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vyšlo 8. 7. 2013

Vysvûdãení bylo pﬁedáno: Ïáci,
studenti i kantoﬁi uÏívají prázdnin

Taneãnice z Neily SVâ R˘maﬁov
pﬁivezly cenné medaile z MâR

Na Keltsk˘ch slavnostech v Malé
Morávce-Karlovû ctili letní slunovrat

r o č n í k X V.

Poslední ãervnovou sobotu otevﬁeli
v Janovicích westernovou ‰kolu

Mlad‰í fotbalová pﬁípravka zakonãila
sezónu turnajem v Kozlovicích
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Akademie prvního stupně základní školy
Letos ponechala základní škola na Jelínkově ulici jarní akademii žáků prvního stupně, uváděnou pod názvem Kytička pro maminku, až
na červen a poprvé ji uvedla na pódiu velkého sálu rekonstruovaného Střediska volného času. Do pásma přispěly první a druhé ročníky
a také dvě třetí třídy krátkými vystoupeními, v nichž se zpívalo, re-

citovalo, hrálo divadlo, ale hlavně tančilo a cvičilo. V programu vystoupil také mladý herecký talent Jakub Matula s básní Ivana Magora
Jirouse a tři mimoškolní choreografie - Kapky v podání tanečníků
ZUŠ, orientální tanečnice SVČ Rýmařov se skladbou V zahradách
Semiramidiných a cvičenky aerobiku ze Studia Sport a zdraví. ZN

1. A - Doktora se nebojíme

1. B - Včelí medvídci

1. C - Kluci a holky kočičí

1. D - Zoo

2. A - Básně a písničky

2. B - Slepičky

2. C - Halí belí

2. D - pohádka O devíti princeznách
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3. A - Zelenina
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3. D - Pračlověk

... a hurá na prázdniny!
Hlavní událostí na‰eho mûsta o posledním ãervnovém pátku bylo zﬁejmû ukonãení ‰kolního roku 2012/13.
Na touÏebnû oãekávan˘ch pûta‰edesát dnÛ volna se tû‰ilo nejen 680 ÏákÛ Základní ‰koly R˘maﬁov a studenti r˘maﬁovsk˘ch stﬁedních ‰kol, ale
také jejich uãitelé.
V pátek ráno se školní zvonek rozezněl naposledy. Až do 2. září,
kdy začíná nový školní rok
2013/14, zůstane němý a osiří
i školní třídy. Děti se rozutekly
vstříc prázdninovým dobrodružstvím. Dříve než se za nimi zavřely dveře rýmařovských škol,
přišli si žáci a studenti pro hodnocení své celoroční práce a studijních výsledků - vysvědčení.
Prvňáčci s napětím očekávali, jaký ten poslední den prvního školního roku bude. Pěkně vystrojení
přišli do školy s kytičkou a nějakou drobnou sladkostí pro svou
paní učitelku. Většině z nich, ještě než obdrželi vysvědčení, byla
předána pochvala třídního učitele
nebo ředitele podle toho, v čem
byli aktivní, zda ve výuce, ve

sportu nebo v pomoci ostatním
žákům či učitelům. Při předávání
vysvědčení byli mnozí prvňáci
naměkko a loučení s paní učitelkou na prázdniny nesli velmi těžce, zejména děvčata, kterým
ukápla nejedna slzička. „No, to
víte, jsou to takoví mí bobánci,“
vysvětluje těžké loučení a smutek prvňáků třídní učitelka Lada
Čiklová. A vysvědčení? To bylo
téměř u všech se samými jedničkami. Tu a tam se objevila nějaká
dvojka.
Školní docházku ve čtyřech prvních třídách ukončilo 76 prvňáků
a v září jich nastoupí do čtyř prvních tříd čtyřiaosmdesát. Stát
i škola na ně pamatuje a nelehkou finanční situaci alespoň
zčásti zmírní. Od státu dostanou
žáci prvních tříd balíček v hodnotě 200 Kč se štětci, barvami,
pastelkami, tužkami apod., od
školy obdrží pomůcky a učebnice. Část nákladů na vybavení ponesou rodiče, kteří musí zakoupit
pracovní sešity, kapsáře a další
pomůcky.

V pátek 28. června se nadobro
rozloučilo se Základní školou
Rýmařov devětašedesát žáků tří
devátých tříd. Oficiální vyřazení
měli deváťáci ve středu 26. června. A kam po ukončení základního vzdělání zamíří? Čtyřiačtyřicet z nich (63,77 %) půjde na
střední odborné školy s maturitou
do Bruntálu, Krnova, Prostějova,
Moravské Třebové, Kroměříže

a dalších měst, část zůstane na
středních školách v Rýmařově.
Čtrnáct žáků (20,29 %) zvolilo
střední odborná učiliště a jedenáct deváťáků (15,94 %) se rozhodlo ke studiu na gymnáziu
v Rýmařově, Brně nebo Olomouci. Pro studium na víceletém
gymnáziu se rozhodlo sedmnáct
žáků pátých tříd.
JiKo
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Pár slov... o vulgarismech v dnešním světě
Opět házení hrachu na zeď. Vím, přesto mi to nedá. Nejsem televizní
maniak, ba ani průměrný televizní divák, využívám ostatní kanály kromě informačních a „naučných“ víceméně náhodně. Nedávno jsem ze
zvědavosti po jedenácté večer zapnul stanici COOL. Na filmy vysílané touto stanicí a jim podobné se nedívám, a jsem tedy duše nevzdělaná a tímto žánrem takřka netknutá. Zaujal mne už název - „Kurevská
nakládačka“ - a se sluchátky na uších jsem zůstal u obrazovky. Musel
jsem konstatovat, že jsem vůbec nestačil zachytit vývoj v této oblasti
zábavy, a doslova jsem ustrnul nad tím, co se na obrazovce odehrávalo. Šílené intriky, sekvence absurdních událostí v atraktivním prostředí
Ameriky, nepředstavitelné rvačky a přestřelky se spoustou násilí, neuvěřitelná výdrž aktérů bijících se navzájem tím nejsurovějším způsobem, zkrvavených od hlavy k patě (a krvácejících zpravidla z pravé
nosní dírky, jak jsem si všiml), naprosto nečekané zvraty ve vývoji děje a záhadné důvody počínání aktérů (alespoň pro mne, neznalce), to
vše zřejmě k tomuto typu zábavy patří. Opravdu nemusím vidět tyto
patrně velmi rozšířené učebnice násilí, co mne však zaskočilo, byla
ohromná snůška vulgárních slov toho nejtěžšího kalibru převážně z úst
krásných ženských hrdinek filmu. To tedy byla síla!
Studoval jsem v druhé polovině padesátých let v Ostravě, v regionu
tehdy hodně „razovitém“. Součástí praxe i povinných prázdninových
brigád byla práce v ostravských černouhelných dolech, mezi havíři
nejrůznějšího původu a zvyklostí. Možná jsem byl příliš úzkoprsý, ale
tam hluboko v podzemí jsem se zařekl, že tak, jak jsem to slyšel na
šachtě, nikdy mluvit nebudu. A i když ne vždy tento svůj vnitřní slib
dodržuji, mám nastavené limity tolerance v případě vulgárních slov na
dost nízké hladině, a tak mi dnes opravdu vadí míra sprostoty, která nás
obklopuje.
Vím dobře, že se svět velmi rychle mění, technika, komunikační možnosti, způsob života, diferenciace společnosti apod., všechny tyto jevy
však podle mého názoru nemusejí zákonitě vést k tak výraznému
hrubnutí mluvy, ke kterému dochází - nemusejí, ale vedou. A nejde jen
o způsob vyjadřování, ale zejména o všeobecné hrubnutí mravů a vztahů. Nejmarkantněji to vnímáme u mladé části naší společnosti - u dětí
a mladistvých. Nemohu se pouštět do žádné solidnější analýzy příčin,
nicméně není pochyb o tom, že právě ten typ „zábavy“, o kterém se
zmiňuji v úvodu, ve spojení s dnešními možnostmi komunikace přispívá k tomuto vývoji podstatnou měrou. Je jisté, že nějaké načasování vysílání nevhodných pořadů na třiadvacátou hodinu je v dnešní době naprosto neúčinné, každé dítě školou povinné mající k dispozici internet si s touto „překážkou“ snadno poradí. Komerce, která celý tento
hrůzný kolotoč roztáčí a pohání, má neomezené možnosti a jakékoliv
morální apely se míjí účinkem.
Samozřejmě, sprostá slova, tedy vulgarismy, jsou přirozenou součástí
jazyka a jejich používání bylo v různých dobách vnímáno různě. V hovorové řeči a v nářečích byla vždy řada výrazů používána organicky,
aniž by vyvolávaly nepříznivou odezvu, je však mnoho dalších slov,
která měla negativní a silně emotivní náboj, zejména byla-li používána
jako nadávka, a jejich užívání v běžném mluveném a psaném projevu

bylo považováno za společensky nevhodné. V současnosti však dochází k silnému posunu, dříve takřka nepřípustná slova jsou používána
i při vzájemném oslovení, při pojmenování běžných jevů a konání,
v podstatě naprosto zbytečně, v situacích, kdy se nedává průchod vyhroceným negativním emocím nebo nějakému vnitřnímu napětí, ale
prostě pouze jako jakési klišé nebo diktát okolí. Je pravděpodobné, že
ti, kteří tyto výrazy ve vzájemné konverzaci běžně používají, si právě
v důsledku celkového zhrubnutí společnosti neuvědomují nevhodnost
a neslušnost svého vyjadřování. Mentorování nás, starších, v tomto případě (stejně jako v případech ostatních) asi věci nepomůže, tlak ze
strany komerce a společnosti stále sílí, nejen v oblasti zábavy, ale také
v politice a mezilidských vztazích.
Pociťuji ale podivnou tíseň, když zaslechnu útržky hovorů pěkných,
vyšňořených mladých dívek, nabité sprostými slovy takřka v každé větě, včetně vzájemného oslovování. Slyšel jsem na vlastní uši: „Ty p...,
ta p... je ale úplná p..., vole!“ Na mou duši! Je mně jich líto. Třeba se
z toho vyléčí při důvěrných hovorech s těmi, na kterých jim opravdu
záleží, nebo později při komunikaci se svými dětmi. Přál bych jim to.
M. Marek

V tomto čísle najdete
Aktuálně z města
Z jednání zastupitelstva města ....................................
Slovo krajského zastupitele ......................................
Co mám dělat, když...
... mám syndrom vyhoření ...........................................
Školství
Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj 2013 ......................
Závěrečný koncert tanečního oboru oživili hosté z Opavy
ZŠ Rýmařov uspěla v krajském kole
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů ...............
Kdo byl kdo
Bytový architekt Oskar Riedel ....................................
Dálkový výslech
Bleskové rozhovory na dálku - s Marcelou Staňkovou
Jazzclub
Prestigefest rozjel sezónu letních festivalů .................
Infoservis SVČ Rýmařov
Orientální tanečnice přivezly medaile
z mistrovství republiky ..................................................
Městské muzeum a Galerie Octopus
Jaroslav Hutka maluje v písních obrazy .......................
Připomínáme si
Trať Valšov - Rýmařov (1878-2013) ............................
Organizace a spolky
Dvacet let na cestě .......................................................
Turnaj v pétanque byl plný zvratů ...............................
V Janovicích byla otevřena westernová škola .............
Ochutnejte tradiční jídla našich hor:
Gastrofestival Chuť Jeseníků odstartoval ....................
Z okolních obcí a měst
Historie hornictví v Horním Městě ..............................
Keltské slavnosti letního slunovratu popáté ................
Na faře v Andělské Hoře zahájili sběr kol pro Afriku
Prostor pro firmy a podnikatele
Vila Gardénie - bytový dům pro seniory v Rýmařově
Firma RD Rýmařov získala cenu v soutěži
Stavba Moravskoslezského kraje ................................
Sport
Rymax Junior Quad team v půlce sezóny ....................
Iva Hořínková ve finále Miss aerobic 2013 .................
Foto na titulní straně:
Zuzana Řehořová - Po bouřce

4

str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
str. 13

str. 14
str. 18
str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 26
str. 27
str. 29
str. 30
str. 31
str. 32

-13-2013

3.7.2013 17:07

Stránka 5

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

13/2013

Aktuálně z města
Ve čtvrtek 20. června se konalo v koncertním
sále na Divadelní ulici devatenácté řádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Na programu jednání byla zpráva o stavu kultury ve městě, aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření, zpráva
o činnosti kontrolního a finančního výboru
za 1. pololetí 2013, majetkové záležitosti
a bod různé. Zastupitelé přijali celkem osmatřicet usnesení, většinu z nich tvořily majetkové záležitosti.
V úvodu jednání popřál starosta Petr Klouda
k narozeninám zastupitelům Marcele
Staňkové, Bohumilu Servusovi a Jaroslavu
Kalovi.

Nedostatek parkovacích míst
by měla vyřešit nová stání
V souvislosti s rekonstrukcí náměstí Míru
dojde k výraznému snížení počtu parkovacích míst v centru města. Zastupitelé navrhli
nová parkovací místa na nově jednosměrné
Husově ulici (v současnosti je již zrealizováno), kde je k dispozici asi 16 parkovacích
míst. Na parcele za budovou České spořitelny, a. s., po menších terénních úpravách
vznikne dalších 12 parkovacích míst, za objektem pohřební služby a bývalého domu dětí vznikne rovněž plocha pro 12 parkovacích
míst, na pozemku za dolním bufetem na
Husově ulici vznikne po výraznějších terénních úpravách 12 parkovacích míst a dalších
16 parkovacích míst by mělo vzniknout na
parcele 169/2 nad poliklinikou. Celkem by
mělo vzniknout 68 nových parkovacích míst
v blízkém okolí náměstí.

Zastupitelé dali zelenou
výstavbě nové tržnice
Nová tržnice by měla být vybudována v proluce mezi bývalým hotelem Koruna a marketem Ca&Va. V současné době je zadán projekt stavby v návaznosti na konečnou podobu náměstí Míru včetně návrhu výsadby, členění atd. V rozpočtu města je k nákladům na
výstavbu parkovišť připočtena předpokládaná částka na vybudování tržnice, jejíž podloží bude z makadamu a žulové kostky 10 x 10
cm na předpokládané výměře 320 m2.

Město omezí vyhláškou
provoz hracích automatů
V kompetenci města je povolování pouze výherních hracích automatů (VHP). Schvalování provozu interaktivních videoloterijních
terminálů (VLT) je pravomocí ministerstva
financí. Obec nesmí do této pravomoci (rozhodnutí o udělení povolení) ministerstvu zasahovat či jiným způsobem ji omezovat.
Může však časově i místně omezit, případně
zakázat provozování loterií a obdobných her
na svém území s tím, že tato regulace bude

dopadat v celém rozsahu na provozovatele
VHP a na provozovatele VLT po skončení
doby platnosti vydaného povolení a na nové
zájemce o provozování VLT.
Zastupitelé schválili vydání obecně závazné
vyhlášky č. 02/2013 s účinností od 1. 1. 2014.
Vyhláška jednoznačně stanoví čas a místo
k provozování loterií a jiných podobných
her. (OZV 02/2013 je vložena jako samostatná příloha uprostřed novin.)

Nadměrný nedělní hluk
bude řešit nová vyhláška
Na minulém zasedání zastupitelstva města
byl vznesen z řad veřejnosti požadavek na
zákaz hluku v neděli, kdy lidé vyjíždějí se
svými sekačkami a křovinořezy, řežou dříví
na cirkulárce nebo hlučí při stavební činnosti. Žádost o zavedení nedělního klidu vyvolává negativní odezvu u jiné skupiny obyvatel, kteří argumentují, že přes týden nemají
na údržbu zahrady či řezání dřeva čas, stavební firmy tlačí smluvně dané termíny dokončení staveb atd.
K bodu o přijetí obecně závazné vyhlášky,
která by zakazovala hlučné práce o nedělích,
se rozpoutala mezi zastupiteli živá diskuze.
Vyvstaly otázky typu: Kdo bude při počtu
dvou městských strážníků dodržování této
vyhlášky v neděli kontrolovat? Nebo zda se
sousedé budou udávat vzájemně? „Proč
hned argumentovat udáváním a policií?
Vyhlášku přece nemůžeme stavět do roviny
represe, ale spíše prevence,“ připomněl zastupitel Marek Bocián. Konečné hlasování
o jejím přijetí nakonec podpořilo jedenáct
zastupitelů, pět bylo proti a jeden se zdržel
hlasování. Zastupitelé schválili vydání OZV
č. 03/2013, která vymezuje činnosti, které by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, a dále časově
i termínově reguluje hluk, hlučnou činnost
a ochranu nočního klidu. Vyhláška nabývá
účinnosti 15. července letošního roku. (OZV
03/2013 je vložena jako samostatná příloha
uprostřed novin.)

Město zvažuje vydání zákazu
podomního a pochůzkového
prodeje
Podle požadavku zastupitelů, vzneseného
poprvé na komisi životního prostředí a regionálního rozvoje 30. května 2013, byl zpracován návrh příslušného právního předpisu
města, který tuto problematiku řeší a upravuje. Nařízení bylo zpracováno co nejjednodušší formou - obsahovalo pouze definici
podomního a pochůzkového prodeje, tyto na
celém území města zakazovalo, kontrolou
pověřovalo městskou policii a určovalo
sankce.
Zastupitelé se shodli, že vydají tržní řád, kte-

rý rovněž stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje, ale až poté, co bude vybudována nová tržnice. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o možnosti vydání příslušného nařízení města, kterým by byl vydán
tržní řád, včetně stanovení zákazu podomního a pochůzkového prodeje ve městě
Rýmařově.

