno nové dětské hřiště, které se nachá-
zí na travnaté ploše ohraničené stromy a komunikací za domem č. 6.
Herní prvky jsou navrženy pro věkovou kategorii 2–7 let a tvoří je kolo-
toč ve tvaru tanečnice a tanečníka, lezecký hrad a lanová dráha. Po ob-
vodu zpevněné plochy je umístěno pět dřevěných laviček a odpadkový

koš. Součástí stavby bylo také vytvoření nového chodníku ze žulových
odseků na místě vyšlapané pěšiny, kterou si lidé krátí cestu přes sídliště.
Realizaci hřiště provedla firma Prolemax, s. r. o., z Plzně za cenu
958 267,44 korun bez DPH. Ing. Miroslav Sigmund, 

vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Aktuálně z města

Všeobecná zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu s kardiologickou ambulancí
S úãinností od 1. fiíjna mohou pacienti V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny (VZP)
bez obav nav‰tûvovat kardiologickou ambulanci MUDr. Marie Lazárové. Po
mnoha urgencích ze strany samotn˘ch obãanÛ, zástupcÛ mûsta R˘mafiova
i lékafiÛ nastal v této záleÏitosti neãekan˘ obrat k lep‰ímu.
O podpisu smlouvy informovala Jana Hlubková, specialistka na
smluvní vztahy a zdravotní politiku VZP.
„Popravdě jsem to nečekala, ale každopádně mám velkou radost.
Nyní budeme schopni kardiologickou péči nabídnout všem potřebným
obyvatelům Rýmařovska nehledě na jejich zdravotní pojišťovnu,“ sdě-
lila k nečekanému obratu lékařka kardiologické ambulance Marie
Lazárová. Zároveň poděkovala všem, kdo se o problematiku zajímali
a snažili se pomoci, všem občanům, kteří ambulanci podpořili, městu
Rýmařovu a správci Polikliniky Rýmařov Jindřichu Poulíkovi. JiKo

Foto: odbor RR MěÚ Rýmařov

Odbory MěÚ informují

Výzva pořadatelům sportovních, kulturních 
a jiných společenských akcí přístupných veřejnosti

Od 1. října 2016 již není možné udělovat výjimku z doby nočního
klidu pořadatelům sportovních, kulturních a jiných společenských
akcí v důsledku novely přestupkového zákona. Byť tento zákon 
umožňuje i regulaci rodinných akcí, dosavadní obecně závazná vy-
hláška č. 02/2012 i ta nově připravovaná s touto variantou nepočíta-
la a nepočítá, tzn. reguluje pouze akce, které jsou přístupné veřejnos-
ti, např. festivaly, plesy, sportovní utkání, dny města apod., a nevzta-
huje se na rodinné oslavy, jako jsou svatby, promoce apod. Pro ro-
dinné akce i nadále platí doba nočního klidu, která je podle přestup-
kového zákona stanovena od 22:00 do 6:00. 
Podle nové právní úpravy je možné zkrátit dobu nočního klidu pouze
ve výjimečných případech za předpokladu, že obec vydá obecně zá-
vaznou vyhlášku, v níž musí být tyto výjimečné případy uvedeny na-
tolik určitě, aby se lidé žijící ve městě mohli na tyto výjimky připravit.
Výjimečné případy – akce, které přesahují dobu nočního klidu, musí
být vymezeny konkrétním datem nebo datovatelným obdobím, např.
velikonoční svátky, Silvestr, první pátek v měsíci srpnu, poslední so-
bota v měsíci únoru atp. Dále je možné konkretizovat akci jejím ná-
zvem, ovšem pouze za předpokladu, že jde o akci tradiční (lidé vědí,
že se obvykle koná v určitém období), např. pálení čarodějnic, den
dětí, majáles atd., nebo o akci nadregionálního významu, např. dny
města, Dřevařské, lesnické a myslivecké dny apod.
Porušování doby nočního klidu dozoruje Městská policie a Policie

ČR. Sankce za porušení doby nočního klidu se řídí přestupkovým zá-
konem a zákonem o obcích.
Novela přestupkového zákona a výklad Ústavního soudu (Pl. ÚS 4/16)
nešťastným způsobem zasahují do života obce a pořadatelů, neboť si lze
stěží naplánovat pořádání akce na konkrétní datum se značným předsti-
hem s ohledem na počasí, finanční situaci a řadu dalších problémů s tím
spojených. Bohužel právní předpis je třeba respektovat, a proto z výše
popsaných důvodů vyzýváme všechny pořadatele veřejnosti přístup-
ných akcí, aby do 24. října 2016 na adresu Odbor školství a kultury,
Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo na
e-mail sabova@rymarov.cz písemně zaslali tyto informace: jméno, pří-
jmení / název právnické osoby – organizátora, resp. pořadatele akce, ná-
zev akce, termín konání akce, popis akce (společenská, sportovní atp.),
místo konání akce, předpokládaný začátek a ukončení akce.
Na akce, které nebudou vymezeny v obecně závazné vyhlášce, se bude
vztahovat doba nočního klidu stanovená zákonem, tj. od 22:00 do 6:00. 
Obecně závaznou vyhlášku vydává zastupitelstvo města, které se
schází podle potřeby, obvykle šestkrát ročně. Jakákoliv změna obec-
ně závazné vyhlášky (doplněním nových akcí nebo změnou termínu
nahlášených akcí) bude moci být projednána a vydána jen v termí-
nech řádného zasedání zastupitelstva, na což by měli pořadatelé při
plánování akcí pamatovat. 

Mgr. Monika Krykorková, vedoucí odboru živnostenského úřadu

-18-2016  5.10.2016 18:59  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2016

9

Školství

Republikové finále OVOV 2016
Ve dnech 8.–10. záfií se konalo sedmé republikové finále Odznaku v‰estrannos-
ti olympijsk˘ch vítûzÛ. Oproti ‰esti pfiedchozím roãníkÛm pofiádan˘m v Praze je
tentokrát hostilo Brno a nádhern˘ sportovní stadion VUT.
Projekt OVOV založili bývalí olympijští šampioni v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šebrle, jsou do něj zapojeny stovky škol po celé re-
publice a v současnosti probíhá v přímé spolupráci s Českým olympij-
ským výborem.
ZŠ Rýmařov se dokázala kvalifikovat na velké finále posedmé v řadě.
Z krajského kola v Havířově se podařilo postoupit družstvu a pěti jed-
notlivcům. Všichni absolvovali náročné dvoudenní klání ve všestran-
nostním desetiboji a v konkurenci čtyřiceti domácích a čtyř zahranič-
ních škol, tedy téměř sedmi set závodníků, si vedli skvěle.

Družstvo ve složení Jan Jablončík, Filip Köhler, Jan Tihelka, Matyas
Schwarz, Karolína Ryšková, Kateřina Furiková, Tereza Altmanová a vel-
ká bojovnice Šárka Pallová vybojovalo parádní výsledek. Za bouřlivého
potlesku a skandování si rýmařovské družstvo odneslo diplom a oceně-
ní za šesté místo. Výborná umístění mezi jednotlivci získali Ondřej
Křenek, Tomáš Furik, Helena Továrková a Lucie Tomečková. Mezi jed-
notlivkyněmi ročníku 2002 skončila Kája Ryšková jako čtvrtá. Krásný
okamžik nastal při vyhlašování kategorie dívek ročníku 2001. Na stupně
vítězů se zástavou Rýmařova vystoupala naše nejúspěšnější sportovky-
ně posledních let Jana Hamplová. Z rukou olympioničky Šárky
Kašpárkové a zástupců ČOV převzala gratulaci a stříbrnou medaili.
Poděkování patří jí i celé výpravě. Závodilo se v obrovské konkurenci,

ve velkém horku a doslova nado-
raz. Družstvo i jednotlivci se pře-
konávali, vládl mezi nimi úžasný
týmový duch a fantasticky se po-
vzbuzovali. Podařilo se zúročit dal-
ší rok pilné práce a poctivé přípra-
vy. Děkuji všem zúčastněným ko-
legům a rodičům, kteří přijeli po-
vzbudit své děti a hnali závodníky
kupředu, dále trenérům a cvičite-
lům a v neposlední řadě též vedení
školy za podporu. Přeji mnoho dal-
ších úspěchů v nadcházející sezóně
školních sportů. Fota a text:

Karel Toman, ZŠ Jelínkova 1

Gymnaziální přípravka pro žáky 5. tříd začíná
Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola v R˘mafiovû bude i v pfií‰tím ‰kolním roce
2017/2018 otvírat tfiídu primu oboru 79-41-K/81 Gymnázium – tedy 1. roãník 
osmiletého gymnázia, které je urãeno nadan˘m ÏákÛm po ukonãení 5. tfiíd zá-
kladních ‰kol.

Abychom navázali kontakt s naši-
mi budoucími žáky, připravila na-
še škola třetí ročník projektu, který
jsme nazvali „Gymnaziální pří-
pravka“. 
1. Komu je určen?
Nadaným žákům, kteří v tomto
školním roce chodí do 5. třídy zá-
kladní školy a plánují od 1. zá-
ří 2017 nastoupit do 1. ročníku 
osmiletého studia našeho gymnázia.
2. Co je cílem „Gymnaziální pří-
pravky“?

Navázat kontakt s budoucími studenty, ukázat jim, jak probíhá výuka na
gymnáziu, a usnadnit jim tak přechod na novou školu.
Nabídnout rodičům našich potenciálních studentů možnost zjistit, že stu-
dovat na gymnáziu neznamená učit se od rána do večera. Naši žáci bez
problémů zvládají navštěvovat základní uměleckou školu, chodit do zá-
jmových kroužků a věnovat se sportu.
3. Jak bude „Gymnaziální přípravka“ organizována?
Projekt bude rozdělen do dvou částí. První, která začne ve středu 19. říj-
na 2016 ve 14 hodin, bude probíhat v blocích odpovídajících třem vyu-
čovacím hodinám vždy jednou za tři týdny až do poloviny února 2017.
Druhá část projektu je zaměřena na cílenou přípravu k přijímacím zkouš-
kám, bude probíhat každý týden od března 2017 a bude trvat 60 minut.
4. Co z toho budete mít?
Děti budou smysluplným způsobem trávit odpoledne.
Něco se zajímavou formou naučí a připraví se pro další studium.
Budete moci sami posoudit, jak výuka na gymnáziu probíhá.
5. Co pro to máte udělat?
Přiveďte své dítě do naší školy ve středu 19. října 2016 ve 14 hodin 
a v 16 hodin si je zase vyzvedněte, nebo ještě lépe, přijďte s ním a ptejte
se nás na vše, co vás zajímá o studiu na naší škole.
Další informace žádejte na telefonním čísle 554 721 150 nebo na mailu
info@gymsosrym.cz. Mgr. Petr Kroutil, Gymnázium a SOŠ Rýmařov
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Gymnázium a SOŠ má medaile z běžeckých a atletických závodů
Družstva hochů a dívek z Gymnázia a Střední odborné školy
Rýmařov se výborně umístila v okresním přeboru v přespolním běhu
v Břidličné. V nejstarší kategorii dívek, která běžela tři kilometry,
jsme skončili na druhém místě. Hana Marečková doběhla v soutěži
jednotlivců třetí. Kategorie děvčat z osmých a devátých tříd běžela
trasu dlouhou 1,5 kilometru. Natálie Struhárová doběhla druhá
a družstvo skončilo třetí. Mezi hochy z šestých a sedmých tříd se
Lukáš Přecechtěl umístil na třetím místě. Největším úspěchem naší
školy byl ovšem výkon dívek z šestých a sedmých tříd. Děvčata vy-
hrála soutěž družstev a postoupila do krajského kola. Tereza
Krečmerová doběhla druhá a Renata Andrýsková třetí.
Dne 20. září se v Krnově konala okresní soutěž družstev středních
škol v atletice. Naše škola obhajovala prvenství v kategorii děvčat.
Dívky podaly v mnoha disciplínách velmi dobré výkony. Tereza

Krejčí vyhrála běh na 800 metrů a v běhu na 200 metrů se umístila
jako druhá. Martina Ohrádková byla ve skoku dalekém i v běhu na
60 metrů čtvrtá. Veronika Murínová byla druhá ve skoku vysokém.
Lenka Machalíčková se umístila na čtvrté pozici ve vrhu koulí.
Děvčata s velkou převahou vyhrála závěrečnou štafetu. Velmi dobré
výsledky stačily v celkovém pořadí na krásné druhé místo za
Gymnáziem Krnov.
Hoši v soutěži družstev skončili na čtvrtém místě. Nejlepší výkony
podal Karel Táborský ve skoku dalekém, Martin Kováč v běhu na
1 500 metrů a Dominik Hamerka ve skoku vysokém. 
Děkuji všem atletům za svědomitou přípravu, která byla korunována
úspěchem. Přeji jim, aby byli minimálně takto úspěšní v dalších bě-
žeckých závodech, které je čekají.

