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R˘maﬁovsko ve druhém kole pﬁímé
volby hlasovalo pro Milo‰e Zemana

V roce 2012 vyjíÏdûla záchranka
v R˘maﬁovû k 1603 událostem

Fotografové sdruÏení Octopus
vystavují v Pran˘ﬁi Tﬁi cesty

r o č n í k X V.

V RyÏovi‰ti se uskuteãnil âesk˘ pohár
ve snowkitingu 2013

V bruntálském hotelu Slezan byli ocenûni
úspû‰ní sportovci roku 2012
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Tři cesty fotografů na Pranýři
Galerie Pran˘ﬁ mûstského muzea vystavuje soubor fotografií Tﬁi cesty,
volné pokraãování v˘stavy, která na
stejném místû probûhla pﬁibliÏnû
pﬁed rokem pod názvem Dvû cesty.
K Romanu Kubíkovi a Antonínu Mik‰íkovi se tentokrát pﬁipojil Roman Panáãek.
Všichni tři autoři jsou spříznění
generačně i umělecky, žijí a setkávají se v tomtéž společenském

v té turecké je vidět, že jim chybí
radost ze hry. Jako by byli pořád
ve střehu. Nejsou nepřátelští, ale
nedůvěřiví,“ přiblížil Roman
Kubík. Fotografie však nepůsobí
pouze jako sociální dokument,
ukazují také autorův smysl pro
humor (stánek se suvenýry)
a poetiku reality převrácené naruby (spáč před bankou).
Druhý soubor vznikl během ces-

Foto: Antonín Mikšík
vě, v Pranýři před rokem prezentoval svůj dokument z putování
po Sýrii, Libanonu a Jordánsku.
Aktuální fotografie pocházejí
z léta 2012, z cesty po „východní“ Evropě (Česku, Slovensku
a Bulharsku).
Snímky charakterizuje groteskní
humor, někde spojený s nostalgií

kem a Leninem nebo krávy pasoucí se mezi ruskými tanky,“
vysvětlil Antonín Mikšík. Přímo
v Medzilaborcích pak zachytil
ohlasy na tamního slavného rodáka Andyho Warhola.
Bulharské mořské pobřeží, symbol letních dovolených z doby
před převratem, je spojeno s no-

Foto: Roman Kubík
prostoru a zaměřují se - mimo jiné - na barevnou dokumentární
fotografii, každý ovšem vlastním
způsobem. Cestují po vlastních
trasách - fyzicky, neboť vystavené snímky vznikly při skutečných cestách po Evropě, ale
i přístupem k fotografování.
Roman Kubík (1961) ze Šternberku, absolvent Institutu tvůrčí
fotografie na Slezské univerzitě
v Opavě, člen Skupiny českých
a slovenských surrealistů a pořadatel pravidelných filmových
nocí na Sovinci, v listopadu
2011 v Pranýři představil část
fotografického dokumentu z Mexika a Ukrajiny. I tentokrát nabízí fragmenty ze dvou pobytů - na Kypru (z června 2005)
a v Londýně (z roku 2011).
Fotografie z kyperské metropole
Nikósie
a z města Famagusty se zaměřují na život v turecké
části Kypru,
za střeženou
řeckou hranicí. Hlavními
protagonisty
snímků jsou
děti hrající si
v ulicích. „Pozoroval jsem
děti v řecké
i v turecké
části. Všude
si hrají, ale
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ty londýnským metrem na trase
Piccadilly (podzemní vlak by
ovšem mohl jezdit i kdekoliv
jinde). Je to svět sám pro sebe,
uzavřený v tunelu, mimo vnější
realitu. Zatímco vlak je v pohybu
z místa na místo, lidé v něm jsou
odkázáni na strnulé, nehybné vyčkávání, uzavření do svých myšlenek, do čtení, poslechu muziky
nebo podřimování, dočasně odtržení od svých vztahů, mimo komunikaci. Nejsou tu spolu, ale
vedle sebe, každý sám; jako nejrůznější lidské typy se stávají bezděčnými modely pro fotografa.
Antonín Mikšík (1960) z Paseky, fotograf, výtvarník, autor
krátkých filmů, dlouholetý člen
Sdružení Octopus a rovněž absolvent Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opa-

Foto: Roman Panáček
docela sympatickou (setkání veteránů), jinde už trochu děsivou.
„Fotky ze Slovenska pocházejí
z okolí Medzilaborců, kde mě
zaujalo „oprašování“ poválečných a komunistických symbolů,
jako v jakési malé podhorské
vesničce rodinný domek s Husá-

stalgií osobní, se vzpomínkou na
čas strávený zde před rokem
1989 v konfrontaci se současným úpadkem letoviska. Fotografie jsou tak osobně motivovaným dokumentem a současně
zamyšlením nad prolínáním časových rovin, nad lidskou ten-
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dencí vracet se do minulosti
a vyvolávat vzpomínky, které
jsou však už víc iluzí než otiskem skutečnosti.
Roman Panáček (1965) z Nového Pole, fotograf, člen Sdružení
Octopus, v současnosti student
Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, v Pranýři
instaloval kolekci snímků, která

netvoří uzavřený soubor. Autor
vybral fotografie z jednotlivých
cyklů vznikajících v posledních
letech (Krajiny, Život na kolech
nebo Viva Romania - který je
záznamem cesty po Rumunsku)
a spojil je do vizuálně a tematicky spřízněných dvojic, čímž
vznikly zajímavé analogie.
Velkým tématem Romana Panáč-

Pár slov... o volbě prezidenta podruhé
Losna, nebo Mažňák? Sparta, nebo Slavie? Naši, nebo Rusáci? Tak
takhle vypadalo druhé kolo tolik opěvované a žádané přímé volby
prezidenta. Sotva si kandidáti, kteří postoupili z prvního kola prezidentské volby, podali ruce a slíbili slušnou a férovou kampaň, pustili se do sebe, až šediny a tabák z dýmek lítaly, hojně podporováni
svými volebními štáby.
Avšak to nebylo nic proti tomu, jak se do souboje finálových kandidátů vrhl lid obecný. V průběhu dvou týdnů mezi prvním a druhým
kolem volby se země dostala, jak to celkem trefně popsal jeden český novinář, do studené občanské války. V obchodě, u lékaře, u kadeřníka, v práci, v hospodě, všude se řešilo, který z kandidátů je pro
prezidentskou funkci vhodnější.
Je zajímavé, že si nikdo vlastně neuvědomil, že oba kandidáti toho
mají hodně společného - oba jsou to inteligentní pánové v letech, kteří si rádi dopřejí dobré jídlo, pití a kouření, mají svůj osobitý druh humoru, a jejich život nebyl úplně ta příslovečná procházka růžovou zahradou. A že na funkci prezidenta jsou vhodní oba. A že všechno, co
o nich víme, víme z médií, která jak známo, nejsou a nemohou být
nikdy zcela objektivní.
Tak jsme se dozvěděli, že se ten či onen kandidát orientuje na Západ,
orientuje na Východ, je členem politické strany, je politicky aktivní,
lenoší na Vysočině, je členem vlády, je spojený s Václavem Havlem,
je spojený s Václavem Klausem, obklopuje se kmotry, hledá podporu u komunistů, je Čech, není Čech, je arogantní, není mu rozumět,
kouří, je tlustý, moc pije, je požitkář, je starý, je podruhé ženatý, nežije s manželkou, manželka neumí česky, a mnohé další pitomosti.
Jakmile byly poklopy od žump otevřeny, bylo jen otázkou času, kdy se
v bulváru a v internetových diskuzích začnou objevovat ta nejodpornější tvrzení a nařčení, podpořená argumentací prostě to tak je a každý,
kdo není ***, to vidí. Inu, když člověk chce někoho kritizovat za prodej tužkárny v Horní Dolní nadnárodnímu koncernu Pen&Pencil Ltd.,
musí se v problematice dobře orientovat, ale říct, že je někdo blbej
a krade, nevyžaduje vůbec nic. Kdo všechno z našich celebrit se na samé dno senkroven vypravil, však bylo vážně překvapující.
Naštěstí už máme slavnou první přímou volbu prezidenta za sebou,
tak bychom mohli rychle zakopat tomahavky, zavřít žumpy a zasypat
zákopy a do hospod vrátit normální české nadávání na vládu a všechny ty nahoře.
Za nás všechny doufám, že nově zvolený prezident své voliče a příznivce nezklame, a ty, kdo ho nevolili, že příjemně překvapí.
ona
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ka je krajina, ovšem nikoliv malebná krajina nedotčená, ale naopak člověkem zasažená, přetvořená, zpracovaná. Zásah lidské
ruky je přitom často násilný, snaha dát všemu tvar a pravidelnost,
využití, směřuje proti přírodě
v krajině. Tento kontrast je patrný
i v jiných cyklech, kde se živí
tvorové (děti, zvířata nebo stro-

my) stávají narušiteli nehybné
geometrie kovových konstrukcí,
betonových panelů a jiných účelných předmětů. Kolekci autor doplnil ukázkou ze své sbírky bizarností, které jak říká „volně nachází a které (ho) upoutávají
svou zvláštní atmosférou“.
Výstava Tři cesty bude v Pranýři
otevřena do 17. února.
ZN
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Rýmařovsko hlasovalo pro Miloše Zemana
âe‰i si za svého nového prezidenta
zvolili Milo‰e Zemana. Úﬁadu by se nová hlava státu mûla ujmout 8. bﬁezna.
Miloš Zeman získal v rámci
České republiky 2 717 405 hlasů
(54,8 %). Karla Schwarzenberga
podpořilo 2 241 171 voličů
(45,2 %). K volbám přišlo 59,11 %
oprávněných voličů.
V Moravskoslezském kraji jasně
zvítězil Miloš Zeman, získal
368 841 hlasů voličů (67,25 %).
Jeho protějšek Karel Schwarzenberg dostal 179 592 hlasů
(32,74 %). Celková volební účast
byla 54,7 %, o dvě procenta menší než v prvním kole.
V podobném duchu hlasovali voliči v bruntálském okrese. Statistika
uvádí, že tento okres byl pro
Miloše Zemana jeden z nejštědřejších v České republice. Hlasovalo
pro něj 30 977 voličů ze 41 919,

což je 73,9 %. Karel Schwarzenberg získal 10 942 hlasy (26,1 %).
Ovšem není bez zajímavosti, že
kupříkladu v Karlově Studánce
získal Karel Schwarzenberg 270
hlasů (69,6 %) proti 118 hlasům
pro Miloše Zemana (30,4 %).
Podobně tomu bylo v Nové Pláni,
kde k urnám přišlo osmatřicet voličů, z toho sedmadvacet dalo hlas
Karlu Schwarzenbergovi (71,1 %)
a jedenáct volilo Miloše Zemana
(28,9 %).
Rýmařovští voliči, kterých přišlo
k volebním urnám 51,5 %, což je
o 1,3 % méně než v prvním kole,
hlasovali v počtu 2 660 hlasů pro
Miloše Zemana (72,1 %) proti
1028 hlasům (27,8 %), které obdržel Karel Schwarzenberg. Jak
hlasovali voliči v jednotlivých obcích Rýmařovska, uvádí tabulka.
JiKo

Odbory MěÚ informují
odbor dopravy a silničního hospodářství

Nezapomeňte na výměnu řidičských průkazů!
Kter˘ch ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ se v˘mûna t˘ká? ¤idiãské prÛkazy vydané od 1. ledna 2001 do
30. dubna 2004 jsou jejich drÏitelé povinni vymûnit
nejpozdûji do 31. prosince 2013! Uplynutím stanovené doby pro v˘mûnu ﬁidiãské prÛkazy pozb˘vají
platnosti.
Kde si mohu vyměnit řidičský průkaz?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (městského úřadu,
magistrátu města), příslušného podle místa tr-

valého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání řidičského průkazu“, kterou
obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, platný doklad totožnosti (občanský průkaz), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
který podléhá povinné výměně.
Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz?
Do 20 dnů od podání žádosti, příp. do pěti

pracovních dnů od podání žádosti po úhradě
správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání
ve lhůtě kratší, tj. do pěti pracovních dnů od
podání žádosti (viz výše - správní poplatek
500 Kč).
Bc. Renata Vyslyšelová, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství

Jedna paní povídala

Záchrana toulavého psa
Několik týdnů bojuji o záchranu toulavého psa v Rýmařově.
Opakovaně jsem kontaktovala městskou policii, jednala s úředníky
MěÚ, Policií ČR, osobně jsem navštívila pana starostu i odbor životního prostředí. Všude projevili zájem o řešení. Obdržela jsem i vysvětlující dopis pana starosty (viz níže) s tím, že městská policie přes
svou snahu psa neodchytila. Za vysvětlení i dopis děkuji, nicméně

zůstává faktem, že pes se stále pohybuje po Rýmařově i za tohoto
strašného počasí. Proto znovu prosím o pomoc všechny, kteří pomoci mohou, i ty, kteří to mají přímo v popisu práce, zejména pracovníky městské policie, která dosud konala velmi neprofesionálně.
Co tedy dál? Čekat na zázrak, anebo se začít chovat jako lidi?
Milena Tomešová

vyjádření starosty města Petra Kloudy
Vážená paní Tomešová, o odchytu černého toulavého psa ve městě
jsme spolu nedávno jednali a já jsem vám přislíbil zásah městské policie. Strážníci městské policie byli o psu informováni a snažili se psa
odchytit. Záležitost s nimi denně opakovaně projednávám, ale psa se

jim přes velkou snahu nedaří odchytit ani za pomoci uspávací jehly,
návnady a pomůcek zakoupených k odchytu psů. Pes je totiž velmi
bojácný, nedůvěřivý a zrazený ve vztahu k lidem. Přesto pevně věřím, že je to jen otázka času, kdy se jim to podaří.

vyjádření velitele Městské policie Rýmařov Lumíra Sedláčka
Městská policie Rýmařov se více než týden pokouší o odchyt uvedeného psa, avšak bezvýsledně. Pes je zjevně absolutně nedůvěřivý a plachý vůči lidem (zřejmě na základě velmi špatných zkušeností s bývalým majitelem) a nereaguje na jakýkoliv podnět vedoucí k bližšímu kontaktu. Městská policie učinila řadu pokusů
o sblížení se psem formou nabídky různých druhů potravy, ale ten
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odmítá cokoliv přijmout a na každý takový pokus ze strany městské policie reaguje okamžitým útěkem. Blízký kontakt se psem je
ale bezpodmínečně nutný pro úspěšné použití odchytových prostředků, které městská policie pro tyto účely vlastní. Přesto se bude i nadále městská policie pokoušet nalézt způsob, který bude mít
úspěch.
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Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

oznámení o vyhlášení

výběrového řízení

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na pozici

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Platové zařazení:

Městský úřad Rýmařov
1. dubna 2013
na dobu neurčitou
1,0
10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:

• požadované vzdělání: VŠ s přírodovědným zaměřením,
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 334/1992,
o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 500/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vše ve znění pozdějších předpisů),
• výborná uživatelská znalost práce na PC,
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• praxe ve státní správě výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• referent zpracovává podklady pro rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (v rozsahu dle § 76, odst. 1, 2 a § 77 zákona),
• vydává státní rybářské lístky,
• zajišťuje vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotčených orgánů vykonávajících činnost v působnosti MěÚ Rýmařov jako podkladu pro stavební řízení,
• zastupuje na úseku ochrany ovzduší, na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
• zajišťuje evidenci a archivaci písemností odboru
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce přiložte:

• životopis s údaji o dosavadním zaměstnání, odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené činnosti,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V přihlášce dále uveďte:

• kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem
odeslání nejpozději 18. února 2013
Lhůta pro podání přihlášky: 18. února 2013
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude
uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.).
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312.
Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.