Zastupitelé se zabývali
peticí obchodníků
za zrušení nájemného
Velkou diskuzi vedli zastupitelé k petici obchodníků podnikajících na právě rekonstruovaném náměstí i samotných občanů. Petice
obsahovala na 240 podpisů občanů a jedenácti zástupců těchto provozoven. Jejím
hlavním smyslem byla žádost o úplné zrušení nájemného z nebytových prostor na náměstí Míru. Rada města již v minulosti
s platností od 1. srpna 2012 snížila všem nájemníkům nebytových prostor ve městě základní nájemné o 20 % z důvodu zmírnění
dopadu hospodářské krize na drobné podnikatele ve městě a vlivu probíhajících staveb
na jejich provozovny. Prozatímní platnost
opatření je stanovena do 31. prosince 2013,
což pro nájemce znamená celkovou úsporu
nákladů za základní nájemné po dobu
3,5 měsíce. Jak uvedl starosta Petr Klouda,
nájemci mohli tato zvýhodnění promítnout
do cen svých produktů, a tedy i zájmu kupujících, nebo k vytvoření rezerv pro své hospodaření. Rada města se předběžně dohodla,
že po projednání v hospodářské komisi slevu
nájemného ještě prodlouží.
„Jednání zastupitelů tak osobně považuji za
velmi vstřícné a citlivé vůči nájemcům nebytových prostor. K jejich jednání mám několik
vážných výhrad. Nájemci nebytových prostor
neuvádí ve své žádosti všechny informace
pravdivě a zveličují dopady stavby a zhoršení možnosti docházky do provozoven. Někteří
z nich jsou bohužel dnes již významní a dlouhodobí dlužníci, a jen snaha města jim pomoci neměla již dávno za následek výpověď
ze strany města. Některým z nájemníků přinesla stavba (stravující se zaměstnanci stavebních firem nebo ukončení stánkového
prodeje) naopak podstatné zvýšení počtu klientů. Soukromí majitelé nebytových prostor
na náměstí podle mých informací neposkytují svým nájemníkům žádné slevy nebo úlevy.
Rekonstrukce náměstí je rozhodně také
v podnikatelském zájmu všech nájemníků nebytových prostor a bezpochyby jim dlouhodobě přinese prosperitu a zvýšení počtu zákazníků,“ řekl na zastupitelstvu starosta Petr
Klouda, který dále argumentoval fakty a čísly z jiných měst, která rekonstruovala svá náměstí (Bruntál, Uničov, Krnov nebo
Šternberk). Co se týče vstřícnosti a snížení
nájemného z nebytových prostor, podle starosty vystupuje Rýmařov jednoznačně nejštědřeji.
JiKo

5

-13-2013

3.7.2013 17:07

Stránka 6

13/2013

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 20. června se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konalo
čtvrté zasedání zastupitelstva
kraje, na němž zastupitele čekalo celkem 99 bodů programu.
V úvodu jednání vystoupil zástupce společnosti Moody’s Investors Service a informoval

o výsledku přehodnocení ratingu
kraje. Po svém vystoupení předal hejtmanu Miroslavu Novákovi certifikát prokazující dobré
financování kraje.
Hejtman předložil návrh Závěrečného účtu MSK za rok 2012
a návrh Účetní závěrky MSK
k rozvahovému dni 31. 12. 2012.
Hospodaření kraje za rok 2012
bylo podle zákona o krajích přezkoumáno ministerstvem financí. To zkontrolovalo, zda byly
dodrženy zákonné povinnosti,
zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků,
o hospodaření s jejich majetkem
a o účetnictví. Byl kontrolován
soulad hospodaření ve srovnání
s rozpočtem, dodržení účelu poskytnutých dotací a čerpání
evropských dotací včetně podmínek jejich použití, zda byl majetek kraje v roce 2012 využíván
účelně a hospodárně v souladu
se zájmy kraje a úkoly, které
jsou mu dány zákonem. Nebyly
zjištěny chyby, nedostatky ani
žádná závažná rizika, která by

Jednání krajského zastupitelstva
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mohla mít dopad na další hospodaření kraje jako celku. Z toho
vyplývá, že MSK nemusí přijmout žádná opatření k nápravě
chyb a nedostatků, proto zastupitelé souhlasili s celoročním hospodařením za rok 2012 bez výhrad.
Dalším důležitým materiálem
bylo financování Regionálního
operačního programu (ROP)
Moravskoslezsko. Financování
ROP probíhalo v souladu s rámcovým rozhodnutím o poskytování dotací Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v období 2007-2013. V rámci celého
programu mohou nyní tvořit maximálně 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektu zdroje Evropské unie.
Regionální rada pro jednotlivé
prioritní osy ROP zpracovala
tzv. model flexibilního financování na období 2007-2015, podle kterého lze dle aktuálního stavu čerpání upravovat financování projektu tak, aby bylo zajištěno financování podílu ze zdrojů
EU (85 %) v rámci celého programu do konce programovacího období. Tak lze výpadek
zdrojů státního rozpočtu kompenzovat bez zapojení zdrojů
kraje, a to generovaným přebytkem národních zdrojů na projektech oblasti podpory určených
na opravu a rekonstrukci komunikací II. třídy a na projektech
zakládajících veřejnou podporu
v ostatních prioritních osách. Pro
úplnost uvádím, že dotace z rozpočtu MSK pro Regionální radu Moravskoslezsko schválená
usnesením zastupitelstva kraje
v prosinci loňského roku činí
9 mil. Kč, z toho dotace 6,6 mil.
Kč je určena na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a dotace ve výši
2,4 mil. Kč je určena na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Zastupitelé schválili dotace na

zabezpečení akceschopnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí ve formě příspěvku pro jednotky, které zabezpečují výjezd z místa svého působiště k zásahu nejpozději do
pěti minut po vyhlášení poplachu, a to v síle nejméně jednoho
družstva. Po 50 tisících Kč tak
získaly Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Malá Morávka a Rýmařov, tj. celkem náš region získal 250 tisíc Kč.
Zastupitelé schválili realizaci
projektu „Šance pro MSK vzdělaní lidé a připravený venkov“. Cílem tohoto projektu je
příprava strategie pro venkovské
oblasti pro roky 2014-2016. Úzká
spolupráce bude probíhat se
Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje připravujícím společný akční plán pro zaměstnanost a vzdělanost na období 2014-2020 s Agenturou regionálního rozvoje.
Náměstek hejtmana Martin
Sikora předložil zastupitelům
zprávu o projektech spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů realizovaných v letech 2007-2013 ke dni 30. dubna
2013. Ve stádiu přípravy je
65 projektů v objemu 3,9 mld.
Kč, ve stádiu realizace 48 projektů v objemu cca 3,4 mld. Kč
a ve stádiu udržitelnosti je 69 projektů za 4,51 mld. Kč.
Zastupitelé schválili dotace
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2013 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“. Finanční
částka 8 milionů Kč byla rozdělena na dva dotační tituly. Na
první dotační titul bylo vyčleněno 5 milionů Kč a na druhý titul
byly vyčleněny 3 miliony Kč.
Celkem bylo přijato 39 žádostí
s celkovými požadavky na dotaci ve výši 13 256 900 Kč, z toho
na první dotační titul (investiční
dotace a opravy) 24 žádostí za
10 793 300 Kč a na druhý dotační titul (neinvestiční dotace)

15 žádostí za 2 463 600 Kč.
V prvním titulu bylo zhodnoceno 22 žádostí, dotaci obdrží
11 nejlépe hodnocených projektů za celkem 5 391 500 Kč.
Zbývající částku zastupitelstvo
navrhlo ponechat pro účely pozdějšího poskytnutí náhradníkům v konečném pořadí. Ve druhém titulu nebyl vyřazen nikdo
a bude vyhověno všem žádostem. Zbývající prostředky ve
výši 536 400 Kč budou přesunuty pro pokrytí zhodnocených žádostí prvního dotačního titulu.
Zde je potřeba upozornit, že pokud vybraný žadatel o dotaci nesplní povinnosti dané pravidly
tohoto dotačního titulu, administrátor vyzve náhradní žadatele.
Z našeho regionu obdrží z prvního titulu dotaci 285 700 Kč
(59,98 %) Mikroregion Slezská
Harta na projekt přístaviště,
Sdružení obcí Rýmařovska získá
dotaci 491 300 Kč (53,99 %) na
úpravu zastávek a ploch. Dotaci
z druhého titulu ve výši 158 200
Kč (54 %) dostane Sdružení obcí Rýmařovska na projekt „Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska“. Zpracovatelé obou
žádostí zaslouží pochvalu za
dobře připravené podklady.
V dotačním programu na „Podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ byly žádosti
Horního Města na zateplení kulturního domu, Rýmařova na zateplení veřejných budov a Staré
Vsi na energetické úspory kabin
na hřišti a bytového domu vyřazeny a žadatelům bylo doporučeno záměr poslat do Operačního programu Životní prostředí
v roce 2014.
Na závěr hejtman informoval zastupitele, že se 25. července bude konat mimořádné zastupitelstvo kraje na magistrátu města
Ostravy.
Milí čtenáři, dovolte abych vám
všem popřál krásné a slunečné léto a hodně pěkných zážitků na dovolené.
Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel, místostarosta

Kulturní dům Horní Město
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Co mám dělat, když... mám syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření, jinak také
„burnout“, je v dnešní době poměrně známý jev. Můžeme se
s ním setkat všude tam, kde dochází k dlouhodobě se opakujícímu kontaktu lidí ve spojení s řešením různých osobních, zdravotních, profesních i jiných problémů. Ve většině případů se
syndrom vyhoření váže na pracovní výkon. Postiženi bývají
především lidé, jejichž práce je
založena na kontaktu a komunikaci s druhými lidmi.
Mezi skupiny lidí ohrožené syndromem vyhoření patří všechny
tzv. „pomáhající profese“: sestry,
lékaři, záchranáři, řidiči sanitek,
pečovatelé, ošetřovatelé, osobní
asistenti, sociální pracovníci,
psychologové, terapeuti, učitelé,
právníci, policisté, hasiči... Dalšími ohroženými skupinami jsou
ti, jejichž práce je založena na
časté komunikaci s lidmi - zaměstnanci infolinek, telefonisté,
manažeři, novináři, reportéři,
prodavači, číšníci, zaměstnanci
služeb. Syndrom vyhoření se
však může rozvinout i u lidí vykonávajících stereotypní práci řidičů městské hromadné dopravy, zaměstnanců podniků na tzv.
linkách, šiček a dalších.
Syndrom vyhoření má řadu příznaků zasahujících do celé
osobnosti člověka. Po stránce
psychické zažívá dotyčný chronický tlak a stres vycházející

z pracovní činnosti. Člověk může na jedné straně reagovat plačtivě či hněvivě, na straně druhé
může reagovat či přistupovat
k emočně vypjatým situacím
oploštěle a zautomatizovaně.
Příkladem může být např. péče
o umírajícího pacienta, který je
zdravotní sestrou označen za
„hysterického“.
U člověka se syndromem vyhoření sílí pocit, že dlouhodobě vynakládá energii a úsilí do plnění
pracovních povinností, ale efektivita snažení je v poměru s vynaloženým úsilím nízká. Na fyzické úrovni se člověk potýká
s pocity únavy a „opotřebení“,
objevují se bolesti zad, hlavy,
nespavost, častým příznakem
může být celková tenze či dechová tíseň (nemožnost se dostatečně nadechnout). Někteří jedinci mohou být více náchylní
k infekčním chorobám. Na úrovni sociálních vztahů se objevuje
zjevná nechuť k vykonávání profese i všemu, co s ní souvisí.
Mění se vnímání klientů či pacientů nebo žáků (např. používání
nevybíravých slov - „pacoši“,
„debilové“, „socky“ atd.).
Paradoxem je, že tento syndrom
postihuje především jedince,
kteří do práce vstupují s velkým
nadšením, entuziasmem a odhodláním naplnit vlastní ideály
v praxi. Může se tedy jednat často o první zaměstnání, které chce

člověk vykonávat maximálně
poctivě a vkládá do něj mnoho
ze své energie, úsilí i osobního
času. Může jít zároveň o vysněné povolání, které pro dotyčného
představuje životní smysl
a všechno ostatní se stává méně
podstatným.
Fázemi „burnout“ syndromu
mohou být stagnace, kdy člověk
požadavky zvládá, udělá, co má,
ale není to ono, přes fázi frustrace, kdy dochází k nechuti, odporu, zklamání, podrážděnosti
ke všemu a ke všem, až k apatii.
Poslední fází je vyhoření - únava, nezájem, chyby, psychosomatická onemocnění, mnohdy
i pokusy o riskantní sebedestrukční „léčbu“. V rámci posledně jmenované je velký výběr
- alkohol, jiné drogy, výrazně
mladší milenka, hazardní hry,
sporty, jež sice přinášejí adrenalin, ale fyzicky již na ně nestačí
síly. Samozřejmě lze i vše tzv.
zabalit a nedočkavě čekat na odchod do předčasného důchodu.
Háček spočívá v tom, že ani
v onom důchodu nebývají „vyhořelí“ spokojení.
Co s tím?
Kdo chce vyskočit ze začarovaného kruhu a zastavit syndrom
vyhoření, musí usilovat o změnu
své ustrnulé životní situace
a vnést do života více uvolnění,
relaxace. Důležité je vytvoření
nové rovnováhy, která vede

k vyváženému životu. Dbát na
přiměřený odpočinek, nemyslet
si, že jsem povolán k tomu,
abych spasil svět nebo alespoň
podnik. Mít dlouhodobé, sociálně přijatelné zájmy, udělat si občas radost. V rámci možností na
sobě nešetřit. Mít si s kým popovídat. K tomu patří dostatek
spánku, zdravá strava a dostatek
pohybu. K větší jistotě a klidu ve
styku se stresem přispívají také
přátelé a rodina - dávají duši potřebnou oporu. V pracovních
všedních dnech by měly být pevně stanoveny pravidelné přestávky. Tak lze například v polední
přestávce udělat krátkou rychlou
procházku a načerpat čerstvý
vzduch. Nebo si po práci zasportovat, popřípadě 20 minut poslouchat relaxační hudbu, aby
člověk vypnul. Čas, který jsme
takto investovali, se nám dvakrát
vrátí. Po krátké relaxační přestávce je člověk opět plný energie.
Mnoho postižených se nachází
v začarovaném kruhu. Jsou stresovaní, trpí nervózním neklidem
a vyčerpáním a v noci nemohou
kvůli vnitřnímu napětí usnout.
Další den se cítí být vyčerpaní
a úplně skleslí. Pokud se ovšem
stupeň varování překročí, měl by
být vždy vyhledán terapeut.
Bc. Iveta Podzemná,
vedoucí odboru sociálních věcí
MěÚ Rýmařov

Chcete nás?
V útulcích po celé republice čeká na svou šanci plno štěňat i dospělých psů. Pokud nepotřebujete pejska z encyklopedie, ale hledáte věrného přítele, zkuste hledat v útulcích. Provizorní záchytný kotec pro
nalezené a opuštěné pejsky má i Rýmařov. Ve spolupráci s městskou
policií a Městskými službami Rýmařov budeme představovat aktuální „nalezence“, kteří čekají na svého pána nebo na nového lidského
přítele.
Prvním psím nalezencem, kterého do záchytného kotce přivezli za-

čátkem letošního března, je tento hodný a krásný černý kříženec většího vzrůstu. Pejsek byl nalezen v ulicích Rýmařova.
Druhým nalezencem je na první pohled hravý bílý pejsek, který byl
odchycen v Rýmařově v neděli 23. června a na krku má oranžový
obojek.
Oba pejsci čekají na své majitele či nové páníčky. V případě zájmu,
dotazů či vyzvednutí kontaktujte odpovědného pracovníka na tel.:
737 241 052.
JiKo
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Školství

Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj 2013
V květnu každoročně vrcholí
soutěžní sezóna dvěma nejprestižnějšími akcemi pro základní
školy a víceletá gymnázia.
Okresního kola 45. ročníku
Poháru rozhlasu pořádaného
v Krnově se zúčastnilo přes čtyřicet závodníků a závodnic ZŠ
Jelínkova ve čtyřech kategoriích
a deseti lehkoatletických disciplínách. Ve třech ze čtyř kategorií
se našim atletům podařilo zvítězit a postoupit mezi výběr moravskoslezských škol. Krajskými
finalisty se stala družstva starších
a mladších dívek a mladších
chlapců, starší hoši skončili třetí.
Kromě umístění družstev rýmařovští vybojovali v jednotlivých
disciplínách devět zlatých, osm
stříbrných a pět bronzových medailí a navíc suverénně ovládli
zlatý hřeb závodu - závěrečné
štafety na 4x 60 metrů.