Fota a text: Petr Staněk, Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Jak jsme oslavili 25. výročí SSOŠ Prima Rýmařov
Na oslavu 25. v˘roãí na‰í ‰koly se studenti pfiipravovali dva t˘dny. Cílem neby-
lo jen oslavit jubileum, ale také vytvofiit nové pfiátelské vztahy se slovensk˘mi
studenty z Gymnázia Martina Kukuãína v Revúci.
Celou akci, která probíhala od středy 14. září do pátku 16. září, měla na
starost studentská rada školy. Pozvaní studenti z partnerské školy
v Ozimku se omluvili kvůli podzimním maturitám, takže jsme hostili
pouze studenty z Revúce, jež doprovázel ředitel Mgr. Igor Baran a jeho
zástupce Mgr. Jano Fatla.
V třídenním programu jsme se se slovenskými studenty zúčastnili růz-
ných aktivit a sbírali potřebné znalosti pro úkoly v soutěžích. Navštívili
jsme rýmařovské muzeum, zámek v Janovicích, prohlédli si Rýmařov
a věnovali se sportovním aktivitám. Setkali jsme se se starostou města
Ing. Petrem Kloudou, který nás seznámil se současným děním ve měs-
tě. Na společné besedě jsme slovenské kolegy informovali o úspěších
našich studentů a o historii školy, kterou ve fotodokumentaci představil

ředitel Mgr. Marek Bocián. Večerní program obohatila studentská dis-
kotéka, během níž se studenti více sblížili a sdělili si dojmy z pobytu.
Vyvrcholením byla závěrečná páteční soutěž čtyř družstev. V úvodu po-
zdravil zúčastněné zřizovatel naší školy Mgr. Pavel Nehera a ředitel
Gymnázia Martina Kukučína Igor Baran a oba popřáli soutěžícím hod-
ně úspěchů. Každé družstvo muselo zvládnout dvacet otázek. Naše
družstva soutěžila ve znalostech slovenštiny, historie slovenského gym-
názia a samotné Revúce. Naopak slovenské družstvo se potýkalo s his-
torií a současností Rýmařova.
Překvapily nás znalosti slovenské skupiny, která se umístila na 1. mís-
tě. Za houževnatost a píli byli ale oceněni všichni, nebylo vítězů ani po-
ražených. Na tvářích všech účastníků se zračila spokojenost a úsměv.
První krok k navázání kontaktů byl splněn.

Za Studentskou radu SSOŠ Prima Rýmařov 
Veronika Sztwioroková a Silvie Kopková

Fota: archiv SSOŠ Prima
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Učitelé ZUŠ Rýmařov navštívili partnerskou školu na Srí Lance
Rýmařovská ZUŠ je známá svými mezinárodními aktivitami.
Pracovní kontakt se zahraničím každého člověka posune dopředu
v jeho rozvoji profesním, ale i osobním. Nejde jen o jazykovou a ko-
munikační vybavenost každého z nás. Jde i o srovnání podmínek pra-
covních, kulturních či společenských v zahraničních školách a ve
škole naší, která je, přiznejme si to, v naší zemi geograficky a vý-
znamově poněkud odstrčená. Ale paradoxně právě tento pocit odstr-
čenosti naši školu motivuje a posunuje dál.
V letošním školním roce pokračuje česko-německo-polsko-italský pro-
jekt financovaný z programu Erasmus+, jehož hlavní myšlenkou je pod-

pora školy v Ahungalle na Srí Lance. Tato škola byla v roce 2004 srov-
nána se zemí vlnou tsunami. Škody ale nebyly jen materiální. Spousta
dětí ztratila v osudný okamžik své rodiče, příbuzné, přátele a některé bo-
hužel i vlastní život. Proto se naše škola zapojila do aktivní podpory pro-
jektu „Future for Children“, který v Ahungalle pomohl školu nejen ob-
novit, ale už deset let ji udržuje při životě. Celý tento projekt řídí Němka
Elfrida Süs a buddhistický mnich sadu Vimaladama, kteří – z vděčnosti
za podporu – pozvali evropské školy na oslavu desátého výročí obnovy
školy. Mezi pozvanými se tak ocitla i rýmařovská ZUŠ. Dlužno pozna-
menat, že pozvání na profesní stáž na druhé straně zeměkoule prostě ne-
ní možné odolat a že jsme do Ahungally jeli s velkým nadšením a zvě-
davostí. Cesty se zúčastnili učitelé Jiří Taufer a Karel
Cvrk.
Zkušenost to byla k nezaplacení. Tím, že jsme ne-
byli v péči žádné cestovní agentury a nestaral se
o nás žádný česky mluvící delegát, dostali jsme se
do přímého kontaktu s běžnou realitou života na Srí
Lance. Nebydleli jsme v hotelu s evropským servi-
sem, ale v UNESCO vesničce v Kosgodě určené
pro dobrovolníky pomáhající s projektem. Přál bych
každému, aby si uvědomil, jak jsme si zvykli pova-
žovat za samozřejmé ty věci, které samozřejmé ne-
jsou. Česká republika je oproti Srí Lance neuvěři-
telně bohatá, máme vysoký životní standard. Běžný
venkovský dům na Srí Lance nedisponuje vodovod-
ní přípojkou – lidé si nosí ze společné studny vodu
pochybné kvality. Neexistuje tam systém nakládání

s odpady – odpadky, které se jim během dne v domě nastřádají, jed-
noduše pálí každý večer před domem. Škola, kterou jsme navštívili,
naprosto nesnese srovnání s evropskou realitou. Budova nemá okna
(vzhledem k tropickému klimatu to zřejmě není potřeba), třídy dis-
ponují pouze stolky a židličkami pro děti, křídovou tabulí a nějaký-
mi plakáty v angličtině. Přesto všechno jsou ale Sinhálci se svými ži-
voty spokojení, jsou to nesmírně milí a přívětiví lidé. Každý, koho
jsme potkali, se nám zpříma podíval do očí, vždy se usmál a za-
mumlal cosi jako hello nebo ayoubowan, což jsou pozdravy v ang-
ličtině a sinhálštině.
Sinhálské děti chodí do školy ve stejnokrojích. Z českých škol to ne-
známe, ale kdo ví, jestli bychom si na něco takového případně ne-
zvykli také. Zajímavé je, že na Srí Lance se pracuje sedm dní v týd-
nu. Děti v sobotu a neděli do běžné školy sice nechodí, ale čeká je vý-
uka v chrámové škole. Zde je režim zřejmě volnější a jinak zaměře-
ný, ale volno děti nemají. Nicméně se nezdá, že by to někomu vadi-
lo. Volné dny připadají pouze na úplněk, kdy je třeba věnovat se me-

Jiří Taufer, ředitel školy sadu Vimaladama, Karel Cvrk

Učitelé hudby na výletě

Čeští, němečtí, polští a srílanští učitelé v Ahungalle
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ditacím, a na některé dny v období monzunových dešťů, kdy počasí
pracovní aktivitu nepřipustí. Duchovní naplnění v rámci buddhismu
je na Srí Lance vnímáno jako velmi důležitá součást běžného života.
To je taky důvod, proč buddhističtí mniši požívají takové společen-
ské vážnosti. Na Srí Lance kromě buddhismu lidé vyznávají hinduis-
mus, islám a křesťanství. I tady je srovnání s Českou republikou vel-
mi důležité, neboť tradičně ateistická česká společnost – alespoň pod-
le mého skromného úsudku – duchovní naplnění dlouhodobě postrá-
dá a za sinhálskou společností v této oblasti zaostává.
Na srílanské učitele nejsou kladeny požadavky na vysoké vzdělání.
Podle všeho jim stačí absolvovat školu podobnou našim bývalým 
učitelským institutům. Je jistě otázkou, jestli by něco podobného ne-
stačilo i učitelům v Evropě, protože české vysoké školy se občas ne-
dokážou rozhodnout, jestli jsou vědeckými pracovišti, nebo mají při-
pravovat budoucí praktiky do českých škol.
S úžasem jsme sledovali provoz na silnicích. Po několika dnech jsme
byli nuceni prohlásit, že pravidla silničního provozu na Srí Lance lze
definovat jedinou zásadou: Když je místo, jeď tam! Když tam místo
není, jeď tam, zatrub a on vždycky někdo uhne.
A co říci o srílanské přírodě? Slova jako „úchvatná“, nádherná“, „ne-
skutečná“ ani zdaleka nevystihují náš dojem. Při focení se prostě ne-
dal udělat špatný snímek. Navštívili jsme například sloní sirotčinec
Pinnawala či nejslavnější srílanský buddhistický chrám Kandy a jen
z fotografií z mobilu by se dal udělat kalendář.
Srovnáním školní a společenské reality v České republice a na Srí
Lance bychom mohli nabýt dojmu, že z něj lépe vychází Česká re-
publika. Jsme bohatší, máme vysokou životní úroveň, školy máme vy-
bavené, plné vysoce vzdělaných učitelů, už dlouho jsme (zaplaťpán-
bůh!) neměli válku, nejsou zde
jedovatí hadi, krokodýli, tsunami.
Ale jistě bychom zde našli i něco,
co bychom se od Sinhálců naučit
měli, v čem tak dobří nejsme.
Mám na mysli třeba obrovskou
schopnost tolerance – nábožen-
ské, sociální, osobní. V buddhis-
tickém chrámu nemají problém
mít sochy Višny, Šivy a další
symboly hinduistické víry. Také
jejich otevřenost a vnímavost
k cizincům je něco, v čem nás
jednoznačně převyšují.
Vzdělávací projekty podporova-
né „evropskými“ penězi, jichž
máme tu čest se účastnit, bohatě

zpestří a zatraktivní výuku na naší rýmařovské základní škole. Do
projektů se totiž nezapojují jen učitelé, ale i naši žáci – letos máme
naplánovány týdenní stáže v Itálii, Polsku a Německu, budeme též
jedno takové setkání hostit v Rýmařově. Během těchto aktivit upo-
třebí naše děti vše, co se na poli uměleckého vzdělávání naučily – bu-
deme organizovat koncerty, výtvarné, taneční i dramatické worksho-
py, přednášky a ukázkové hodiny pro učitele. Těmito aktivitami na-
konec opět podpoříme školu v Ahungalle. Prospěch z toho budou mít
nejen učitelé a žáci ZUŠ, ale vlastně celé naše město, neboť na tyto
aktivity jsou všichni srdečně zváni.
Zakončeme tento text myšlenkou, která už se v nějakém předešlém
článku objevila – kdo se v ZUŠ naučí hrát, zpívat, malovat, tančit,
zkrátka bude umět něco, co jiní neumí, může za odměnu zdarma jez-
dit po celé Evropě, či dokonce na Srí Lanku. 

Fota a text: Jiří Taufer, ředitel ZUŠ

Cyklista vjel autu do cesty
Nepozornost při vjíždění na silnici se malé-
mu cyklistovi nevyplatila. K nehodě došlo
20. září odpoledne na Žižkově ulici
v Rýmařově. Chlapec na kole vyrazil z par-
koviště ze zákrytu zaparkované dodávky, 
aniž by se zastavil a rozhlédl, a narazil do
projíždějícího volkswagenu. Naštěstí měl na
hlavě přilbu a vyvázl jen s lehkým zraněním.
Způsobená hmotná škoda činí 10 tisíc korun.