5

-02-2013

30.1.2013 14:09

2/2013

Stránka 6

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Zpravodajský servis ve zkratce

Polorozpadlé dřevěné stánky už pěší zónu nehyzdí
Město Rýmařov dodrželo slib a 12. ledna zajistilo odstranění nevzhledných a polorozpadlých dřevěných stánků na pěší zóně v Rýmařově. Jak
jsme již informovali v dřívějším vydání, stánky patřily tělovýchovné
organizaci Jiskra Rýmařov, která tržnici provozovala a vybírala nájem
pro potřeby své organizace. „Stánky již byly značně zchátralé a navíc
i v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí náměstí Míru se je organi-

zace rozhodla již neopravovat, nechat doběhnout vánoční stánkařskou
sezónu a zbourat je,“ uvedl k likvidaci stánků na pěší zóně starosta města Petr Klouda. Tělovýchovná organizace Jiskra Rýmařov se dohodla
s Mysliveckým sdružením Rýmařov, jeho členové stánky zbourali, odvezli a za tuto práci si ponechali využitelný materiál na stavbu krmelců
a zařízení v honitbě, případně na palivové dříví.
JiKo

Fota: František Teuchmann

Jeseníky doporučuje list New York Times
Prestižní list The New York
Times v sekci Travel zařadil Jeseníky jako jediné místo České
republiky mezi 46 destinací, které doporučuje svým čtenářům
k návštěvě v roce 2013. Vizitku
s krátkým návratem do historie
Lázní Karlova Studánka i připomenutím oblíbeného, veřejně
přístupného pramene v pitném
pavilonu či čistoty ovzduší doprovází informace o popularitě
lyžování v naší destinaci a také

harmonická fotografie Karlovy
Studánky pod sněhovou duchnou. Foto pořídila Lydie Gigerichová, vizitku podepsala Sarah
Wildman. Deník připomíná také
pobyt prvního českého prezidenta Václava Havla v Karlově Studánce. Mezi 46 tipy pro dovolenou v listu The New York Times
jsou mnohá exotická místa, ale
Jeseníkům to tady opravdu sluší.
Převzato
z www.jeseniky-rodina.cz

Kráska Nela Prášilová prošla Českou Miss 2013 až do semifinále
Jednadvacetiletá Nela Prá‰ilová
z R˘maﬁova patﬁí mezi tﬁi nejlep‰í
z ostravského castingu a postoupila
do semifinále âeské Miss 2013.
Na konci listopadu 2012 Nela
Prášilová absolvovala casting
České Miss 2013 v Obchodním
centru Forum Nová Karolina
v Ostravě. Tam se umístila mezi
třemi nejlepšími a putovala do
semifinále, které se uskutečnilo
13. prosince 2012 v hotelu Clarion Congress v Praze. „Ráno
probíhala registrace dívek, přivítání a představení poroty.
Oblékly jsme si tmavé rifle, tričko Česká Miss a nastoupily do
dvou řad. Paní Michaela Maláčová nás obeznámila s denním
programem, představila porotu
a popřála nám hodně štěstí,“
sdělila jednadvacetiletá semifinalistka Nela Prášilová z Rýmařova.

6

V prvním kole se dívky předvedly při promenádě v plavkách.
„Řekli jsme něco málo o sobě
a jaké máme zkušenosti s modelingem. Následovala tichá diskuze poroty. Jejím úkolem bylo vybrat dvacet dívek, které postoupí
do dalšího kola,“ doplnila adeptka na Českou Miss 2013 Nela
Prášilová.
Nela se probojovala až do třetího
kola - volné disciplíny. „Předvedla jsem romantický tanec
Rhythm and Blues se svým kamarádem a zároveň lektorem
Jakubem Farkašem z taneční
skupiny Beat Up Ostrava, ve které jsem rok působila. Po volné
disciplíně následoval pohovor
s porotou. Po krátké poradě bylo
rozhodnuto,“ pokračovala jednadvacetiletá semifinalistka.
Rýmařovská kráska se do další
šťastné desítky bohužel nedosta-

la. „Celé své působení v soutěži
Česká Miss 2013 beru jako velkou zkušenost a přípravu pro
příští rok. Myslím si, že patřit
mezi dvacet nejkrásnějších dívek

v ČR je velký úspěch. Na závěr
bych chtěla poděkovat všem, kteří mě podporovali a fandili mi,“
uzavřela Nela Prášilová.
Foto a text: Radek Vráblík

Nela Prášilová (uprostřed) postoupila do pražského semifinále České
Miss 2013
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Školství

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1
Pozvánka k zápisu žáků do 1. ročníku
Základní školy, Rýmařov, Školní náměstí 1,
příspěvkové organizace (dříve zvláštní školy)
se uskuteční

ve středu 6. února 2013 od 13 do 16 hodin
v budově Základní školy
na Školním náměstí v Rýmařově.

Zápis dětí proběhne

v pátek 8. února 2013
od 13.30 do 18.00
a v sobotu 9. února 2013
od 8.00 do 11.00

Je možno se informovat i telefonicky na číslech
554 212 377 nebo 739 345 292
a dohodnout individuální termín návštěvy školy
K zápisu laskavě vezměte rodný list dítěte
a občanský průkaz

v budově na Národní ulici 15 (pod kostelem)
Vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky

Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace
vyhlášen na 22. a 23. dubna (náhradní termín je 7. května).

Střední škola Rýmařov má dlouhou tradici, v počátcích byla zaměřena převážně na zemědělské
obory. Postupně se začala profilovat na obory vzdělání zaměřené na gastronomii a strojírenství.
Hlavním účelem organizace je
uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích
programů:
• ve čtyřletém oboru vzdělání
ukončeném maturitní zkouškou: HOTELNICTVÍ
Obor připravuje středoškolsky
vzdělané pracovníky pro širokou oblast hotelnictví a služeb
souvisejících s cestovním ruchem. Škola klade důraz na vyváženost rozvoje všeobecných
a odborných znalostí, které absolvent využije v oblasti gastronomie, hotelnictví, cestovního
ruchu a služeb v celé ČR, ale
i v zahraničí.
Termín přijímacích zkoušek je

• v dálkové formě nástavbového studia: PODNIKÁNÍ
Tříletý obor s výukou jednou
týdně v době od 13.30 do 19.30.
Zájemci o studium odevzdají
(pošlou) přihlášky ke studiu
s kopií výučního listu a závěrečného vysvědčení pro první kolo
přijímacího řízení do 20. 3. 2013
na sekretariát Střední školy
Rýmařov.
• ve tříletém oboru vzdělání
ukončeném závěrečnou zkouškou: KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Tento gastronomický obor je
ukončen po třech letech závěrečnou zkouškou a absolvent získává výuční list. Během vyučení
může získat i osvědčení barmana, osvědčení pro přípravu pokrmů studené a teplé kuchyně
a ozdobné vykrajování ovoce
a zeleniny (carving).

s ukončenou povinnou
adresa: Julia Sedláka 16,
školní docházkou. Žáci
795 01 Rýmařov
se naučí ručnímu a strojtel/fax: +420 554 212 541
nímu obrábění kovů,
e-mail: info@stredniskolarymarov.cz
opravám osobních a náweb: www.stredniskolarymarov.cz
kladních
automobilů
a traktorů, v rámci výuky získají Termín odevzdání přihlášek
zdarma řidičský průkaz skupiny k dennímu studiu je 15. března.
T, B, C a svářečský průkaz pro Přihlášky lze poslat poštou nebo
svařování elektrickým oblou- odevzdat osobně na sekretariátu
kem, svařování v ochranné at- školy. K dennímu studiu škola
přijímá max. 30 žáků, k dálkovémosféře a řezání kyslíkem.
Při výuce žáci využívají nové mu studiu max. 40 žáků.
stroje a zařízení pořízené z proIng. Soňa Kováříková,
jektu Centra technického vzděláStřední škola Rýmařov
vání na Bruntálsku.

• ve tříletém oboru vzdělání
ukončeném závěrečnou zkouškou: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Učební obor Opravář zemědělských strojů je určen chlapcům

Foto: archiv SŠ Rýmařov
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Na základní umělecké škole vznikl pěvecký sbor Vox Montana
V listopadu loňského roku se rýmařovské základní umělecké škole podařilo sestavit pěvecký „supersbor“, který se účastnil produkce hymny Evropské unie - Ódy na
radost Ludwiga van Beethovena.
Více než šedesátihlavé hudební těleso dospělých zpěváků tehdy doplnilo hru dětského orchestru
Zuškabandu. Postupně se také začalo chystat na jeden z vrcholů letošního školního roku na naší škole - na velký koncert 27. května
v kapli V Lipkách, který chystáme
pro své zahraniční partnery a na

němž by kromě našich žáků měl
účinkovat právě i tento sbor.
Zpěvu Ódy na radost se „supersbor“, v jehož řadách najdeme
mnoho místních osobností včetně
rýmařovského starosty, věnoval

„Supersbor“ s dětským orchestrem

skutečně jednorázově - nemáme
v úmyslu tuto produkci opakovat
jindy než právě v květnu v kapli.
Mezi „jednorázovými“ zpěváky
se ale našlo zhruba dvacet lidí,
jimž se společné muzicírování
a zpěv zalíbily natolik, že se rozhodli pokračovat. Začali se scházet pravidelně a položili tak základ
zcela novému pěveckému sboru.
Dostal latinský název Vox Montana, což lze do češtiny přeložit jako „Hlas z hor“ - domníváme se,
že je to název víc než vhodný. Za
krátkou dobu existence již sbor
stihl účinkovat nejenom
na zmíněném listopadovém koncertě, ale i na
vánočním koncertě ve
Staré Vsi a při zpěvu koled u rýmařovského vánočního stromu na náměstí. Nyní se intenzivně připravuje na účinkování v rámci Festivalu
souborů, který pro rýmařovské publikum základní umělecká škola
připravuje na duben.
Naší škole se zcela
spontánně podařilo zaplnit bílé místo na rýmařovské hudební scéně. Do

této chvíle totiž v našem městě
žádný pěvecký sbor nebyl, a jak
jsme s překvapením zjistili, jeho
absenci vnímali Rýmařované velmi silně. Je třeba se též zmínit
o tom, že po prvotních nesmělých
pokusech se Vox Montana dostává
v kvalitě svého zpěvu výš a výš potvrzuje se tak pravidlo, že soustavnou a cílenou prací lze najít
kvalitu i tam, kde by ji člověk ani
nečekal.
Je zřejmé to, co správně tvrdí hudební psychologové i pedagogové, že totiž neexistují lidé, kteří
neumějí zpívat - existují pouze lidé, které někdo v minulosti o neschopnosti zpívat nezodpovědně
přesvědčil. Najdou-li se tedy mezi
rýmařovskými dospělými další
zpěváci, kteří mají zpěv rádi (a nemusí to být žádní pěvci typu
Pavarotti či Caballé), budeme moc
rádi, přijdou-li mezi nás. Jsme
sborem smíšeným, vítáme proto
muže i ženy. Pravidelné zkoušky
se odehrávají každou středu v 19
hodin v učebně hudební nauky
v prvním patře budovy školy na
Čapkově ulici. Budete opravdu
velmi vítáni, těšíme se na vás!
Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.,
dirigent, ředitel ZUŠ Rýmařov

Dálkový výslech

Vladimíra Křenková
Věk: 38
Povolání: zaneprázdněný invalidní důchodce (práce ve sdružení je dobrovolná a bez nároku na
odměnu)
Záliby: řemesla, umění, chovatelství nejrůznějších tvorů, výcvik briardů
Zvláštní znamení: věčný úsměv
na líci

V čem jste nejsilnější?
Vytrvalost je určitě moje silná
stránka a v životě mě žene dál
i heslo, že nic není nemožné.
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S rodinou jsme poznali, že vše
špatné, co se stane, má svůj důvod, jen je třeba se poučit a nebát se svůj život změnit od základů.
Kdy jste netrpělivá?
Vždy, když musím ležet nemocná. Pokud mohu ležet doma, tahám si práci do postele, ale v nemocnici mi práci z postele zakazují, a to pak se mnou není k vydržení.
Co lidi na vás štve?
Dotace. To je pro skupinu lidí
něco jako červený prapor pro býka. Takže ti, kteří nechápou, že
dotace nebereme, ale získáváme
a je za tím mnoho probdělých
nocí a spousta dřiny, jsou na mě
určitě naštvaní.
Co je pro vás největší odměna?
Moje rodina. Synové Honza (budoucí kuchař) a Kuba (budoucí
umělecký kovář), na které mohu
být hrdá, manžel, který mě podpoří v každém úsilí, a dokonce
když mi šlo o život, nabídl pro
mě svou krev (přestože u odběrů
většinou omdlévá), rodiče, na

které se vždy mohu spolehnout,
a to i v mém věku. Je toho spousta, já jsem vlastně neustále odměňována.
Jaká je první věc, kterou spatříte po probuzení?
Naše fena Issua. Spí vždy co nejblíž naší posteli, a pokud mi není dobře, spí s hlavou položenou
na mém hrudníku. Ačkoli se jí
snažím vysvětlit, že by se mi dýchalo lépe, kdyby na mně neležela, trvá na svém.
Jste „rýmařovská duše“?
Dětství jsem prožila v Janovicích, což bylo skvělé místo a dodnes je. Maličkou chviličku jsme
si s manželem pohrávali s myšlenkou na bydlení v Praze. To
byla ale blbost! Jsme oba rýmařovské duše a určitě to tak i zůstane.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené místo?
No přece Stránské. To je můj domov a celou obec mám moc ráda. Tohle bude znít asi divně, ale
já jsem nejraději na naší farmě.
Sedím na louce za farmou a po-

zoruji naše spokojená zvířata
(a kolem mě Issua se svou vysmátou tlamou a vyplazeným jazykem).
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Nespokojení lidé, kteří kritizují,
ale sami nic nedělají.
Můžete se vždycky upřímně podívat do očí svému psovi?
Tak to naprosto s klidným svědomím. Dívám se naší feně briarda do očí často. Jsou krásné,
upřímné a bezelstné, asi proto
jsem o ní a dalších zvířatech napsala knihu.
Co byste si pořídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Snad to nebude znít jako fráze,
ale opravdu bych si přála, kdybych mohla sponzorovat nějakou potřebnou neziskovou organizaci. Zatím vždy žádám od
mecenášů prostředky pro naše
sdružení a je to nelehká situace.
Bylo by bezva zažít ten pocit na
druhé straně a moci podpořit větší částkou dobrý projekt někoho
jiného.

-02-2013

30.1.2013 14:09

Stránka 9

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

2/2013

Nehody na namrzlých silnicích

Foto: archiv PČR Bruntál

Bûhem posledních dnÛ se kvÛli poãasí znásobil poãet dopravních nehod,
jen od 14. do 16. ledna jich policisté
na Bruntálsku zaznamenali jedenáct.
·est osob pﬁi nich utrpûlo lehká zranûní a celková ‰koda pﬁesáhla 520 tisíc Kã.
V pondělí 14. ledna dopoledne
havarovalo osobní auto na silnici
mezi Albrechticemi u Rýmařova
a Vajglovem. Řidič jedoucí s vozidlem Škoda dostal v zatáčce
smyk, sjel do příkopu a narazil do
dřevěného ohradníku. Na vozidle
vznikla škoda za 105 tisíc Kč.

Policie dopadla
pachatele vloupání
61letý muž z Rýmařova si 21. ledna vyslechl podezření z přečinů krádeže vloupáním,
poškození cizí věci a porušování domovní
svobody. V září 2012 měl řádit v zahrádkářské kolonii u vlakového nádraží v Rýmařově. Vloupal se do devíti zahradních chatek,
prohledal je a nechal za sebou zničené vybavení. V jednom případě zapálil obsah skříně,
ve které byly uloženy knihy, VHS kazety,
košíky a zahradnické potřeby, jinde rozbil
lampu a květináče nebo zkonzumoval nalezená piva. Majiteli zahradních chatek byla
škoda vyčíslena na částku přes 6 tisíc Kč.
komisař por. Ing. Ivana Křištofová

Záchranáři v terénu

Vážná nehoda u Valšova - pět zraněných
V pondělí 21. ledna brzy ráno se
stala vážná dopravní nehoda na
silnici mezi Břidličnou a Valšovem. 54letý řidič s osobním vozidlem Volkswagen Golf přijížděl
kolem půl šesté směrem od
Valšova, když v zatáčce na zledovatělé vozovce dostal smyk, pře-

jel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozem Ford Focus.
Na místo vyjela přivolaná hlídka
policie a pět posádek záchranářů
ze stanovišť v Bruntále a Rýmařově. Zásah vrtulníku letecké záchranné služby neumožnily aktuální klimatické podmínky.