Soutěží navazující na Pohár rozhlasu je Atletický čtyřboj, podnik pro dvě šestičlenná družstva
starších chlapců a dívek. Poháru
rozhlasu se může účastnit sestava specialistů na jedinou disciplínu, čtyřboj je určen pro užší
výběr všestranně zdatných atle-

tů. Na krnovském stadionu patřil
našim starším hochům bronz,
starší dívky v pětičlenné sestavě
skončily těsným výsledkem jako
druhé. Individuální vítězkou své
kategorie se však stala Martina
Ohrádková z Rýmařova, která
zvítězila v běhu na 60 metrů, ve

vrhu koulí, ve skoku dalekém
a v závěrečném běhu na 800 metrů doběhla čtvrtá. Všem, kdo se
závodů zúčastnili a podíleli se na
náročné přípravě, děkujeme
a doufáme, že jim nadšení pro
královnu sportu vydrží.
Karel Toman

Závěrečný koncert tanečního oboru oživili hosté z Opavy
Letošní závěrečný koncert tanečníků ZUŠ Rýmařov byl plný
krásných choreografií a také
emocí. Hned na úvod mohli diváci při promítání videoklipu okusit
něco z momentů napětí a velké
euforie, které doprovázely sou-
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těžní sezónu korunovanou zlatem
v dětské kategorii a stříbrem juniorů na mistrovství republiky
v moderním tanci. Obě úspěšné
choreografie Aleny Tomeškové ...a stejně se nezměním a Když
kapky tančí - poté zahájily pásmo

vystoupení všech tanečníků ZUŠ,
od těch nejmenších z přípravky
až po dospělé sólisty.
Atmosféru koncertu odlehčili
nejmladší tanečníci ve skladbách
Papoušek Kakadu nebo ve vystoupení něžných baletek O šípkových růžích. Velké ovace si vysloužily temperamentní Pavlačové drbny v podání 1. až 3. ročníku. Ukázku taneční techniky
předvedli děti i junioři v choreografiích ve stylu moderny a jazzu
a precizní úroveň pohybového
umění sólisté - letošní mistr republiky Jakub Slovák i obě absolventky Michaela Blašková
a Lenka Mrhalová.
Docela jiný taneční styl do programu vnesli hosté z opavské ta-

neční školy Dance4life. Barbora
Vitásková a Barbora Stoklasová
předvedly disco choreografie,
s nimiž letos úspěšně bojovaly na
regionálních i republikových soutěžích. Skladby plné dech beroucích akrobatických prvků a neskutečné energie nadchly nejen
publikum, ale i rýmařovské tanečníky. Ti se budou moci něco
z náročného disco stylu naučit
během červencového soustředění, jehož lektorkou bude mezi jinými také vedoucí taneční školy
Dance4life Daniela Riesová.
Mnohé z toho, co se tanečníci
v létě přiučí, budou moci využít
v příštím školním roce, který jim
přinese účast v taneční extralize.
ZN
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ZŠ Rýmařov uspěla v krajském kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Po úspěšném vystoupení v okresním kole Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů v Rýmařově
se naši mladí sportovci pilně připravovali na krajské klání. To
znamenalo nejen měření sil s nejlepšími moravskoslezskými školami, ale také kvalifikaci na celorepublikové finále této čím dál
populárnější soutěže, založené
olympijskými vítězi v desetiboji
Robertem Změlíkem a Romanem
Šebrlem.
Krajské kolo proběhlo 14. června
v Opavě na sportovišti ZŠ Englišova, jedné z nejúspěšnějších
sportovních škol v republice. Za

ZŠ Rýmařov nastoupilo osmičlenné smíšené družstvo (Zdeněk
Adámek, Patrik Král, Tomáš
Nebes, Jaroslav Janoch, Monika
Trvalová, Lenka Hamplová, Jana
Hamplová, Karolína Ryšková)
a sestava šesti jednotlivců (Lucie
Vychodilová, Natálie Lachnitová,
Jakub Sekanina, Martin Kováč,
Tereza Šulíková, Šárka Pallová).
Náročný sedmiboj zahrnoval běh
na 60 metrů, skok daleký, hod
míčkem a medicinbalem, přeskoky přes švihadlo, shyby a basketbalový dribling.
S celkovým výsledkem mohli být
Rýmařováci nadmíru spokojeni,

v konkurenci výběrů ze sportovních škol obsadilo naše družstvo
vynikající třetí místo a jeho bodový zisk dává velkou naději na zářijové finále v Praze. Individuální
zlaté medaile a přímý postup do
Prahy získali Jakub Sekanina,
Tereza Šulíková, Karolína Ryšková, Jana Hamplová, stříbrní
byli Šárka Pallová a Jaroslav
Janoch, bronz obdržela Natálie
Lachnitová. Za své výkony byli
bohatě odměněni nejen diplomy,
medailemi a věcnými cenami, ale
také projížďkou v nádherné limuzíně Ford Lincoln Continental
z roku 1979.

Celá soutěž proběhla za výborného počasí a byla doprovázena zajímavým programem s účastí
známých sportovních osobností,
nechybělo ani losování o zajímavé ceny, projížďky na sportovních
koloběžkách, bohaté občerstvení
a autogramiáda.
Touto akcí skončil letošní pro naši školu úspěšný kolotoč sportovních akcí, všichni už se těší na
prázdniny a někteří hned po
prázdninách na republikové finále této soutěže.
Mgr. Karel Toman
a Mgr. Miloslav Slouka,
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Fota: Karel Toman a Jana Pupíková

Běh na Praděd
V úterý 25. června se konal osmý
ročník Běhu na Praděd, pořádaného Střední školou Rýmařov ve
spolupráci s městem Rýmařov.
Účastnilo se ho třicet žáků naší
školy a SSOŠ Prima. Počasí bylo
dost chladné, na vrcholu Pradědu
byly dva stupně nad nulou a foukal silný vítr. Běžci se museli na
vrchol prodírat mlhou a neustupujícím deštěm s příležitostnými
sněhovými vločkami. Nakonec
ale všichni doběhli v pořádku

společně s paní učitelkou Jitkou
Vaculovou, která závod organizovala. První doběhl a vítězem
závodu se stal student SSOŠ
Prima M. Šimeček. Starosta
Rýmařova Petr Klouda spolu
s ředitelkou naší školy Soňou
Kováříkovou předali zasloužené
ceny a pohár pro vítěze. Můžeme
se těšit na další ročník závodu
a doufat, že příště bude o něco
lepší počasí.
Daniel Vaněk,
žák 3. ročníku hotelnictví

Foto: Petr Svoboda, Denis Huml
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Kdo byl kdo

Bytový architekt Oskar Riedel
V posledních dvou pokračováních seriálu medailonů zajímavých osobností Rýmařovska
byli představeni dva profesoři rýmařovského
reálného gymnázia - folklorista Ernst Jungwirth a historik Franz Tutsch. Tentokrát bude
hlavním protagonistou medailonu jejich žák
Oskar Riedel, syn rýmařovského stolaře, který se vypracoval na jednoho z předních bytových architektů poválečné Vídně.

Oskar Riedel je příkladem rodilého Rýmařovana, který vyletěl z hnízda a vybudoval si kariéru uznávaného odborníka i za hranicemi
země. Narodil se 27. února 1910 jako druhé
dítě stolaře Josefa Riedla (nar. 1874) a Emilie
Riedlové, rozené Hadwigerové (nar. 1880).
Matka pocházela z Rýmařova, otec ze sousedního panství Wiesenberg (Loučná nad Desnou), ale nikoliv z daleka - narodil se v Klepáčově (při sčítání lidu v roce 1921 uvedl jako své rodiště kolonii Fichtling, neboli
Skřítek). V Rýmařově se Josef Riedel usadil
v roce 1895 a na tehdejší Bahnhofstrasse,
dnešní třídě Hrdinů, si založil stolařskou dílnu. Prosperující výrobna nábytku a byt
Riedlových sídlily v domě č. 574, v budově
nynější Erny.
Oskar Riedel měl tři sourozence, sestry Herminu (1908), Idu (1911) a nejmladší Hedwigu
(1919). Jako jediný mužský potomek byl tudíž předurčen stát se otcovým nástupcem v rodinné firmě. Absolvoval nižší reálné gymnázium v Rýmařově a poté se stal učněm v otcově
stolařství. Prvního září 1926 byl šestnáctiletý
Oskar oficiálně zapsán jako stolařský pomocník.
Otcovu dílnu ale nakonec nepřevzal. Poskytla
mu praktické vzdělání v oboru výroby nábytku, jeho talent jej však vedl k samostatnému
navrhování nábytku a posléze celých interiérů. Poměrně záhy začal získávat větší zakázky
na zařizování bytů, které s velkou pravděpodobností dodavatelsky zajišťovala firma
Josefa Riedla, a již v roce 1936 se některé jeho návrhy objevily v prestižním německém
časopise o bytovém návrhářství Innendekoration.
Není jistě náhodou, že první článek o „mladém bytovém návrháři sudetoněmeckého pohraničí“ Oskaru Riedlovi v tomto časopise na-
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psal Ernst Jungwirth, někdejší Riedlův profesor z rýmařovského gymnázia. O vzájemném
přátelství učitele a žáka svědčí i poválečná
Riedlova pomoc Jungwirthovi.
Ernst Jungwirth se pokusil zformulovat příčiny výrazného úspěchu mladého architekta
z malého města, který se už jako šestadvacetiletý mohl pochlubit zakázkami pro zámožné
klienty z Opavy, Moravské Ostravy, či dokonce Vídně. Podle Jungwirtha stála za
Riedlovým úspěchem kromě mladistvé průbojnosti především jeho modernost: „Zatímco
mnoho jiných ještě v romantické touze hledí
zpět, on pochopil, že uplynulé se nevrátí a my
sami stavíme budoucnost.“
Oskar Riedel svůj designérský styl postavil na
zásadách soudobého německého architektonického hnutí, které upřednostnilo účelnost
a jednoduchou krásu nad zdobností. Rozhodl
se tvořit návrhy interiérů tak, aby vyhovovaly
všem osobitým potřebám a zvykům jejich
uživatelů. Díky tomu získal ohlas zejména
v Německu, v německy hovořících částech
Moravy a přes počáteční odpor staromileckých Rakušanů nakonec i ve Vídni, která se
měla brzy stát jeho hlavním působištěm.
Vývoj Riedlova stylu i typ jeho zákazníků ve
druhé polovině třicátých let 20. století můžeme pozorovat prostřednictvím podrobných
a bohatě ilustrovaných rozborů v časopise
Innendekoration, který Riedlovu práci sledoval v letech 1936-1942. V této době Oskar
Riedel postupně rozšiřoval své aktivity po celé Moravě a směřoval ze severomoravského
Rýmařova a slezské Opavy k Vídni. Mezi jeho klienty v té době patřila společenská smetánka z nejrůznějších moravských a slezských
měst - z Opavy, Olomouce, Moravské Ostravy, Krnova, Jeseníku, Komárova, Bílovce,
vesměs velkoobchodníci, průmyslníci, lékaři,
inženýři, vysocí úředníci, jistá zpěvačka (jejich jména jsou uváděna iniciálami s výjimkou krnovského průmyslníka Louise Larische), ale ne všechny interiéry, které v té době
navrhoval, jsou vysloveně luxusní. Kromě reprezentativních prostor ve vilách bohatých
klientů Riedl dostával zakázky i na zařizování
skromných nájemních bytů, dětských pokojů,
ložnic a kuchyní, ale třeba též jedné opavské
kavárny. Praktičnost, která byla dominantou
jeho tvorby, totiž získávala právě ve stísněných a mnohostranně využívaných prostorách
svého největšího využití.
Typickým prvkem designérského stylu
Oskara Riedla bylo maximální využití prostoru. V jeho návrzích není ani centimetr bezúčelného místa, pokoje přitom působí vzdušně,
útulně a jsou plné světla. Jeho velkou předností byla schopnost členit místnosti přepážkami, zástěnami, vitrínami či do prostoru zasahujícím nábytkem. Nedostatek místa často
řešil pomocí výsuvných či vestavěných částí
nábytku, které dokážou v obývacím pokoji
jedním pohybem ruky vytvořit pracovnu,
v ložnici šatnu a toaletní stolek, v dětském po-

koji hernu a studijní koutek nebo v ordinaci
lékaře psací stůl. Při navrhování se obešel bez
dekorativních kudrlinek, jeho nábytek má jednoduché oblé linie, celek vždy působí stylově
vyváženě a elegantně. Riedel podle účelu
místností využíval různý materiál - nejčastěji
dřevo včetně exotického, sklo a kov, kvalitní
tkaniny, které mimochodem nechával vyrábět
podle vlastních návrhů v mistrovské třídě státní odborné školy tkalcovské v Rýmařově.
Nebál se ale ani moderních materiálů, jako je
linoleum.
Na přelomu třicátých a čtyřicátých let díky
svému úspěchu, ale dost možná také kvůli
válce, Oskar Riedl přesídlil do Vídně. Tvořil
stále ještě návrhy pro moravské zákazníky,
postupně se však začal orientovat na rakouské
prostředí a v souvislosti s poválečným odsunem nakonec ztratil kontakt s Moravou
i svým sudetským rodištěm úplně.
Ve Vídni nicméně Riedel nezapadl. Zkušený
architekt vyšlý ze skromných poměrů, z praxe,
se schopností zařizovat prostory účelně a ino-
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vativně se během poválečné obnovy dokázal prosadit. V padesátých
letech se zařadil mezi přední představitele vídeňského bytového návrhářství a platformu pro rozvíjení
moderního designérského hnutí
vytvořil jako vydavatel a editor
časopisů Krásný domov a Moderní domov, s podtitulem rakouský časopis pro architekturu, bytový a zahradní design. V redakci
časopisu Moderní domov mimochodem Riedel zaměstnal svého
někdejšího profesora Ernsta
Jungwirtha, který po válce přišel
o zaměstnání i rodinný majetek
a ocitl se v existenční nouzi.
Vrcholem Riedlovy publikační
činnosti, jejímž prostřednictvím

rozvíjel své designérské zásady
i teoreticky, je kniha Alte Räume
neu gestaltet (Staré pokoje nově
zařízené) z roku 1963. Díky ní,
ale především díky nesčetným realizacím svých návrhů se Oskar
Riedl zapsal do dějin vídeňské
bytové architektury a designu padesátých a šedesátých let. V roce
2005 jej Möbel Museum Wien
zařadilo do rámce výstavy Möbeldesign der 50er Jahre: Wien
im internationalen Kontext. Čas
od času se některé kusy nábytku
vytvořené podle Riedlových návrhů objevují v aukcích, např. loni v únoru aukční dům Dorotheum dražil moderní rakouský design včetně barové sestavy
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Oskara Riedla z roku 1950, jehož
cena byla odhadována na 6 tisíc
euro.
ZN
(Prameny: Státní okresní archiv
Bruntál se sídlem v Krnově, fond
Okresní úřad Rýmařov, Sčítací
operát, inv. č. 685, karton 392;
SOkA Bruntál, fond Archiv města
Rýmařova, Kniha vydaných legitimací, inv. č. 165; Tutsch, Franz:
Römerstadt und das Römerstädter Ländchen. Wolfratshausen:
Adolf Gödel, 1964, s. 177; Ein sudetendeutscher Raumgestalter.
In: Innendekoration, roč. 47,
1936, s. 320-336; Ein Landhaus
und eine Stadtwohnung. In: Innendekoration, roč. 48, 1937,
s. 140-148; Raumgestaltungen ei-

nes sudetendeutschen Architekten.
In: Innendekoration, roč. 49,
1938, s. 392-409; Raumgestalterische Phantasie: Inneneinrichtungen des Architekten Oskar
Riedel, Wien. In: Innendekoration, roč. 52, 1941, s. 100-118; Der
Reiz des Zwanges: Zu den Arbeiten des Architekten Oskar Riedel Wien. In: Innendekoration, roč.
53, 1942, s. 124-131 ad. Za pomoc
při vyhledávání informací děkuji
Renatě Tvrdcové z Městského úřadu Rýmařov, Jiřímu Karlovi,
Martinu Samsonovi z Městského
muzea Rýmařov, Evě B. Ottillinger z Möbel Museum Wien
a Monice Platzer z Architektur
Zentrum Wien.)

Dálkový výslech

Marcela Staňková
Věk: 48
Povolání: ředitelka Diakonie
ČCE - střediska v Rýmařově

Záliby: vaření, běh, plavání, vážná hudba
V čem jste nejsilnější?
Ve vaření. Miluji gastronomii, ráda vařím i ochutnávám.
Kdy jste netrpělivá?
Netrpělivá jsem na autobusových
a vlakových zastávkách.
Charakterizujte se pěti přívlastky.
Veselá, cílevědomá, pracovitá,
malá a kulaťoučká.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Na slunečném pobřeží Středozemního moře.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené
místo?

Ano, mé oblíbené místo v Rýmařově je okolí edrovického
rybníka a park janovického zámku.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Když někdo očividně lže.
Co obdivujete na ženách/na mužích?
Moudrost, pokoru, skromnost
a věcnost.
Na co se vás nikdy nikdo nezeptal?
Jestli spím.
Ve kterém literárním díle byste
chtěla chvíli žít?
Chtěla bych být na chvíli květinářkou Lízou Doolittleovou v My

fair lady.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?
V oddělení „Reklamace“.
Od koho byste přijala pozvání na
večeři?
Od pana ministra financí, abych
měla možnost vysvětlit mu, proč
jsou sociální služby nedostatečně
financované.
Které jídlo byste nikdy nepozřela?
Hustou krupicovou kaši „a la
tmel na okna“.
Můžete se vždycky upřímně podívat do očí svému psovi?
Ano, a nejen jemu.