Zloděj se do trafiky nedostal
Víkendový pokus o vloupání do prodejny ta-
báku se zloději nezdařil. Mezi 24. a 26. zářím
se pachatel vloupal do víceúčelové budovy na
Bruntálské ulici v Břidličné, prohledal ji a pak
se pokusil dostat do prodejny tabáku. To se

mu nepodařilo a zanechal za sebou jen poško-
zený majetek se škodou za 3 tisíce korun.

Nezvládl prudkou zatáčku

Mezi Vajglovem a Albrechticemi u Rýmařo-
va došlo v úterý 27. září brzy ráno k autone-
hodě s těžkým zraněním. 21letý řidič peugeo-
tu v prudké zatáčce přejel do protisměru, vy-

jel ze silnice a vrazil do směrového sloupku,
ohradníku a nakonec do stromu. Auto bylo sil-
ným nárazem odhozeno do pole. Řidič při čel-
ní srážce utrpěl těžká zranění a musel být le-
tecky transportován do nemocnice v Ostravě.
Způsobená škoda činí 63 tisíc korun.

Při směňování peněz 
okradli obsluhu herny

Pod záminkou směny peněz oslovili neznámí
pachatelé obsluhu herny na třídě Hrdinů
v Rýmařově a v nestřežené chvíli ji okradli.
K incidentu došlo v sobotu 1. října po 20. ho-
dině. Stačila chvíle nepozornosti a obsluze
zmizela částka přesahující 12 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková
skupina tisku a prevence Bruntál

Foto: HZS MSK

Čeští, němečtí, polští a srílanští učitelé, německé a srílanské děti v Kandy
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Špatné verše můžeme citovat jen tehdy, jsou-li od veli-
kých básníků.

Pierre-Ambroise-Francois Choderlos de Laclos

Známá i neznámá výročí

Citát:

Rozloučili jsme se
Josef Havel – Edrovice ...................................................... 1938
Marie Vološínová – Rýmařov ............................................ 1932 
Lubomír Táborský – Rýmařov .......................................... 1934 
Pavel Matysík – Skály ....................................................... 1936 
Růžena Kopečná – Rýmařov ............................................. 1942 
Josef Juračka – Rýmařov ................................................... 1950 
Ludmila Kropáčová – Rýmařov ........................................ 1945

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Alžběta Štulová – Rýmařov ................................................. 81 let
Marie Křenková – Rýmařov ................................................. 81 let
Alexandr Tomeš-Podkujko – Rýmařov ................................ 83 let
Ludmila Vykoukalová – Ondřejov ....................................... 84 let
Marie Dlouhá – Rýmařov .................................................... 86 let
Otto Volek – Rýmařov ......................................................... 89 let
Pavel Lašák – Rýmařov ....................................................... 89 let
Josef Hrabina – Rýmařov .................................................... 89 let
Věra Přecechtělová – Rýmařov ........................................... 92 let
Marie Povýšilová – Ondřejov .............................................. 92 let

Vzpomínka
Nic víc ti nemůžeme dát,

jen svíčku a tiše vzpomínat.
Odešla jsi, ale zůstala jsi v srdci těch,

kdo měli tě rádi.
Dne 6. října 2016 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí naší drahé sestry

Jiřinky Kysilkové,
roz. Zigmundové.

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Sestra Věra s rodinou, bratr František s rodinou

7. 10. 1886 nar. Josef Palivec, básník a překladatel (zemř. 30. 1. 1975)
– 130. výročí narození

7. 10. 1961 zemř. František Tichý, malíř (nar. 24. 3. 1896) 
– 55. výročí úmrtí

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

9. 10. 1636 zemř. Karel starší ze Žerotína, politik a spisovatel
(nar. 15. 9. 1564) – 380. výročí úmrtí

9. 10. 1931 zemř. Antal Stašek, vl. jm. Antonín Zeman, prozaik
(nar. 22. 7. 1843) – 85. výročí úmrtí

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

12. 10. 1991 zemř. Arkadij Natanovič Strugackij, ruský spisovatel
sci-fi, orientalista a překladatel (nar. 28. 8. 1925) 
– 25. výročí úmrtí

13. 10. 1876 nar. Karel Sezima, vl. jm. K. Kolář, prozaik a literární
kritik (zemř. 14. 12. 1949) – 140. výročí narození

13. 10. 1941 zemř. František Bílek, řezbář, sochař a grafik (nar. 
6. 11. 1872) – 75. výročí úmrtí

14. 10. 1861 nar. Alois Mrštík, spisovatel (zemř. 24. 2. 1925) 
– 155. výročí narození

15. 10. 1926 nar. Michel Foucault, francouzský filosof a historik
(zemř. 25. 6. 1984) – 90. výročí narození

15. 10. 1926 nar. Ed McBain, vl. jm. Evan Hunter, americký spiso-
vatel detektivních románů (zemř. 6. 7. 2005) 
– 90. výročí narození

15. 10. 1981 zemř. Robert Konečný, psycholog, filosof a básník
(nar. 23. 4. 1906) – 35. výročí úmrtí

18. 10. 1741 nar. Pierre-Ambroise-Francois Choderlos de Laclos,
francouzský spisovatel (zemř. 5. 9. 1803) – 275. výr. nar.

19. 10. 1986 zemř. Oldřich Lipský, filmový režisér (nar. 4. 7. 1924)
– 30. výročí úmrtí

20. 10. Den stromů – vyhlášen OSN roku 1951, v ČR obno-
ven v roce 2000

20. 10. 1941 zemř. Hanuš Bonn, básník (nar. 5. 7. 1913) – 75. výr. úm.

Hasiči v terénu

Hasiči po nehodě vyprošťovali řidiče kamionu z kabiny
Tfii jednotky hasiãÛ zasahovaly v noci na stfiedu 5. fiíjna v Malé ·táhli u ne-
hody kamionu s betonáfiskou ocelí, kter˘ skonãil v potoce. Hasiãi museli vy-
prostit z deformované kabiny zranûného fiidiãe. 
Operační středisko hasičů bylo o nehodě na silnici číslo 11 informo-
váno zhruba půl hodiny po půlnoci. Do Malé Štáhle vyjely dvě jed-
notky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze
stanic v Rýmařově a Bruntále, společně s nimi jednotka dobrovol-
ných hasičů z Rýmařova.
Hasiči v první řadě museli vyprostit z kabiny zaklíněného řidiče

a předat jej týmu záchranářů. Kamion poté zabezpečili proti požáru
a úniku nafty. Při nehodě byla totiž protržena palivová nádrž vozid-
la, proto musela být nafta přečerpána do náhradních nádob a posta-
vena norná stěna v potoce, který je přítokem řeky Moravice.
Hasiči předali místo nehody zhruba po třech hodinách Policii ČR
s tím, že vyproštění samotného kamionu, který převážel ocelové ty-
če o hmotnosti 24,5 tuny, bylo odloženo na středeční dopoledne. 

por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK
Fota:  HZS MSK
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Ohlédnutí za příměstskými tábory SVČ

Letní soustředění Move2you

Prázdninové putování Princezny Orientu

Pro šikovné děti Týden v SVČ fota: archiv SVČ

Outdoorový tábor

Keramicko-výtvarné sympoziumHorolezecký tábor
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzeum pozvalo na zámek Zuřivce

Inscenace Zufiivec ostravské scény Stará aréna v podání absolventÛ
Janáãkovy konzervatofie a Gymnázia v Ostravû zavr‰ila v sobotu 24. záfií le-
to‰ní sezónu na zámku v Janovicích. 
Městské muzeum Rýmařov ve spolupráci se Střediskem volného ča-
su připravilo na poslední zářijovou sobotu divadelní představení stu-
dentů posledního ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě – scénickou jednoaktovku o dvaadvaceti obrazech pod ná-
zvem Zuřivec. Tou zároveň vyvrcholila letošní zámecká sezóna. 
Více než tři desítky diváků zhlédly divadelní ztvárnění příběhu ame-
rického boxera Jakea LaMotty, jeho slávy, vzestupů a pádů i roze-
rvaného osobního života. Giacobbe „Jake“ LaMotta, přezdívaný Býk
z Bronxu nebo Zuřící býk, získal titul mistra světa ve střední váze po-
té, co ve 40. letech minulého století poslal k zemi úřadujícího mistra
světa, afroamerického šampiona Sugar Ray Robinsona. LaMotta se
potom stejně jako Robinson stal živou legendou. Kontroverzní život
obou zápasníků nakonec daleko přesáhl hranice ringu. Oba si založi-
li klub a vytvořili kolem sebe dvořanskou suitu. Zběsilejší LaMotta
měl ovšem štěstí, že se jeho rozporuplný život stal námětem knih
a filmů. On sám svůj obraz nevybíravého showmana úspěšně přiži-
voval a navíc si otevřel kabaret, kde se pokoušel o dráhu komika.
Později si ho všiml Hollywood a on pak vystupoval v menších rolích
ve více než patnácti filmech, mimo jiné po boku Paula Newmana.
Největší slávu mu ale přinesl fenomenální snímek Zuřící býk od
Martina Scorseseho, kde LaMottu ztvárnil Robert de Niro.
Představení konzervatoristů, které mělo premiéru 13. března letošní-

ho roku, vsadilo na expresivní, hlučný a vulgární projev, naprosto
souznící s LaMottovým životem – značně sporným jak vně, tak uv-
nitř ringu. Ve své podstatě byl největším soupeřem především sám
sobě. Režisér Pavel Gejguš zvolil záměrně jednoduchou scénu s ně-
kolika dobovými náznaky a světelnými předěly, tím víc byla zdůraz-
něna dominanta inscenace – nosné dialogy. Hlavní roli boxera
LaMotty svěřil režisér Janu Lefnerovi, ztvárňujícímu kontroverzního
boxera s obrovským hereckým nasazením, agresivitou, v některých
momentech až na hranici přehrávání. Protipólem mu byl jeho herec-
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ký kolega Petr Sedláček v roli bratra Joea LaMotty a zároveň boxer-
ského manažera. Velký herecký kontrast této dvojice dodal inscenaci
spád plný překvapivých zvratů. Něžné pohlaví zastupovala ve hře
dvojice dívek v podání Anny Polcrové v roli Vikki (LaMottovy dru-
hé manželky) a Jany Mudrákové v trojroli LaMottovy první ženy, no-
vinářky a kabaretní tanečnice.

Diváci mohli namítnout, že surová realita boxerského prostředí do
historických zámeckých prostor příliš nezapadla. Nutno ovšem po-
dotknout, že právě tato inscenace podtrhla propastnou rozdílnost me-
zi drsnou realitou válečných čtyřicátých let a dávnou slavnou historií
zámku Janovice, kterou už připomínají jen popraskané stropy a olu-
pující se omítka. JiKo

Exponát měsíce
Říjen: Neogotická vitraj neznámého autora (2. polovina 19. století)

Slovo vitraj pochází z francouzského pojmu le vitrail a označuje se
jím skleněná výplň složená z různě velikých barevných či malova-
ných skel. Sklíčka jsou zdobená nejrůznějšími ornamentálními, flo-
rálními či figurálními motivy a jsou zasazena do olověných pásků,
které proti světlu vytváří kontury. 

Exponátem měsíce října je neogotická vitraj z 2. poloviny 19. stole-
tí, která je vystavena ve foyer Městského muzea Rýmařov. Pochází
z dnes již nefungující zámecké kaple původně zasvěcené sv.
Hiláriovi a sv. Floriánovi. Kaple byla zbudována v přízemí severní-
ho křídla zámku v období baroka, přesněji za majitelky panství Marie
Arnoštky, hraběnky z Dietrichsteina, a jejího manžela Aloise Tomáše
Raimunda Harracha. V průběhu 19. století s příchodem historismu
došlo k její neogotické úpravě, při které vznikly i nové výplně oken. 
Ve středu čtvercové vitraje je za pomocí černé malby na rudém skle
namalována květina se čtyřmi okvětními listy, kterou lemuje kruh ze
žlutého skla dělený olověnými páskami na čtyři části. Z tohoto kru-
hu vychází čtyřlist z modrého skla, jehož každé části dominují pal-
mety orámované sytou černou konturou. Čtyřlist obíhá pruh čirého
skla, následně hnědého skla a ukončuje jej pruh čirého skla.
Účinek vitraje je nejpůsobivější, když jí prochází sluneční světlo,
které dá vyniknout všem jejím barvám. Zatímco venku své tóny prá-
vě rozehrává podzim, vitraj nabízí kouzlo barev po celý rok. Přijďte
si ji prohlédnout do muzejní expozice.