Foto: archiv PČR Bruntál

Záchranáři na místě ošetřovali pět
osob. Ve volkswagenu byl těžce
zraněn 24letý spolujezdec, který
musel být s poraněním hrudníku
transportován na urgentní příjem
nemocnice v Krnově. Těžce zraněna byla také 43letá žena. Lékař
při prvotním ošetření vyslovil podezření na poranění mozku a břicha. Pacientka byla ošetřena
a transportována do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Řidič
a 60letý spolujezdec byli s méně
závažnými poraněními převezeni
do krnovské nemocnice. Posádka
druhého vozu vyvázla s výjimkou
32letého řidiče, který utrpěl pohmožděniny, bez zranění.
Policisté u obou řidičů dechovou

zkouškou vyloučili požití alkoholu před jízdou. Řidič volkswagenu je v současné době podezřelý
z přečinu těžkého ublížení na
zdraví z nedbalosti.
komisař
por. Ing. Ivana Křištofová,
tisková mluvčí Policie ČR Bruntál,
PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ZZS MSK

Výjezdová činnost záchranářů na Rýmařovsku za rok 2012
Posádky Zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje
ze stanoviště v Rýmařově řešily
během roku 2012 celkem 1603
událostí. Ošetřily přitom 1646 pacientů, tedy o 25 více než v roce
2011.
Tělesná onemocnění
Velká část výjezdů našich posádek
je přivolána z důvodu náhle vzniklého nebo prudce zhoršeného tělesného onemocnění. Těchto pacientů ošetřili rýmařovští záchranáři
898 (meziroční nárůst o sedmdesát nemocných). V šesti případech
bylo nutno pacienty resuscitovat,
neboť u nich došlo k selhání základních životních funkcí, dalším
dvěma desítkám již bohužel zá-

chranáři nedokázali pomoci. V pětatřiceti případech byli voláni
k nemocným s cévní mozkovou
příhodou, tři desítky pacientů byly
ošetřeny s akutními koronárními
obtížemi. Mezi další důvody výjezdů patřily dechové obtíže, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty a jiné.
Úrazy
Záchranáři rovněž ošetřovali 287
pacientů, kteří utrpěli úraz, tj.
o téměř čtyři desítky méně než
v roce 2011. Většina zranění byla
přitom spíše lehkých či středně
těžkých a bezprostředně neohrožovala život postiženého. Pět zraněných však bylo ve vážném stavu, jednoho musela posádka re-

suscitovat a dva svým zraněním
podlehli.
Onemocnění psychiatrická
a sebevraždy
Záchranáři vyjížděli také k nemocným s psychickými obtížemi, kterých ošetřili téměř devadesát, což
znamená nárůst o více než dvě desítky těchto pacientů oproti předchozímu roku. Jednalo se především o pacienty s depresemi, akutními psychotickými stavy, ale také
například se závislostmi. Ve třinácti případech zasahovali u lidí,
u nichž došlo k sebepoškozování
nebo se pokusili o sebevraždu.
Výjezdy sanitních vozidel
K pacientům ze stanoviště v Rý-

mařově vyjíždějí dvě posádky s lékařem a bez lékaře. Lékařská
posádka, zasahující v systému rychlé lékařské pomoci, v roce 2012
uskutečnila necelých sedm stovek
výjezdů. V režimu rychlé zdravotnické pomoci, kdy pracuje posádka ve složení zdravotnický záchranář a řidič, bylo minulý rok
realizováno 980 zásahů.
Průměrný čas potřebný pro dojezd
k pacientům činil na Rýmařovsku
sedm a půl minuty. Dvacetiminutový zákonem daný limit dojezdu
na místo události splnily posádky
záchranné služby v 99 % případů.
PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ZZS MSK
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Kdo byl kdo

Příběh rýmařovské rodiny v zlomovém čase
konce 19. a první poloviny 20. století (3. část): Helga Kühnelová
Přestože rodina Kühnel žila v převážně německém Chebu, Franz
Kühnel trval na tom, aby se jeho
děti naučily česky, a patrně již odmalička se o to snažil. V nalezených věcech Kühnelových nacházíme část krabice z deskové hry
Učíme se česky (Wir lernen tschechisch!), jež byla podle vyobrazení určená pro menší děti. Starší
Helga se pak učila česky i ve škole. Nalezený III. díl Praktické
učebnice češtiny pro německé občanské školy (Praktische Čechischbuch für deutsche Bürgerschulen), který patřil právě Helze, nám
dává docela jasný obrázek o jejích
znalostech češtiny. Pokud zvládala tuto knihu, tak zcela jistě mluvila česky na velmi dobré úrovni.
Zajímavé je, že tato učebnice pro
německy mluvící studenty měla
kromě tradičních praktických cvičení, českých písniček, pověstí
a podobně za úkol také vychovávat k vlastenectví a sounáležitosti
s ČSR. Osvětlovala, proč se studenti vlastně mají učit česky.
V tomto je nejtypičtější cvičení
19. Česká řeč: „Česká řeč je pro
nás velice důležitá. Proto se ji učíme. Tatínek říká, že je dnes všude
české řeči třeba a s českou řečí že
budu mít přece lepší vyhlídky na
místo... ...Až budu českou řeč ještě lépe znáti, půjdu do českého kraje, abych se v ní zdokonalil.“
Za povšimnutí jistě stojí i název
učebnice, kdy ve slově Čechischbuch je Č místo německého Tsch.
Na tomto tvaru slova pro německy psané listiny v ČSR se ze stra-
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ny úřadů Československé republiky trvalo, i když v německé abecedě Č nebylo a části německy
mluvícího obyvatelstva to viditelně „pilo krev“.
Pozoruhodné je, že tyto „české“
věci byly nalezeny v Zuppingerově špulkárně v Janušově, kam
se rodina Kühnel přestěhovala až
v dubnu 1939, kdy z prvorepublikového Československa nezbylo
už vůbec nic. Německo pohltilo
Čechy a Moravu, naděje na změnu se nerýsovala, a rodina přesto
učební pomůcky češtiny nejen nevyhodila, ale ještě je stěhovala
přes 400 km daleko.
Střední školu si mladá Helga vybrala zaměřenou na oděvnictví
a návrhářství. Jednak k tomu měla zřejmě nadání, neboť krásně
kreslila a její písmo je i v novogotické kurzivě úhledné, navíc ji to
patrně bavilo, neboť se velmi zajímala o módu a film. Složky s jejími studentskými pracemi Pracovní kniha pro šití oděvů (Werkbuch für Kleidernähen) a Střihy
(Schnitte) jsou plné různých návrhů od nočních košilek přes dámské halenky až po šaty. Nutno říci,
že mnohé modely by patrně obstály i v současné době. Také se
zachovaly její výkresy zřejmě do
obdoby předmětu technického
kreslení, které podávají svědectví
o jistém nadání v tomto směru.
Poskytují nám však také obraz nacistické indoktrinace ve školství
v „Sudetech“ po říjnu roku 1938.
V listech nacházíme typologii
technického písma zakončenou „německým
pozdravem“, tedy
Heil Hitler!, nebo
návrh na Bismarckovo odpočívadlo
v chebském parku,
na němž se mimo
jiné hlásá ono Bismarckovo: „Wir
Deutsche fürchten
Gott, sonst nichts
in der Welt.“ (My
Němci se bojíme
Boha, jinak ničeho
na světě.)
Avšak v životě
mladé slečny nebyla jen škola a návrhy Bismarckových odpočívadel.
Helga podle všeho

milovala biograf, filmy a vše, co k tomu
patřilo. V nalezeném
sešitě, do kterého si
vlepovala výjevy z filmů i filmové hvězdy,
nalezneme hlavně německé herce, ale
i americké hvězdy, jako třeba Shirley Temple. Kupovala si také
německý Ilustrierter
Filmkurier, ve kterém
bylo vždy pojednání
o určitém filmu s velkým množstvím vyobrazení a případně
ústředními písněmi.
Například v čísle věnovaném filmu Lidé
z varieté (Menschen
vom Varieté) je text
hlavní písně Kom und
tanz... a v čísle k slavnému filmu
z roku 1938 Když hvězdy svítí
(Es leuchten die Sterne) je mimo
jiné i s notovým zápisem uvedena
píseň Das ist Berlin!, která je snad
víc než cokoliv jiného vyjádřením
tehdejší atmosféry německého filmu a která se i dnes často používá
k dokreslení „šťastných 30. let“
v Berlíně.
Toto okouzlení filmem však bylo
ve 20. a 30. letech typické pro velkou část společnosti nejen v Německu, ale i v Československu.
Kupříkladu v Rýmařově a okolí
k roku 1931 napočítáme pět promítacích licencí: pro město Rýmařov, kde se hrálo v létě dvakrát
týdne a v zimě třikrát týdně a kapacita kina byla 511 sedadel, pro
Horní Město, kde se hrálo dvakrát
do týdne a kapacita kina byla 224

sedadel, pro Starou Ves, kde se
hrálo dvakrát týdně a kapacita byla 224 sedadel, pro Ryžoviště, kde
se hrálo v neděli, ale zato dvě
představení, a kapacita kina byla
192 sedadel, a pro Břidličnou (do
roku 1973 Frýdlant nad Moravicí,
něm. Friedland an der Mohra),
kde se hrálo jedenkrát týdně a kapacita kina byla 144 míst. Do roku 1928 se v Rýmařově navíc objevuje kočovné kino „Invalidia“
místního Spolku válečně zraněných (Bund der Kriegsverletzten),
tudíž v Rýmařově po určitý čas
současně fungovala dvě kina.
V kinech se hrálo německy, avšak
s českými titulky, takže i česká
menšina se mohla potěšit návštěvou kina. Je pravděpodobné, že
česká menšina uměla velmi dobře
německy, takže titulky byly spíš
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úlitbou republikovým orgánům.
Bohužel se nám nezachoval žádný program, nebo ještě lépe účetní kniha, abychom mohli zrekonstruovat skladbu promítaných filmů a zjistit, čemu dávalo rýmařovské publikum přednost, což by
jistě také byla zajímavá historická
sonda k dějinám každodennosti.
Jak již bylo řečeno výše, rodina
Kühnel se z Chebu do Janušova
přistěhovala 3. dubna 1939 a opět
to bylo za prací. Tentokrát však
Franze Kühnela „nepřetáhla“ jiná
firma, ale rodina. Jeho tchánu
Alfredu Zuppingerovi táhlo již na
74. rok a měl potřebu vedení prosperující továrny někomu předat.
Jeho zeť, zkušený strojní inženýr,
navíc z tohoto kraje, byl ideální.
Továrna, jež exportovala cívky do
celé Evropy, od Nizozemí přes
Jugoslávii, Řecko až do Bulharska, měla ve válečných letech
zhruba 50 zaměstnanců, hlavně
z okolních vesnic a také asi 15
ukrajinských dělníků. Jednalo se
o Ukrajince z bývalých částí
Polska, někteří z nich přišli do továrny již v říjnu 1939 a měli zřejmě nahradit pracovníky, kteří byli
odvedeni do armády.
I když byl Franz Kühnel oficiálně
„druhým mužem“ podniku, velmi
brzy se ujal všech povinností a vedl podnik zcela samostatně. Od
roku 1942-43 se na vedení podniku, i když spíše jako zapisovatelka nebo sekretářka svého otce,
podílela i Helga, můžeme tak usuzovat z korespondence firmy.
Zřejmě si musela doplnit vzdělání
o stenografii, neboť se nám dochovaly její sešity z kurzu, pozdějšího data než ty středoškolské.
Mladší syn Walter se vydal cestou
technických věd, zajímala ho
hlavně elektrotechnika. Také se
učil anglicky, avšak než se stačil
výrazněji projevit či dostudovat,

byl povolán do armády. V roce
1944, kdy mu bylo teprve 17 let,
byl odveden a přidělen k protiletadlové obraně k jednotce Flak,
Batalion 243/ VIII. Jeho dopisy
domů nám mohou osvětlit vztah
mezi ním a sestrou, se kterou si
patrně byli velmi blízcí. I když
dopisy nemohly kvůli armádní
cenzuře sdělovat příliš mnoho,
pojmenování Zuckersüsses Hellimäuschen (v doslovném překladu snad Cukrově sladká myška
Helka), kterým překřtil sestru
v jednom z nich, vyjadřuje vše.
Továrna pracovala až do konce
války, kdy byla zabavena a později se stala dceřinou firmou Národního podniku TOFA z Jablonce nad Jizerou. Franz Kühnel se
ještě v roce 1946 staral o statek
o rozsahu 33 ha v Ryžovišti, který
mu byl v únoru 1946 zabaven.
Díky tomu, že se nenalezl žádný
národní správce, obhospodařoval
ho s bývalými zaměstnanci. Z to-

hoto období, ze 6. června, se nám
zachovala zpráva, která přibližuje
atmosféru doby mezi koncem vál-

ky a odsunem
Němců. Jde o žádost Franze Kühnela k Místní správní komisi obce
Brunzejf (Ryžoviště) o navrácení
koně, aby mohl
statek dále fungovat. O koně nepřišel rozhodnutím
úřadů, ale tak, že
jistý občan Petras
z Ryžoviště jednoduše přišel na
statek a sebral ho,
nehledě na jakékoliv
protesty.
Místo původního
byl doveden do
statku starý nemocný kůň, se
kterým se nedalo
pracovat. Když se Kühnel se zaměstnanci domáhal navrácení koně, byl odbyt s poznámkou, ať ze
starého koně udělají maso. Žádost
je psaná opět výbornou a bezchybnou češtinou, až to
nutí ke srovnání
s „česky“ psanými
zprávami od některých členů revolučních gard,
jež byly plné pravopisných chyb,
překlepů a prapodivných slovních
tvarů. Tato žádost
je také posledním
dokumentem, jenž
se nám dochoval
o rodině Kühnel
a Zuppinger v Zuppingerově špulkárně. Podle všech
předpokladů byla rodina odsunuta
ke konci roku 1946 do Německa
spolu s ostatními Němci z Rýmařovska a nucena začít zcela nový
život.
Jak jsme viděli v předchozích řádcích, osudy členů rodiny byly určovány dobou, politickými posuny a událostmi, které sami nebyli
schopni ovlivnit. Přesto se snažili
vykonávat svoje povolání, koníčky, radosti, prostě žít svůj život,
jak nejlépe to šlo, bez ohledu na
to, v jakém politickém systému či
státním útvaru se zrovna nacházeli. Také jsme schopni říci, že pro
část německy mluvících Čechoslováků nebylo Československo
jen nějakým přechodným politickým útvarem, jenž je odsouzen
k zániku, ale vnitřně s ním počíta-
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li i do budoucna. I když pracovali
a přátelili se s česky mluvícím etnikem, sami mluvili dobře česky
a i svoje děti vedli ke znalosti českého jazyka, byli nakonec postiženi kolektivní vinou a odsouzením po tragédii válečných let.
Jejich hlavní vinou však byla jen
příslušnost k národu, jehož vůdci
páchali zločiny, a neangažovanost. Nebyli to antifašisté, nebyli
postižení nacistickou mocí, jen
prostě žili svoje obyčejné životy.
Tato drobná studie měla poukázat
na to, jak tehdy mysleli, jak žili
a že jejich životy byly v lecčem
podobné těm dnešním.
Mgr. Martin Samson,
Městské muzeum Rýmařov
Fota: archiv muzea
(Prameny: Archiv Městského muzea Rýmařov, depozitář D8, karton Zuppinger/Kühnel familie,
složka Franz Kühnel; Archiv
MMR, depozitář D8, karton
Zuppinger/Kühnel familie II, inv.
č. 21094, ob. č. D/847; Archiv
MMR, depozitář D8, karton
Zuppinger/Kühnel familie III, inv.
č. 21088, ob. č. Q/30; Archiv
MMR, depozitář D8, inv.
č. 21095, ob. č. D/848; Archiv
MMR, depozitář D8, inv.
č. 21099, ob. č. Q/35; Sbírky
MMR, depozitář D8, inv.
č. 21072, ob. č. LH/56; Josef
Willinger, Hans Willinger, Václav
Vaniš: Čeština, Praktische
Čechischbuch für deutsche
Bürgerschulen, III. Teil, Prag
1936, s. 51; Státní okresní archiv
Bruntál, fond OU Rýmařov, inv.
č. 405, sign. J, kart. 136; SOkA
Bruntál, nezpracovaný fond
Továrna na tkalcovské cívky
TOFA.)
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Můj šálek čaje