Hasiči radí občanům

Nebezpečné chemické látky v našem okolí
Jen těžko si můžeme představit moderní společnost, která by nevyužívala nebezpečné chemické látky a směsi. Staly se nedílnou součástí našeho života. Nakládání s nimi však s sebou
nese riziko vzniku havárie, při které může dojít k ohrožení lidských životů a zdraví, životního prostředí nebo majetku.
Nebezpečnost látek je dána jejich vlastnostmi.
Mezi nebezpečné vlastnosti látek patří výbušnost, hořlavost, toxicita (jedovatost), zdravotní
škodlivost (žíravost, dráždivost, rakovinotvornost, působení poruch myšlení, genetických
poruch, poruch vývoje plodu u těhotných žen)
a nebezpečnost pro životní prostředí.
Nejužívanějšími nebezpečnými látkami v Moravskoslezském kraji jsou amoniak, chlor, oxid
siřičitý, hutní plyny, LPG, benzín a nafta.
Amoniak, chlor a oxid siřičitý se v průmyslu
vyskytují jako zkapalněné toxické plyny.
Působí dráždivě na dýchací cesty, dlouhodobé
vdechování vyšších koncentrací může vést
k otoku plic až smrti. Plyny dráždí oči, při sty-

ku s kůží způsobují poleptání či omrzliny.
Chlor se používá především k úpravě pitné vody a k výrobě dezinfekčních prostředků.
Amoniak je chladícím médiem na zimních stadionech a v potravinářském průmyslu, slouží
k výrobě kyseliny dusičné a dusíkatých hnojiv.
Oxid siřičitý se používá pro výrobu kyseliny
sírové, k bělení a dezinfekci.
V našem kraji je rovněž hojně zastoupena hutní výroba, při které vznikají tzv. hutní plyny.
Pro své okolí jsou nebezpečné jak svými toxickými účinky, tak možností vzniku požáru či
výbuchu. Jedná se o koksárenský, vysokopecní, konvertorový a směsný plyn. Hutní plyny
jsou směsí toxického oxidu uhelnatého, hořlavého vodíku či metanu.
Na čerpacích stanicích jsou uloženy benzín,
nafta a propan butan neboli LPG. LPG je vysoce hořlavý, tlakem zkapalněný plyn. Nafta
a benzín jsou nebezpečné svou hořlavostí.
Nafta je obecně méně nebezpečná než benzín.
Pro své okolí jsou tyto látky nebezpečné též ri-

zikem výbuchu doprovázeného tlakovou vlnou, případně letícími úlomky.
Nebezpečné látky v našem okolí jsou reálnou
hrozbou. Pro zajištění sebezáchrany je nezbytné znát zásady žádoucího chování pro případ
jejich úniku. Obecně platí zásada nepřibližovat
se k místu úniku a co nejrychleji se ukrýt ve
vyšších patrech budovy, nejlépe v místnosti na
odvrácené straně od místa úniku. Páry zkapalněných plynů jsou těžší než vzduch a šíří
se při zemi, proto je nutné neukrývat se ve
sklepních prostorech, ale naopak ve vyšších
patrech budov. K ochraně dýchacích cest lze
použít navlhčenou roušku (plenu či kapesník).
Další informace o nebezpečných látkách
v Moravskoslezském kraji a žádoucím chování občanů v případě havárií najdete na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru, v sekci „ochrana obyvatelstva“
(www.msk.hzscr.cz).
por. Ing. Václav Komárek, koordinátor
preventivně-výchovné činnosti HZS MSK
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Při ujíždění z místa činu
naboural
Rychlé nahlášení krádeže nafty
z pracovního stroje na Policii
České republiky a následná okamžitá operativní činnost bruntálských pořádkových policistů ve
spolupráci s kriminalisty dovedla vyšetřovatele k podezřelému
57letému muži.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Ke krádeži motorové nafty došlo
v sobotu 15. června okolo jedné
hodiny ranní v Karlově. Podezřelý měl urazit visací zámek
u nádrže pracovního stroje a poté odčerpat do plastových kanystrů okolo 100 litrů nafty.
Způsobil tak firmě škodu za cca
3 tisíce korun.
Zloděj měl ale smůlu. Když od-

Rýmařovské kuriozity ve fotografii
Od II. pololetí loňského roku otevřela redakce Rýmařovského horizontu novou nepravidelnou rubriku pod názvem Rýmařovské
kuriozity ve fotografii. Chceme i letos touto rubrikou dát prostor
těm, kdo jsou vnímaví ke svému okolí a rádi fotografují. Rubrika,
do které svými vtipnými i kritickými fotografiemi mohou přispívat sami čtenáři, by měla s nadsázkou zrcadlit místo, ve kterém žijeme. Fotografie mohou zachytit skrytá zákoutí, pozoruhodnosti,
absurdní předměty nainstalované ve městě nebo absurdní či komickou činnost. Podmínkou je uvedení fotografované lokality.
Autor může zůstat pro čtenáře anonymní, pro potřeby redakce
však musí být znám. Přejeme hodně štěstí při pořizování vtipných
snímků.
Vaše redakce

jížděl z místa činu, srazil se na
mostku s přijíždějícím vozidlem
Hyundai. Účastníci nehody se o viníkovi dohodli na místě a přitom
vyplnili formuláře pro pojišťovnu.
V pondělí 17. června řidič vozidla
Hyundai nehodu dodatečně oznámil. Věc nyní prověřuje dopravní
inspektorát v Bruntále. Předběžná
celková škoda při nehodě byla vyčíslena na 100 tisíc korun.

Chtěl prodat kradený
hliník, byl přistižen
Ve středu 12. června sdělili rýmařovští policisté 24letému muži podezření z přečinů krádeže
a porušovaní domovní svobody.
Trestného jednání se nedopustil
poprvé.
Mladík měl v noci ze 14. na
15. května vniknout na oplocenou zahradu u domu na třídě
Hrdinů v Rýmařově a odcizit
uložené použité plechy a hliníkové závětrné lišty. Plechy měl
nejprve pomačkat a následně se
je pokusil prodat ve sběrně druhotných surovin v Rýmařově.
Prodej se mu již nepodařilo
uskutečnit, byl při něm přistižen
samotným majitelem odcizeného materiálu. Nyní mu hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí
od 6 měsíců do 3 let.
vrchní asistent
pprap. Pavla Welnová

Chlapec vjel na kole
přímo před dodávku
Začátek prázdnin nezačal nejlíp
pro sedmiletého chlapce z Rýmařova, který se odpoledne projížděl na kole po Mlýnské ulici.
Když vyjížděl ze dvora rodinného domu, nedal přednost zleva
přijíždějící dodávce. Došlo ke
srážce, po které chlapec upadl na
vozovku. Utrpěl pouze odřeniny,
přesto byl převezen záchranou
službou k lékařskému ošetření
do nemocnice v Krnově. Při nehodě nedošlo k žádným velkým
škodám, zničena byla pouze
chlapcova cyklistická helma,
která zřejmě zabránila vážnějšímu zranění malého cyklisty.

Torzo dopravní značky Parkoviště, nyní velmi vhodně umístěná
nástraha pro chodce. Sídliště Příkopy
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Požár lesního remízku
v Břidličné
V pozdních hodinách pondělí
1. července vzplálo nedaleko

areálu sportovní střelnice nad
Nerudovou ulicí v Břidličné spadané jehličí na okraji lesního remízku o ploše přibližně 3 m2.
Kouř zaregistroval kolemjdoucí
muž, který ihned telefonicky přivolal jednotku hasičů HZS
Rýmařov. Při požáru nebyl nikdo zraněn, jeho příčina se prověřuje.

Z pracovních strojů
zmizela nafta
Během noci z 24. na 25. června
odcizil neznámý pachatel na polní cestě v katastru Dětřichova
nad Bystřicí z nádrže odstaveného bagru, nakládacího traktoru
a dalších pracovních strojů celkem 369 litrů motorové nafty.
Firmě z Bruntálu tak vznikla
škoda za téměř 13 tisíc Kč.
Případ řeší rýmařovské oddělení
policie.

Vzal rezervní
pneumatiku z náklaďáku
Rýmařovší policisté prošetřují krádež rezervní pneumatiky,
která zmizela někdy mezi
26. a 27. červnem z nákladního
vozidla Scania odstaveného na
silnici mezi Bruntálem a Břidličnou. Majiteli vznikla škoda za
20 tisíc Kč.

Vloupání do garáží
na Okružní ulici
Do řadových garáží na Okružní
ulici v Rýmařově se mezi
19. a 28. červnem vloupal zloděj. Vypáčil vrata dvou garáží
a z jedné si odnesl autorádio
značky JVC v hodnotě 500 Kč.
Větší škodu způsobil poškozením obou garáží, celkově byla
vyčíslena na 1500 Kč.

Do pohřební služby
se vloupal zloděj
V noci z 28. na 29. června vypáčil neznámý pachatel zámek
mříží objektu pohřební služby na
náměstí Míru v Rýmařově, vnikl
dovnitř a odnesl si odtud pokladnu. V té byla uložena hotovost
1000 Kč, mnohem větší hodnotu
ale měla pokladna sama. Celková škoda včetně poškozených
mříží byla vyčíslena na cca 11 tisíc Kč.
René Černohorský,
tiskový mluvčí ÚO PČR Opava
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Jazzclub

Prestigefest rozjel sezónu letních festivalů
Poslední ãervnov˘ víkend patﬁil uÏ
poosmé oblíbené pﬁehlídce domácí
hudební tvoﬁivosti s názvem Prestigefest - Majáles v ãervnu. Vloni se
pÛvodnû klubov˘ veãírek rozrostl na
dvoudenní open air akci a i tentokrát
odstartoval sobotní maraton uÏ
v pátek krátk˘m prologem.
Stejně jako loni měl playlist festivalu dvacet položek a o tom,
jak bohatá a různorodá je hudební scéna malého Rýmařova,
svědčí fakt, že jen čtyři kapely
byly hosty. První trojice si svou
půlhodinku slávy na pódiu odbyla už v pátek večer, zbývající se
před publikum postavily v sobo-

tu v pořadí, které jim určil páteční los.
Prestigefest je přehlídka průřezová, nabízí tudíž ochutnávku
nejrůznějších hudebních žánrů
a současně přehled o tom, jak se
zdejší kapely průběžně proměňují a vyvíjejí, které vnikly nově,
které nepřežily první rok existence a které patří mezi stálice.
Na pódiu v zahradě rýmařovského kina tak zněly střídavě rock,
blues, ska, reggae, hip hop, hard
i grind core, alternativa nebo
žánr lokálně specifický - sudetský punkfolk v podání Ladibora
Dandy.

K domácím matadorům The
Hero, Moskvič, Mirnix Týrnix
nebo Omega styl, k omladině
Esshole a Djembegang a ke kapelám takříkajíc na půli cesty
mezi nováčky a ostřílenci Key
Features, Mrtvý holub nebo
Personality Lapse se připojili
dva hosté ze severní Moravy
a dva z polského Opole. Svatý
Jidáš, lokalizovatelný někam
mezi
Bratrušov,
Šumperk
a Horní Město, vystoupil už
v pátečním prologu. Jeseničtí
Lights off dostali v sobotu odpolední čas a obě polské formace

se předvedly během sobotního
večera. Hiphopoví Error Brygada si na pódium pozvali i domácího kolegu Redyho z Omega
stylu a hlavní čas vyplnil metalový nářez v podání Sekatoru.
Letošní Prestigefest měl svižné
tempo a přes komplikace, které
některým kapelám přineslo nemilosrdné osudí při losování sobotních časů, probíhal bez zádrhelů. Pořadatelé si nemohli stěžovat ani na nezájem posluchačů, na malou zahradu kina se
jich tradičně vměstnalo několik
stovek.
ZN
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Orientální tanečnice přivezly medaile
z mistrovství republiky
Leto‰ní soutûÏní sezóna byla velmi
úspû‰ná také pro orientální taneãnice ze skupiny Neila Stﬁediska volného ãasu R˘maﬁov. Absolvovaly celou
ﬁadu soutûÏí vãetnû republikového
mistrovství a ani jednou neodjíÏdûly
s prázdnou.
Pro orientální tanečnice v dětské
a juniorské kategorii byly letos
nejpodstatnější dvě velké postupové soutěže, jimiž prošly až do
finále. V krajském kole soutěže
Světlo Orientu, které proběhlo
28. března v Kopřivnici, zabodovaly tři choreografie - juniorky
ve skladbě Andrey Černé Oriental stars získaly bronz, děti
pod vedením Dagmar Gajdošové
ve skladbě V zahradách Semiramidiných stříbro a juniorky
s choreografií Lucie Laštůvkové
Dancing princesses dokonce
zlato. V národním kole Světla
Orientu 1. června v Uherském
Ostrohu se „tančící princezny“
probojovaly na stříbrnou pozici.
Czech Dance Organization pořádá velkou postupovou soutěž ve
všech tanečních stylech včetně
belly dance, neboli orientálního
tance. Letošní ročník nesl název
B2Balance tour 2013 a probíhal
v krajských, zemských a republikových kolech. Děti i juniorky
jimi prošly bez zaváhání až do
republikového mistrovství, které
vyvrcholilo 15. června v Táboře.
V disciplíně classical belly dance si při finálním vyhlašování

výsledků pro medaile přišla dvě
dua - juniorská dvojice Monika
Drápalová a Tereza Jandelová ve
skladbě Květy pouště získala
stříbro, dětské duo Simona Drápalová a Tereza Koryťáková
v choreografii Roses dokonce
zlato.
A bez medailí z Tábora neodjely
ani formace v dětské a juniorské
kategorii mistrovské extraligy.
Skladba Dagmar Gajdošové inspirovaná legendou o visutých
zahradách královny Semiramis
vystoupala i v republikovém kole na zlatou příčku, juniorky pod
vedením Lucie Laštůvkové si do
Tábora přijely pro stříbro
a Oriental stars Andrey Černé
pro bronz. Zlatem porota odměnila také velkou produkci taneční skupiny Neila s choreografií
Lucie Laštůvkové Journey to
Egypt.
Velký úspěch rýmařovských orientální tanečnic se rozhodlo ocenit i vedení města. Starosta Petr
Klouda všem tanečnicím a choreografkám osobně pogratuloval
a zhlédl také dvě soutěžní skladby dětské a juniorské skupiny.
„Ráda bych poděkovala především vedoucím orientálních tanečnic za přípravu na soutěže
a za všechen čas, který dívkám
věnovaly,“ připojila se ke starostovi při slavnostním setkání ředitelka SVČ Rýmařov Marcela
Pavlová.
ZN

Společenská kronika
Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jiřina Mišáková - Rýmařov ................................................ 80 let
Helena Dokoupilová - Rýmařov ......................................... 81 let
Josef Echinger - Janovice ................................................... 81 let
Anna Bartesová - Rýmařov ................................................. 82 let
Antonín Zavadil - Rýmařov ................................................ 82 let
Božena Sekáčová - Rýmařov .............................................. 83 let
Eva Muráriková - Rýmařov ................................................. 83 let
Ludmila Zahradníková - Rýmařov ...................................... 84 let
Ladislav Šín - Rýmařov ...................................................... 84 let
Vlasta Prouzová - Rýmařov ................................................ 84 let
Zdeňka Ondrašíková - Rýmařov ......................................... 85 let
František Šoman - Rýmařov ................................................ 85 let
Anna Janeková - Rýmařov .................................................. 85 let
Libuše Kozlová - Rýmařov ................................................. 86 let
Anežka Štanglicová - Janovice ........................................... 89 let
Ludmila Orságová - Rýmařov ............................................. 89 let
Růžena Furiková - Janovice ................................................ 91 let
Anna Mojáková - Rýmařov ................................................. 92 let

Rozloučili jsme se
Jaroslava Konštacká - Rýmařov ......................................... 1934
Blanka Matějová - Rýmařov .............................................. 1925
Jaroslav Vagner - Rýmařov ................................................ 1949
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Nic víc ti nemůžeme, Liduško, dát,
jen kytičku na hrob a tiše vzpomínat.
Odešla jsi, ale zůstala jsi v srdcích těch,
kteří tě měli rádi.
Dne 22. července 2013 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná dcera, manželka,
maminka, babička, paní

Ludmila Macková z Valšova.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Miroslav, maminka Alžběta, dcera Alena,
syn Miroslav s manželkou, vnoučata, ostatní příbuzní a přátelé

Vážení příznivci „Petrova cechu“,
dovolte, abychom si připomenuli, že
dne 2. července 2013 by se dožil
100 let nestor rýmařovského rybaření,
sportovec, ale především vášnivý rybář,

pan Oldřich Prášil.
Ti, kdo jste ho znali, věnujte mu někde
u vody společně s námi alespoň
malou vzpomínku.
MO ČRS Rýmařov

Městská knihovna

Otevírací doba o prázdninách

Vítězky dětské kategorie belly dance
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Foto: L. Pavla

Pondělí 9:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00
Úterý
9:00 - 16:00
Pátek
9:00 - 16:00
Středa zavřeno
Sobota zavřeno
Od 1. do 21. července bude knihovna
z důvodu revize knihovního fondu zavřená!
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

Čekání je vlastně požár času života.

Miroslav Holub

Známá i neznámá výročí
8. 7. 1958
10. 7. 1913
10. 7. 1888
11. 7.