Foto a text: Mgr. Jana Štolfová, Městské muzeum Rýmařov
(Lit.: Jiří Karel. In memoriam Franciscus comes Harrach. Střední
Morava, roč. 14, č. 26, Olomouc 2008, s. 15–28.)

Detaily
Letošní poznávací soutěž se soustředí na historické nebo zajímavé
detaily našeho města a místních částí (Janovic, Jamartic, Harrachova,
Stránského a Ondřejova) s přesahem do Staré Vsi, Ferdinando-
va, Stříbrných Hor a Skal.
V každém z vydání Rýmařovského horizontu 08–21 a 23/2016 uve-
řejníme jednu fotografii spolu se soutěžním kuponem. Úkolem sou-
těžících je určit místo, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kte-
rém se fotografovaný detail nachází. Čím přesněji bude fotografie
popsána, tím lépe. Čtenáři, kteří odhalí nejvíce objektů (nemusí 

uhádnout všechny), budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny
a předplatné Rýmařovského horizontu na rok 2017.

Soutěžní kupony vy-
střihněte a zašlete na
adresu redakce: Rý-
mařovský horizont,
Okružní 10, 795 01
Rýmařov nebo je
můžete vhodit do
schránky u vchodu
do Střediska volného
času na Okružní 10,
případně zaslat na re-
dakční e-mail rym-
h o r @ s e z n a m . c z .
Přijímají se i kopie
kuponů.
Poslední soutěžní ku-
pon č. 15 s fotogra-
fií vyjde v Rýma-
řovském horizontu
23/2016. Kupony mů-
žete zasílat jednotlivě
nebo všechny najed-
nou do 5. ledna 2017.
Jména výherců budou
uveřejněna v prvním
vydání Rýmařov-
ského horizontu 
13. ledna 2017.
Hodně štěstí v soutě-
ži přeje redakce RH! 

Soutěž připravili 
JiKo a M. Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 11

Jméno a příjmení

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

Adresa

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

Telefonní kontakt

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃
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PROVOZNÍ
DOBA

Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00,
St  z a v ř e n o, 

Čt  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00

Krytý bazén v Břidličné
je uzavřen

z důvodu rekonstrukce.
O datu otevření

vás budeme informovat.

Servis služeb

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

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00
neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

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.

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

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 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.
Termín kavárniček ve druhém pololetí 2016 

(každý lichý týden v úterý):
11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21
Expozice otevřena:

Úterý, čtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–16:00
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Můj šálek čaje
Fuksův Spalovač mrtvol

Můj šálek čaje jsou romány Ladislava Fukse.
Autor, který se narodil 24. září 1923 v Praze
a po válce vystudoval filosofii, psychologii
a dějiny umění na Filosofické fakultě
Karlovy Univerzity v Praze, je známý jako
autor psychologické prózy. Nejznámější jsou
jeho romány vztahující se k tématu holocau-
stu a druhé světové války (Mí černovlasí
bratři, Pan Theodor Mundstock, Cesta do
země zaslíbené, Spalovač mrtvol).
Jeho romány vynikají propracovanou psy-
chologií postav, precizně vybudovanou zá-
pletkou a hrou, kterou autor hraje se čtená-
řem. Hraje si s ním jak kočka s myší. Často
ho zavede do slepé uličky. To když bádá po
tom, jak to skončí, jaká bude pointa. –
Vždycky úplně jiná, než čtenář předpokládá.
Při čtení jsme lapeni do sítě svých představ –
o ději, o postavách – a v poklidu si čteme ne-
vyvedeni z míry, ze svého pohodlí, až najed-
nou pochopíme, že vše je trochu jinak, než
by se na první pohled zdálo. A že za oponou
humoresky, grotesky či snad spíše frašky se skrývá tragédie dost znač-
ného dosahu. Na jedné straně je to čtení zábavné, okořeněné vytříbe-
ným smyslem pro humor, plné tajemství a jinotajů. Na druhé straně je
to čtení těžké, neveselé, stále bloumající a hledající smysl, odkrývající
často krutý a bezvýsledný, tragický osud člověka.

„Ach, ty letošní vánoce,“ usmál se pan Kopfrkingl v jídelně na Lakmé,
která právě otírala sedátka židlí, a pak pohlédl do rohu, kde stál velký
vánoční stromek, a řekl: „Jak jsou požehnané. Noví abonenti žehu se
jen hrnou, každý utíká od země k žárovištím a popelu. Dárky pro obě
naše slunné,“ řekl, míně asi děti, „jsem vlastně pořídil z provizí. Pan
Strauss má vskutku úspěch, ten dobrý, svědomitý člověk, kdepak asi le-
tos večer bude. Z vrátnice musil jít.“

Tak rozjímá o Vánocích pan Kopfrkingl, ten dobrý svědomitý člověk.
Člověk, který dělá pro svou rodinu vše. Je to člověk moudrý a je to de-
mokrat, poslechněte si, co například řekl o možnosti smíchání popelu
dvou lidí, kteří k sobě nepatří:

„Kdyby se to stát mohlo, nebyla by to tak velká tragédie, jak by se na
pohled zdálo. V lidském popelu není totiž rozdíl. Ministerský předseda
má stejný popel jako číšnice, ředitel našeho krematoria bude mít stej-
ný popel jako žebrák... Nezáleží ani na tom, jakou kdo má krev, zda v ní
je, anebo není kapka německá, to je úplně bezvýznamné,“ pan
Kopfrkingl se usmál, „všichni máme tytéž prarodiče, všichni pochází-
me z téhož prachu a do téhož se navracíme, všichni máme tentýž pů-
vod. A za ten druhý původ, za ten dočasný, nynější, nikdo nemůže, ne-
má vůbec žádnou cenu. Nakonec je tentýž šedobílý popel ze všech.“

Jeho specialitou jsou pohřby, nebožtíci, popel a pece, není se totiž če-
mu divit, je přece zaměstnancem krematoria. Pan Kopfrkingl dělá jen
ty věci, které pokládá za dobré. Má dobré srdce, svůj soucit projevuje
každému člověku, dokonce i zvířatům. Bývá také ohleduplný ke svým
kolegům, tak např. když si pan Dvořák stěžuje:

„Někdy se mi zdá, že bych dělal radši v kotelně,“ řekl Dvořák u věšá-
ků dost sklesle, „nebo u katafalků v síni, co je pan Pelikán.“
„Ale pane Dvořák, vy také,“ usmál se pan Kopfrkingl, „co se to děje?
Vždyť jste se snad z té trémy už dostal? Zrovna nedávno jsem říkal mé
drahé, jak jste si zvykl, že už i méně kouříte a snad přestanete vůbec,
a teď tohle. V kotelně,“ řekl pan Kopfrkingl, „by to pro vás, pane
Dvořák, nebylo, to byste ponížil. To spíš ještě u těch katafalků u pana
Pelikána.“

Je i tak trochu filosof, má knihu o Tibetu
a často sní o Dalajlámovi:

„Možná,“ řekl pan Kopfrkingl za chvilku,
když se obřad slečny Čárské v síni chýlil ke
konci, „možná že kdybychom přemohli pří-
rodu a zbavili se smrti, bylo by to naše ne-
štěstí. Kdybychom se zbavili smrti, nebylo by
totiž úniku z utrpení. To by napřed nesmělo
utrpení existovat, ale to by také napřed mu-
sili lidé být andělé, protože utrpení pášou li-
dé.“

Svými filosofickými úvahami dospěl k jas-
nému závěru: „Smrt na Zemi je vlastně po-
žehnáním. Požehnáním, protože na zemi
jsou lidé a utrpení, nikoli andělé a ráj.“

Z této perspektivy se nám jeví jednání pana
Kopfrkingla více logické. Tak můžeme naz-
řít tu nepochopitelnou věc, kdy v závěru ro-
mánu „osvobodí“ celou svou rodinu a je po-

volán do služeb státu (protektorátu, Třetí říše), aby páchal další zloči-
ny, tentokrát ještě obludnějších rozměrů.
Můžeme se jen dohadovat, co vedlo tak hodného člověka na scestí?
Ne, nemusíme. Je to jasné od první chvíle. To, že je pan Kopfrkingl
hodný, byť díky své práci poněkud morbidní člověk, se zdá být na za-
čátku románu jasné. Jak ho dále v knize poznáváme, již se nám jeho
konání nezdá být tak nesobecké, neprospěchářské. To je nejlépe vidět
v tom, jak postupně ve svém rodu nachází kapku německé krve. Jak
neváhá donášet pomluvy, které se navíc vůbec nezakládají na pravdě,
na své židovské sousedy. V tom se projeví jako klasický prospěchář.
Doma se tváří jako vzorný manžel a pozorný otec, ovšem postupem
času se začne profilovat jako tyran. Uzurpuje všechny ostatní postavy
už tím, že je to dominantní jedinec, který svým pojetím dobra ostatní
tyranizuje. Vlastně o ostatních vůbec nepřemýšlí, ostatní odpovídají,
jen když on se na něco zeptá. Proto se nám konání všech ostatních po-
stav zdá být zahalené v lehkém závoji strachu. Chce být dobrý, ale jen
podle sebe, dobro pro druhé, jak ho vidí on.
Proto se mějme na pozoru před samozvanými proroky, kteří chtějí pro
nás jen to dobré, pro nás, pro zvířata i pro celou zem. Lidi, kteří nedo-
kážou naslouchat, kteří nepátrají po souvislostech a jdou si za svou
pravdou, byť by se mohla zdát sebelepší, jsou nebezpeční, a jak se na-
konec ukáže, ve svém konání nejsou zas tak neziskuchtiví, jak by se na
první pohled mohli jevit.
Takže až budete sedět ve svém křesle a popíjet kávu (či likér Hřbitovní
kvítí), případně zakousnete nějakou tu sladkost (k této knize doporu-
čuji rakvičku), vzpomeňte na tento rozhovor:

„Ale někdy se to stalo, že člověk v rakvi obživl,“ namítl Vojtěch, „jed-
nou jsem četl…“
„Já taky,“ řekla tlustší Lála…
„Někdy se to stalo,“ přerušil ji pan Kopfrkingl vlídně, „stalo, ale jen
proto, že ten člověk nebyl opravdu mrtev. Že když ho kladli do rakve,
byl vlastně živý, ale oni to nepoznali… Jen dvěma lidem v dějinách,
kteří byli opravdu mrtví, bylo dopřáno, aby v rakvi obživli, a to byla
dcera Jáirova a Lazar. Ale to byly výjimky, to byl zázrak. A pak, dcera
Jáirova nebyla vlastně v rakvi, ale doma na lůžku, a Lazar také nebyl
v rakvi, ale v plátně ve skalním hrobě. Zhola nemožné však je, aby ně-
kdo obživl, když stráví hodinu a čtvrt v žárovišti a jeho popel naplní 
urnu.“

(Ladislav Fuks. Spalovač mrtvol. Praha: Nakladatelství Academia,
2007.)