Jo Nesbo: Spasitel
Nepatřím mezi čtenáře, kteří mají vyhraněný
vkus a preferují jeden žánr. Přečtu téměř cokoliv - říkám téměř, protože kniha mě musí
zaujmout svým obsahem, svou myšlenkou
a vtáhnout mě do děje. Mezi mé oblíbené knihy patří i detektivky a hlavně dobře psané detektivky. Pokud chcete kvalitu, tak rozhodně
vsaďte na tohoto autora a jeho díla - jeho tvorba se totiž z dlouhé řady detektivek vymyká
a nesluší jí žádná uniforma - je jedinečná.
Jo Nesbo je nová hvězda mezi tvůrci detektivek. Norský spisovatel, který původně vystudoval ekonomiku, později pracoval jako makléř a ve svých 37 letech se vrhl na psaní.
A dobře udělal, jeho romány dostaly mnoho
ocenění, překládají se do 35 jazyků a vycházejí po celém světě. A to je důkaz, že na spisovatelskou dráhu není nikdy pozdě.
Děj knížky Spasitel začíná v srpnu 1991, seznámíte se s hlavními aktéry a dozvíte se, co
se stalo na táboře pořádaném Armádou spásy.
Autor ale nic předem neprozradí, takže můžete jen hádat, kdo je násilník a kdo oběť.
Každá postava, která se v příběhu mihne, je

dobře vykreslená (a přitom není nuda jejich
popisy číst).
„Harry zahlédl bledou ženu ve slabé černé kožené bundě s dírou na lokti, jak podupává u zdi
hodinářství, pohledem přitom těkala kolem sebe v naději, že brzy najde svého dealera. Na
zemi seděl v jogínské pozici žebrák, dlouhovlasý a neoholený, ale dobře oblečený, v teplém módním mladistvém oblečení, opíral se
o sloup veřejného osvětlení, hlavu skloněnou
jako při meditaci a před sebou hnědý papírový
kelímek se slzou cappuccina.“
V knize nenajdete žádnou seriálově dokonalou, vyžehlenou a vybělenou postavu.
Všechny jsou normální a uvěřitelné. Neexistuje dělení na klaďase a záporáky. Mám
ráda, když mi autor nevnucuje, komu mám
fandit.
Určitá část děje se třeba odehrává v minulosti,
ale napsaná je tak, abyste to nepoznali a mysleli si, že probíhá právě teď. Jindy máte dojem,
že víte přesně, kdo jsou jednotlivé postavy, ale

za pár desítek stránek zjistíte, že jste se spletli.
A takových podobných triků má Nesbo pro
čtenáře připraveno nespočetně.
Spasitel je příběh, ze kterého mrazí. Při čtení
se mimoděk dozvídáte o válce mezi Chorvaty
a Srby nebo o praktikách v Armádě spásy.
„Železná tyč sjela škrábavě po zdi, načež s rachotem dopadla na podlahu. Sverre Hasvold
zjistil, že si sedl mezi odpadky a že kapesní
svítilna se mu musela zakutálet někam mezi
pytle. Na plastový pytel mezi jeho stehny dopadla další kapka. Škubl sebou dozadu, jako
by to byla žíravina. Viděl v moři leccos, ale
něco takového nikdy, tohle není... normální.“
(Nesbo, Jo: Spasitel. Přel. Kateřina Krištůfková.
1. vyd. Zlín: Kniha Zlín, 2012. 520 s.)
Na závěr svého krátkého příspěvku si dovolím
osobní zhodnocení a doporučení. Detektivka je
to skvělá, a patříte-li mezi příznivce tohoto žánru, pak je pro vás Spasitel povinnou četbou.
Chytne vás od první stránky a nepustí do té poslední.
Alena Tomešková

Z kapsáře tety Květy

Nákupní seznam?
Čas od času je nutné, milé dámy,
vyslat na nákup naše drahé tříčtvrtinky. Proč vlastně do boje mezi
regály neposlat své muže?
Vyzbrojíme je nákupním seznamem, jakýmsi jízdním řádem.
Leckdy je však nepoužitelný. Řád
i muž.
Položku „chleba“, tu ještě zvládne. Ale „něco na večeři“, „pěkné
maso na polívku“, „nějaký jogurt“, „pár paprik“, „oříšky“, „něco k pití“... Někdy mám pocit, že
to dělá schválně. Možná i proto,

abych měla v zásobě pár veselých
příhod pro setkání s kamarádkami.
On, chudáček, stojí v oddělení
drogerie před obrovským regálem
nacpaným šampóny, hladí si svou
pleš a nechápe. Marně se snaží
rozpomenout na to, jaký šampón
viděl v koupelně, z těch třiceti vystavených je mu každý podezřelý.
Jaké vlasy má jeho velitelka?
Rozhodně nekoupit ten na poškozený porost, ještě by se urazila...
Podobně váhá u gelu na praní.
Detektivně si počíná i v dalších

odděleních. Vyzná se jedině ve
výběru piva, vína či něčeho tvrdšího (bez metanolu).
Na nákupech, kdy vyráží mé vysokoblahorodí, je nejhorší skutečnost, že jsem já nepoučitelná.
Žádá, prosí, žebroní, aby ten seznam byl už, prokristapána, pořádně napsaný. Jasně že nebude.
A tak si do nového roku dám
předsevzetí, že se polepším.
Seznam budu psát přesně, zakázána budou slova jako „kousek“,
„pár“, „několik“, „nějaký“, „vět-

ší“, „malý“, „levný“, „čerstvý“,
„vypečený“... Před odchodem bude „politické školení družstva,
vlastně mužstva“. A protože výsledek je stále nejistý, silně přemýšlím, že ten nákup budu muset
nějak zvládnout sama.
Víte, jak visí na mobilu a volá
o radu? Kredit mizí! Budu muset
„udělat“ nějakou banku. Zase problém - už tam není moc k ukradení. To zvládli vytunelařit jiní.
Rychle: Musím do seznamu ještě
připsat dvě vepřová křidélka. Si

Organizace a spolky

Divadlo Mahen Rýmařov zve na Habaďůru
Spolek Mahen srdečně zve diváky dobrých
komedií na anglickou hru Michaela
Cooneyho pod názvem Habaďůra.
Brilantní komedie plná záměn o jednom
podvodníčkovi, důvěřivé manželce, oddané
sociální pracovnici, nedůvtipném strýci, pohřebákovi, přísných úřednících a natvrdlém
podnájemníkovi. Erik Swan přijde na vy-

chytralý způsob, jak se dostat k penězům,
když vymyslí malý podfuk. Postupem času
se mu však situace dokonale vymkne z rukou...
Komedii vám sehrajeme 25. a 27. února
v 19 hodin v Městském divadle na Divadelní
ulici v Rýmařově. Vzhledem k otevření rekonstruované budovy SVČ na Okružní uli-

ci je to poslední představení pro dospělé
v tomto kulturním stánku, který sloužil rýmařovským občanům po více jak sto let.
V letošním roce bude uzavřen.
Vstupenky budou k dostání od 7. února v informačním středisku při Muzeu Rýmařov.
Srdečně zvou Maheňáci

Informace Místní organizace Českého rybářského svazu Rýmařov
Noví zájemci o členství v Českém rybářském svazu si mohou vyzvednout přihlášky
na výdejním místě v Rýmařově (Stanislav
Mašek, Jesenická 35), vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin, a řádně vyplněné je
odevzdat do 15. února 2013 tamtéž. Členové
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rybářské stráže jsou povinni odevzdat současně s povolenkami i povolení k vjezdu.
Termíny zkoušek k získání rybářského
lístku: 26. února a 2. března 2013 v rybářském domě na Podolské ulici v Rýmařově.
Zároveň vás zveme na výroční členskou

schůzi, která se bude konat 9. března v 8 hodin v budově školní jídelny ZŠ Rýmařov na
ulici 1. máje.
Za výbor MO ČRS Rýmařov
Vojtěch Zábranský, předseda
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Redakce obdarovala vylosované soutěžící
Ve středu 17. ledna redakce Rýmařovského horizontu předala věcné ceny třem vylosovaným
luštitelům z vánoční soutěže, kterou každoročně připravuje Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.,
a dále třem vylosovaným účastníkům soutěže
Historické detaily, kterou připravila redakce ve

spolupráci s Ing. Miloslavem Markem.
Ceny do soutěže věnovali sponzoři: Potraviny
Lazarczyk, knihkupectví U Radnice, prodejna
výpočetní techniky PC servis Michala Ihnáta
a Jana Elšíka, Elektro Kováčová a Kotrla,
Elektro Bernátek a Machačová, market

Úspěšní luštitelé vánoční soutěže (zleva): Ivana Rechtoríková,
Jaroslav Bartoš a Lenka Metelková

CA&VA a Knihkupectví a sklo porcelán
Jarmila Laštuvková.
Pozn.: V minulém čísle byl v přehledu správných odpovědí do soutěže Historické detaily
omylem vynechán údaj, že starokatolická zvonice stojí v Jamarticích.
JiKo

Výherci soutěže Historické detaily (zleva): Květoslava Hánečková,
Jitka Teuchmannová a Alena Jurášová

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:
Pondělí - pátek: 9.00-12.00; 13.00-17.00
Sobota:
9.00-12.00; 13.00-16.00
Neděle:
13.00-16.00

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka
Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Divadelní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý
v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v únoru
Pondělí
Středa
Pátek

14.00 - 20.00
Úterý
14.00 - 20.00
Čtvrtek
14.00 - 20.00
Sobota
Neděle 13.00 - 20.00

14.00 - 18.00
14.00 - 19.00
13.00 - 20.00

Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 15.30-16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz
v den setkání ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):

Celý měsíc probíhá akce 2+1 zdarma

12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Provoz zimního stadionu v Rýmařově - sezóna 2012-2013
Rozpis bruslení pro veřejnost
Vstupné
po celou dobu
denního
i večerního
bruslení:
děti do 15 let: 20 Kč
dospělí:
30 Kč

Denní bruslení:
Po: 14.00 - 16.30
Út: 14.00 - 15.30
St: 14.00 - 16.30
Čt: 14.00 - 15.30
Pá: 14.00 - 16.30
So: 14.00 - 16.30
Ne: 14.00 - 16.30

Večerní bruslení
Večerní bruslení se upravuje vždy na týden podle rozlosování hokejových zápasů
a tréninků. Proto není možné stanovit jednotný čas na celou sezónu jako u odpoledního bruslení.
Mimo veřejné bruslení a využití umělé plochy pro tréninky a zápasy hokejových družstev je zde možnost individuálního pronájmu ledové plochy. Tento pronájem si lze dohodnout s Bohumilem Mořkovským na Městských službách Rýmařov (tel.: 554 254
330 nebo 737 241 052). Rozpis bruslení může být z provozních důvodů měněn.
Ing. Luděk Šimko, jednatel společnosti MěS Rýmařov
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci
Prvním rýmařovským miminkem letošního roku je Vladimír Synáček
z Rýmařova-Edrovic, který se narodil 9. ledna v krnovské porodnici.
Elena Chovancová .................................................. Rýmařov
Julie Jurečková ....................................................... Rýmařov
František Knopp ..................................................... Rýmařov
Virginie Kulašová .................................................. Malá Morávka
Štěpán Karel Grulich .............................................. Rýmařov
Miroslav Pospíšil .................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Bronislava Bednářová - Rýmařov ........................................
Štěpánka Smetanová - Rýmařov .........................................
Elena Cetkovská - Rýmařov ................................................
Marie Musilová - Rýmařov .................................................
František Kužela - Rýmařov ................................................
Marie Gabrišová - Rýmařov ................................................
Emil Murárik - Rýmařov .....................................................
Blanka Matějová - Rýmařov ................................................
Erna Laštůvková - Rýmařov ................................................

80 let
81 let
82 let
83 let
83 let
86 let
87 let
88 let
89 let

Rozloučili jsme se
Milan Sobkuljak - Rýmařov .............................................. 1953
Stanislav Pazdera - Rýmařov ............................................... 1976
Alžběta Lašáková - Dolní Moravice .................................... 1948
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
Díky za to, čím jsi pro nás byl.
Za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Měl jsi rád život, lidi kolem sebe
... a my zase milovali tebe.
Kdybychom mohli pohladit vlasy tvé
a milou líc a k tomu pár milých slov říct,
pár květů krásných do dlaní dát
a za život s námi ti poděkovat.
Těžko je vzpomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je zapomenout, když srdce, můj milý, stále bolí.

Vzpomínáme 13. výročí úmrtí
našeho drahého tatínka a manžela

Petra Peka
Nová v˘stava v Galerii Octopus
9. - 28. února

Adam Rybka:
STOP KILLING GAYS (sochy)
Sergej Alexejeviã:
FFLP (kresby)
vernisáÏ:
9. února v 16.00
úvodní slovo:
A. Rybka, S. Alexejeviã
hudební doprovod:
Jaroslav Bartko
14

z Tvrdkova.
Manželka, synové
a další členové rodiny

Vzpomínka
V neznámý svět jsi šla spát.
Zaplakal každý, kdo měl tě rád.
Co přítel nám vzal,
to nám už nikdy nevrátí,
když nám srdce stále krvácí!
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 13. února vzpomeneme pět měsíců od
tragického úmrtí naší milované dcerušky,
sestřičky a vnučky

Kateřiny Pekové
z Tvrdkova.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
maminka, bratři Petr a Pavel, babička a děda,
členové tvé rodiny a všichni kamarádi.
Sbohem, Kateřinko.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.
Jules Verne

Známá i neznámá výročí
1. 2. 1983
3. 2. 1973
4. 2.

4. 2. 1808
6. 2. 1793
6. 2. 1918
6. 2. 1923
7. 2. 1823
8. 2. 1828
10. 2. 1898
10. 2. 1948
11. 2.
11. 2. 1963
12. 2. 1753

13. 2. 1903
13. 2. 1883

zemř. Milada Součková, spisovatelka, literární historička (nar. 24. 1. 1889) - 30. výročí úmrtí
zemř. Vojtěch Sedláček, malíř, grafik, ilustrátor (nar.
9. 9. 1892) - 40. výročí úmrtí
Světový den boje proti rakovině (World Cancer
Day) - vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000
nar. Josef Kajetán Tyl, spisovatel, herec a novinář
(zemř. 11. 7. 1856) - 205. výročí narození
zemř. Carlo Goldoni, italský dramatik a divadelní reformátor (nar. 25. 2. 1707) - 220. výročí úmrtí
zemř. Gustav Klimt, rakouský malíř (nar. 14. 7. 1862)
- 95. výročí úmrtí
zemř. Adolf Heyduk, básník (nar. 7. 6. 1835) - 90. výročí úmrtí
zemř. Ann Radcliffová, anglická prozaička (nar. 9. 7. 1764)
- 190. výročí úmrtí
nar. Jules Verne, francouzský spisovatel (zemř.
24. 3. 1905) - 185. výročí narození
nar. Bertold Brecht, německý spisovatel (zemř.
14. 8. 1956) - 115. výročí narození
zemř. Sergej Ejzenštejn, ruský filmový režisér a scenárista (nar. 23. 1. 1898) - 65. výročí úmrtí
Světový den nemocných (World Day of the Sick) - vyhlášen od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
zemř. Sylvia Plathová, americká spisovatelka (nar.
27. 10. 1932) - 50. výročí úmrtí
nar. Matěj Václav Kramerius, prozaik, novinář a překladatel, zakladatel prvního obrozenského vydavatelství (zemř. 22. 3. 1808) - 260. výročí narození
nar. Georges Simenon, belgický prozaik, autor detektivních románů (zemř. 4. 9. 1989) - 110. výročí narození
zemř. Richard Wagner, německý skladatel, teoretik
a publicista (nar. 22. 5. 1813) - 130. výročí úmrtí

Přehled nejbližších kulturních akcí
SVČ Rýmařov
/ssp/ - akce pořádaná ve spolupráci
s jiným pořadatelským subjektem

ÚNOR
15. 2. Česnekfest aneb Svátek
opravdu zamilovaných - koncert
Kavárna DJ Stanley club 13 /
18.00 / vstupné dobrovolné: min.
40 Kč

Alternativně pojatá oslava svátku
sv. Valentýna zasvěcená milovníkům česneku. O kulturní program
se postarají svérázní písničkáři
Jakub Tichý z Frýdku-Místku a domácí hitmaker Ladibor Danda.
16. 2. Maškarní ples pro děti Z pohádky do pohádky - karneval
sál ZUŠ / 16.00 / vstupné: masky
zdarma / dospělí 20 Kč
Odpoledne plné her, tance a soutěží pro děti i dospělé.

mě objeví vrchní kontrolor ze sociálního úřadu, začne na povrch
vyplouvat velkolepý podfuk....