14. 7. 1918
14. 7. 1998
16. 7. 1773
16. 7. 1923
19. 7. 1893
19. 7. 1963
22. 7. 1843
23. 7. 1988
24. 7. 1973
26. 7. 1903
26. 7. 1928
27. 7. 1833
29. 7. 1793

30. 7. 1818
31. 7. 1853
31. 7. 1873
1. 8. 1978

zemř. Pavel Eisner, překladatel, básník a esejista (nar.
16. 1. 1889) - 55. výročí úmrtí
zemř. Mikoláš Aleš, malíř, grafik a ilustrátor (nar.
18. 11. 1852) - 100. výročí úmrtí
nar. Giorgio de Chirico, italský malíř (zemř. 19. 11. 1978)
- 125. výročí narození
Světový den populace - vyhlášen OSN v roce 1989,
v tento den podle odhadu dosáhl počet obyvatel
Země 5 miliard
nar. Ingmar Bergman, švédský režisér, scenárista
a prozaik (zemř. 30. 7. 2007) - 95. výročí narození
zemř. Miroslav Holub, spisovatel a překladatel (nar.
13. 9. 1923) - 15. výročí úmrtí
nar. Josef Jungmann, literární vědec, překladatel, jazykovědec a publicista (zemř. 14. 11. 1847) - 240. výr. nar.
zemř. Karel Klostermann, prozaik (nar. 15. 2. 1848)
- 90. výročí úmrtí
nar. Vladimir Majakovskij, ruský spisovatel, filmový
scenárista a herec (zemř. 14. 4. 1930) - 120. výr. nar.
zemř. Jan Hanč, spisovatel, překladatel (nar. 30. 5. 1916)
- 50. výročí úmrtí
nar. Antal Stašek, prozaik (zemř. 9. 10. 1931) - 170. výročí narození
zemř. Vladimír Vokolek, spisovatel a kritik (nar. 1. 1. 1913)
- 25. výročí úmrtí
zemř. Adolf Hoffmeister, malíř, ilustrátor, grafik, spisovatel (nar. 15. 8. 1902) - 40. výročí úmrtí
nar. František Křelina, spisovatel (zemř. 25. 10. 1976)
- 110. výročí narození
nar. Stanley Kubrick, americký filmový režisér, producent a scenárista (zemř. 7. 3. 1999) - 85. výročí narození
nar. Gustav Pfleger-Moravský, spisovatel a překladatel (zemř. 20. 9. 1875) - 180. výročí narození
nar. Ján Kollár, slovenský básník, sběratel lidové slovesnosti, estetik a jazykovědec (zemř. 24. 1. 1852)
- 220. výročí narození
nar. Emily Bronteová, anglická spisovatelka (zemř.
19. 12. 1848) - 195. výročí narození
nar. Teréza Nováková, prozaička (zemř. 13. 11. 1912)
- 160. výročí narození
nar. Vojtěch Preissig, malíř, grafik, ilustrátor (zemř.
11. 6. 1944) - 140. výročí narození
zemř. Vlasta Javořická, prozaička (nar. 25. 3. 1890)
- 35. výročí úmrtí
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Ve velkém sále SVČ
se předvedli mladí Kličkové
V sobotu 15. června se ve Středisku volného času Rýmařov
uskutečnil první exhibiční turnaj v boxu s ukázkou sebeobrany a bojových umění. Diváci viděli velmi profesionální výkony ve všech věkových kategoriích.
V boxerských zápasech se představilo sedm párů. Už
u nejmladších, kteří měli teprve 8 let, což ale rozhodně neubralo na jejich profesionálním výkonu, se mnohým přihlížejícím často tajil dech. Nejmladší boxeři bojovali dvě
kola po dvou minutách. U starších kategorií byly zápasy
po třech kolech, taktéž ve dvouminutových intervalech.
Jednotlivé zápasy byly prokládány ukázkou bojových
umění kroužků SVČ Rýmařov a Budo školy Krnov, které
rozhodně nebyly pro diváky méně aktraktivní.
Letošní rok byl určen pouze pro menší publikum. Pokud
bude kroužek i příští rok navštěvován v takovém počtu
a Jordi Apparaci Imbernon jej bude i nadále vést na takovéto vysoké úrovni, můžeme se příští rok těšit na další večer, který bude pojat ještě profesionálněji. Celý večer se
obešel bez vážnějšího zranění, přestože nejstarší z boxerů
boxovali na vlastní žádost bez ochranných helem.
Děkujeme všem divákům, že boxerům připravili skvělou
atmosféru, boxerskému kroužku, kroužku sebeobrany
SVČ a vystupujícím z krnovské školy Budo.
Boxeři: František Habrman, Daniel Merva, Martin
Tomešek, Martin Konečný, Jan Hrdlička, Tomáš Dudek,
Mirek Král, Dominik Volek, Lukáš Obšívač, David Černý,
Mirek Šnobl, Tomáš Janík, Milan Křepelka, Petr Pátík.
Foto a text: Jakub Vala
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov

Aquacentrum Rýmařov

Otevírací doba:
Pondělí - pátek:
Sobota:
Neděle:

9.00-12.00; 13.00-17.00
9.00-12.00; 13.00-16.00
13.00-16.00

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

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v červenci
Pondělí
Středa
Pátek

14.00 - 20.00
Úterý
14.00 - 18.00
14.00 - 20.00
Čtvrtek
14.00 - 19.00
14.00 - 18.00
Sobota
13.00 - 20.00
Neděle 13.00 - 20.00
Aerobik od 18.45.
Krytý bazén bude od 5. 8. do 1. 9. 2013 uzavřen.

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. 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 ve 2. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO

3
14/201

HORIZONTU bude v prodeji od 2. 8. 2018

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 25. 7. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky!

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013
hodnost či detail nachází. Čtenáři, kteří určí správně nejvíce pozoruhodností, budou zařazeni do
slosování o hodnotné ceny.
Okopírované nebo vystřižené
soutěžní kupóny zašlete na adresu redakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01

Rýmařov nebo je můžete vhodit
do redakční schránky.
Poslední soutěžní kupon č. 15
s fotografií vyjde v RH
č. 22/2013 v pátek 6. prosince.
Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do
uzávěrky 12. prosince. Jména

výherců budou uveřejněna v posledním řádném vydání Rýmařovského horizontu (24/2013),
které vyjde 20. prosince 2013.
Hodně štěstí v soutěži přeje redakce RH!
Soutěž připravili JiKo
a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 6
Jméno a příjmení

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

Adresa .......................................................................................
Tel. kontakt

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃

V každém z následujících patnácti vydání Rýmařovského horizontu (8-22/2013) uveřejníme fotografii pozoruhodnosti nebo jejího
detailu spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je určit
místo, objekt, ulici apod., na
nichž se fotografovaná pozoru-

17

-13-2013

3.7.2013 17:08

Stránka 18

13/2013

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Městské muzeum a Galerie Octopus

Francie v akvarelech Štefana Škapíka
V ãervenci vystavuje v Galerii
Octopus libereck˘ v˘tvarník a dekoratér ·tefan ·kapík. Pﬁed nûkolika
lety se pﬁedstavil v galerii r˘maﬁovské knihovny grafikami, tentokrát
prezentuje soubor sv˘ch akvarelÛ
inspirovan˘ch Francií.
Štefan Škapík tíhl k výtvarnictví
už od dětství. Absolvoval výtvarný obor na Lidové škole
umění, polygrafické učiliště
a nakonec Střední odbornou školu výtvarnou v Praze. Praktickým povoláním litograf, rámař
a dekoratér, člen Sdružení výtvarníků ČR, se ve volné tvorbě
věnuje především malbě a grafice. V Rýmařově představuje své
akvarely, které vznikly během
posledních let při cestách po
Francii.
„Akvarel je při cestování velmi

výhodný. Rychle schne a dá se
pak snadno uložit do desek,“ vysvětluje autor volbu výtvarné
techniky. Na cestách po Provence, Bretani, Azurovém pobřeží
a dalších malebných krajinách
Francie, které podniká pravidelně se skupinou kolegů-výtvarníků, namaloval Štefan Škapík
akvarelů celou řadu.
V Galerii Octopus vystavil kolekci vybraných děl vytvořených
od roku 2007 včetně nejčerstvějších přírůstků z letošní výpravy.
Zachycují různorodou a typickou
krajinu Francie jako stránky ilustrovaného průvodce - její mořské
pobřeží, levandulová pole, vinice, starobylé stavby na zelených
pahorcích i malebná městečka,
v nichž se zastavil čas. Z akvarelů vyzařuje optimistická atmo-

sféra a poklid, který nenarušuje
žádný dynamický prvek. Lidé jako by krajinu právě opustili anebo jen na moment ustoupili z malířova zorného pole, aby netříštili její dokonalou kompozici.
Od roku 2002 se Štefan Škapík

věnuje také práci se sklem.
Výstavu akvarelů doplňuje malá
ukázka této tvorby, několik mís,
váz a objektů, které přinejmenším
barevností, ale i námětem (plachetnice) taktéž odrážejí autorovy
„francouzské inspirace“.
ZN

Jaroslav Hutka maluje v písních obrazy
Prvním samostatn˘m poﬁadem leto‰ní
zámecké sezóny v Janovicích po zahajovacích slavnostech byl recitál
Jaroslava Hutky. R˘maﬁovské muzeum pozvalo známého písniãkáﬁe ve
ãtvrtek 20. ãervna do b˘valé zámecké
knihovny.
Tvář Jaroslava Hutky je neodmyslitelně spojená s převratem v listo-
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padu 1989. Patřil k českým emigrantům, kteří zareagovali okamžitě a vrátili se do vlasti, aby vývoj událostí podpořili. Hutkova píseň Náměšť, známá také jako
Krásný je vzduch, se stala jednou
z hymen převratu. Pro mnohé je
dodnes jedním ze symbolů sametové revoluce.

Jaký je ale Jaroslav Hutka dnes?
Žije a tyje stále ze své aureoly muzikanta šikanovaného Státní bezpečností, nebo se poté, co popřevratová euforie vyprchala, zaměřil
na docela novou tvorbu? A co
vlastně prožíval během jedenácti
let emigrace v Nizozemí? Leccos
napověděl během svého koncertu
na zámku v Janovicích.
V prvé řadě se představil jako pamětník jedné éry, který se na své
vlastní zkušenosti dokáže dívat
s odstupem a nadhledem, ba s humorem. S podobnou nadsázkou
pohlíží i na svou emigraci, v níž se
naučil mluvit i zpívat holandsky
(jak znějí Hutkovy písně v holandštině, si posluchači mohli taky vyslechnout). Za druhé je autorem,
který si je stále vědom úlohy společenského kritika a živého svědomí. Při koncertě zahrál několik angažovaných písní, včetně hitovek

Havlíčku, Havle a Krásný je
vzduch (Udavače z Těšína naštěstí
vynechal). Nicméně je také „krajinářem“, který si písňovou tvorbu
zvolil mimo jiné pro zachycování
vizuálních představ a nezapomenutelných koutů světa, které navštívil. Chtěl se stát malířem, ale
nakonec maluje obrazy v písních.
Možná že právě v roli muzikantakrajináře překonává Hutka svůj
vlastní stín. Byť je jeho poetika
pramálo vycizelovaná, písně hudebně jednoduché a texty nepříliš
básnicky dokonalé, nesou jeho
skladby punc přirozeného a nevypočítaného písničkářství. V době,
kdy je muzika obrovský kšeft,
Hutka vyrábí alba na koleně v edici Samopal, vytváří k nim originální obaly a rozprodává je za lidové ceny při koncertech.
Navzdory hudebnímu průmyslu
zůstává svůj.
ZN
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Z historie okolních obcí

Rýmařovsko drsné - šok hasiče z Ryžoviště
Radnímu Pudelovi se stalo to, co
se čas od času přihodí i v lepších
rodinách. Ráno ne a ne otevřít oči.
Včerejší jednání vedení obce bylo
náročné a byla na něm přítomná
i delegace městečka Ryžoviště.
Šlo při něm o „naučení, kterak
v obci hasičský sbor dobrovolný
zavésti“. Psal se rok 1890 a v Ryžovišti existoval již od jara 1871.
Jednání bylo vhodně doplněno
soudkem piva z městského pivovaru v Ryžovišti, a tak nebyl
Pudel se svým kalným ránem
v obci osamocen...
„Vodu, doneste mi vody, ale
z Heisslerovy studny, ta je léčivá!“ No, léčivá ta studna u „numera 4“ nebyla, ale vodu měla od
určité doby výbornou, na rozdíl
od ostatních na horním konci
Lomnice. Prý chytla nový a chutný pramen. Radní hasil ukrutnou
žízeň a naslouchal brebentění
manželky o tom, že by obec měla
nechat tolik oblíbenou studnu vyčistit, zarůstá do ní totiž kořání
vedle stojícího javoru a voda se
špatně nabírá.
„To je ono,“ blesklo radnímu hlavou, „necháme studničku upravit
tak nějak na zkoušku nově zřízenými hasiči.“
Následující den byl zavolán nově
ustavený „fajérkomandant“ Tost
a seznámen s prvním obecním
úkolem. Tost sice souhlasil s nutností práce ve studni, ale zároveň
vyslovil pochybnost „nikdo mi
tam nepoleze a já jsem už starý“
a také se opatrně zmínil o špatné
pověsti studny. Prý u ní některé
dny straší a lidi, kteří chodí do
úřadovny Römerstadter Sparkasse
v domě č. 4 mají „divné pocity“.
Radní se málem rozčílil: To prosím říká cuksfíra z války 1866,
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vyznamenaný „malou stříbrnou“!
Babské povídačky!
Aby ukázal ještě neopeřeným
lomnickým hasičům kladný vzor
statečnosti, dohodl se lomnický
starosta se zasloužilým hasičským
lezcem (to je funkce!) a bratrem
ryžovišťského starosty Langrem,
že příští neděli bude provedeno
přímo ukázkové vyčištění a zabezpečení oblíbeného vodního
zdroje u č. 4.
Po hrubé mši byla u studny málem půlka Lomnice plus družstvo
hasičů z Ryžoviště ve svátečních
úborech. Skoro obřadně byl donesen nejdelší žebř v obci, strčen do
studny a požehnavší se hasičkomandant z Ryžoviště pomalu sestupuje do studny, svítě si silnou
lucernou. Ještě tak dva tři šprušlíky, když... se to stane: „Proboha,
pane Bože!“ Následuje zakvílení
a tlumený křik z hlubin.
„Soudruzi hasičští ruče vytahují
svého komandanta,“ píše se v protokolu. Vidí jeho děsem zsinalý
obličej a oči obrácené v sloup. „Je
tam strašná mrtvola a dívala se na
mne,“ zašeptá po silném doušku
kořalky, nezbytné to součásti
brašny zdravotně-samaritánské.
Najednou je to tam veškeré odhodlání, starosta Schmidt nařizuje
písaři obce ihned poslat koresponďák na četnickou stanici v Rýmařově „stran této události“ a pro jistotu ještě jako pěšího posla vyšle
obecního sluhu. Nikdo se nemá
k tomu, aby vytáhl žebřík ze studny, lidé ustupují na mnoho kroků
od travou zarůstajícího otvoru do
země: je tam přece mrtvola!
Pomalu se zotavující hasičský lezec Langer líčí, jak mezi hustými
kořeny pronikajícími do studny
vystavěné z kamene pojednou jen

pár pídí od svého obličeje uviděl
vypouklé bílé oči mrtvoly s hustými černými vlasy a otevřenými
ústy. Pak už jen vykřikl a omdlel.
Jindy v tuto dobu před nedělním
obědem bývalo okolo studny plno
lidí s nádobami, dnes nikdo a ve
vzdálenosti od studny jen pár zvědavců čeká, co se bude dál dít.
Navečer přijeli vlakem četníci,
starosta sehnal nádeníky, aby rozebrali kamenné zdi studny a vysekali kořeny. Již za soumraku
mohla být utonulá žena vytažena
a na starostově voze odvezena do
Rýmařova k další prohlídce.
Vlastně to nebylo ani nutné, bylo
zřejmé, že ve vodě ležela několik
měsíců, o utopení nebylo pochyb
a totožnost poznali také asi všichni. Šlo o téměř třicetiletou příležitostnou nádenici, svobodnou, katoličku dobré pověsti. Zmizela
znenadání před půl rokem bez jakékoliv podané zprávy, a tak se
jen spekulovalo.
Prý odejela do Vídně, prý utekla
s nějakým vojákem pluku č. 4,
který tu měl v okolí cvičení, prý...
Jiné dohady se zdály tak fantastické, že je vlastně nikdo nebral vážně. V Lomnici se našla osoba
jménem J. S., povoláním nádenice, jinak ovšem výkonná porodní
bába, která tvrdila, že utonulá měla potíže v hlavě, že byla pronásledována děsivými sny, což řešila občas a skrytě požíváním kořalky. Pak se příznaky uklidnily a jako v lehounkém snu se jí zdálo, že
je utopená a je jí tak dobře....
(Pak se ale znenadání stalo, že porodní bába byla nalezena oběšená,
a to takovým způsobem, že s velkou pravděpodobností „nebylo
lze vyloučit cizí zavinění“, jak se
dnes říká. Okolnosti této události
jsou velmi spletité, došlo nakonec
k exhumaci se shluknutím bigotních věřících a rázným zásahem
četníků a výstražnou střelbou. Ale
o tom třeba jindy.)
Zkrátka, bába J. S. nechala zmizelou dívku hledat ve všech třech
místních nádržích. Říkalo se jim
„Teichy“, tedy rybníčky se zadržovanou vodou na mlýnský a pilový náhon. Hledalo se způsobem, že se na vodní hladinu položily vysazené dveře od domu zmizelé, na ně se položil bochník
chleba a na něj zapálená svíčka.
Takový „pátrací vor“ se měl zastavit nad místem, kde se údajně
nacházel utonulý.