Adam Rybka, foto: www.mkzbela.cz
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Organizace a spolky
Na šampionátu v Janovicích bojovali borci ze šesti států Evropy

Ve dnech 23. a 24. záfií se ve westernovém areálu Indiana kemp v Janovicích
uskuteãnil první roãník mezinárodní vrhaãské soutûÏe Indiana kemp
Championship 2016.
Soutěže se zúčastnilo jedenadvacet borců zvučných jmen ze sedmi
evropských států – Německa, Švýcarska, Francie, Ruska, Maďarska,
Slovenska a České republiky. Soutěž zároveň zahrnovala první roč-
ník Mistrovství ČR ve vrhu nožem stylem No Spin na vzdálenost 
2–6 metrů, tedy v hodu bez otočky, kdy nůž nesmí rotovat. No Spin
je stále světově populárnější. V této disciplíně se v rámci mezinárod-
ní soutěže Indiana kemp Championship podařilo soutěžícím Dimitriji
Melnikovi, bývalému elitnímu členu protiteroristického komanda
ruské armády, překonat dosavadní světový rekord (216 bodů) o 5 bo-
dů, což mu vyneslo konečné třetí místo, Adamu Čeladínovi (ČR) 
o 10 bodů (druhé místo) a Artyomu Dmitrijevovi (Rusko) o 33 bodů,
což je nejlepší soutěžní výkon v historii No Spin ve světovém měřít-
ku. Tento rekord je ovšem neoficiální, protože klání zatím nemělo pa-
rametry světové soutěže.
Byla zde k vidění disciplína v hodu nožem a tomahawkem stylem
walkback (volně přeloženo „cesta zpátky“), u nás spíše známá pod
názvem americká postupka, kdy soutěžící postupuje od terče směrem
dozadu, tedy od nejkratší vzdálenosti po nejdelší, v tomto případě od
tří do sedmi metrů u nože a od pěti do deseti metrů u tomahawku.
Poslední disciplínou byl hod nožem při běhu, takzvaná bojová dráha
s překážkami, kdy měl soutěžící za úkol proběhnout co nejrychleji
stanovenou trasu a na jednotlivých stanovištích co nejpřesněji zasáh-
nout cíl.

Výsledky šampionátu
Rychlost
1. Dušan Dvořák (ČR)
2. Artyom Dmitrijev (Rusko)
3. János Kohl (Maďarsko)

Postava
1. Dimitrij Melnikov (Rusko)
2. Werner Lengmüller (Německo)
3. Rostislav Antoníček (ČR)

Bojová dráha
1. Adam Čeladín (ČR) 
2. Daniel Rolenc (ČR)
3. Rostislav Antoníček (ČR)

Tomahawk – walkback
1. Werner Lengmüller (Německo) 

2. Dušan Dvořák (ČR)
3. Josef Smékal (Česká republika)

Nůž – walkback
1. Werner Lengmüller (Německo) 
2. Rostislav Antoníček (ČR)
3. Dimitrij Melnikov (Rusko)

No Spin MČR
1. Adam Čeladín
2. Daniel Rolenc
3. Rostislav Antoníček

No Spin EU
1. Artyom Dmitrijev (Rusko)
2. Adam Čeladín (ČR)
3. Dimitrij Melnikov (Rusko) 

Vítěz bojové dráhy – Adam Čeladín, držitel světového rekordu v po-
stupném vrhu šesti ocelových nožů do terče za jednu vteřinu. Dosavadní
světový rekord byl kolem tří vteřin. Rekord padl letos v červnu a je za-
psán v České knize rekordů agentury Dobrý den v Pelhřimově

Druhý nejlepší vrhač nožů na světě Werner Lengmüller z Německa
(vpravo) si podává ruku s nejstarším vrhačem soutěže Josefem
Smékalem (Pepem) z Havířova, uprostřed Dušan Dvořák

Hlavní organizátor Ladislav Šín (Gin) v rozhovoru s Dušanem
Dvořákem (McGyverem) o soutěžním tomahawku

Dimitrij Melnikov z Moskvy předvedl skvělé výkony

Letošní mistr světa ve vrhu nožem Adam Čeladín z Ostravy (vpravo),
který vyhrál v Itálii v instinktivním hodu na vzdálenost více než 19
metrů, v rozhovoru s Dimitrijem Melnikovem
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Soutěž se konala v přátelské atmosféře a za krásného počasí. Na zá-
věr byli vyhodnoceni jako nejlepší vrhač Werner Lengmüller
z Německa a nejlepší vrhač světa v kategorii No Spin Artyom
Dmitrijev. Všichni zahraniční účastníci shodně konstatovali, že šlo
o nejlepší evropskou soutěž sezóny, a také si pochvalovali její vý-
bornou organizaci a zajištění včetně cateringu a obsluhy. Kemp
Indiana přejmenovali na vrhačskou Valhalu – Knifehalu. Meziná-

rodní asociace by zde v příštím roce ráda uspořádala světový šampi-
onát, jehož by se mělo zúčastnit kolem stovky soutěžících. Pro orga-
nizátory to znamená velkou odpovědnost a důkladnou přípravu.
Soutěžní tradice ve westernových disciplínách, tedy i vrhání nožem
a tomahawkem, se u nás řadí k nejstarším v Evropě, a pokud se tvr-
zení o mistrovství světa v Rýmařově promění v realitu, stane se naše
město zřejmě poprvé dějištěm světového šampionátu. JiKo

Podrobný program 
Svatohubertské mše v Malé Morávce

V minulém čísle Rýmařovského horizontu jsme si vás dovolili pozvat
do Malé Morávky na Svatohubertskou mši, která se uskuteční zítra, 
tj. 8. října 2016, v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. Toto po-
zvání stále platí a tímto bychom vás chtěli navíc podrobněji seznámit
s programem. Většina lidí doposud mysliveckou mši nezažila, a tak ani
neví, na co se případně může těšit.
Akce bude zahájena před kostelem mysliveckými trubači Rabštejn, kte-
ří zazpívají a zahrají skladby na uvítanou. Poté se zformuje myslivecký
průvod v čele s duchovním a do kostela bude nesena jelení trofej, obraz
svatého Huberta a další symboly. Celou mši budou zmínění trubači do-
provázet zpěvem a hrou. 
Po ukončení mše svaté bude zahájen přímo v kostele akt pasování na
myslivce. Jedná se o památný a sváteční okamžik v životě každého
myslivce, který je takto uveden mezi své druhy v zeleném. Ceremoniál
kopíruje historicky doložené konání našich předků, účastní se ho učeb-
ní pán, vrchní lovčí a pasující myslivecký hodnostář. Pasovaný mysli-
vec poprvé a naposled v životě bude v kostele pít víno a nosit zbraň.
Z kostela se program přesune do soukromého muzea Schindlerova sto-
dola, kde přednese historik Mgr. Igor Hornišer přednášku na téma Lesy
na soutoku Moravice a Bělokamenného potoka. Zároveň bude v muzeu
připravena ke zhlédnutí výstava historických uniforem lesníků a mys-
livců a fotografie jesenické přírody Jiřího Marka. Během komentované
přehlídky loveckých plemen psů se návštěvníci mimo jiné dozvědí, pro
jakou práci při lovu jsou konkrétní plemena využívána, zda jde např.
o barváře, tzn. o plemeno vyšlechtěné a využívané při dosledu poraně-
né či jinak handicapované zvěře, nebo např. o teriéra či honiče.
Následovat bude ukázka vábení zvěře, kdy je lovcem napodobován hlas
vábené zvěře tak, aby se lovec dostal co nejblíže k lovené zvěři. K po-
slechu i tanci poté zahraje cimbálová kapela GIZDI, kterou budou
v produkci nadále střídat myslivečtí trubači. K občerstvení bude možno
si zakoupit zvěřinový guláš. Na společné setkání s vámi se těší Spolek
myslivců a přátel přírody z Jeseníků! Ing. Zdeňka Jakubcová

Mladý orlovec zamířil za svobodou
V úter˘ 27. záfií byl po dvaceti dnech úspû‰né léãby v Záchranné stanici
Stránské vypu‰tûn do volné pfiírody jeden ze vzácn˘ch pacientÛ, orlovec fiíãní.
V minulém vydání jsme informovali o tom, že do Záchranné stanice
ve Stránském byl ve středu 7. září přijat vzácný druh dravce, orlovec
říční. Zpočátku nebylo jasné, zda čtyřměsíční mládě vletělo do drátů
elektrického vedení nebo bylo obětí otravy botulotoxinem po konzu-
maci uhynulé ryby, která se vlivem teplého počasí začala rozkládat.

Právě výskyt otrav je u migrujících, divoce žijících vodních ptáků
častější než u kteréhokoliv jiného živočicha.
„Po dvaceti dnech jsme dosáhli toho, že mladý orlovec začal přijímat
potravu sám bez pomoci, dokáže přeletět celou sedmimetrovou voliéru,
koupe se ve vodě, zkrátka jeho přirozené chování se ustálilo do nor-
málu. Při prvním podezření na otravu botulinem jsem mu do potravy
začal přidávat rozdrcené živočišné uhlí, které na sebe váže toxické lát-
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ky. Denně zkonzumoval jednu rybu o váze půl až tři čtvrtě kilogramu.
A dnes jsme přijeli na Holubí vrch nad obcí Stránské, abychom zjistili,
zda je na tom kondičně tak dobře, že dokáže odletět do větší dálky a po-
starat se o sebe sám,“ sdělil před samotným vypuštěním dravce s not-
nou dávkou nervozity a strachu o opeřeného svěřence vedoucí zá-
chranné stanice Petr Schäfer. Pokud by se ukázalo, že dravec delší let
nezvládne, musel by být znovu odchycen a ubytován až do jara v zá-
chranné stanici. Pak by se mohl opět pokusit vrátit zpátky do přírody.
Po krátké přípravě, zmapování terénu a určení směru větru je mladé-

mu orlovci sejmuta pokrývka hlavy, následuje krátké symbolické
rozloučení a z roztažených rukou se mladý dravec vydává jižním
směrem zpátky nad Stránské a dál. Ještě chvíli je vidět, jak zakrouží
nad lesy, vzdušné víry a termika jej vynesou do větší výšky, až nako-
nec zamíří směrem ke Slezské Hartě a svým zachráncům mizí z do-
hledu nadobro. „Tak s takovým skvělým odletem jsem ani ve snu ne-
počítal. Mám z toho obrovskou radost,“ sdělil své dojmy s neskrýva-
ným nadšením Petr Schäfer bezprostředně poté, co mladý vyléčený
pacient zamířil za svobodou. JiKo

Třetí koncert ve fabrice
Na splnûné pfiání uspofiádat koncert v tovární hale po roce navázalo opako-
vání a za dal‰í rok uÏ je tu festival. „Kámen“ fest v prostorách v˘robní haly
firmy Dalibora Kamenského Eurointermetall letos hostil Mikolá‰e Chadimu
a jeho MCH Band.
Záměr vyzkoušet, jak bude znít kapela Dekadent Fabrik v autentic-
kých industriálních prostorách, stál v roce 2014 za prvním koncertem
ve fabrice. Do průmyslové zóny se o rok později sjeli fanoušci alter-
nativní muziky podruhé, tentokrát na Krásné nové stroje. A letos po-
zvali pořadatelé Dalibor Kamenský a Roman Karel ze sdružení
Octopus další legendu české scény – MCH Band v čele s Mikolášem
Chadimou. Koncert se mezitím nenápadně rozrostl ve festival; na pó-
diu se představily už čtyři kapely a kromě hudby přišly na řadu také
verše a výtvarné umění.
Jak se sluší, zajistili pořadatelé předskokany z místních zdrojů. V do-
savadních ročnících se této role zhostila Sibérija, tentokrát ale už mo-
hla přepustit rozehrávku mladším hráčům z kapely Esshole, která si tu,
rozšířená na trio, odbyla zatím svůj nejlepší koncert. Sibérija s ukáz-
kami z připravovaného nového alba přišla na řadu až třetí, po hostech
Špinavé spodní prádlo z Olomouce. Ve finále si před stopadesátihlavé
publikum stoupla očekávaná pražská legenda MCH Band, aby pře-
hlídku současné alternativní hudby v industriálním prostoru završila.
Letošní „Kámen“ fest nebyl ovšem jen o muzice. V mezičasech pro
chystání kapel se k mikrofonu postavil Miky Marusjak, duše olo-
mouckého undergroundu, a přednesl ukázky ze své poezie. Syrovou

poetikou zapadla do atmosféry tovární haly stejně skvěle jako „indu-
striální“ grafiky Šárky Lupečkové, které autorka nechala do středu
haly instalovat jen pro tuto příležitost.
Na severní Moravě, potažmo v Rýmařově, se nekomerčním hudeb-
ním festivalům okrajových žánrů daří a zdá se, že „Kámen“ fest s je-
dinečnou atmosférou továrního auditoria se rychle zařadil mezi ně. 