BŘEZEN
9. 3. František Gellner bez hranic - literatura/hudba
sál ZUŠ / 18.00 / vstupné: 50 Kč

Hudebně-literární projekt karvinské hudební skupiny AllSKApone’s, který oživuje dílo významného českého básníka Františka
Gellnera a zasazuje jej do dnešního
kontextu.
9. 3. AllSKApone’s (ska Karviná) - koncert
Kavárna DJ Stanley club 13 /
22.00 / vstupné dobrovolné: min.
40 Kč

21. 2. Jak se Honza učil čarovat
- divadlo/pohádka
Městské divadlo / 9.45 / vstupné
40 Kč

Pohádkový muzikál na motivy českých pohádek o Honzovi, kouzelníkovi, rozpustilé princezně Ofélii
a o tom, že bez práce nejsou buchty.
Hraje: Divadlo Pohádka, Praha
25. a 27. 2. Michael Cooney Habaďůra - divadlo/komedie (pořadatel: ADS Mahen, Rýmařov)
Městské divadlo / 19.00

Ve chvíli, kdy Linda Swanová objeví v prádelníku svého manžela
Erika dámské prádlo nadměrných
velikostí a vzápětí se v jejich do-

obr. 6 Koncert karvinské hudební
skupiny, která vznikla v roce 2003
a patří k stálicím domácí i zahraniční klubové a festivalové scény.
V počátcích byla zaměřena převážně na hudební styl „ska“, dnes
je stylově osobitá a nevyhraněná.
22. 3. Expediční kamera - filmový festival /ssp/
sál ZUŠ / 20.00 / vstupné: 50 Kč

Přehlídka dokumentárních filmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.
Další informace o akcích
na www.svcrymarov.cz nebo
www.svcrymarov.cz/jazzclub.
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Městská knihovna

Miroslav Král průvodcem po Přírodním parku Sovinecko
V pondûlí 14. ledna pozvala r˘maﬁov- stupeň ochrany a jeho smyslem je
ská knihovna zájemce na besedu zachovat ráz krajiny a v přiměřeo Pﬁírodním parku Sovinecko. Orni- ném rozsahu také její rekreační
tolog, milovník pﬁírody a fotograf a hospodářské funkce. Hlavním
z Val‰ovského Dolu Miroslav Král, kte- smyslem je samozřejmě chránit
r˘ se na vyhlá‰ení parku pﬁímo podí- přírodní hodnoty území, zejména
lel, seznámil posluchaãe s obecn˘mi lesní porosty a biotopy s jedinečparametry této pﬁírodní oblasti a za- ným klimatem, vhodné pro něktemûﬁil se také na její nejvût‰í zajíma- ré vzácné či ohrožené druhy rostlin a živočichů.
vosti.
Přírodní park Sovinecko byl vy- Nejhojněji zastoupenou skupinou
hlášen v roce 1994 okresními úřa- chráněných živočichů této oblasti
dy v Bruntále, Olomouci a Šum- představují ptáci. Dokumentaci
perku v poměrně rozsáhlém a velmi rozmanitém areálu, který
na severu zasahuje až
k Rýmařovu a na jihu
ke Šternberku. Klimaticky i geograficky
různorodá oblast o rozměru téměř 200 km2
s nadmořskou výškou
od 260 m n. m. (obec
Babice) do 800 m
n. m. (Dobřečovská
hora) je přitažlivá nejen zastoupením živočišných a rostlinných
druhů, ale i díky lokalitám, které vznikly
v souvislosti s historickým osídlením.
Mezi turisticky atraktivní místa této oblasti patří hrad Sovinec,
Křížový vrch u Rudy
s renovovanou barok- Prstnatec májový
ní křížovou cestou nebo národní jejich života v Přírodním parku
přírodní památka Rešovské vodo- Sovinecko se Miroslav Král inpády, ale i méně zprofanované pa- tenzivně zabývá už desítky let.
mátky, jako zaniklý Pustý hrad Posluchačům besedy nabídl řadu
a Strálek či místa někdejší těžby snímků nejzajímavějších zástuprud (u Horního Města a Rudy), ců ptačí říše hnízdících v přírodvápence (u Sovince) nebo břidlice ním parku: výra velkého, který je
podle slov Miroslava Krále sym(u Hutova).
Přírodní park představuje nejnižší bolickým ptákem Sovinecka, čápa černého jako
největšího okřídlence této oblasti, nejtypičtější
zdejší sovy puštíka obecného,
ale řady dalších
druhů, jako je
datel černý, žluna zelená i vzácnější šedá, strakapoud prostřední, vzájemně se
křížící lejsek červenohlavý a bělokrký, u vody
hnízdící ledňáVýr velký - mládě
ček říční nebo
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skorec vodní, jenž jako jediný pě- vou) a rostliny charakteristické
vec přežívá u vodních toků i zi- pro jedinečné biotopy, např. hořec
mu. Podrobnosti a mnohé zajíma- brvitý, rostoucí na vápencovém
vosti o jednotlivých druzích Mi- podloží v okolí Sovince, nebo vlaroslav Král pravidelně publikuje hovku prameništní, typickou pro
také v naší rubrice Zajímavosti slatinná rašeliniště.
Přednáška Miroslava Krále doz přírody.
Pozornost věnoval autor přednáš- provázená pozoruhodnými autorky i bezobratlým živočichům, skými snímky posluchače zaujala
především hmyzím obyvatelům a patrně bude mít v dohledné doslunných luk přírodního parku, bě pokračování.
ZN
mezi něž patří chráněné druhy
(jasoň dymnivkový) a rovněž druhy vyskytující se
v těchto lokalitách
nově, patrně v souvislosti s oteplováním klimatu (drvodělka fialová, kudlanka nábožná nebo křižák pruhovaný). Ze zástupců
rostlinné říše Miroslav Král upozornil
na typické chráněné druhy (modřenec chocholatý, lýkovec jedovatý nebo lilii zlatohla- Jasoň dymnivkovitý
Fota: Miroslav Král

Beseda v úterý 5. 2. 2013
v 17 hodin v knihovně

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
5. - 28. 2. 2013
Vernisáž proběhne v rámci besedy 5. 2. 2013
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Beseda s Petrem Šajem o CHKO Jeseníky
R˘maﬁovské muzeum uspoﬁádalo ve ãtvrtek
17. ledna besedu s Mgr. Petrem ·ajem, pracovníkem Chránûné krajinné oblasti Jeseníky. Hlavním tématem byla souãasná podoba CHKO Jeseníky, její
nejv˘znamnûj‰í oblasti a pﬁedmûty ochrany a také
diskutovaná témata vãetnû moÏného vyhlá‰ení národního parku v její centrální ãásti.
Petr Šaj seznámil posluchače se základními
údaji a některými „nej“, jimiž se CHKO
Jeseníky pyšní. V rámci České republiky je
nejlesnatější chráněnou krajinnou oblastí, les
pokrývá 80 % její plochy. Dominantní horu
Praděd sice nadmořskou výškou převyšují čtyři krkonošští konkurenti, vrchol vysílače na
Pradědu je přesto nejvyšším pevným bodem
celé republiky.
CHKO Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969,
určitá forma ochrany byla na jejím území ale
uplatňována už od roku 1904, kdy kníže

Kamzíci

Čáp černý

Lichtenštejn založil v oblasti dnešní národní
přírodní rezervace mezi Šerákem a Keprníkem
tzv. Lichtenštejnský prales. Díky tomu je
CHKO Jeseníky ve svém zárodku vlastně nejstarším chráněným územím na Moravě.
Vyhlašování chráněných rezervací v Jeseníkách v poválečném období vyvrcholilo vznikem chráněné krajinné oblasti a v roce 2004
vyhlášením oblastí Natura 2000. V rámci
CHKO je několik oblastí, které jsou chráněny
přísněji - čtyři národní přírodní rezervace
(Praděd, Šerák - Keprník, rašeliniště Rejvíz
a Skřítek), jedna národní přírodní památka
(štoly na Javorovém vrchu poblíž Malé
Morávky s netopýřím zimovištěm), devatenáct
přírodních rezervací a pět přírodních památek.
CHKO Jeseníky zahrnuje zároveň čtrnáct
evropsky významných lokalit a tzv. ptačí oblast, která se rozkládá na 70 % jejího území.
Podstatnou část přednášky
věnoval Petr Šaj tomu, co
vlastně v Jeseníkách chráníme. Svou geomorfologickou i klimatickou různorodostí na rozloze 744 km2
patří oblast k druhově nejrozmanitějším a nejcennějším ve střední Evropě.
Chráněny jsou především
její vysokohorské louky
(hole) s klimatem alpinskoarktické tundry, zčásti původní horské smrkové lesy,
rašeliniště a prameniště a také „podzemní biotopy“.
Určitou ochranu požívá
i podhorská kulturní krajina
se zachovalou architekturou
(např. Malá Morávka).
Každý biotop je ceněn také
díky výskytu vzácných
a ohrožených druhů rostlin
a živočichů, které jsou často symbolem daných lokalit. Jako jsou pro vysokohorské hole typické alpinské rostliny (např. zvoFota: Petr Šaj nek vousatý, symbol celé

CHKO), pro horské lesy silně ohrožení živočichové, jako sýc rousný nebo rys ostrovid,
pro jesenické podzemí netopýři. Předmětem
ochrany v jesenické ptačí oblasti jsou chřástal
polní a jeřábek lesní. Ohrožených druhů je
však na území CHKO Jeseníky mnohem více,
patří mezi ně řada obyvatel ptačí říše, jako sokol, ledňáček, kulíšek, lejsek malý nebo hýl
rudý, a zvláště tzv. endemitní druhy, vyskytující se pouze v jediné lokalitě, v Jeseníkách např. kapradina puchýřník sudetský.
Zatímco určité druhy rostlin a živočichů jsou
přísně chráněny, jiné představují v případě
svého přemnožení problém. Typickými reprezentanty jsou kamzíci, uměle vysazení v Jeseníkách přesně před sto lety, nebo borovice
kleč. Oba druhy byly pro svou nepůvodnost
a tendenci se úspěšně rozmnožovat na úkor jiných druhů předmětem diskuze, zda mají
v Jeseníkách vůbec zůstat. Podle slov Petra
Šaje jsou v současnosti kamzíci v počtu asi
260 kusů pro ochranáře akceptovatelní (před
25 lety byl jejich počet bezmála čtyřnásobný).
Porost kleče, vysazené nad hranicí lesa jako
ochrana před erozí, se v některých částech začíná odstraňovat, neboť představuje riziko pro
vysokohorské bezlesí.
V souvislosti s tím se nabízí otázka, zda má
člověk biotopy udržovat podle svého přání,
nebo nechat vše na přírodě. „Člověk by se na
základě vědeckých poznatků měl snažit udržet
druhovou pestrost, tedy biodiverzitu, protože
rozmanitost druhů je zárukou stability prostředí,“ shrnul odpověď Petr Šaj.
Ohrožení rovnováhy ovšem nepředstavují pouze přemnožené druhy živočichů nebo rostlin,
ale v možná největší míře jiný přemnožený
druh - člověk. Z pohledu ochrany přírody je
aktuálně asi největší hrozbou pro přírodu
Jeseníků rostoucí turistický ruch a s tím související rozšiřování sportovních areálů s celoročním provozem. Snaha minimalizovat dopad
lidské činnosti alespoň v nejcennější oblasti
současné CHKO Jeseníky vyvolala před několika lety myšlenku vyhlášení národního parku
v centrální části pohoří. Mohutná veřejná debata spojená s tímto plánem v poslední době poněkud utichla a plán zůstává ve fázi diskusí. ZN

Jak se dařilo rýmařovskému muzeu a infocentru v roce 2012
Během loňského roku dosáhlo rýmařovské
muzeum mnoha úspěchů. V rámci projektů
spolufinancovaných evropskými fondy se podařilo uskutečnit zajímavé akce na zámku
Janovice (historický festival, autorská čtení,
koncerty, jarmark, pravidelné prohlídky zámku s výkladem, výstava prací žáků ZUŠ a základních škol z Rýmařova, Horního Města
a Ozimku, klientů sociálně terapeutické dílny
Diakonie ČCE Rýmařov), které během roku
2012 navštívilo 2 444 osob. I kaple V Lipkách
se pro návštěvníky stala atraktivním místem.
Kaple je muzejníky pravidelně zpřístupněna
při komentovaných prohlídkách a také u pří-

ležitosti koncertů. Loni kapli navštívilo 1 579
osob. Velkou měrou se muzeum na kultuře
města podílí stálou expozicí, řadou výtvarných výstav, přednášek a dalších akcí, kterých
se v loňském roce zúčastnilo 3 461 osob.
Významnou součástí muzea je informační
centrum, které poskytuje služby a informace
turistům i místním občanům a aktivně se podílí na propagaci celého regionu Rýmařovska.
Součástí informačního centra je veřejná internetová místnost. Díky projektu podporovanému Moravskoslezským krajem jsme otevřeli
půjčovnu jízdních kol, aby mohli turisté navštívit zajímavá místa, která jsou špatně do-

stupná autobusovou dopravou. Služeb informačního centra v loňském roce využilo
13 598 osob.
V loňském roce proběhla prostřednictvím internetových novin denik.cz soutěž o nejlepší
infocentrum v rámci jednotlivých krajů. Za
Moravskoslezský kraj bylo posuzováno celkem 60 infocenter. Rýmařovské informační
centrum získalo 22 % hlasů a soutěž vyhrálo.
A na závěr patří poděkování všem příznivcům, kamarádům, organizacím, sponzorům,
prostě lidem, kteří nám měli chuť pomáhat.
Lenka Baborovská,
Informační centrum Rýmařov
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Jazzclub

Na vědomost se tímto dává
všem Ryžovišťákům
i přespolním,
že opět po roce,
v sobotu 2. února 2013,
převezme vládu nad naší obcí

Občanské sdružení Stránské
srdečně zve na kurz

DRÁTENICTVÍ

„MASOPUSTNÍ PRÒVOD“,

16. února od 13 do 18 hod.

který vás tímto srdečně zve
na předání práva
v 8.30 ráno u OÚ Ryžoviště a na

Masopustní zábavu,
která se koná
v multifunkčním domě
od 20.30
Vstupné na zábavu 40 Kč

18

Přijeďte se seznámit
s tímto pradávným řemeslem
do Nedělní školy řemesel ve Stránském!
Program:
Seznámení s historií řemesla
Možnosti využití drátenictví
v dnešní době
Ukázky různých technik
Výroba vlastního díla - dekorace
nebo praktické použití drátenictví
Těšíme se na vás!
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Užitečná informace

Jak nespadnout do pasti 6
Jak se zachovat, než podepíšete
Neuposlechnete-li naši dobrou
radu vyhnout se předváděcím zájezdům a podomním prodejcům,
alespoň dodržujte pár pravidel.
Nikdy nechoďte sami. Morální
opora někoho z rodiny či přátel
může být stejně důležitá jako jejich případné svědectví, dojde-li
ke sporu.
Dárky pro manželské páry.
Lákadlo na pozvánce je promyšleným tahem prodejce. Snaží se
vyhnout situacím, kdy kupující
s nákupem váhá, protože „Co by
tomu řekl manžel / manželka?“.
A je si jist, že stejně jako „zpracuje“ vás, „zpracuje“ i manžela
či manželku.