(Kroutíte nad tím hlavou? Přesto
to má reálné jádro. To tvrdím
z pozice člověka, který měl v letech 1962-1976 co dočinění s hledáním utonulých. Pravda, jednou
se vrata zastavila sama na místě
u Chlumce nad Cidlinou, ale
v rybníku utonulý nebyl, přes
všechno hledání. Oběsil se ve stodole.)
Ale zpět do Lomnice konce
19. století. Utonulá byla nakonec
pohřbena na hřbitově, přes odpor
některých konzervativců, že hrob
má být až za zdí, „jak od věků
dbáno u sebevrahů jest“. Četničtí
vyšetřovatelé šli i po verzi, že
mohlo jít o násilný trestný čin, ale
pak bylo vše odloženo ad akta.
Co bylo se studnou? jako bych
slyšel otázku, a tak odpovídám, že
studnu lze na svém místě dodnes
nalézt, ovšem opatřenou betonovými skružemi a tabulkou, že voda se nedoporučuje k pití. Dům
s nápisem Rýmařovská spořitelna
dávno nestojí. Za české éry se mu
říkalo Hanákův a jako poslední
v něm bydleli manželé Budinovi.
Z německého ústního podání se
lze domnívat, že před těmi cca
125 lety byla původní z kamene
vystavěná studna zdemolována,
ale přibližně na stejném místě
o něco později zřízena už studna
betonová a do ní byly dokonce zapojeny domácí vodárničky. Noví
obyvatelé po roce 1945 tajemnou
minulost studny nejspíš neznali.
Ještě jedna myšlenka se nabízí zda mnohaměsíční pití vody s naloženou mrtvolou nemělo nějaký
vliv na zdravotní stav požívajících. Nepodařilo se o tom najít
žádnou informaci, ani hledání
v matrice zemřelých, kde se uvádí
příčina úmrtí, neodhalilo nějaké
navýšení počtu zemřelých na tyfus či podobné onemocnění.
Zajímavé je také tvrzení, že voda
lidem velmi chutnala, ale i to se
dá zdůvodnit. V Lomnici na „horním konci“, tj. ve směru na
Dětřichov, je v mělkých studnách
chuť vody prý ovlivněna jílem.
Přidáním organické hmoty, byť takového rázu, o kterém byla řeč,
mohlo dojít k určitému posunu
chuti.
Pro zajímavost dodávám, že popisované místo se odjakživa vyznačovalo záhadnými, řekněme paranormálními jevy, zkrátka tam
strašilo. Prý dodnes...
Jaroslav Chytil
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Připomínáme si

Trať Valšov - Rýmařov (1878-2013)
Již před rokem 1866 se zabýval Moravský
i Slezský zemský sněm otázkou, jak zdolat
překážku, kterou dopravě kladly Jeseníky
a Oderské vrchy. Po prohrané rakousko-pruské válce slibovala vídeňská vláda vše, co by
zmírnilo nouzi vyvolanou válečným střetem.
Trať Moravskoslezské severní dráhy z Brna
přes Olomouc do Šternberka se dostala jen na
severní okraj Hané a to nestačilo. Přístupnost
měst a obcí v Jeseníkách byla stále nedostatečná, obsluha povozy po bídných cestách, navíc
po dobu dlouhé zimy zasypaných notnými
dávkami sněhu, byla limitující pro rozvoj.
Řešením se ukázala až koncese, kterou 20. srpna 1869 vydal stát společnosti Moravskoslezské centrální dráhy pro vybudování trati
z Olomouce do Krnova a Hlubčic s odbočkami do Opavy, Jindřichova, Rýmařova a Vrbna.
Na trati z Olomouce do Krnova a Jindřichova
začaly vlaky jezdit 1. října 1872, jen o měsíc
později začal provoz na úseku z Krnova do
Opavy a v roce 1873 byl dostavěn úsek do
Hlubčic. Ale na vybudování odboček do
Rýmařova a Vrbna už společnost neměla peníze. Rýmařov byl v té době sídlem okresního
hejtmanství a soudu s cca 4000 německých
obyvatel a rozvíjejícím se textilním průmyslem a také průmyslem navazujícím na dohasínající dolování tehdy již jen polymetalických

Valšov před r. 1888

rud. A na železnici také netrpělivě čekal městys Frýdlant
nad Moravicí (dnes Břidličná) s přádelnou lnu a bavlnářskou výrobou.
Když se ke splnění závazku
z koncese nehlásila „centrálka“, naléhaly politické orgány na stát. Nátlak byl nakonec úspěšný, stát odbočky do
Rýmařova a Vrbna postavil
a předal do užívání Moravskoslezské dráze. 15. října
První lokomotiva trati Valšov - Rýmařov, r. 1878
1878 vyrazil první vlak
z Valšova (Kriegsdorfu, do roku 1923 česky hy doplněný o elektrifikaci a odstranění úvraVojnovic) do Rýmařova a o dva roky později tě v Zábřehu pro spojení z Opavy do Prahy.
Kromě nedostatku peněz pohřbil tuto snahu
se železnice dočkalo také Vrbno.
V roce 1895 byla „centrálka“ včetně odboček rozvoj silniční dopravy.
současně s Moravskou pohraniční dráhou ze- Ve třicátých letech 20. století „Rýmařovka“
státněna a podřízena nově vytvořenému ředi- patřila mezi tratě, na nichž se do osobní dopratelství státních drah v Olomouci. Ještě před ze- vy zařazovaly kolejové autobusy M120
státněním datovaná snaha o prodloužení trati a M130 (tzv. „věžáky“). A motoráky slouží na
z Rýmařova do Staré Vsi, resp. Janovic, k tam- této trati dodnes.
ním železárnám se realizace nedočkala, stejně Za 2. světové války bylo Rýmařovsko součásjako plány na postavení trati z Rýmařova do tí Německé říše a trať podléhala ředitelství
Šternberka nebo Uničova nebo svitavským říš- Oppeln. Od roku 1945 je opět součástí sítě
ským poslancem navrhovaná elektrická dráha ČSD, resp. ČD, zatím přečkala hrozby rušení
spojující Svitavy s Rýmařovem přes tratí a slouží dosud - již 135 let.
Josef Jelínek
Moravskou Třebovou a Uničov. A neúspěšná
byla i ve
stejné době
navrhovaná
spojnice
z Rýmařova
do Sobotína. Poměrně podrobný návrh ležel ještě v padesátých letech 20. století na tehdejší olomoucké
Fota: archiv J. Jelínka
správě drá- Rýmařov, počátek 20. stol.

Z kapsáře tety Květy

Nemůžeme nečíst a neslyšet
Sledujete pokyny, rady a příkazy v prodejnách? Někdy bych z nich vykvetla.
Stůjte v řadě zprava. Tvořte frontu zleva.
Dělejte jen jednu řadu. Nekonzumujte zboží
v průběhu nakupování. Neosahávejte zboží.
Mluvte hlasitě. Nevstupujte do prodejny se
zvířaty! Co mám dělat, když mám zrovna
housera, brouka v hlavě, vlka a hladnou tasemnici? Taky občas chodím s opicí.
Obrázky, tedy piktogramy, nás upozorní, že
při vstupu nemáme kouřit, jezdit na kolečkových bruslích, zmrzlinu smlasknout před
vstupem, kolo a kočárek do prodejny taky
nepatří. Fotoaparát ne, zbraň ne, mobil taky
ne - to jsme tedy na poště nebo v bance. A ta-

ky: Pozor, schod!
Vystupujte v zadu nebo v předu. Na dveřích
čteme MAT a MES (čti ze správné strany).
Zboží musí být domácí, české, poctivé, tradiční a voňavé. Taky babiččino, i když vařil
děda. Koupím babiččin light tvaroh, je totiž
rodinný, bonusový a s akční cenou. Akce je
v prodejnách patrně nejužívanější slovo, akční cena - no nekupte to! Vedle probíhá totální výprodej oblečení, prodejna je v likvidaci.
U řezníka se skví sdělení: Na sekeru nedáváme! V kavárně mě pobavilo vysvětlení:
Nenadávejte na naši kávu, také vy budete
jednou tak slabí. V blízké provozovně upozornili: Jsme v práci, ne na útěku.

Takových zábavných sdělení a oznámení najdeme spoustu, třeba: Vstupné zadarmo.
Dárek zdarma. Levné ceny. Bonus zdarma.
Užívejte kleště.
Pěkně vyvedená tabulka na dveřích: Čerpání
řádné dovolené. To mi přijde u soukromníka
vtipné.
Z kanceláře prodejny slyším telefonát: To je
v pohodě. Já to vykomunikuju. Ano, vyfaxujeme. Nashle. Čauky!
Tak abysme se domluvili, to bysem byla ráda. V Česku se prý musí zakeřovat a zastromovat mýtiny. Odblešovat psíky.
Řeč tohoto kmene mi brzo bude neznámá?
Si
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Organizace a spolky

Dvacet let na cestě
JiÏ dvacet let se mohou obyvatelé
R˘maﬁova a okolních obcí setkávat
s diákony (Ïenami a dnes uÏ i muÏi),
kteﬁí pomáhají lidem handicapovan˘m stáﬁím a tûlesn˘m nebo du‰evním postiÏením nést jejich tûÏk˘
údûl. Jde o zamûstnance Diakonie
âCE - stﬁediska v R˘maﬁovû, o lidi,
kteﬁí se snaÏí naplÀovat pÛvodní v˘znam ﬁeckého slova „diakonein“, tedy slouÏit. JiÏ dvacet let jsou na cestû, jeÏ se mÛÏe zdát donkichotská,
vedeni vírou, Ïe dobrá vûc se nakonec prosadí. Zaãínali doslova od nuly a dnes, v‰em protivenstvím navzdory, jsou souãástí stabilizované
a vysoce hodnocené jednotky v celém systému diakonické sluÏby poskytované âeskobratrskou církví
evangelickou. Projdûme si spoleãnû
nejdÛleÏitûj‰í etapy této cesty.
Datem oficiálního vzniku střediska se stal 1. červenec roku
1993, kdy jej s finanční pomocí
Městského úřadu Rýmařov založila paní Ludmila Vavrečková,
jeho první ředitelka, entuziastická a nesmírně obětavá žena.
Středisko o čtyřech zaměstnancích poskytovalo domácí péči
(tzv. Home care), která zahrnovala jednak ošetřovatelskou
službu - péči o nemocného člověka, jednak pečovatelskou službu - péči o domácnost nemocného člověka, a sídlilo v prostorách
sborového domu ČCE na Hornoměstské ulici. Služba se zpočátku setkávala s nedůvěrou jak
ze strany potenciálních klientů
a jejich rodin, tak ze strany ošetřujících lékařů, proto v prvních
letech příliš nerostl ani počet klientů, ani zaměstnanců. Přesto si
středisko zvolna získávalo renomé, takže v roce 1996 se podařilo počet klientů navýšit z původních 14 na 44.
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O rok později středisko rozšířilo
spektrum svých služeb o rozvoz
obědů po Rýmařově a okolních
obcích a o zapůjčování kompenzačních pomůcek, jako jsou
francouzské hole, chodítka, toaletní křesla, biolampa a další.
Středisko se také zapojilo do humanitární pomoci oblastem postiženým letní povodní. Dařilo
se uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami vyjma Všeobecné zdravotní pojišťovny, což
bohužel brzdilo potřebný rozvoj
celé organizace. To se naštěstí
změnilo v roce 1998, kdy se středisko staralo již o 123 klientů
a svou činnost rozšířilo do obcí
v okolí Rýmařova - Horního
Města, Tvrdkova, Rudy, Staré
Vsi, Žďárského Potoka, Ondřejova, Dolní Moravice, Malé Morávky, Nové Vsi, Malé Štáhle,
Velké Štáhle, Jamartic a města
Břidličné. Požadavky na ošetřovatelskou službu se navýšily po
uzavření smlouvy střediska se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, největší zájem v pečovatelské službě byl o dovážku obědů, a to hlavně v okolních obcích. Také sociální aktivity zaznamenaly úspěch - o klubové
scházení projevoval zájem velký
počet seniorů. Středisko zaměstnávalo šest stálých pracovníků,
vítanou pomocí se stal pracovník
vykonávající civilní vojenskou
službu.
Růst střediska pokračoval i v roce 1999, o čemž svědčí 172 klientů a 10 stálých zaměstnanců,
kteří o ně pečovali. Roku 2000
počet klientů vzrostl na 226
a došlo k zásadní změně na postu
ředitele - dosavadní ředitelka
Ludmila Vavrečková se odstěhovala z Rýmařova a její místo

zaujala Marcela Staňková. Ta do
střediska nastoupila v roce 1998
jako zdravotní sestra a posléze
přešla na pozici zástupkyně ředitelky; její zásluhou byla uzavřena zmíněná smlouva s VZP, takže ustavení do role ředitelky bylo logickým krokem.
Stárnutí obyvatel ČR i našeho
regionu a nedostačující kapacity
zařízení poskytujících celodenní
péči seniorům na Bruntálsku
vedly středisko v roce 2001 k zahájení potřebných aktivit vedoucích k vybudování domova odpočinku pro seniory z Rýmařova
a okolí. Protože v Rýmařově se
nepodařilo získat odpovídající
prostory a parcelu, středisko využilo nabídku tehdejšího starosty
Dolní Moravice Ladislava Velebného a začalo s budováním
domova tam. Od Římskokatolické církve odkoupilo budovu
bývalé fary, od obce přilehlé pozemky a v září 2001 byl dokončen a podán realizační projekt
(včetně stavebního) na Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR. Růst střediska neustal ani
v tomto roce, jeho zaměstnanci
se starali již o 288 klientů.

Roku 2002 se podařilo rozšířit
spektrum služeb střediska o suchou pedikúru - zařízení na její
poskytování zakoupilo Shromáždění Němců v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Novým typem služby se stal denní stacionář sloužící klientům, kteří vyžadují dohled druhé osoby. V lednu
proběhl 1. společenský ples střediska, který se setkal s nebývale
kladným ohlasem a přispěl
k propagaci jeho práce. O prázdninách pracovali na stavbě domova v Dolní Moravici dobrovolníci z mezinárodní organizace IBO (International Building
Organisation) - vyklidili celou
budovu bývalé fary a odstranili
omítky ve sklepě a v celém přízemí.
Desátý rok činnosti střediska,
2003, byl rokem zlomovým.
Prostory ve sborovém domě FS
ČCE Rýmařov na Hornoměstské
ulici přestaly z kapacitních důvodů vyhovovat, a tak středisko
využilo nabídku města Rýmařova a přestěhovalo se do budovy
bývalé školky na třídě Hrdinů,
kde sídlí dodnes. Další nesmírně
důležitou změnou bylo schválení
devítimilionové dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výstavbu Domova
odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici, což znamenalo zahájení stavebních prací a naději na
zdárnou realizaci vize domova
pro seniory fungujícího na křesťanských principech. Středisko
působilo v Rýmařově, Břidličné,
Velké Štáhli, Malé Štáhli,
Vajglově, Jamarticích, Staré Vsi,
Žďárském Potoce, Dolní Moravici, Malé Morávce, Karlově,
Skálách, Rešově, Stříbrných
Horách, Horním Městě, Tvrdkově, Rudě, Rudné pod Pradě-
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dem, Václavově, Vrbně pod Pradědem, Bruntále, Sosnové, Horním Benešově, Nových Heřmínovech, Valšově, Oborné, Světlé
Hoře, Starém Městě u Bruntálu.
Poskytnout obyvatelům Rýmařovska další sociální službu se
podařilo v roce 2004 - středisko
zrekonstruovalo pronajatou budovu na třídě Hrdinů 48 a začalo
v ní provozovat kromě denního
stacionáře i centrum respitní péče jako typ úlevové služby, která
pomáhá rodinným příslušníkům
starajícím se o nemohoucí příbuzné. Na dohodnutou dobu o ně
středisko převzalo péči a tím
umožnilo rodinným pečovatelům provést např. generální
úklid, vymalování, zajistit si kýžený odpočinek, dovolenou,
úřední jednání atp. Pokračovaly
také stavební práce na Domově
odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici a středisko se stalo výukovým pracovištěm Národního
centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů Brno poskytovalo odborné stáže a praxi v oblasti sociální práce studentům vyšších odborných škol,
které se zaměřují na sociální aktivity. Toto vše zvládlo pouhých
čtrnáct stálých zaměstnanců.
Dalším zlomovým rokem se stal
rok 2005, kdy se 3. října otevřely prostory Domova odpočinku
ve stáří v Dolní Moravici prvním
klientům. Stalo se tak mj. vel-

kým přispěním dvou lidí - tehdejšího náměstka ministra práce
a sociálních věcí Jiřího Hofmana
a nynější ministryně téhož ministerstva Ludmily Müllerové.
Spektrum služeb poskytovaných
střediskem se tak rozšířilo o domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem (perličkou je,
že náklady na vybudování jednoho lůžka byly ve srovnání
s podobným státním zařízením
poloviční). Ve stejném roce došlo i k fúzi střediska s městskou
pečovatelskou službou - Diakonie převzala její zaměstnance,
klienty v domácnostech i v domech s pečovatelskou službou,
čímž se stala dominantním poskytovatelem sociálních služeb
na Rýmařovsku a také významným zaměstnavatelem tohoto regionu.
V následujících letech se činnost
střediska soustředila na zvyšování kvality poskytované péče
v souvislosti se zaváděním standardů kvality sociální péče, zlepšování vybavenosti Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici a hledání nových cest ke
svému rozvoji. Roku 2008 středisko převzalo do své péče dům
s chráněnými byty na Lidické
ulici, roku 2009 pak zahájilo jednání s místní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (Kouzelná
buřinka) o zřízení služby sociál-

ně terapeutické dílny. K 1. lednu
2010 proto byla zaregistrována
další sociální služba, a to sociálně terapeutická dílna Buřinka.
Počet poskytovaných registrovaných sociálních služeb se rozrostl na šest - ošetřovatelská a pečovatelská služba, osobní asistence, týdenní stacionář, domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem, sociálně terapeutická
dílna. Ta pomáhá klientům v zácviku dovedností jak pracovních
a komunikačních, tak sociálních,
jednoho z nich dokonce zaměstnala jako pomocníka při rozvozu
obědů. Klienti pracují se dřevem, pletou košíky z pedigu,
tkají, vyrábějí ruční papír, ale také rozvíjejí svou osobnost, trénují a udržují mentální schopnosti, soutěží, relaxují.
Ve stejném roce se stal spolupracujícím sborem, který zaštiťuje práci střediska v rámci
Českobratrské církve evangelické, Farní sbor ČCE v Olomouci.
Dosavadní spolupracující sbor rýmařovský - totiž pozbyl svou
samostatnost a stal se kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE
v Šumperku, jenž však již spolupracoval se střediskem diakonie v Sobotíně a nemohl přibrat
další středisko. Zázemí a aktivity silného olomouckého sboru
napomohly při zajišťování finančních zdrojů i zkvalitnění
pastorační péče o ty klienty,
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kteří o ni mají zájem.
Vzhledem k problematickému
financování sociálních služeb,
které v následujících letech dopadlo nejvíce na sociálně terapeutickou dílnu, bylo nutno hledat
alternativní finanční zdroje.
Proto ředitelka střediska Marcela Staňková přišla s ideou otevřít
kavárnu a fast food, v níž by pracovali klienti dílny pod vedením
terapeutů a částečně tak financovali její činnost. 25. září 2012
byla za účasti televize, tisku,
představitelů města Rýmařova
a členů správní a dozorčí rady
Diakonie ČCE otevřena kavárna
a fast food Buřinka.
V současné době se 49 zaměstnanců střediska stará o 1241 klientů, denně rozveze obědy po
trase dlouhé přibližně 140 kilometrů. To vše by ovšem nebylo
možné bez pomoci mnoha dobrovolníků, sponzorů, nadací a jejich fondů, spolupracujících lékařů, zdravotních pojišťoven,
městských úřadů, Moravskoslezského kraje, Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR a dalších institucí. Všem mnohokráte
a s vděčností děkujeme a doufáme, že si jejich přízeň, stejně jako přízeň našich klientů a jejich
rodin, udržíme i nadále, minimálně dalších dvacet let.
Správní rada Diakonie ČCE
- střediska v Rýmařově