ZN

Kaple v Křížově prošla opravou
Kaple sv. Franti‰ka Xaverského v KfiíÏovû je v turistické sezónû hojnû nav-
‰tûvovan˘m místem. JiÏ pfied nûkolika lety byla v interiéru odsvûcené kaple
zbudována prodejní galerie, v níÏ se zastavují turisté mífiící do nedalekého
Sovince. Obec Jifiíkov, do jejíÏ pÛsobnosti patfií i KfiíÏov, objekt udrÏuje 
a opravuje – poslední rekonstrukce probûhla letos.
Rekonstrukce křížovské kaple měla především zamezit poškozování
objektu působením klimatických vlivů. Opravou prošla fasáda i střecha.
Z obvodových zdí byla odstraněna zvětralá omítka a nahrazena novým

tenkovrstvým štukem,
byly vyměněny okapy
a plechová střecha, kte-
rá před deseti lety na-
hradila staré břidlicové
tašky, byla nově natře-
na, stejně jako okenní
rámy a dveře. 
Investici ve výši 320 ti-
síc korun zčásti hradila
obec Jiříkov ze svého
rozpočtu, 50% dotací ji
podpořil Moravsko-
slezský kraj. Výsledná 
oprava křížovské kaple
sv. Františka Xaver-
ského zachovala pů-
vodní vzhled této kul-
turní památky. 
Kateřina Uličná, foto:

Bohumil Hrnčíř

Z okolních obcí a měst

Esshole

MCH Band
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Svěřenci Dostihové stáje Malá Morávka na startu Velké pardubické steeplechase
V nedûli odstartuje 126. roãník Velké pardubické, nejtûÏ‰ího pfiekáÏkového
dostihu starého kontinentu. Mezi patnácti úãastníky 6 900 metrÛ dlouhého
dostihu nebude chybût ani zástupce hájící Ïlutoãervené barvy DS Malá
Morávka, desetilet˘ polokrevn˘ bûlou‰ Ter Mill, pro kterého to bude jiÏ tfie-
tí start v tomto dostihu.
Ter Mill si účast na Velké pardubické zajistil 25. června třetím mís-
tem v druhé kvalifikaci a s jezdcem Janem Odložilem v sedle se po-
kusí především prolomit smůlu z předešlých ročníků, kdy se Ter Mill
ani v jednom případě nedostal do cíle.
Na startu se – stejně jako v loňském ročníku – objeví ještě jeden svě-
řenec trenéra Antonína Nováka, devítiletý polokrevník Templář z do-
stihové stáje Luka-trdelnik.com, pro nějž to bude druhý start v tom-
to dostihu. Templář si stejně jako jeho stájový kolega Ter Mill zajis-
til možnost startovat na Velké pardubické v druhé kvalifikaci, kterou
s jezdcem Josefem Bartošem dokázali vyhrát.
A komu věří více sám trenér Novák? „Zejména u Ter Milla očekávám
absolvování celého dostihu a při optimálním průběhu možnost bojo-
vat o umístnění do pátého místa. Pardubické závodiště zná a překáž-
ky by mu neměly dělat větší problém. Nejdůležitější je zdraví. Stejně
jako v ostatních sportech i tady záleží hodně na štěstí. Šance má sa-
mozřejmě i Templář. V minulém ročníku dokončil celý dostih a obsa-
dil osmé místo. Oba, Ter Mill i Templář, jsou celkem mohutní koně,
kterým nevadí ani trocha toho bláta a hlubší půda.“
V rámci dostihového dne při Velké pardubické se představí ještě de-
setiletý plnokrevný valach Renard Argenté a šestiletý polokrevný va-

lach Tymian, trénovaní v Malé Morávce.
Přejme tedy týmu okolo Antonína Nováka, jedné ze dvou dostiho-
vých stájí na Rýmařovsku, aby minimálně navázal na úspěchy
z předchozích let a ke čtvrtému místu Zilca z roku 1998 a stejnému
umístění Torpilleho, jež vybojoval o tři roky později, přidal kvalitní
výsledek i v letošním ročníku Velké pardubické.
Všem fanouškům a divákům ať přímo v Pardubicích, či u televizních
obrazovek přejeme hezkou podívanou. Fota a text: Miroslav Škoda

Noc pro netopýry
JiÏ potfietí se uskuteãnilo v prostorách Z· Bfiidliãná setkání obãanÛ a ÏákÛ ‰ko-
ly se zoologem Mgr. Jifiím To‰enovsk˘m z PfiF UP Olomouc. V pátek 23. záfií se ko-
nala dal‰í Noc pro netop˘ry, mezinárodní akce, pofiádaná na území âR pod zá‰ti-
tou âeské spoleãnosti pro ochranu netop˘rÛ – âESON. Jejím cílem je populariza-
ce tûchto létajících savcÛ. 
Setkání s odborníkem na netopýry se opět těšilo mimořádnému zájmu.
Zúčastnilo se ho přes 90 posluchačů ze všech věkových skupin.
Velkým a rozhodně milým překvapením byl pro všechny hned samot-
ný úvod, kdy Mgr. Tošenovský předal zastoupení školy certifikát na-
zvaný Náš soused netopýr. Uděluje jej Česká společnost pro ochranu
netopýrů za spolupráci při ochraně netopýrů vázaných na úkryty v lid-
ských stavbách.
Program byl rozdělen do tří samostatných celků. Nejprve zazněly zá-
kladní informace o netopýrech, jejich výskytu, počtu druhů zaznamena-
ných na našem území, jejich smyslovém ústrojí, teplotních i potravních
nárocích a mnohém dalším. Odvážnější posluchači si mohli dokonce
sáhnout na živého netopýra rezavého, který je chovancem záchranné sta-
nice pro handicapované živočichy. Má totiž trvale poškozené křídlo
a bez lidské pomoci by zahynul. 

Ter Mill spolu s ošetřovatelkou Ing. J. Novákovou po vítězném dosti-
hu v Pardubicích

Ter Mill s jezdcem Janem Odložilem v sedle Templář
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Malý zoolog
S novým školním rokem přicházejí i nové výzvy pro naše malé badatele
z Baby teamu přírodovědného kroužku SK Břidličná, složeného z žáků
ZŠ Břidličná. O této šikovné partě jsme psali již v předchozím školním
roce. Ani letos se nebojí výzev a s chutí se vrhá do vědomostních klání. 
To, že se neztratí mezi sobě rovnými, si nejmladší členové našeho příro-
dovědného kroužku ověřili 21. září v Ostravě. Zdejší zoologická zahrada
totiž vypsala soutěž pro žáky 4. a 5. tříd, nazvanou Malý zoolog.
Zúčastnilo se jí nebývalé množství soutěžních družstev – 55 z celého
Moravskoslezského kraje. O to potěšitelnější je, že se náš Baby team 
umístil na krásném 11. místě. Pokud by se hodnotily pouze soutěžní od-
povědi, byl by skončil dokonce na 1. místě, měl totiž nejmenší ztrátu bo-
dů za nesprávné odpovědi. Na jedenácté místo se posunul kvůli celkové-
mu času, za který zvládli žáci z Břidličné zdolat soutěžní trasu dlouhou
2,8 km. Prostě ne každému je dáno vše, někomu chytrá hlava, druhé-
mu rychlé nohy... Třeba se v budoucnu našim bojovníkům podaří pro-
pojit oboje. Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Cesta za tajemstvím
Přesně tak by se dala nazvat výprava osmnácti členů SK Břidličná
z přírodovědného a chovatelského kroužku do Olomouce. Na její re-
alizaci se finančně podílela Nadace Agrofert. 
V pátek 30. září se v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, Pevnosti poznání a botanické zahrady konal
další ročník celoevropské akce Noc vědců. Po zkušenosti z minulého
roku, kdy si účastníci tohoto setkání vědeckých pracovníků s veřej-
ností odvezli mnoho hezkých zážitků i nových poznatků, se naši žá-
ci nemohli dočkat, až se před nimi opět otevřou laboratoře a poslu-
chárny, kde pro ně byl připraven bohatý program. 
V prostorách katedry chemie byly přichystány laboratorní pokusy,
výroba tajného písma, daktyloskopie či forenzní chemie. Mladí bio-

logové si vyzkoušeli izolaci chlorofylu, DNA rostlin, rostlinných bar-
viv a seznámili se s jedovatými rostlinami u nás i jejich účinkem na
lidský organismus. Pozornost upoutala i expozice hydrobiologie ne-
bo planetárium. Technicky zaměření účastníci si mohli zkusit snímá-
ní okolí univerzity pomocí kamer na dronech, projet dráhu s roboty
nebo vyzkoušet svou mušku na laserové střelnici. 
Domů se žáci vraceli sice až po 23. hodině, ale těch několik hodin,
které by prospali, velmi rádi oželeli za spoustu nových poznatků.
Koneckonců v novém pohodlném autobuse z Autobusové dopravy
Ing. Petríka se jim také pěkně odpočívalo.

Fota a text: Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

V druhém bloku si mohli přítomní vyzkoušet svou šikovnost, když pod
vedením zoologa sestavovali z připravených dílů dřevěné netopýří bud-
ky. Celkem se jich podařilo sešroubovat jedenáct. Kolem sestavování by-
lo i hodně zábavy a smíchu. A co s nimi bude dál? Nejdříve je ještě žáci
z chovatelského a přírodovědného kroužku natřou ochranným nátěrem
a následně rozvěsí po Břidličné. Jejich výrobu finančně podpořil
Moravskoslezský kraj.
Mezitím se venku setmělo a přišla na řadu třetí část programu. Tou by-
la společná vycházka k řece Moravici, protékající Břidličnou, jejímž
cílem bylo pomocí ultrazvukového detektoru lokalizovat výskyt růz-
ných druhů netopýrů. Zájemci si mohli práci s tímto přístrojem sami
vyzkoušet.
K celkové pohodě a dobré náladě bezesporu přispěla i pohostinnost čle-
nů Studentského klubu Břidličná, tradičního pořadatele této akce. Pro
příchozí si totiž připravili nejen pěkné vstupenky, ale rovněž stylové po-
hoštění. Fota a text: Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná
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Johann Mayer, 
fieãen˘ Vestenhannes
Nejprve bych chtûl poznamenat, Ïe mezi
rozdíln˘mi lidmi je mnoho tûch, jejichÏ
charakter je ãist˘ a bez vady, naproti tomu
je také mnoho takov˘ch, ktefií svÛj charak-
ter sniÏují, provádûjí nejzlomyslnûj‰í exce-
sy a tím pohfibívají zdraví svého tûla a so-
bû a svému okolí zpÛsobují nejhor‰í ná-
sledky. V následujícím vyprávûní chci 
uvést nûkolik pfiíkladÛ.
Severov˘chodním smûrem od R˘mafiova
stojí zcela osamocen pomûrnû velk˘ sta-
tek, oddûlen˘ Ml˘nsk˘m potokem. Za ním
se táhnou pole, která k nûmu patfií.
Pojímají asi 230 jiter1 a vede jimi vozová
cesta do Harrachova.
V dfiívûj‰ích dobách museli Harrachov‰tí,
stejnû jako ostatní z této oblasti, chodit
cestou pfies Vestenhof.2 ProtoÏe v‰ak byla
v roce 1848 postavena císafiská cesta
z Bruntálu do R˘mafiova, vedla ta cesta asi
jednu stfielu z kulovnice zadem pfies po-
zemky Vestenhofu.
Dodateãnû byla postavena cesta z Karlovy
Studánky do Malé Morávky pfies Dolní
Moravici, pfies Harrachov aÏ do mûsta,
k ãemuÏ musel vlastník Vestenhofu po-
stoupit potfiebn˘ pozemek.
Tento velk˘ statek byl postaven za m˘ch
mlad˘ch let velmi „staromódnû“. Vepfiedu
byla nekoneãnû dlouhá svûtnice s velkou
pfiedsíní, opatfiená nízk˘mi, ‰irok˘mi dvefimi.
V roce 1842 uprostfied ledna v devût ho-
din veãer shofiel úplnû cel˘ statek se v‰emi
hospodáfisk˘mi staveními. OheÀ vznikl ne-
opatrností mladé selky, která ‰la do stodo-
ly pro slámu s lucernou a ta pravdûpo-
dobnû zapálila oheÀ.
Jméno „Vestenhof“ pochází od toho, Ïe
na jeho místû pravdûpodobnû v dobû za-
loÏení R˘mafiova ¤ímany stála fiímská tvrz.3