Nepodepisujte pod tlakem.
Nepodepisujte, co jste nečetli!
Bude-li vás prodejce přemlouvat,
že čtení je zbytečné, že vám přece všechno řekl, důsledně trvejte
na: Nepodepíši! Umožní-li vám
prodejce přečtení smlouvy, vždy
podepište každý list, aby následně do smlouvy něco nepodstrčil.
Nespadněte do pasti. Obsahujeli smlouva či její přílohy údaj
o tom, že se prodej uskutečnil
v provozovně prodávajícího, jste
ve velkém ohrožení. Pokud po
zboží navzdory všemu toužíte,
žádejte o vyškrtnutí tohoto údaje
z originálu i všech kopií smlouvy, o uvedení data vyškrtnutí

a stvrzení podpisem prodejce.
Vhodné by bylo i požadovat, aby
bylo výslovně uvedeno, že zboží
kupujete mimo prostory obvyklé
k podnikání. Odmítne-li, nepodepisujte! V opačném případě si
značně zkomplikujete život.
Pozor na rozhodčí doložku.
Obsahuje-li smlouva, její přílohy
či smluvní podmínky rozhodčí
doložku, zbystřete. Přestože jsou
soudy považovány za neplatné,
nevěští to nic dobrého. Pokud
o zboží navzdory vší logice
opravdu stojíte, nechte si doložku před podpisem smlouvy vyškrtnout na originále i kopiích
a vyškrtnutí opatřit datem a podpisem prodejce. Odmítne-li, nepodepisujte!
Od 1. dubna 2012 musí být rozhodčí doložka u spotřebitelských
smluv sjednána individuálně a na
samostatné listině, která bude obsahovat všechny informace k tomu, aby každý uměl posoudit její
možný dopad. Rozhodcem těchto
sporů může být pouze osoba bezúhonná, nestranná, s právnickým
vzděláním, která je zapsána na
seznamu Ministerstva spravedlnosti. Nejsou-li zákonné podmínky splněny, je rozhodčí doložka
neplatná a rozhodce nemá pravomoc spor rozhodovat. Spotřebitel

má právo, aby každý rozhodčí nález přezkoumal soud, pokud se na
něho poškozený obrátí do 3 měsíců od doručení nálezu.
Převzetí zboží. Nabídne-li prodejce, že vám zboží zaveze domů, dejte si pozor na to, co podepisujete. Musí to být pouze a jenom doklad o převzetí. Obsahuje-li něco navíc, žádejte vyškrtnutí, opatření datem a podpisem
prodejce.
Občanské sdružení
spotřebitelů TEST

Občanské sdružení spotřebitelů
TEST se sídlem Černomořská
419/10, 101 00 Praha 10Vršovice je vydavatelem časopisu dTest a provozovatelem
webových stránek www.dtest.cz, kde jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování
před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky, informace
o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím, a další
rady. Spotřebitelská poradna je
k dispozici na tel. 299 149 009
každý všední den mezi 9. a 17.
hodinou.

Varování podnikatelů před nabídkami katalogových společností
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ Moravskoslezského
kraje zaznamenalo po období men‰ího útlumu opût
narÛstající poãet dotazÛ t˘kajících se nabídek rÛzn˘ch katalogov˘ch spoleãností. Souãasnû bychom
rádi podnikatele varovali pﬁed pokusy o podvodn˘
prodej pﬁedraÏen˘ch doménov˘ch jmen.
Tzv. katalogových firem působí na našem
trhu bezpočet. Praktiky některých z nich jsou
však na hranici práva. Přestože nabídka na
registraci v katalozích a jiných databázích
musí podle obchodního zákoníku obsahovat
jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že je výlučně nabídkou na uzavření
smlouvy, bývá tato informace psána velice
malým písmem na lehce přehlédnutelném
místě. Nabídky těchto společností pak často
vypadají jako faktury či výzvy k zaplacení,
samozřejmě bez předchozí objednávky.
Nezřídka se podvodné firmy snaží vzbudit
mylný dojem a využívají formuláře napodobující známé instituce.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje informuje podnikatele a živnostenské úřady o praktikách společnosti
INFORMATIK ČESKÁ REPUBLIKA, spol.
s r. o., se sídlem v Brně. Tato společnost

obesílá podnikatele, přičemž se zaměřuje na
začínající živnostníky, s písemnou nabídkou
na registraci do soukromé databáze Rejstříku
obchodu a živností.
Právní poradce SOS MS kraje Ing. Mgr.
Renata Horáková k celé situaci uvádí:
„Dopis, tak jak je formulován, se dá snadno
splést s úředním dopisem ze živnostenského či
finančního úřadu. Soukromý Rejstřík obchodu
a živností může být svým názvem pro podnikatele zaměnitelný s oficiálními registry, jako je
obchodní rejstřík či registr živnostenského
podnikání. Firma si za tuto službu účtuje nemalý poplatek. Řada podnikatelů již zaplatila
přiloženou složenku v domnění, že se jedná
o poplatek za povinný zápis do těchto registrů. Přitom uveřejnění v oficiálním registru
živnostenského podnikání je automatické a je
bezplatné. Podnikatelé musí sami zvážit využití dalších placených reklamních prostředků.“
Podle Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje označení tohoto soukromého registru ve spojení s celkovým vyzněním zaslaného dopisu může působit klamavě
a vyvolat nebezpečí záměny s oficiálními registry, čímž by došlo k naplnění znaků neka-

lé soutěže ve smyslu obchodního zákoníku.
Smlouvy uzavřené v omylu jsou neplatné
a poškození se mohou domáhat vydání bezdůvodného obohacení, příp. náhrady škody
soudní cestou. V případě podezření na spáchání trestného činu mohou také podat trestní oznámení.
Současně varujeme před aktivitami některých firem, které telefonickou cestou nabízejí registraci stávajících domén s koncovkou
„cz“ v dalších doménových prostorech, například „com“, „eu“, „net“. Během hovoru je
volaný přesvědčován o tom, že třetí osoba
má v úmyslu registrovat jeho stávající doménu. Poškození jsou zastrašováni možností
ztráty dobrého jména firmy a v uměle vyvolané časové tísni doménu objednají. Cena za
registraci přitom bývá řádově vyšší než cena
obvyklá u standardních registrátorů.
Firmám, které obdrží nabídku podobného
obsahu, doporučujeme nabídky pečlivě studovat a zjistit si o případném obchodním
partnerovi a nabízené službě co nejvíce informací předtím, než se rozhodnou některou
nabídku přijmout.
Marcela Reichelová,
předsedkyně sdružení SOS MSK
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Hledání kořalky a nález nebožtíka v Tylově
Začalo to tím, že sedlák Andělín
Neumann z Tylova č. 39 měl žaludeční potíže. Nebylo divu, pár
dní předtím pořádal rychtář hostinu, při níž se soutěžilo v tom, kdo
sní nejvíce právě uvařených jitrnic. Vyhrál rychtář Langer, což se
očekávalo, druhý byl jeho bratranec a třetí Neumann. Neumann se
do Tylova nedávno přistěhoval,
když se zde „zakoupil“, jak se tomu říkávalo, do prosperujícího
povoznictví.
Když Neumanna trápily žaludeční křeče již třetí den a ani místní
léčitelka z č. 36, přezdívaná
„hnojná Hagača“, si nevěděla rady, rozhodla rodina o převozu nemocného do Rýmařova k apatykáři - tedy lékárníkovi. Nepodléhejte omylu, že z důvodu odborné pomoci (byly tři čtvrtiny
18. století a možnosti velmi omezené), nýbrž šlo o „uzdravující
vložení ruky“. Tato terapie se
prováděla v apatyce (snad na náměstí) v suterénu lékárníkova domu a šlo o metodu zcela bezbolestnou.
Po předchozí domluvě uvedl podomek (sloužící) do jakéhosi
sklepního kumbálu ke všemu odhodlaného pacienta. Předpokládáme, že značně roztřeseného
v očekávání věcí příštích. Ale nebolelo to! Ve sklepním šeru leželo cosi barevného, podobného
nějaké malé soše, a na podomkův
pokyn vložil pacient na okamžik
prsty pravé ruky i s dlaní do škvíry. Předtím i poté se jen pokřižoval. Bylo hotovo. Ta „socha“ prý
byla pravá egyptská mumie
a měla mít zázračnou uzdravovací moc. Nahoře v lékárně si pak
Neumann koupil pro formu „léčivou kořalku k vyrajbování
střev“, jak to komentovala kronika.
Ani ruka strčená do mumie nepomohla, a tak se Neumann
upřel na tu kořalu. Obtíže přetrvávaly, přes den byl opilý a v noci naříkal. Následovaly hádky
s manželkou a rezolutní zákaz
pití lihoviny. Nebohý muž si
proto začal kořalku rafinovaně
uschovávat do skrýší v domě
a „léčil“ se tajně. Pak se rozhodl
„rukyvložení“ v Rýmařově zopakovat a jednoho dne se tam zase vypravil. To byl signál pro
vzteklou manželku, aby vypátrala rafinované kořaleční úkryty.
Spolu s děvečkou začaly šacovat
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dům od střechy až po rozsáhlé
sklepy plné různého haraburdí.
Pořád odkládali jeho vyklizení...
Než necháme děj příběhu kráčet
dále, tak si stručně popišme staletý rozlehlý venkovský dům, pravda, neúnavnou péčí bývalých majitelů manželů H. uvedený do perfektního stavu a s tím související
pozměněné podoby. Od r. 1597 se
zde vystřídaly staré rodiny Thielů
a Schnirschů s luteránskými předky a teprve za doby Marie Terezie
přiženivší se Neumannové. Jak
typické jméno pro nového osadníka, že? Z dávného bytelného stavení tak zůstal do dneška jen rozlehlý klenutý sklep. A právě tady
náš příběh vrcholí!
Neumannová s děvečkou drží
v rukách olejové lampy, otevírají
silné a přitom nenápadné dveře na
dosti strmé schodiště z plochých
kamenů. Do obličejů jim zavane
odér vlhkého sklepa s jakousi solnou příměsí. Odhodlaně se dávají
do odhazování rozbitých beček,
soudků a vůbec různých obalů.
Též kusy oděvů, prázdné láhve a kořalka pořád žádná. Už se blíží
k zadní stěně sklepa, když tu náhle děvečka vykřikne! Prý má dojem, že se na ni někdo dívá. Hospodyně Neumannová má pro
strach uděláno, kdo by zde v kobce také mohl být, klíč mají uschován v tajném výklenku.
Pro jistotu, aby ukázala tomu trdlu, že zde nikdo nemůže být, nasměruje lampu na hromadu jakýchsi pytlů a sama vykřikne
hrůzou: kalným zrakem už mrtvých očí na ni hledí jakási mužská postava v kabátě, hnědavé
pleti a hlavně celá jakoby porostlá drobounkými solnými rampouchy. Nepochybně je to mrtvola...
Obě ženy v panice rychle zdolávají schody a přibouchnou dveře
od sklepa, zamykají a celé se
třesou. Sáhla na ně smrt, zcela nečekaně. Nevěděly sice, kdo je ten
mrtvý, jak se ocitl v jejich sklepě,
ale to už tak bývá. Smrt se nevymyká pravomoci života, vždy
musí přijít, ale přesto je její pravda ve skutečnosti tajemná a křehká, nehodná nějakého zvažování.
Pokoj vám...
Pak už nabraly události zaběhnutý postup. Hospodář se vrátil
z Rýmařova opilý - škvíra v mumii zase nezabrala, a tak se vrátil
ke kořale. Rychtář Tylova Langer

poslal ponocného s hlášením pánům na Sovinec a ti poslali (taková lapálie, prosím vás!) nějakého
drába k ohledání. Co mohl také
zjistit, viďte? Mrtvola byla zabalena do režného pytle a obecní sluha ji na trakaři zavezl na hřbitov
do Ryžoviště. V Tylově ani
v Lomnici ještě fara nebyla a jediný farář měl dost práce v městečku a okolí, nebude vážit cestu
kvůli pochybné mrtvole. Co když
to nebyl katolík, ale nějaký pohan?
Neznámý mrtvý muž byl bez nějakých okolků pochován, o jednoho vandráka víc nebo míň,
a v matrice přibyl zápis o pohřbení neznámého žebráka, jak se to
tehdy psávalo.
Mohlo se na vše zapomenout, nebýt toho, že mrtvola připomínala
dobře nasoleného slanečka. Právě
ta sůl uvedla do pohybu tehdejší
vrchnostenský aparát. Sůl byla
v té době přísně obhospodařovaným artiklem a dráb ze Sovince
objevil v Neumannově sklepě dokonce několik plných pytlů se solí a vůbec ten kvelb připomínal
solný obchod včetně váhy. Pár dní
byl klid a ospalý Tylov se nořil do
adventních večerů. Pak najednou
uhodilo!
Do vsi rázně vtrhli četníci, novým
císařem zřízení, a s nimi další komisně se tvářící muži: celníci.
A všichni „šli po soli“. Ne snad
kvůli tomu, že by byla opravdu
„nad zlato“, nýbrž zcela prozaicky kvůli nelegálnímu obchodu
s touto komoditou. Sůl byla vysoce privilegovaným zbožím a na
výnosech se chtěla přiživit tehdejší „šedá ekonomika“, jejíž součástí bylo překladiště v Tylově, nedaleko zemských hranic mezi
Moravou a Slezskem. To se však
prokázalo až později.
Razie na černý obchod v Tylově
začala zostra. Byla připravena
bytelná dřevěná lavice, svazek
lískových prutů a také nádoba
s inkoustem a husí brka na nezbytné protokoly. Začalo se, jak
to bývá pravidlem, „po dobrém“
dotazy, kdo že zde kšeftoval se
solí, odkud ji bral a komu prodával. Bývá též pravidlem, že si nikdo na nic nepamatuje, nic neviděl, neslyšel...
Tak se „přitlačilo na pilu“ a místní muži bez rozdílu uléhali na desky, kalhoty (vrchní) dolů a lískovka začala svištět. A hle, najednou

se v hlavách rozjasňovalo, jako by
ty rázné úhozy na „zadní tváře“
pomáhaly mozkovým buňkám
v činnosti. Snad lze ještě dodat, že
císařští žandáři „zametali schody
seshora dolů“ a první přišli na řadu majitelé usedlostí a vůbec první snad jediný opravdu nevinný
Neumann. Ten se nevyzpovídal
z ničeho, byl v obci krátce, takže
jen naříkal nad tou nespravedlností. Na druhé straně se lze domnívat, že „lískování pozadí“ mělo blahý vliv na jeho zažívací soustavu, více než odvar z „hnojných“ hub léčitelky Hagači nebo
prsty strkané do škvíry v mumii.
Dle matriky žil ještě 20 let.
Zato někteří Tylovští skončili
špatně. Přiznali se nebo jim bylo
dokázáno pašování privilegiu
podléhající soli a u soudu dostali
mastné pokuty, v horším případě
nucené práce na výstavbě pevnosti Olomouc.
Tak vidíte, kam až může vést slídění po kořalce, zvláště máte-li ve
sklepě nasolenou mrtvolu a zpanikaříte. Musela tam ležet několik
let, původní majitel statku zemřel,
potomci do sklepa dlouho nešli,
dům prodali sakumprásk. Nebožtík se do sklepa asi uchýlil jen na
chvíli, leč ta „kmotra s kosou“ jej
zastihla právě zde...
Po několika letech se spíše náhodou vypátralo, o koho se jednalo.
Tím se ale nic nevyřešilo, spíše
naopak, zadělalo se na další problém, neb dotyčným měl být Žid
z Krakova - sůl se těžila u města
Weliczka (Velička) opodál a zemřelý byl patrně agentem
v celé té pašerácké síti. Choulostivé na celé věci bylo, že tělo leželo na hřbitově v Ryžovišti kdesi
u zadní zdi, a Žid přece na katolickém hřbitově nesměl být pochován! Jenže místo zarostlo trávou a křovím, pokusy o exhumaci
byly neúspěšné a nakonec ani doba podobnému kastování už nebyla díky reformnímu císaři
Josefu II. nakloněna. Ostatky tak
sice měly už být předány do obnovené farnosti Lomnice, ale nedošlo k tomu.
Zakončeme tedy příběh „mrtvoly
dobře nasolené“ poznámkou, že
další podrobnosti o pašerácích soli v Tylově ukrývá Zemský archiv
v Opavě, fond Velkostatek
Sovinec. Jakož i jiné kuriózní příběhy z našich obcí.
Jaroslav Chytil
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Moravskoslezský kraj informuje