Turnaj v pétanque byl plný zvratů
Na poãátku léta se na ‰kolním hﬁi‰ti na
ulici 1. máje pravidelnû setkávají mentálnû handicapovaní klienti centra
Kouzelná buﬁinka pﬁi turnaji v pétanque. I v leto‰ním ãtvrtém roãníku zábavného klání, které je souãástí krajské sportovní olympiády postiÏen˘ch,
zmûﬁili síly se sv˘mi pﬁáteli z Bruntálu.
Do letošního pétanqového zápolení ve čtvrtek 27. června nastoupilo šest družstev. Tři týmy vytvořili klienti Kouzelné buřinky, dva

sestavila bruntálská Polárka a nováčkem turnaje bylo družstvo dětí z rýmařovské základní školy
praktické na Školním náměstí.
Vzájemná utkání jednotlivých
družstev probíhala s velkým zápalem, okamžiky radosti z perfektních zásahů střídaly chvíle napětí
a zvraty, jaké tato fyzicky nenáročná a zejména Francouzi oblíbená hra dokáže přinést.
Ačkoliv po velkou část turnaje

vedlo družstvo Polárka II, v posledním kole svůj náskok ztratilo
a nakonec skončilo na bronzové
příčce za dvěma domácími týmy Buřinkou na prvním místě
a Kouzelnou buřinkou na místě
druhém. „Sluníčka“ ze ZŠ Školní
náměstí ve hře pro ně zcela nové
vybojovala pátou pozici. Hráči
dali do svých výkonů všechno,
a proto byli bez ohledu na pořadí
odměněni medailemi, diplomy

a dárky. Po společném obědě v jídelně na ulici 1. máje si ještě zatančili na diskotéce DJ Stanleyho.
Letošní turnaj v pétanque byl poslední akcí sdružení SPMP
Rýmařov, kterou pořádala Anežka
Přikrylová jako jeho předsedkyně. K 30. červnu ve své funkci
končí a podle stanov sdružení ji
prozatím zastoupí místopředsedkyně rýmařovské organizace Ing.
Eva Sovišová.
ZN
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V Janovicích byla otevřena westernová škola
Projekt je spolufinancován Operaãním programem
pﬁeshraniãní spolupráce âR - PR prostﬁednictvím
fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a obãansk˘m sdruÏením Western Arts Club âR.
Píše se rok 1998 a na území okresu Bruntál se
začínají pořádat první westernové soutěže.
V průběhu několika dalších let nadšenci a obdivovatelé tradic Divokého západu zakládají
první westernové školy a pořádají první oficiální mistrovství České republiky ve westernových dovednostech. V roce 1998 probíhá první ročník Velké ceny Indiany Jonese a v roce
2004 vzniká oficiální zastoupení Wild West
Arts Clubu (USA) - občanské sdružení
Western Arts Club České republiky (dále jen
WAC). Hlavním tahounem se stává Gin - Ladislav Šín, muž, který od počátku stojí v čele

všech aktivit - mistr biče, držitel
ceny Johna Bradyho (USA), spoluzakladatel a organizátor Velké
Ceny Indiany Jonese, mistrovství
Evropy a dalších westernových
soutěží.
Prohlubování tradic westernových aktivit na území Rýmařova
a okolí, vznik westernových škol,
kterých se účastní lidé nejen
z ČR, ale z celého světa, s sebou
nese nezbytnost stálého výukového a soutěžního zázemí. V roce
2011 proto začíná WAC budovat
na území bývalého lomu a rekultivované skládky v Janovicích
westernový areál. Stavba základní budovy je úspěšně dokončena na jaře tohoto roku a přichází moment uvedení celého areálu do života, přestože
práce na výstavbě stále pokračují.
Po dohodě s polským městem
Ozimkem a partnerem Buffalo ranch
z obce Dabrowka Dolna vzniká zcela
ojedinělý společný česko-polský projekt s programem westernové školy na
rok 2013. Od července do listopadu
mohou příznivci westernu využít víkendové výuky westernových dovedností pod vedením zkušených lektorů,
výuky indiánských tanců, country hudby a tematického divadla - vše pro veřejnost zdarma. V rámci projektu mistr
biče Gin - Ladislav Šín předvede svůj
um na slavnostech v polském Ozimku
a po dva víkendy proběhne westernová
výuka na Buffalo ranči v obci
Dabrowka Dolna.
Slavnostní zahájení činnosti westernové školy se uskutečnilo v sobotních odpoledních hodinách 29. června v areálu
westernové školy v campu Indiana
v bývalém janovickém lomu na
Opavské ulici za účasti polských partnerů a významných osobností. Hosté se
zúčastnili večera ve stylu Divokého západu. V doprovodném programu vystoupili členové indiánského klubu
White Red Indians z polského Opole,
kteří předvedli tance a písně různých
indiánských kmenů. Do výuky tanců
a indiánských soutěží byli vtaženi také
přihlížející diváci, vítězové si odnášeli
drobné odměny. Nechyběli pistolníci
s kolty zavěšenými proklatě nízko,
bandité, krásné kovbojky, ctihodní občané i místní povaleči. Slavnostní večer
ukončil country bál, na kterém zahrála
kapela Kavalerie z Nových Heřmínov.
Doufáme, že aktivity našeho netradičního projektu ocení nejen místní, ale
budou přínosem i pro návštěvníky regionu, příznivce a milovníky způsobu života amerického západu druhé poloviny 19. století.
Ing. Lenka Baborovská,
manažer projektu, a JiKo
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Ochutnejte tradiční jídla našich hor:
Gastrofestival Chuť Jeseníků odstartoval
Jeseníky jsou regionem s přetrhanými tradicemi, proto je původní jesenická kuchyně směsicí
německé, slezské, moravské
i polské kuchyně.
Možná že ani vy byste nedokázali říct, které jídlo je v našich horách skutečně tradiční. Poctivá, tradiční
jídla připravená z regionálních surovin
najdete až do konce
září na jídelních lístcích devíti podniků. Poznáte je
podle samolepky Chuť Jeseníků,
zobrazující příbor zapíchnutý do
nejvyššího kopce našich hor.
„Festivalové restaurace jsme vybírali skutečně pečlivě, a to na
základě kladných referencí, získaných certifikátů kvality nebo
vlastní zkušenosti,“ vysvětluje
Tereza Schreiberová, pořadatelka festivalu. „Menu sestavovali
šéfkuchaři festivalových restaurací. Vycházeli přitom ze souboru původních receptů, které posbírali historici nebo byly nalezeny v sešitcích babiček na půdách,“ doplňují členové sdružení Jeseníky přes hranici, které
akci organizuje.

V menu vybraných restaurací
najdete skutečné gastronomické
zážitky: kotletku s jeřabinovou
omáčkou, vařený hovězí jazyk
s rozinkovou omáčkou, masové knedlíčky v nudlovém těstě,
salátek z pečené
kachny, slezské tvarohové
knedlíčky
s jablky, sacher dort
a mnoho dalších.
A které restaurace se
rozhodly podpořit
obnovu tradiční gastronomie našich hor? V Jeseníku je to Vila Elis
a hotel Slunný dvůr, v Rýmařově
hotel Slunce, na Šumpersku pak
Wellness hotel Diana ve Velkých
Losinách, motorest Permoník
v Sobotíně, Kolštejn v Branné.
V Šumperku je nabídka také pestrá, do festivalu je zapojena restaurace Arte, pivnice Holba a kavárna
PředMěstí.
Oslava skvělého jídla hor pod
Pradědem začíná 20. června
a potrvá až do konce září.
Všechny informace najdete na
www.chutjeseniku.cz.
Za občanské sdružení
Jeseníky přes hranici
Tereza Schreiberová

Soutěž Marie Kodovské

Lenka Krejčíková: I sny jsou krásné
Zase je tady ta nudná sobota. Každý týden
stejná. Toto uklidit, tamto zamést, to umýt,
vyprat, upéct, vyžehlit.
Rozhlížím se po místnosti. Zrak se mi zastavil na malém, docela obyčejném šupleti. Už
několik měsíců se přesvědčuji, že přeberu jeho obsah. Jednu fotku za druhou, pěkně je
setřídím a založím posloupně do desek.
Usedám na koberec, pomalu šuplík vysouvám a pokládám vedle sebe. Přebírám fotky
a vzpomínky plynou jako čirá voda v horském potůčku. Jednou srdíčko zaplesá, jednou pookřeje...
Až vespod, docela poslední fotka mně zůstane nevinně ležet na ruce a můj zrak spočine
na dětské tvářičce děvčátka. Moje dcerka.
Kolik jí tehdy mohlo být? Jedenáct, dvanáct?
Myšlenky běží jako o závod. To bylo tenkrát....
„Zdeni! Pojď si vyzkoušet ty šaty, ať jsem si
jistá, že ty rukávy jsou tak, jak mají být.“
Dcerka přibíhá a ochotně navléká šaty, které
se jí snažím ušít, jak nejlépe dokáži. Zítra si
jde Zdenička pro vysvědčením, tak jí to musí přece slušet. Co slušet! Bude ta nejkrásnější holčička z celé třídy.
Jen jsem přišpendlila pravý rukáv o malý

kousek výš.
„Dobrý! Můžeš se zase obléct. A jak upravíme vlasy?“ ptám se zvídavě své holčičky.
„Mami, ty šaty budou krásné. Jsou hezky nařasené. Samý volánek. To budou holky koukat!“ byla Zdenička nadšená.
„A co ty vlasy?“ opakovala jsem svoji otázku.
„No, spleteme je na noc do copánků, aby byly pěkně vlnité, nadhazovala si Zdenča dlouhé vlasy.
„Vyndej si ještě ze skříně ty nové boty,“ pokračuji v konverzaci.
Dcerka radostně otevírá botník a přibíhá:
„Mami, mami, ty jsou krásné! Růžové, jako
ty šaty!“
Najednou mi zasněně pohlédne do očí a jen
tak, tak nějak dospěle, dodá: „Víš, mami, až
budu veliká a budu mít svoje děťátko, budeš
ke mně pořád jezdit. Budu mít baráček a ty
v něm budeš mít svůj pokojíček. Celý růžový. Jako tyhle šaty a boty. Uvidíš, určitě se ti
tam bude líbit.“
A sotva domluvila, položila boty na zem
a odběhla do svého pokoje. Jak jinak než růžového.
V té chvíli jsem patřila mezi ty nejšťastnější

a nejpyšnější maminky na světě. Samozřejmě že jsem byla pyšná i na své tři syny. Jsou
moc hodní, šikovní a milují mne stejně jako
Zdenička. A já je také. Ale slova, která právě
teď dcerka vyslovila, mne zahřála natolik, že
vzpomínka na ně zůstala navždy vypálena
v mém srdci.
Pokojem zazněl zvuk telefonu. Vytrhl mne
ze vzpomínek.
Vzala jsem otráveně do ruky telefon, pomalu vyklepávala klávesy na klávesnici a dívala se na pár strohých slov.
„POSLALA JSEM TI E-MAIL. ZDEŇKA“
Otevřela jsem své e-maily na počítači a se slzami v očích četla: „Právě dnes bylo našemu
chlapečkovi deset měsíců. Posíláme ti pár jeho fotek. Až bude někdy nálada a čas, určitě
tě pozvem. Tak se měj. Pa.“
Je to tak! Už tři roky jsem dceru neviděla.
Svého vnuka jen na počítači. A růžový pokoj?...
Popošla jsem k šuplíku a fotku s kudrnatou
holčičkou v růžových šatičkách položila na
dno.
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Z okolních obcí a měst

Historie hornictví v Horním Městě
Obec Horní Město se potýkala
řadu let s pozůstatky těžby na celém svém území. Její život byl
negativně ovlivněn nezajištěnými starými důlními díly a ve
20. století pak stavební uzávěrou, která přispěla k postupnému
vylidňování obce. Přestože stavební uzávěra byla zrušena v roce 1990 a o šest let později byla

vymezena území, kde už je výstavba povolena, nepodařilo se
rozvoj obce oživit, což bylo také
částečně způsobeno ekonomikou
na konci minulého a začátku tohoto století.
V roce 2010 jsme se rozhodli
změnit tato negativa v náš prospěch. Využili jsme dotačního
projektu v rámci revitalizace

Moravskoslezského kraje a v červnu a prosinci 2010 nám bylo
meziresortní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu schváleno osm projektů k realizaci,
z nichž dva projekty - „Zpřístupnění štoly sv. Antonína Paduánského“ a „Zajištění starých dobývek pod centrem obce“ - jsou
v současné době realizovány.

V průběhu realizace jsme zjistili,
že široká veřejnost má zájem
o historii, která je těsně spjata
s těžbou, proto chceme zahájit
novou tradici pořádání hornických dnů v rámci tradičních
Hornoměstských hodů, na které
všechny srdečně zveme.
Eva Machová

1. HORNICKÉ DNY a 15. HORNOMĚSTSKÉ HODY
Program:
pátek 19. 7.

17.00 - kulturní dům
Přednáška „Štola Antonína Paduánského a co bude dál“
- o historii hornictví v obci, práci na zpřístupnění
štoly a dalších plánech
17.00 - sportovní areál
Hornické zvyky a písně, hlasování o názvu důlního
skřítka
19.00 - křest důlního skřítka
21.00 - bubenická show Jumping drums Olomouc
21.45 - historický průvod císaře Rudolfa II., dvořanů a permoníků
22.00 - předání klíče od obce, odhalení důlního vozíku

sobota 20. 7. sportovní areál
9.00 - turnaj v malé kopané
16.30 - David Koller
18.00 - Kabát revival Morava
20.00-02.00 - diskotéka
segway a aktivní centrum Šípková Růženka
ukázka rýžování zlata a jiných starých řemesel
neděle 21. 7. 9.00 - chrámový sbor Bernardini v kostele sv.
Marie Magdaleny
10.00 - historický průvod císaře Rudolfa II., dvořanů a permoníků
11.00 - mše svatá v kostele sv. Marie Magdaleny
13.00-18.00 - dechová hudba Vracovjáci
15.00-16.00 - DC Vocal - americký bluegrass
dětské čtyřkolky a aktivní centrum Alcatraz

Naše historie do budoucnosti
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“

Keltské slavnosti letního slunovratu popáté
Agentura Petr Schäfer a pﬁátelé
Karlova ve spolupráci s obcemi
Malá Morávka, Rudná pod Pradûdem
a Dolní Moravice pﬁipravili v Karlovû ve dnech 21. a 22. ãervna v poﬁadí páté Keltské slavnosti letního
slunovratu.
Slunovraty jsou předmětem
oslav po celém světě. Různé kultury si tyto cykly vysvětlovaly
jako přízeň bohů a odpovídajícím způsobem je oslavovaly.
Letošní letní slunovrat připadl
na 21. června v 5 hodin a 4 minuty.