Ve dvacát˘ch letech, jako mlad˘ jinoch,

jsem byl ve Vestenhofu dost ãasto. Tehdej‰í
majitel byl uÏ star˘ muÏ, mûl asi 60 let, a je-
ho prudká a vá‰nivá Ïena byla o nûco
mlad‰í. Tito manÏelé mûli tfii syny. Nejmlad‰í
se jmenoval Karl, s ním jsem chodil do ‰ko-
ly. Je‰tû není ani 10 let po smrti. Ten pfievzal
po otcovû skonu majetek.
Prostfiední syn se jmenoval Albert, je v‰ak
uÏ del‰í dobu na vûãnosti. A nejstar‰í syn se
jmenoval Johann nebo téÏ Vestenhannes.
Zemfiel v roce 1865. O nûm teì budu vy-
právût.
Jeho rodiãe chtûli, aby se stÛj co stÛj stal
duchovním. Dali ho na gymnázium do
Olomouce a on aÏ do vy‰‰ích tfiíd prospí-
val. Ale kvÛli pfiíli‰ velké ‰etfiivosti rodiãÛ,
ktefií mu nikdy neposlali ani jedin˘ gro‰, to
s ním do‰lo tak daleko, Ïe mu pfieskoãilo
a nebyl schopen dále studovat, takÏe ho
rodiãe museli zamûstnat v hospodáfiství.
Nûkolik ‰pr˘mafiÛ pak sloÏilo píseÀ o pro-
padlém Vestenhannesovi, jeÏ znûla takto:

„UÏ nenechám ho studovat,
Mám toho holomka zrovna dost
A zítra musí vozit hnÛj,
Jinak mu koÏich vyprá‰ím.
VÛbec si nemÛÏu domyslet,
Co uÏ mû stál penûz
Pfii hraní karet a kuÏelek!
[: A to jsem dfiív nevûdûl:]

atd., atd.4

Mohlo to b˘t asi v roce 1825, kdy mnoho
obyvatel mûsta dennû scházelo do novû
postaveného „Dolního hostince“ za zába-
vou. Mezi jin˘mi tu byl také vesel˘ trojlís-
tek: Hansel Adam, Fidelius Pfeifer a Anton
Kaller. KdyÏ se jednou pozdû v noci v pod-
rou‰eném stavu vraceli domÛ a pfii‰li do
blízkosti Vestenhofu, pravil Hansel Adam
ke sv˘m kolegÛm:
„Bratfii! Teì napodobím Vestenhannese.

Kreuziger (jenÏ bydlel zrovna naproti) do-
stane v˘prask od selky z Vestenhofu!
Oba jeho kumpáni s velk˘m jásotem oka-
mÏitû souhlasili a byli celí zvûdaví, jak˘m
zpÛsobem jejich kamarád ten kousek pro-
vede.
Hansel Adam, jenÏ ovládal umûní napo-
dobit kaÏd˘ hlas a náfieãí, jim v‰ak fiekl,
aby se postavili stranou do tmy, ‰el pak
pod okno pokoje, ve kterém spala stará
selka, zaklepal ti‰e na okno a zvolal hla-
sem Vestenhannese: „Matko, matko!
Otevfii, trochu jsem se opozdil a jsem ma-
liãko ‚nezveden˘‘!“
Selka otevfiela na zavolání svého údajné-
ho syna okno (ta byla tenkrát velmi vyso-
ko od zemû, takÏe nemohla ve tmû po-
fiádnû poznat postavu svého syna), proto-
Ïe v‰ak poznala jeho hlas, zakfiiãela hned
dolÛ: „Ty nezdafien˘ synu, odkud má‰ pe-
níze na h˘fiení?“
Hansel Adam jí nahoru odpovûdûl hofi-
k˘m tónem: „Matko, nezlob se na mû,
chtûl jsem si jednou udûlat hezk˘ den,
a tak jsem prostû prodal mûfiici ovsa.“
Stará selka, spofiivá Ïenská, kdyÏ to sly‰ela,
hned se rozzlobila, a neÏ zavfiela okno, za-
kfiiãela na svého prostopá‰ného syna:
„¤eãi, fieãi, ty lumpe, já tû nauãím prodá-
vat oves a je‰tû pak peníze propít!“ – –
S tûmi slovy ‰la kvapnû k troudníku, roz-
svítila a vyhlédla si hrub˘ provaz, udûlala
na nûm nûkolik uzlÛ a vybavena touto
zbraní zvûstující mnohé spûchala do pfied-
sínû, aby otevfiela ‰iroké dvefie a náleÏitû
pfiivítala svého nezdárného syna, kter˘ se
mûl stát duchovním a nyní prodal její 
oves, jen aby peníze propil.
Zatímco se selka chystala k exekuci svého
domnûlého syna, bûÏel Hansel Adam na-
proti k sousedovi a zvûrolékafii Kreuzigero-
vi, zaklepal na okno a zavolal na nûj hla-
sem Vestenhannese, aby se ani neoblékal

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 1 jitro = cca 0,57 ha. (Pozn. red.)
2 Veste/Feste – nûm. tvrz, pevnost, Hof – nûm. dvÛr, statek, hospodáfiství. (Pozn. pfiekl.)

Vestenhof byl opevnûn˘ dvÛr, tedy tvrz, a zároveÀ panská zemûdûlská jednotka. Podle údajÛ Jifiího Karla byl zaloÏen nejpozdûji do
roku 1441 v místech dne‰ní matefiské ‰koly na ulici 8. kvûtna. Nahradil ve skromnûj‰í formû zanikl˘ Burgstadtel (Hrádek). Po roce
1468 zde byla umístûna nevelká posádka pod velením Matûje Tovaãovského a vyráÏela spolu se rab‰tejnsk˘mi vojáky zástavních
pánÛ královského rab‰tejnského panství Jifiího Tunkla a âeÀka KoÏi‰ovského Tunkla z Brníãka proti jednotkám Matyá‰e Korvína. Od
16. století pfieváÏilo její hospodáfiské zamûfiení (pansk˘ dvÛr) a Vestenhof byl i s pozemky pronajímán. V 18. století prodali
Harrachové v‰echny panské dvory kromû janovického soukrom˘m zájemcÛm. Posledním majitelem byla rodina VeitÛ, která zde
bydlela do 60. let 20. století, kdy s povolením âs. státu emigrovala do Nûmecka.

3 Podle místní povûsti, tradované nûkter˘mi kronikáfii, mûl b˘t R˘mafiov zaloÏen fiímsk˘mi kfiesÈany, ktefií za císafie Marka Aurelia 
(2. století) uprchli na Moravu. Odkazuje k tomu údajnû i pojmenování Römerstadt, tedy ¤ímské mûsto. Tato etymologie ale neby-
la potvrzena. PÛvodní název v podobû Reymarstadt se odvozuje od jména lokátora Reymara ze 13. století, název Römerstadt je
mnohem pozdûj‰í. (Pozn. red.)

4 Za pomoc s pfiekladem popûvku dûkujeme manÏelÛm Heinischov˘m. (Pozn. red.)
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a co nejrychleji si pospí‰il a bûÏel k je-
ho matce, neboÈ jedna kráva se nemÛÏe
otelit a potfiebuje rychlou pomoc. – – –
Kreuziger, aniÏ by tu‰il nûco zlého, vysko-
ãil rychle z postele, ve které se právû od-
dával sladkému spánku, a bûÏel bos, oble-
ãen jen do ko‰ile a spodkÛ, ke dvefiím
Vestenhofu, kdyÏ je zrovna ta rozzlobená
Ïenská otevfiela a s vztekle vychrlen˘mi slo-
vy: „Tady má‰, ty nezdárn˘ synu!“ ráznû
pfietáhla provazem opatfien˘m uzly souse-
da, jenÏ pfied ní stál zkoprnûl˘ hrÛzou. 
Kreuziger zvolal pfii tom v˘prasku na uvíta-
nou: „Ale paní sousedko, to jsem pfiece já!“
Ta rozãilená Ïenská, jeÏ pûnila vztekem, se
nemohla hned ovládnout, n˘brÏ bila dál
a kfiiãela: „¤eãi, ach, já uÏ z tebe tu zh˘ra-
lost vyÏenu!“ – dokud se koneãnû neuká-
zalo, Ïe to není její syn Johann, n˘brÏ sku-
teãnû soused Kreuziger, kter˘ pfii‰el, aby
pomohl krávû pfii porodních potíÏích.
Mezi tím v˘praskem a kfiikem pfii‰el také
star˘ sedlák Vestenmayer, divil se nemálo
nad tou zvlá‰tní noãní podívanou, vzal
staré lucernu z ruky a ‰el v doprovodu 
obou dvou na pÛdu, kde si posvítil na
Johannovu postel. K v‰eobecnému údivu
vidûl, Ïe tvrdû a neru‰enû spí ve své po-
steli. Tato opiãárna proto zÛstala tajemnou
záhadou, dokud se pfiíhoda teprve po-
zdûji neobjasnila.
Lehkomyslní jino‰i sledovali a vyslechli ze
svého úkrytu za boufilivého smíchu celou
scénu a teì neúnavnû táhli dále do mûs-
ta, aby provádûli hloupé ãtveráctví. Pfii‰li
pfied dÛm Michela Tuchmaurera a ihned
se rozhodli provést je‰tû jeden Ïert. Tento

prost˘, mal˘, vesel˘ muÏ byl teprve krátce
Ïenat s jednou Dolnomoraviãankou a le-
Ïel uÏ pravdûpodobnû ve sladkém spán-
ku. Tu promluvil Hansel Adam ke sv˘m
bujn˘m spoleãníkÛm: „Poslechnûte lidi,
teì odvedem Michela od jeho mladé Ïe-
ny!“ – –
¤eãeno – provedeno! Adam si zmûnil hlas
na venkovského sedláka, zaklepal na okno
Michelovy loÏnice, dokud ho nevybubno-
val ze spánku. A kdyÏ pfii‰el Michel z teplé
postele k oknu, otevfiel ho a zeptal se, ãe-
ho se domáhá, omluvil se domnûl˘ sedlák
za vyru‰ení a zeptal se ho na cestu do
Dolní Moravice.
Michel Tuchmaurer, kter˘ netu‰il nic zlého,
otevfiel okno dokofián a ochotnû tazateli
rukou ukázal smûr cesty. – 
Vtom pfiistoupil nejsilnûj‰í z tûch darebá-
kÛ, chytil Michela za vlasy, drÏel ho pevnû,
druh˘ naplnil klyst˘rovou stfiíkaãku vodou
z blízkého Ml˘nského potoka a pak plnou
náloÏí stfiíkal pod ko‰ili na Michelovu hruì.
Potom onûmûlého Michela pustili a celá
spoleãnost chvatnû uprchla. – – – – 
Tak tento vesel˘ trojlístek podnikal rÛzné
vûci a provádûl ty nejbláznivûj‰í Ïerty sa-
m˘m bohat˘m mû‰Èansk˘m synkÛm.
Ta‰káfii v‰ak kvÛli své prostopá‰nosti a bu-
jarému Ïivotu pfiíli‰ nezestárli a museli uÏ
v mládí zemfiít.
Co se dále t˘ãe Vestenhannese, chtûli je-
ho rodiãe, aby se oÏenil. Dostal novû po-
staven˘ dÛm naproti nálevnû a 15 jiter
pozemku poblíÏ Bräunelsteinu,5 kromû to-
ho konû, ‰est krav a 1500 zlat˘ch v hoto-
vosti pro zaãátek jeho samostatnosti. Nyní