Druhý díl kuchařky Jak šmakuje Moravskoslezsko
Ve stﬁedu 12. 12. 2012 byla v dopoledních hodinách slavnostnû pokﬁtûna v poﬁadí jiÏ druhá kuchaﬁka krajov˘ch specialit, sestavená z receptÛ
zaslan˘ch do 2. roãníku kulináﬁské
soutûÏe Jak ‰makuje Moravskoslezsko. Stejnû jako první díl vy‰la v nákladu 10 tisíc kusÛ.
Moravskoslezský kraj v roce
2011 spustil projekt s příhodným
názvem „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, jehož cílem bylo znovu
objevit regionální speciality z kuchyní našich babiček. V rámci
1. ročníku kulinářské soutěže se
podařilo sesbírat celkem 69 originálních receptů.
Vzhledem k úspěšnému prvnímu
ročníku pokračoval gastronomic-

ký projekt Jak šmakuje Moravskoslezsko i v roce 2012. Vzrůstající oblibu kulinářské soutěže
mezi širokou veřejností dokazuje
i počet zaslaných receptů, který
vzrostl na 83. „Věřím, že v příštím roce bude do kulinářské soutěže přihlášeno další množství regionálních specialit a možná pokoříme i hranici 100 soutěžních
receptů,“ komentoval vzrůstající
zájem o projekt nový náměstek
pro cestovní ruch Ing. Ivan
Strachoň.
Všech přihlášených 83 receptů
následně připravili a ohodnotili
odborníci na gastronomii, pánové
Mirek Horák a Tomáš Smoček,
jimž patří za spolupráci na projek-

tu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ velké poděkování. Z receptů
bylo vybráno vítězné menu,
které je složeno ze Škvarkové pomazánky s podmáslovým chlebíkem jako předkrmu, polévky Kozí
brada a hlavního pokrmu v podobě Kančí pečeně paní nadlesní.
Jako zákusky byly vybrány šlíšky
či nadýchané lívanečky ze zakysané smetany.
Nejlepší recepty byly postupně
představeny odborné komisi, novinářům i široké veřejnosti, která
měla možnost moravskoslezské
speciality ochutnat na gastrofestivalu, který se konal 2. září 2012
na hradu Hukvaldy. I přes nepřízeň počasí přilákal festival okolo

čtyř tisíc návštěvníků.
Druhý díl kuchařky Jak šmakuje
Moravskoslezsko je neprodejný,
získat jej však můžete během roku
2013 na akcích Moravskoslezského kraje, na veletrzích cestovního
ruchu v Brně, Praze a Ostravě, popř. vyhrát v soutěžích, které Moravskoslezský kraj připravuje.
O první díl kuchařky byl velký zájem a stejný ohlas očekáváme i nyní. Proto poskytujeme kuchařku
volně ke stažení na webových
stránkách www.msregion.cz. Kuchařka bude k dispozici i na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje v Ostravě.
Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje

Užijte si zimní „srandovánky“ v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezsk˘ kraj vyhla‰uje
ãtvrt˘ roãník fotosoutûÏe, tentokrát
na téma „Zimní srandovánky v Moravskoslezském kraji“. SoutûÏ je
urãena v‰em fotografÛm (profesionálÛm i amatérÛm), kteﬁí budou trávit zimní dovolenou v Moravskoslezském kraji.
V letošním ročníku hledáme ty
nejlepší fotografie, na kterých
bude zima zobrazena vtipným
způsobem. Námět snímku závisí
na autorovi, na fotografiích však
musí být vždy zachycena některá z jasně identifikovatelných
zajímavostí Moravskoslezského
kraje (hrad, zámek, technická

atraktivita, přírodní zajímavost
apod.).
Cílem soutěže je nejen zábavnou
formou zapojit veřejnost do poznávání Moravskoslezského kraje, ale i zvýšit celkovou návštěvnost našeho kraje i jeho webových stránek. Fotosoutěž je realizována v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II“, spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Re-

gionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko.
Podrobné informace o soutěži
a podmínkách účasti včetně fotogalerie zájemci naleznou na webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msregion.cz. Soutěž probíhá do 10. března 2013, každých 14 dní je vyhlášeno jedno z pěti soutěžních kol.
Své fotografie mohou soutěžící
zasílat formou elektronického

formuláře, který je zveřejněn na
uvedených webových stránkách.
Hlasovat o nejlepší fotografie
mohou všichni návštěvníci internetu přímo na webových stránkách MSK.
Z nejlepších fotografií z jednotlivých kol nakonec vybere odborná
komise tři vítěze, kteří budou odměněni hodnotnými cenami:
1. cena - turistická GPS navigace,
2. cena - kompaktní digitální fotoaparát,
3. cena - věcná cena pro autora
fotografie.
Ing. Dagmar Pacutová,
oddělení vztahů k veřejnosti

Nová publikace Duchovní dědictví Moravy a Slezska
láká k putování po církevních památkách
Nového turistického prÛvodce
s názvem Duchovní dûdictví
Moravy a Slezska vydal Moravskoslezsk˘ kraj ve spolupráci se
tﬁemi partnersk˘mi moravsk˘mi kraji (Jihomoravsk˘m, Olomouck˘m a Zlínsk˘m). Publikace mapuje vybrané církevní památky, poutní místa a poutní stezky.
KaÏd˘ z krajÛ vytipoval pro prÛvodce tﬁi trasy vedoucí dan˘m krajem, spoleãnû pak kraje vytvoﬁily
dal‰í dvû trasy zahrnující celou Moravu a Slezsko.
Moravskoslezský kraj se může v publikaci pochlubit unikátními dřevěnými kostely. Brožura
obsahuje církevní památky Ostravska, Rýmařovska, Krnovska, Bruntálska, Slezska, Hlučínska, Těšínska a Beskyd. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi, mapami výletů a kontaktními údaji o informačních centrech. Turista se
může na výlet vydat pěšky, na kole nebo autem.
Průvodce je vydán ve čtyřech jazykových mutacích spojených do dvou materiálů: v česko-polské verzi v počtu 4000 kusů a německo-italské
verzi v počtu 2250 publikací. Finanční podíl

Moravskoslezského kraje, hrazený z rozpočtu, činil 300 tisíc
korun. Brožuru mohou zájemci získat na veletrzích cestovního ruchu nejen u nás, ale i na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu a Itálii.
Obdrží ji také na Krajském úřadu MSK a ve vybraných informačních centrech nebo si ji mohou
stáhnout ve formátu pdf na adrese: www.msregion.cz.
Unikátní publikace měla premiéru na veletrhu
Go a Regiontour 2013, který odstartoval 17. ledna na výstavišti v Brně. Zájemci mohli navštívit
expozici Moravskoslezského kraje s prezentací
šesti atraktivních turistických oblastí (například
Beskyd a Jeseníků), mohli se seznámit s projektem Techno trasa, který spojuje 12 technických
atraktivních unikátů, nebo ochutnat gastronomické speciality a zúčastnit se soutěží o ceny.
Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje

Foto: Radim Fryč
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Zajímavosti z přírody

Hejkalové stále straší
Sedím v zimní chladné noci na
loveckém posedu a čekám na
černou zvěř. Ta sem, do starého
listnatého porostu, nepravidelně
přichází na žaludy a bukvice.

nější sovu této oblasti - puštíka
obecného. Právě v zimním období, kdy dochází k divokým honičkám při tvorbě hnízdního páru a vyhánění soků z budoucího

jsou drobní hlodavci a ptáci do
velikosti kosa.
V lesích Sovinecka jsem měl vícekrát možnost setkat se s puštíkem zcela z blízka. Jedenkrát,
když jsem byl opět na noční čekané, přiletěl ke mně puštík
v naprosté tichosti a usedl na
opěrku posedu půl metru přede
mnou. Chvíli ze mě byl překvapený, dívali jsme se navzájem
z očí do očí. Poté začal hlavou
opisovat svislé kruhy, jako by nevěřil vlastním očím, a opět tiše
zmizel ve tmě. Tehdy jsem nabyl
dojmu, že jde o roztomilou sovu.
Tento názor jsem však musel
přehodnotit. Po několik roků
jsem měl v lesích pod Sovincem
vyvěšeny dvě hnízdní budky pro
puštíky. Každoročně jsem v nich
kroužky označoval mláďata.
Jednou projevili zájem o podívanou na roztomilá mláďata puštíků i naši dva synové a jejich kamarád. Po příchodu na místo
jsem postavil ke stromu s budkou asi čtyřmetrový žebřík.
Vystoupal jsem k budce, a když

jsem sundal z budky odnímatelnou stříšku, abych vyndal první
mládě ke kroužkování, dostal
jsem bez varování do pravé strany obličeje pořádný úder, až
jsem málem spadl se žebříku.
Jeden z rodičů, skrytě sedících
někde poblíž ve větvích, na mě
zaútočil a ostrými drápy mi roztrhnul obočí nad pravým okem
a ušní lalůček pravého ucha.
Byla z toho spousta krve, ale měl
jsem štěstí, že mi nezasáhnul
oko. Kroužkování jsem dokončil, i když se rodiče opakovaně
snažili mě odehnat prudkými
průlety v těsné blízkosti a různými výhružnými hlasovými projevy. Kluci tak měli možnost vidět
nejen roztomilá mláďata, ale i divokou povahu dospělých puštíků, kterou umí tyto krásné sovy
využít k obraně svých mláďat
a k přežití. Na puštíky jsem nezanevřel, ale příště, při kroužkování jejich mláďat, jsem již pravidelně používal plexištít, který
mi chránil oči i celý obličej.
Fota a text: Miroslav Král

Dospělý puštík obecný
Hned za zády mám temné, téměř
neprostupné houštiny. Slabé
světlo srpku měsíce vytváří na
sněhu bizarní stíny. Hluk vzdálené civilizace pohlcuje sněhová
peřina, a tak je téměř absolutní
ticho. Chvílemi podřimuji, ale
vtom mě probudí pronikavé kvílení, které je vystřídáno divokým
chechtáním, morbidním chrčením a nejrůznějšími strašidelnými zvuky. Jako by asi 50 metrů
přede mnou pod závojem noci
probíhal hrůzostrašný rej hejkalů
a dalších strašidel z širokého
okolí. Člověku až husí kůže naskakuje.
Stejné nebo velmi podobné zážitky nosí ve svých vzpomínkách téměř každý myslivec, který byl někdy na noční čekané
v rozlehlých lesích Přírodního
parku Sovinecko. Ve skutečnosti
nejde o žádné pohádkové hejkaly či jiná strašidla, ale o nejběž-

hnízdního teritoria, se puštíci
projevují škálou nejrůznějších
strašidelných hlasů, které vůbec
nepřipomínají soví houkání.
Puštík obecný je vysoký kolem
40 cm a rozpětí křídel mívá
85-95 cm. Ve zbarvení peří převládají odstíny hnědé a šedé. Má
velkou kulatou hlavu s kruhovitě
uspořádaným peřím v obličejové
části. Oči má velké, celé černohnědé. Puštíci si hnízdo nestaví,
ale hnízdí nejčastěji v dutinách
stromů či na půdách hospodářských budov v blízkosti lesa nebo většího parku. Našel jsem jejich mláďata i na seně v krmelci
pro zvěř, a dokonce i v suché betonové propusti pod lesní cestou.
Bez problémů zahnízdí i v dostatečně prostorných budkách.
Hnízdním obdobím puštíků bývá
únor až květen, v jehož závěru
vychovávají nejčastěji dvě až
čtyři mláďata. Potravou puštíků

Mláďata puštíků v budce

Poděkování firmě I-nova CZ, s. r. o.
Děkuji touto cestou výše jmenované firmě,
jmenovitě panu Václavkovi, za precizní zasklení balkonů v našem družstevním domě
na Dukelské ulici číslo 4. Toto zasklení
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a přeplechování okapniček nám pomohlo odstranit letitý problém se zatékáním. Současně
šetříme i dalších deset procent tepla a tím se
dostáváme spolu se zateplením na úsporu

tepla více jak padesát procent. Za posledních
pět let platíme za teplo průměrně 4500 Kč na
rok. To hovoří za vše.
Ing. Josef Švéda, člen OSBD
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Český pohár ve snowkitingu 2013
O víkendu 19.-20. ledna se uskutečnil v Ryžovišti první závod Českého poháru ve snowkitingu v disciplínách freestyle a course race, kategoriích snowboard a lyže. Do závodů se přihlásilo celkem 29 závodníků z celé České republiky, kteří bojovali o stupně vítězů v jednotlivých
disciplínách. Na kopci nad Ryžovištěm se nese-

šli pouze závodníci, ale dalších více než 100 rodinných příslušníků, fanoušků a místních občanů. Pro laika, jako jsem já, to bylo opravdu něco nového a hlavně krásného.
Krása tohoto sportu spočívá ve spojení
snowboardingu či lyžování a pouštění speciálního barevného draka. Jezdci se nenechají

po zasněžených loukách jen táhnout, ale
v disciplíně freestyle jde především o skoky
a předvádění triků ve vzduchu. Tento závod
byl pořadateli hodnocen velmi kladně, a proto u nás uspořádají další závody. Už nyní vás
zveme 16. a 17. února do Ryžoviště.
Eva Lašáková, starostka Ryžoviště

Fota: archiv OÚ Ryžoviště

Druhé kolo Českého poháru v biatlonu v Břidličné
Ve dnech 19. - 20. ledna uspoﬁádal Klub
biatlonu Bﬁidliãná druhé kolo âeského
poháru v biatlonu Ïactva. Závod, kterého se zúãastnilo dvacet klubÛ z celé âR,
se konal v Nové Vsi u R˘maﬁova v nadmoﬁské v˘‰ce 850 m.
Díky kvalitním sněhovým podmínkám a dlouholetým zkušenostem pořadatelů byl závod jak
po pořadatelské, tak i po sportovní stránce hodnocen velmi
dobře. Velký podíl na úspěšném
závodě má i Sportovní klub
Policie Olomouc, v jehož areálu
se závody pořádaly a který se
podílel i na jejich zabezpečení.
Největším nepřítelem všech závodníků bylo mrazivé počasí.
Silný nárazový vítr na střelnici,
který trápil závodníky při pátečním tréninku, se v průběhu sobotního a nedělního závodu
uklidnil, v neděli se ale k mrazivému počasí přidala mlha, která

vadila hlavně při střelbě.
Soutěžilo se v rychlostním závodě a v závodě s hromadným startem, obojí volnou technikou.
V sobotu se utkali mladší kategorie na 3km trati a starší běželi
4 km se dvěma střeleckými položkami vleže. V neděli běželi
4 km mladší žáci a 5 km starší žáci také se dvěma střelbami vleže.
Závodníci z Klubu biatlonu Břidličná se ve startovním poli neztratili a až do konce závodu bojovali o nejvyšší příčky. Nejlepšího umístění dosáhl David Volek,
který s bezchybnou střelbou obsadil v sobotním závodě 3. místo.
V neděli ho při závodě s hromadným startem o stupně vítězů připravil pád na začátku závodu, přesto obsadil pěkné 6. místo.
Vynikající umístění vybojoval
nováček v zimních závodech poháru Klára Ujfaluši, která se

čtyřmi nezasaženými terči obsadila 10. místo v rychlostním závodě. Své umístění v neděli ještě
vylepšila, když skončila na
5. místě s jednou chybou na střelnici, která ji možná připravila
o stupně vítězů.
Třetím naším účastníkem byl
Jaroslav Lichtenberg, který se
umístil na 15. a 16. místě ve star-

ších žácích. Oficiální výsledky najdou zájemci na www.biatlon.cz.
Posledním závodem je mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou ve
dnech 22.-23. února. Inspirací pro
všechny žáky může být Mistrovství světa v biatlonu, které bude
probíhat ve dnech 7.-17. února
v Novém Městě na Moravě.
Jaroslav Kováč, trenér

HoMe motoklub Horní Město pořádá
v sobotu 9. února

Mistrovství âR v motoskijöringu
ve sportovním areálu v Horním Městě
10.30 - 11.00
11.15 - 12.00
12.00 - 12.15
12.30
16.00
16.30

trénink závodních jezdců
volný závod čtyřkolek
ukázka hiposkijöringu (kůň s lyžařem)
MČR v motoskijöringu,
vložený hobby závod v motoskijöringu
závod v motokrosu
ukázka autokrosu - Miroslav Neumann,
mistr ČR, SR a Evropy

Vstupné: 40 Kč
Na jediný závod tohoto druhu na Moravě zvou pořadatelé!