se Hannes zaãal ohlíÏet po nevûstû. Ale ta,
po které touÏil, musela b˘t pûkná, bohatá
a dcera dûdiãného soudce, jinak by neby-
lo ze svatby nic!
Jednou to s ním do‰lo uÏ tak daleko, Ïe
mûla b˘t udûlána manÏelská smlouva
a právní zástupci (svûdci) i s písafiem uÏ by-
li pfiítomni. Hannes pfiesto zaãal u této dÛ-
leÏité rozmluvy váhat a prásknul do bot,
takÏe ho nikde nemohli najít, a ze svatby
nic nebylo.
Dobr˘ Hannes tedy chodil na námluvy aÏ
do 72. roku Ïivota, aniÏ by dosáhl svého
cíle.
Koneãnû pfii‰la roku 1865 smrt a krátce
poté, co ‰el je‰tû jednou na námluvy do
Dlouhé Louãky, si ho vzala.
Vestenhannes, jak jsem ho zaÏil, nosil
dlouhé Ïluté koÏené rajtky a ocelovû zele-
n˘ frak, po v‰echny dny chodil na m‰i sva-
tou a po ní, kdyÏ bylo pûknû, se ‰el poo-
hlédnout po nevûstû. Brával si s sebou na
procházky kus chleba, aby na cel˘ den vy-
staãil. Îil jednodu‰e, aÏ by Ïádn˘ ãlovûk
nevûfiil, kdyÏ jsem to vyprávûl, Ïe byl pfie-
sto pfied smrtí zadluÏen, takÏe mnoho je-
ho vûfiitelÛ nic nedostalo.
Mohl bych o nûm je‰tû mnohé uvést, 
omezím se v‰ak na poznámku, Ïe jeho
bratr Albert, kter˘ bydlel naproti nûmu, ta-
ké mûl ãást dûdictví a zrovna tak zÛstal
svobodn˘, Hannesovi, kdyÏ zemfiel, polo-
Ïil nûkolik krejcarÛ a kus chleba do rakve
s poznámkou, aby netrpûl hlady a aby si
mohl koupit na cestû do nebe skleniãku
kofialky. Z toho mÛÏe kaÏd˘ usoudit, Ïe
Vestenhof‰tí nebyli právû rozumní.6

5 Bräunelstein byla nevelká dÛlní lokalita u Dolní Moravice, kde se pomûrnû dlouho tûÏila Ïelezná ruda, je‰tû po zániku Hank‰tejnské
dÛlní oblasti v druhé polovinû 19. století. (Pozn. red. dle informací Jifiího Karla)

6 Goethe praví ve „Faustovi“: „I takoví podivíni musí existovat!”

Při stěhování si pohlídejte dodávky energií
Se zmûnou bydli‰tû je spojena fiada starostí. Je
tfieba také fie‰it co se stávající smlouvou o do-
dávkách energií, pokud je na vás vedena. V pfií-
padû smlouvy na dobu neurãitou staãí smlouvu
vypovûdût ve lhÛtû stanovené smlouvou ãi záko-
nem. Pokud máte ov‰em uzavfienou smlouvu na
dobu urãitou, odvíjí se moÏnosti ukonãení smlou-
vy od smluvních podmínek.
„Spotřebitelé se často domnívají, že stěho-
vání z odběrného místa je automaticky
uznatelným důvodem pro ukončení smlouvy
o dodávkách energií. Tak tomu ovšem není.
Záleží na podmínkách konkrétní smlouvy.
Ze zákona právo na ukončení smlouvy z dů-
vodu stěhování nevyplývá,“ vysvětluje
Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny
dTestu. 
Smlouvu na dobu neurčitou může spotřebi-
tel bez sankcí vypovědět v zákonné třímě-
síční době nebo ve výpovědní době stano-
vené ve smlouvě, která však nesmí být del-
ší než zákonná doba. Někteří dodavatelé 
umožňují smlouvu na dobu určitou vypově-

dět bez sankce, pokud spotřebitel doloží, že
se stěhuje, například výpisem z katastru ne-
movitostí se změnou majitele nebo novou
nájemní smlouvou. Jiní dodavatelé navíc
vyžadují i doklad o tom, že se spotřebitel
v novém místě nemůže připojit k danému
dodavateli a že nový majitel či nájemník
bytu na sebe odmítl převést stávající smlou-
vu o dodávkách energií.
Někteří dodavatelé však trvají na tom, aby
bylo ve smlouvě pokračováno, a to buď
s původním odběratelem energií v novém
odběrném místě, nebo s novým odběratelem
na odběrném místě, ke kterému se smlouva
vztahuje.
„Pokud tedy spotřebitel ‚nevezme‘ smlouvu
s sebou do nového bydliště nebo nepřesvěd-
čí nového majitele či nájemce bytu či domu,
aby jeho smlouvu přepsal na sebe, musí
často zaplatit smluvní pokutu za předčasné
ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou
v řádech tisíců až desetitisíců korun,“ upo-
zorňuje Zelený.

Při ukončení smlouvy nebo změně odběra-
tele je dodavatel povinen vystavit ukončo-
vací fakturu. „Setkali jsme se i s případy, že
dodavatelé účtovali spotřebu za stejné ob-
dobí jak původnímu, tak novému odběrateli.
Je proto vhodné mít zaznamenány údaje
o spotřebě k datu přepisu nebo ukončení
smlouvy,“ doporučuje Zelený.
Pokud se dohodnete s novým odběratelem
na přepisu smlouvy, ujistěte se, že tak nový
odběratel skutečně učiní. „Informujte se
u svého stávajícího dodavatele, co vše
k přepisu potřebujete. Popis postupu a for-
muláře k přepisu lze často dohledat na we-
bových stránkách dodavatele. O přepisu si
pak nechte vystavit doklad,“ radí Zelený. 

Vojtěch Dřevíkovský
dTest

Užitečná informace
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Sport

Craff RunFest Ostrava 2016
Dva tisíce účastníků z řad dětí, amatérských sportovců, špičkových
vytrvalců i sportovních nadšenců. To byl první ročník Craff RunFestu
2016. Spokojení byli diváci, organizátoři i provozovatelé kaváren,
kteří měli v neděli 25. září od ranních hodin na svých zahrádkách na
Masarykově náměstí prakticky stále plno. Ostrava tento den propůj-
čila svoje ulice nejen běžcům maratonu, čtvrtmaratonu a půlmarato-
nu, ale také dětským běžcům, koloběžcům, běžcům s kočárky, zá-
vodníkům v nordic walkingu a handicapovaným sportovcům. Už
v sobotu ale Bokolobka tým Ostrava premiérově připravil velké fi-
nále 42. ročníku Rollo ligy a Českého poháru 2016. Po 5 víkendo-
vých kolech pořádaných v Brandýse nad Labem, Jeseníku (ME),
Plzni a Račicích přišla na řadu Ostrava. Závodilo se v kritériu na
1100 m dlouhém oválu, pro naše s tímto umístěním: Baslar Ondřej 
1. místo, Sázel František 2. místo, Andrýsková Renáta 1. místo,
Krečmerová Tereza 2. místo, Sedlář Tomáš 4. místo, Fryblík Jakub 
5. místo, Slováková Klára 4. místo, Holub Mikuláš 10. místo. A tito
všichni fandili společně i svým trenérům Tomáši Gerhardovi, Petru
Andrýskovi a Radimu Keclíkovi, kteří se postavili oba dva dny na
start také. Na nedělní dlouhý závod RunFestu bylo přihlášeno 164 zá-
vodníků všech výkonnostních a věkových skupin a v mnoha katego-
riích se o celkovém pořadí rozhodovalo až v tomto posledním závo-
dě. Závodní okruh samým centrem města cca 9,6 km dlouhý byl
i přes svůj rovinatý profil náročný. Sedlář Tomáš 1. místo, Baslar
Ondřej 3. místo, Andrýsková Renáta 1. místo, Krečmerová Tereza 
2. místo, Sázel František 4. místo, Slováková Klára 5. místo, Fryblík
Jakub 5. místo, Holub Mikuláš 8. místo. Slavnostní vyhodnocení ce-
lého seriálu závodů proběhlo u obchodního centra Nová Karolina

před restaurací PUB. Sportovní atmosféru vyhlašování ještě zvyšo-
vali maratonští běžci probíhající svůj závod v těsné blízkosti stupňů
vítězů. A jak tedy po 4 republikových a 1 evropském kole celý 42. roč-
ník Rollo ligy 2016 dopadl? Vicemistra ČR obhájil z loňského roku
Ondřej Baslar a druhého vicemistra Tomáš Sedlář, mistrovství ČR
vybojovala Tereza Krečmerová a Renáta Andrýsková se pro letošní
rok stala druhou vicemistryní ČR. Tak příští rok zjara znovu hurá na
koloběžky a 3, 4… trhni si nohou! Foto a text: Ladislav Baslar
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Lokální síťař/ka 
pro území ORP Rýmařov

pro podporu a rozvoj služeb 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice 

Lokálního síťaře pro území ORP Rýmařov
v rámci Projektu 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Požadavky:
• ukončené min. VOŠ vzdělání humanitního směru (nejlépe se soci-

álním zaměřením)
• plynulá znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovni rodilé-

ho mluvčího
• orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti služeb

pro ohrožené děti a rodiny
• pracovní zkušenosti v sociální oblasti, s plánováním nebo poskyto-

váním služeb výhodou
• kvalitní znalost práce na PC (MS Office, PowerPoint, Internet)
• trestní bezúhonnost
Osobnostní předpoklady, dovednosti:
• samostatnost, invence
• komunikativnost, schopnost otevřené komunikace
• schopnost samostatné práce, schopnost organizace času
• organizační a koordinační schopnosti a zkušenosti
• schopnost koncepčního a analytického uvažování
• schopnost prezentovat výstupy práce
• silné vyjednávací a komunikační schopnosti a schopnost argumentace
Praktické a technické předpoklady:
• časová flexibilita (možnost práce ve standardním pracovním čase)
• ochota a možnost cestovat po regionu a na republiková setkání
Hlavní pracovní náplň: 
• monitoring a analýza služeb pro ohrožené děti a rodiny v území
• spolupráce s OSPOD, zjišťování potřeb OSPOD, klientů OSPOD
• komunikace s poskytovateli služeb, odborníky, dalšími aktéry v ob-

lasti sociálně-právní ochrany dětí v území
• aktivizace aktérů v síti služeb v území, navazování spolupráce, set-

kávání
• iniciace tvorby sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny v území
• aktivity směřující k zajištění potřebných služeb v území, k optima-

lizaci sítě služeb
Nabízíme:
• dohodu o pracovní činnosti (80 hod./měsíc)
• místo výkonu práce v Rýmařově
• platové podmínky: 180 korun/hod.
Nástup vhodný co nejdříve. 
Pokud máte o uvedenou pozici zájem, zašlete nám prosím stručný
motivační dopis (vztahující se k dané pozici), doplněný strukturova-
ným profesním životopisem na e-mail: klara.joklova@mpsv.cz.
Nedoložení požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení
z účasti ve výběrovém řízení.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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PRODEJ
PALIVOVÉHO D¤ÍVÍ

Metrová polena:
Mûkké – 700 Kã/prm

Tvrdé – 1 100 Kã/prm

Tel.: +420 603 424 073
Po dohodû moÏnost ‰típan˘ch polen

dle va‰ich rozmûrÛ.

PRÁCE V LESE
Hledám vût‰í poãet lidí pro pûstební práci v lese
(sázení stromkÛ, vyÏínání, úklid klestu, nátûry).

Nástup ihned, platba jednou mûsíãnû, 
práce celoroãnû.

Tel.: +420 603 424 073

Petice na odvolání starosty Rýmařova
PETRA KLOUDY

Již 1300 podpisů
Přijďte ještě podepsat
do Nábytku Polách

historicky nejúspěšnější akce
Za petiční výbor Rostislav Polách
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