Foto: archiv KB Břidličná
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Desetibojařům se do vody moc nechtělo
Jak jsme avizovali v minulém
čísle RH, pátá disciplína Rýmařovského desetiboje, kterou je
plavání, moc netáhne. Na krytý
bazén v Břidličné dorazila v sobotu 19. ledna „pouze“ čtyřicítka
borců.
Klidnou hladinu jako první rozčeřili muži kategorie C. Těch
stanulo na startovních blocích
sedm a čekala je pouze jedna
délka bazénu, tj. 25 m. Nejlépe
tato trať sedí Jaroslavu Hofmanovi, který časem 18,69 s zvítězil s téměř dvousekundovým náskokem před Hynkem Janků
(20,57 s). Třetí skončil i přes
drobné zaváhání v polovině bazénu Vojtěch Hrdina časem
21,68 s.
Pro všechny další kategorie již
byla připravena trať na 50 m.

Tato distance se nezasvěceným
může jevit jako krátká, ale hned
další kategorie, kterou byly ženy
B, poznala, že není jednoduché
zdolat ji v tempu, jaké si závodnice předsevzaly. V této kategorii zvítězila časem 47,16 s Markéta Míčková, která se v bazénu
stále pohybuje jako ryba ve vodě. Ostatní plavkyně se pod hranici jedné minuty nedostaly.
Druhá skončila Dana Skřivánková časem 1:01,7 s. Bronzovou
medaili pro sebe „urvala“ Marie
Pitorová časem 1:06,4 s, jen
o čtyři desetiny sekundy rychlejší než čtvrtá Marta Cicková.
V kategorii žen A překvapila výborným výkonem nová tvář letošního ročníku Karolína Hřívová.
Nad jejím stylem zaplesalo srdce
všech přítomných. Nechyběla ani

otočka v polovině závodu. Zvítězila časem 38,32 s. Druhá doplavala Kateřina Sedláčková v čase
42,53 s a třetí Andrea Továrková
v čase 45,25 s.
V kategorii mužů B si stouplo na
startovní bloky osm borců a v cíli se radoval z vítězství letošní
nováček této kategorie Jiří Jaroš
s časem 37,25 s. K osobnímu rekordu dotáhl druhého v pořadí
Josefa Vosyku s 39,25 s. Pro třetí místo si doplaval Alan
Dolníček časem 42,75 s.
Poslední mužskou kategorií jsou

„áčkaři“. Těch bylo na startu
nejvíce, konkrétně deset. V poslední rozplavbě se v bazénu téměř vařila voda. Nejrychleji opět
zaplaval Jan Hnilo časem
31,21 s před druhým Karlem
Tomanem (32,37 s). Třetí skončil Zdeněk Kozák časem 35,16 s.
Další disciplínou je běh na lyžích. Věřme, že dobré sněhové
podmínky vydrží do neděle
3. února, kdy se sejdeme v lyžařském areálu Hedvy. Sraz je
v 9.30.
Alena Jurášová

Celkové pořadí v polovině desetiboje je následující:

Fota: archiv výboru desetiboje

Muži A:
Muži B:
Muži C:
Ženy A:
Ženy B:

1. Pavel Holub
1. Jiří Jaroš
1. Jaroslav Hofman
1. Andrea Továrková
1. Alena Jurášová

2. Tomáš Gromus
2. Josef Svedoník
2. Ivo Volek
2. Eva Mácková
2. Markéta Míčková

3. Ivo Soviš
3. Jiří Štanglica
3. Hynek Janků
3. Kateřina Sedláčková
3. Jaroslava Trendlová

Rýmařovská obrliga v ledním hokeji
V únoru proběhne nástavba skupiny A v podobě vzájemných utkání
týmů na 1.-4. místě a 5.-8. místě. Tyto výsledky budou započítány do
celkové tabulky, ale při závěrečném vyhlášení výsledků budou uvedeny samostatně. Podrobné informace, průběžné výsledky a individuální statistiky najdete na webových stránkách Rýmařovské obrligy
www.obrliga.cz.
Jiří Slováček
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Mezi oceněnými sportovci byl i pilot
soutěžního speciálu Rallye Dakar Martin Kolomý
V bruntálském hotelu Slezan byli v pondûlí 28. ledna
ocenûni nejv˘raznûj‰í sportovci b˘valého okresu
Bruntál. Poháry pﬁevzalo devût jednotlivcÛ a jeden
sportovní kolektiv. Dva sportovci byli nominováni za
R˘maﬁovsko.
Bez přestávky už sedmatřicet let trvá tradice
vyhlašování nejlepších sportovců okresu
Bruntál. Pořadatelské funkce veřejné ankety se
jako vždy zhostil Okresní výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy. Za přítomnosti
zástupců obcí a měst Bruntálu, Rýmařova, Horního Města, Vrbna pod Pradědem, Horního Benešova a Starého Města u Bruntálu
představil moderátor a tajemník ČSTV Jan
Urban nejlepší sportovce a jeden kolektiv
uplynulého roku. Návrhy na ocenění zasílaly
jednotlivé sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, okresní svazy, ale i veřejnost v průběhu
prosince a počátkem ledna. Mezi oceněnými
byli také sportovci Rýmařovska, kterým ocenění předával starosta Petr Klouda za
Rýmařov a starostka Eva Machová za Horní
Město.
Popatnácté stanul na stupni vítězů a titul mistra republiky pro rok 2012 vybojoval v kategorii tělesně postižených sportovců kuželkář
TJ Jiskry Rýmařov Zdeněk Dočkálek, který
již několik let s velkými úspěchy reprezentuje
TJ Jiskra a město Rýmařov. Navíc obhájil titul
nejlepšího kuželkáře této kategorie v turnaji
Českého poháru 2012. Zdeněk Dočkálek převzal pohár a ocenění z rukou zástupců
Okresního sdružení a výkonného výboru
ČSTV Bruntál - Jana Urbana, Jiřího Plchota,
Františka Pohanky a dalších. Na otázku moderátora Jana Urbana, zda se na mistrovství
České republiky, které se konalo na kuželně
v Horním Benešově, u našeho favorita projevila nervozita, odpověděl Zdeněk Dočkálek,
že určitě. „O mistrovský titul jsme na hornobenešovské kuželně zpočátku sváděli boje, moc
mi to nešlo, ale zanedlouho jsem nad svými
hody získal kontrolu a podařilo se mi zvítězit,“
odpověděl stručně nejlepší tělesně postižený
kuželkář České republiky Zdeněk Dočkálek.
Druhým nejlepším sportovcem rýmařovského
regionu se stal Josef Kincl v kategorii dospělých, který se již neodmyslitelně zapsal mezi esa
parkurového skákání za jezdecký oddíl Horní

Město. Český reprezentant vybojoval 5. místo
v Poháru národů v polské Poznani, kde startovalo sto jezdců z osmnácti zemí, a rovněž se stal
nejlepším parkúrovým jezdcem České republiky za rok 2012 spolu se svým desetiletým hřebcem Cascarem. Jan Urban se zajímal, jak probíhá výcvik a jaký má Josef Kincl ke koním vztah.
„S Cascarem vyrůstám a spolupracuji asi sedm
let, museli jsme si na sebe zvyknout, a pokud je
kůň v dobré formě, dostaví se samozřejmě
i uspokojivé výsledky. Je to můj partner a zároveň sportovec a jako ke sportovci se k němu musím chovat. Platí to i o dobrém managementu,
pokud je dobrý manažer, může Cascar závodit
ještě dalších šest let,“ řekl Josef Kincl.
Do kategorie sportovních kolektivů bylo nominováno družstvo šachového oddílu TJ
Město Albrechtice, které získalo prvenství
v krajském poháru a postoupilo do II. ligy.
Další nominovaní sportovci okresu Bruntál
v kategorii dospělých reprezentovali sportovní
disciplíny karate, střelbu, cyklistiku a cyklokros, sportovní střelbu, lyžařský orientační běh, minikáry a rallye. V posledně jmenované disciplíně byl na ocenění nominován jezdec, který se již poněkolikáté zúčastnil nejtěžší
motoristické soutěže světa - Rallye Dakar.
V poslední, ze které se vrátil před pár dny, se
umístil na sedmém místě. Tím jezdcem byl

Martin Kolomý ze Starého Města u Bruntálu.
Na dotaz moderátora, jak došlo k tomu, že se
v soutěži kamionů propadl z druhého na sedmé
místo, odpověděl: „Děkuji všem organizátorům této ankety za to, že si dnes tady mohu převzít ocenění. Co se týče závodu, připouštím, že
technické problémy se nikomu nevyhýbají.
Postihly také nás. Objevily se závady s elektronikou, v jedné etapě jsem utrhnul řadící páku,
proto ten propad z druhé na sedmou příčku. Se
špičkovou technikou vozů Iveco a Kamaz se nemůžeme rovnat, jsme rádi, že ve zdraví dojedeme do cíle. A za to, že byla naše tatra skvěle
připravena, vděčím celému našemu týmu mechaniků. Jsou to většinou kluci z Bruntálu a byť
by byl člověk sebelepší řidič, bez jejich práce
a obětavosti by se neobešel,“ řekl v krátkém
rozhovoru s moderátorem Martin Kolomý, kterého čekají letos kromě Dakaru další dva obtížné závody.
Závěrečnou řeč slavnostního odpoledne pronesl starosta města Bruntálu Petr Rys. Poděkoval
za všechny zástupce obcí a oceněné sportovce
Okresnímu výboru ČSTV nejen za přípravu této letité akce, ale rovněž za to, jakým způsobem se výbor věnuje sportovcům okresu
Bruntál po celý rok. Sportovcům popřál starosta Rys úspěšné dojezdy do cíle, radost z vyhraných utkání a to vše ve zdraví.
JiKo

Nejlepší sportovci a kolektiv okresu Bruntál za rok 2012
Dospělí
David Dvořák
Josef Kincl
Jiří Panáček
Antonín Lant
Marcela Königová
Štěpánka Šajnorová
Eva Haltofová
Radek Panáč
Martin Kolomý

karate
jezdectví
karate
cyklistika
sport. střelba
karate
lyž. orient. běh
minikáry
rallye

Karate DO Br.
Horní Město
Karate DO Br.
SŠ Gymn. Vrbno
SK H. Benešov
Karate DO Bruntál
SK Gymn. Vrbno
Olympia Bruntál
Staré Město u Brunt.

5. EP, 1. MČR
čes. repr., 3. MČR
čes. repr., 1. a 2. MČR
2x 3. MČR
1. MČR, 2x 3. ČP
1. + 2. MČR, AKMČR
9. ME, 1. MČR, 2. ČP
4. MČR, 4. ČP, 2. EP
7. Rallye Dakar

Tělesně postižení
Jana Martínková
Zdeněk Dočkálek

kuželky
kuželky

Olympia Bruntál
Tj Jiskra Rýmařov

1. MČR, 2. ČP
1. MČR, 1. ČP

Kolektivy
TJ Město Albrechtice šachy - muži

1. místo KP, postup do II. ligy
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V rýmařovském turnaji seniorů
zvítězil Krnov

Druhé kolo okresního přeboru
ledního hokeje regionu Bruntál

V sobotu 26. ledna proběhl na zimním stadionu v Rýmařově turnaj
seniorů nad 40 let za účasti mužstev Kahox Šumperk, HC OstravaPoruba, HK Krnov B a SK Slovan Rýmařov.

Druhé kolo přeboru proběhlo v sobotu 19. ledna na zimním stadionu
v Rýmařově v době od 8.00 do 13.30.

Výsledky:
Kahox Šumperk - SK Slovan Rýmařov
HC Ostrava-Poruba - HK Krnov B
SK Slovan Rýmařov - HK Krnov B
Kahox Šumperk - HC Ostrava-Poruba
SK Slovan Rýmařov - HC Ostrava-Poruba
Kahox Šumperk - HK Krnov B
Konečná tabulka turnaje:
1. HK Krnov B
3
2. Kahox Šumperk
3
3. HC Ostrava-Poruba
3
4. SK Slovan Rýmařov
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

8:3
4:7
1:12
10:2
3:6
4:12

(5:0, 0:3, 3:0)
(0:1, 2:3, 2:3)
(1:2, 0:6, 0:4)
(2:0, 3:0, 5:2)
(0:3, 3:1, 0:2)
(2:2, 2:4, 0:6)

31:9
22:17
12:20
7:26

9 bodů
6 bodů
3 body
0 bodů

Nejlepšími střelci byli vyhlášeni Stanislav Gereš (Kahox Šumperk) 9 gólů, Ladislav Kocián (HK Krnov B) - 7 gólů a Miroslav Kempný
(HC Ostrava-Poruba) - 5 gólů.
Všechna zúčastněná družstva získala poháry a nejlepší střelec obdržel rovněž pohár. Okresní svaz ledního hokeje Bruntál děkuje všem
družstvům a hlavně sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na
uvedený turnaj. Těšíme se na další ročník.
Fota a text: Martin Ftáček, VV OS LH Bruntál

Výsledky:
SK Slovan Rýmařov - HC Kaščák Lomnice
HK Krnov B - SK Slovan Rýmařov
HC Kaščák Lomnice - HK Krnov B

13:4
10:5
1:11

(7:1/4:1/2:2)
(3:0/4:5/3:0)
(1:3/0:5/0:3)

Tabulka:
1. HK Krnov B
2. SK Slovan Rýmařov
3. HC Kaščák Lomnice

2
2
2

2
1
0

0
0
0

0
1
2

21:6
18:14
5:24

4
2
0

Celková tabulka po druhém kole:
1. HK Krnov B
4
2. HC Kaščák Lomnice
4
3. SK Slovan Rýmařov
4

4
1
1

0
0
0

0
3
3

40:12
26:35
25:42

8
2
2

Třetí kolo okresního přeboru proběhne 9. února.

Martin Ftáček

Turnaj se slovenským hostem
V sobotu 19. ledna v odpoledních hodinách proběhl na zimním stadionu
v Rýmařově turnaj BFAA Oldies Bruntál s mezinárodní účastí. Kromě
BFAA Oldies Bruntál se jej zúčastnilo družstvo MHC Revúca, HC
Vikingové Rýmařov a SK Slovan Rýmařov. Vedoucím turnaje byl Hynek
Zahradník.
Výsledky:
MHC Revúca - BFAA Oldies Bruntál
HC Vikingové Rýmařov - MHC Revúca
MHC Revúca - SK Slovan Rýmařov
BFAA Oldies Bruntál - HC Vikingové Rýmařov
BFAA Oldies Bruntál - SK Slovan Rýmařov
HC Vikingové Rýmařov - SK Slovan Rýmařov
Konečná tabulka:
1. HC Vikingové Rýmařov
2. MHC Revúca
3. BFAA Oldies Bruntál
4. SK Slovan Rýmařov

3
3
3
3

2
2
1
0

0
0
0
1

1
1
1
2

5:1
3:0
4:1
4:2
2:2
4:1
9:5
9:5
7:9
4:10

6
6
4
1

Turnaj proběhl ve velmi přátelském duchu. Velkým překvapením byli hráči ze Slovenska, kteří předvedli rychlý bojovný hokej. Bylo se na
co dívat. Pořadatelé z BFAA Oldies děkují touto cestou všem zúčastněným družstvům a rovněž všem divákům turnaje.
Martin Ftáček
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RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Motorest
Î ìá r s k ˘

2/2013

Zastávka
Po t o k 6 3

vás srdeãnû zve
na Dny ruské kuchynû
ve dnech 4. - 5. 2. 2013
Obûdy podáváme od 11.30
Tû‰it se mÛÏete na prav˘ ‰a‰lik,
pirohy, bor‰ã apod.

PÒJâKA OD NÁS?
BEZPEâNù, POHODLNù A RYCHLE...
pÛjãky od 5.000 do 50.000 Kã
do 48 hodin po schválení

www.helpfinancial.cz
Informace na tel.:
601 368 986
607 639 711

V‰e ve stylu ãeskoslovensko-sovûtského pﬁátelství!
- podáváme ruská jídla
- stakan vodky zdarma
„Vyrostla malá jedliãka tam mezi modﬁíny...
Éj, ty VáÀo, Ivane, jablíãko ti dáme, pak si zazpíváme...“

Pﬁijmeme
soustruÏníka
JAK VYJDE
Další číslo

3/2

013

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 15. 2. 2013
Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 7. 2. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky!

na soustruh ALPHA 1400S CNC, systém FANUC
PoÏadujeme samostatnost pﬁi práci,
tzn. tvorbu v˘robního postupu,
programování a obrábûní
Místo práce: Vajglov
Tel.: 608 860 196
Mzda po vzájemné dohodû
27

-02-2013

30.1.2013 14:11

Stránka 28