Keltské slavnosti letního slunovratu se v Karlově pod Pradědem konají od roku 2009 a brzy
si získaly zájem turistů i místních. Na návštěvníky pokaždé
čeká akce inspirovaná kulturou
keltských zemí od nejstarších
dob až po skotské boje za nezávislost. Oficiální zahájení letošních slavností proběhlo v sobotu
22. června v areálu Ostřížkovy
chaty.
„Naším hlavním cílem je zachovat a rozvíjet tradice a zvyky
Keltů, kteří v dávné minulosti zavítali i na naše území, a představit široké veřejnosti romantickou
destinaci Hrubého Jeseníku
v době mimo hlavní lyžařskou
sezónu, kdy je možné využít širokou nabídku pěší turistiky a značených cyklotras pro seniory, rodiny s dětmi i pro ty, co touží
po adrenalinu,“ řekl hlavní pořadatel Petr Schäfer.
Neoficiální zahájení slavností se
uskutečnilo již v pátek 21. června
na Švýcárně, kde kapela Kelt
Grass Band ze Stránského uspořádala koncert na památku obětí
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hor. „Zahráli jsme jednu skladbu
a pak položili kytičku u místní
zvoničky. Tu vybudoval náš kamarád Otmar Oliva, známý akademický sochař a litec, který se
specializuje právě na tvorbu
předmětů a úpravu chrámových
prostor. Pro zvoničku zhotovil
zvon a bronzové nápisy na počest
přátelům hor, kteří v Jeseníkách
zahynuli při různých mimořádných událostech. Potom jsme
uspořádali koncert na Švýcárně,“ doplnil Petr Schäfer.
Malí i velcí se během slavností
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dozvěděli něco o technikách výroby keltských zbraní a šperků,
zastříleli si z luku, vyzkoušeli si
irské tance, soutěžili v chůzi na
chůdách, v řezání špalku dvojmužnou pilou či v hodu balvanem do dálky i v jiných siláckých disciplínách. Nechybělo
bohaté občerstvení a o hudební
kulisu se postaralo široké spektrum kapel - country zahrály skupiny Kentaur z Břidličné a Šviháci z Ostravy, keltskou hudbu

slyšeli návštěvníci v podání Kelt
Grass Bandu ze Stránského,
alternativní folk od skupiny
Chilli Weather a moravské lidové písně zahrála cimbálová muzika Vincúr z Opavy.
Zájem byl také o ukázky tradičních řemesel - kovářství, řezbářství, zpracování vlny, košíkářství,
brašnářství, výrobu keramiky,
drhání a paličkování, dekorativní
výrobu skla a šperkařství. K vidění byla výroba mandal ze sypané-

13/2013

ho barevného písku, věštění
z run, bylinná lékárna, rytířské
i keltské tábořiště a tábor Vikingů. Děti v doprovodu rodičů vyzkoušely rytířské kolbiště, přilbici, štít a meč v nekompromisním
souboji. Bylo možné vyzkoušet
i rituální barvení vlasů nebo malování na tělo. Vše bylo umocněno bohatou nabídkou chutného
občerstvení - masných výrobků,
rybích specialit či mobilní domácí pekárny. Nutno podotknout, že

děti do šesti let a účastníci v dobových kostýmech měli vstup
zdarma, a přestože o tomto víkendu bylo v okolí více velkých akcí,
například oslavy 800 let Bruntálu
či Vrbenské slavnosti, návštěvníků na karlovských Keltských
slavnostech rozhodně nebylo málo. Závěr akce patřil tradičnímu
průvodu za doprovodu bubenické
skupiny Boris z Opavy, ohňové
show a zapálení dřevěné hranice.
JiKo

Na faře v Andělské Hoře zahájili sběr kol pro Afriku
V pondûlí 24. ãervna probûhlo na faﬁe v Andûlské Hoﬁe slavnostní otevﬁení vÛbec prvního sbûrného místa

Foto: P. Mgr. Marek Žukowski

kol v bruntálském okrese. Spoleãnost Kola pro Afriku má za cíl umoÏnit
dûtem v africké Gambii vzdûlání tím,

Ïe jim daruje kola, aby mohly jezdit
i do 15 kilometrÛ vzdálen˘ch ‰kol.
Otevření sběrného místa ve
Světlé Hoře se zúčastnil ředitel
společnosti Kola pro Afriku
Roman Posolda, který návštěvníky krátce seznámil s projektem.
Spolu s P. Markem Žukowskim,
hlavou farnosti v Malé Morávce
a Andělské Hoře, pak přestřihl
pásku ve vstupu do místnosti, kde
budou darovaná kola uskladněna
do doby, než poputují do centrálního skladu v Ostravě a odtud přímo k dětem do Gambie.
Sběrné místo nezůstalo po otevření prázdné, ale začalo se ihned
plnit koly. Roman Posolda účastníkům během besedy na faře vysvětlil, jaké podněty vedly ke

vzniku projektu, hovořil o jeho
počátcích a rovněž cílech, které
nezahrnují pouze sběr kol pro
africké děti, ale také například
pomoc lidem na okraji společnosti či po výkonu trestu, aby dostali
šanci pracovat na něčem smysluplném.
Sběrné místo kol pro Afriku se
nachází v bývalé konírně v areálu
fary v Andělské Hoře. Pro všechny, kteří by měli zájem darovat
třeba již nepotřebné kolo, je zde
možnost se telefonicky domluvit
s kontaktní osobou, kterou je
Kateřina Sekaninová ze Světlé
Hory. Stačí zavolat na telefonní
číslo 778 090 222 a domluvit se
na termínu a čase předání kola.
P. Mgr. Marek Žukowski

PRÁZDNINY V POHYBU
Kalendář akcí
na prázdniny 2013
obec Malá Morávka
20. 7.

Karlovský maraton - štafeta na in-linech & celodenní program sportovně-rekreačních aktivit - veřejné tábořiště

27. 7.

Podraz cup - volejbal smíšených dvojic, chata
u Vlastíka

28. 7.

Beach open - plážový volejbal, ski areál
Kopřivná

3. 8.

Den obce Malá Morávka, fotbalové hřiště

10. 8.

Beach open - plážový volejbal, ski areál
Kopřivná

17. - 18. 8. Borůvkové hody - obec
24. 8.

MTB maraton - závod horských kol, veřejné tábořiště

30. 8.

Podraz cup - volejbal smíšených dvojic, chata
u Vlastíka

7. 9.

Dub cup - sjezd horských kol, hotel Kamzík

21. 9.

Krejča cup - nohejbal trojic, víceúčelové hřiště
27
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Akce hradu Sovince

13. a 14. července
ZA ČEST KRÁLE
Sovinec v temné době války třicetileté
XX. ročník historické akce s bohatým celodenním programem
Ve dnech 13. a 14. července se bude na hradě konat jedna z návštěvnicky nejoblíbenějších akcí, tematicky věnovaná
období třicetileté války a okolnostem několikatýdenního obléhání hradu švédskými vojsky.
Historická akce s mimořádně bohatým celodenním programem
je uspořádána k příležitosti 370. výročí dobytí Sovince švédským
vojskem
Píše se rok 1643 a už tři týdny zuří bitva. Švédská vojska pod vedením generála Torstenssona obléhají Sovinec. Hradní posádce odhodlané hrad ubránit dochází munice i potraviny...
Jak vše dopadne? Kdo přijede, uvidí:
Po oba dny ve 13.00 bitva
Ukázky života a řemesel v obléhaném hradě
Šermířské grotesky a kaskadérské kusy
Výstava zbraní a zbrojí s prezentací zbrojířů

Účinkují:
Kejklíř a komediant Vítek Procházka - vyhlášený jihočeský kumštýř účinkující především v Rakousku. Po loňské úspěšné premiéře
přijíždí na Sovinec podruhé, aby zopakoval velmi úspěšný divadelně-kejklířský program Ohně Karibiku. Zažongluje čímkoli na chůdách, štaflích a jednokolce.
Mušketýrský elitní regiment Corporal - na Sovinci vystoupí poprvé! Tato skupina působí jako švédsko-finský regiment z období třicetileté války. Corporal je rozdělen na dělostřeleckou jednotku a dragounský regiment. Skupina se zaměřuje na věrohodnost a maximální
přiblížení podobě života vojáka v regimentu sedmnáctého století.
Corporal řadu let patří k nejlepším a nejvěrohodněji vybaveným skupinám zaměřeným na třicetiletou válku.
Šermířská a divadelní společnost Sígři - na Sovinec přijíždí poprvé! Kosmopolitní, profesionální divadelně-šermířská společnost se
zaměřila na divadelně zpracované příběhy z české historie. Jádro
skupiny tvoří kumštýři s dvacetiletou praxí. Skupina vystupuje pravidelně v Německu a Nizozemí, kde Sígři získali celou řadu mezinárodních ocenění.
Skupina historického šermu Valmont - vystoupení této skupiny
jsou postavená na historických událostech převážně moravské historie z období baroka. Valmont při této akci vystoupí již podesáté.
V návštěvnických anketách o nejlepší program čtyřikrát skončili první, jednou druzí a čtyřikrát obsadili třetí místo. Podaří se Valmontům
zvítězit popáté?
Historická posádka Špinavci a sokolník Vítek
Ve dnech 27. a 28. července proběhne na hradě Sovinci XVIII. ročník lesnických a včelařských slavností, nazvaných Past na medvěda.
Těšit se můžete na sokolnický výcvik a ukázky lovu atrapy kořisti
s dravými ptáky a loveckými psy. K vidění bude košíkářské a řezbářské řemeslo i právo útrpné.

Výstavy

Víkendové akce v červenci

8. června - 30. září
Václav Cígler: Objekty

13. - 14. 7. Za čest krále - Sovinec v temné době třicetileté války
20. - 21. 7. Hon na hradní bestii - Šermířský den s celodenními hrami pro děti
27. - 28. 7. Past na medvěda - Včelařské a lesnické slavnosti za účasti sokolníků

Výstava děl známého českého umělce - skláře

Užitečná informace

Omyly českých spotřebitelů 4
Omyly okolo záruk a reklamací
Zboží musím reklamovat v provozovně, kde
jsem ho zakoupil

7 r) zákona o ochraně spotřebitele, § 625 občanského zákoníku

Prodejce má ze zákona povinnost přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, která je
pro to s ohledem na prodávané zboží nebo poskytované služby vhodná, případně i v sídle
nebo místě podnikání.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním
reklamace. Neplněním této povinnosti prodávající porušuje zákon.
Zákonný podklad: § 19 odst. 1 a 2, § 24 odst.

Zboží mohu reklamovat u obchodníka
v rámci celé Evropské unie
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Automaticky tomu tak zpravidla není. I obchod stejné značky totiž obvykle v každém
státě provozuje místní obchodní společnost,
a po právní stránce tak velmi často nejde
o stejného prodávajícího. Před nákupem se
proto vždy informujte, zda konkrétní prodávající či výrobce mezinárodní záruku poskytuje.

Mezinárodní záruka je obvyklá například u automobilů, méně často může být poskytnuta třeba u elektroniky. Bližší informace vám může
poskytnout Evropské spotřebitelské centrum.
Bez originálního obalu a veškerého příslušenství nemohu uplatnit reklamaci
Prodejce není oprávněn jakkoli omezovat vaše
právo věc reklamovat. Takovéto požadavky uvedené například v reklamačním řádu nebo smluvních podmínkách jsou neplatné. Zákonný podklad: § 627 odst. 3, § 55 občanského zákoníku
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Při reklamaci musím předložit originální
doklad o zaplacení zboží
Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že
jste u prodejce věc zakoupili. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly,
originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě
i svědeckou výpovědí. Zákonný podklad:
§ 625, § 627 odst. 3 občanského zákoníku,

§ 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele
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,
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informace o právech, která 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.

dTest: Ztrátě radosti z dovolené mohou předejít sami spotřebitelé
Spotﬁebitelé bûÏnû podepisují smlouvy, aniÏ by si
dÛkladnû ãetli obchodní podmínky. V˘jimkou není
ani oblast cestování. A pﬁitom pouhé pﬁeãtení dokumentu by mohlo zákazníky pﬁedem upozornit na
rÛzné nepﬁíjemnosti.
Obchodní podmínky cestovních kanceláří
mohou napovědět mnohé o očekávané dovolené. Kdyby je zákazníci pozorně četli, nedohadovali by se v průběhu dovolené či po ní
s cestovní kanceláří, že například strava typu
all inclusive byla vymezena jen na určité hodiny, třílůžkový pokoj byl pouze pokojem
dvoulůžkovým s přistýlkou v podobě palandy, případně že klimatizace nefungovala, neboť obchodní podmínky připouštěly její fungování jen v určitých měsících. „Klienti by si
jistě v mnoha případech rozmysleli, zda chtějí dovolenou s různými nepraktickými omeze-

ními podstoupit, často ovšem podepisují
smlouvy bez čtení příloh a vzápětí jsou zklamáni,“ říká vedoucí právní poradny dTestu
Lukáš Zelený.
Stěžovat si na něco, co zákazník sám potvrdil svým podpisem, je ovšem velmi problematické. „Pokud se nejedná o vysloveně nezákonné ustanovení obchodních podmínek,
zbývá pak už jen spolehnout se na dobrou vůli delegátů, kteří mohou zákazníkům zajistit
vyšší komfort,“ upozorňuje Lukáš Zelený
a dodává: „Doporučujeme také nespoléhat
se jen na sliby pracovníků cestovní kanceláře. Pokud nemají totéž zákazníci napsané ve
smlouvě, služba poskytnuta být může, ale nárok na ni těžko prokážou.“
Dovolená je pro mnoho lidí záležitostí, kterou absolvují jednou, maximálně dvakrát do

roka. Pokud ji provází roztrpčení z nekvalitních služeb, mnoho odpočinku a potěšení nepřinese. Nový občanský zákoník, který vstupuje v účinnost v lednu příštího roku, přináší výslovný nárok na náhradu v případě
„ztráty radosti z dovolené“. Nelze ji ovšem
požadovat po cestovní kanceláři z důvodu jakéhokoliv negativního zážitku (například
hádky s manželem nebo špatného počasí),
v zahraničí přisuzují soudy zákazníkům slevu například, když jsou trvale rušeni hlukem
z okolí hotelu či nemají přístup k moři.
Mnoho zajímavých a důležitých informací
z oblasti cestování naleznou spotřebitelé
v nové brožuře dTestu Pomocník na cesty,
kterou si mohou zdarma stáhnout na
www.dtest.cz/cestovatel.
Nikola Švábová, dTest

Prostor pro firmy a podnikatele
placená inzerce

Vila Gardénie - bytový dům pro seniory v Rýmařově
Vila Gardénie na Nerudově ulici
č. 24 v Rýmařově je nově zrekonstruovaný soukromý bytový dům,
určený zájemcům nad 50 let, kteří
požadují nadstandardní bydlení
v klidné části města a touží po zachování přirozeného životního
stylu.
Nabízíme pronájem jedenácti nadstandardních jednopokojových
a dvoupokojových malometrážních bytů o velikosti 26 - 56 m2.
Čtyři byty jsou plně bezbariérové.
Byty jsou přizpůsobeny potřebám
seniorů s možností individuálního
využití služeb. Ve všech bytech

jsou vybavené kuchyňské linky
(kamna se sklokeramickou deskou, odsavač par, el. osvětlení),
vestavěná skříň a plně vybavené
sociální zařízení. Každý byt má
svůj balkon nebo terasu. Nedílnou
součástí vily je i přilehlá zahrada
s venkovním posezením, kterou
můžete celoročně využívat. Byty
budou připraveny k nastěhování
od 1. srpna 2013.
Informace, včetně objednání prohlídky bytů získají zájemci na telefonních číslech:
777 273 776, 777 550 227
Renata Polišenská
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Firma RD Rýmařov získala cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje
V pondělí 17. června byli hosté
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě svědky vyhlašování výsledků
sedmého ročníku soutěže Stavba
Moravskoslezského kraje 2012,
která se koná pod záštitou hejtmana kraje Miroslava Nováka.
Vyhlašovateli jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Organizaci zajišťuje komunikační a marketingová
společnost Pulary.
Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje si za dobu své existence získala prestiž, což dokazuje i počet přihlášených staveb.
V letošním ročníku vybírala jedenáctičlenná porota z 29 loni
a předloni dokončených a zkolaudovaných objektů realizovaných
v Moravskoslezském kraji.
„Při určování vítězů odborná po-

rota posuzovala celkový architektonický výraz stavby a její zakomponování do okolí. Důležitá byla
i kvalita stavebních prací, vhodné
použití materiálů, originalita,

společenské poslání stavby nebo
vliv na životní prostředí,“ uvedl
předseda poroty Ing. Milan Balabán.
Hlavní cenou v kategorii staveb
občanské vybavenosti - novostaveb se může pochlubit společnost
GEMO Olomouc, spol. s r. o., se
stavbou Nová Karolina Park za
symbolický architektonický vý-

raz s vazbou na historickou minulost Ostravy, jež podtrhuje vstup
do komplexu budov včetně oddychového využití vnitřního atria
s odvětrávací šachtou.
V kategorii bytových domů se
stala vítězem Rezidence Nová
Karolina. Přihlašovatelem a investorem stavby je společnost
New Karolina Residential Development, s. r. o. První místo v kategorii rodinných domů získal
Rodinný dům Slavkov. Vítězem
v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb se stal most na silnici I/67
Skřečoň-Bohumín.
Nejvyšší ocenění, neboli cenu
Grand prix, získala Multifunkční
aula Gong společnosti Vítkovice,
a. s. Gong získal rovněž hlavní
cenu v kategorii staveb občanské
vybavenosti - rekonstrukcí.
Při konečném hodnocení byla

udělena rovněž Cena odborné
poroty, kterou získala stavba
Výzkumné a inovační centrum
Moravskoslezského dřevařského
klastru, o. s. - energeticky pasivní
dům, za přínos a propojení s vědou a výzkumem. Porota udělila
toto ocenění především za to, že
si zde studenti mohou z vlastní
zkušenosti ověřit stavebně-fyzikální informace, které by jinak
získávali jen z příruček. Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je
společnost RD Rýmařov, s. r. o.
Byla udělena i další ocenění, například Cena hejtmana MSK,
speciální Cena laické veřejnosti,
Cena děkana Fakulty stavební
Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava a ocenění
Osobnost stavebnictví pro rok
2012.
Bc. Petra Špornová,
tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje

Náměstí trochu jinak
Sedíme s Katkou v pizzerii a už
vidíme přicházet kamarádku
Adélu. Při bližším pohledu si
všímáme jejích odřenin, škrábanců a modřin na rukách i nohách. První věta Katky směřovaná k Adéle je: „Co se ti proboha
stalo? To jsi šla přes náměstí, že
jsi tak dodřená?“ Všechny jsme
propukly v hlasitý smích. Adéla
nám posléze řekla, že jen pracovala na zahradě a škrábance jsou
od kopřiv. Později jsem ale přemýšlela a zjistila, že ta poznámka ohledně náměstí vůbec nebyla od věci.
Jít totiž v Rýmařově přes momentálně rozkopané náměstí je
takříkajíc „o hubu“. To aby si
člověk radši vzal pohorky, pokud chce náměstím úspěšně projít. Tuhle jsem tudy měla cestu,
snažila jsem se ji odkládat, vyhnout se jí, ale nedalo se svítit,

náměstí je holt potřeba. Už
v momentě, kdy jsem se blížila,
se ke mně valil ten prach a bordel (omluvte ten výraz, ale copak se to dá říct jinak?). Nebudu
ani popisovat, jak dopadly moje
oblíbené sandálky, jak jsem kličkovala skrz náměstí tam a zpátky, abych vůbec našla nějakou
cestičku, nebo jak zoufale jsem
se u toho modlila, aby to co nejdřív dokončili. Myslím, že to
každý z vás už zažil.
Nicméně, za spoustu lidí, se kterými jsem se o tom bavila, doufám, že když už teď náměstí vypadá jako bahenní koupel, tak
výsledek bude stát opravdu za
to. Snad po všech těch zničených
botách, zamračených obličejích
a bohužel popřípadě i naražených kotnících budeme moci být
na rýmařovské náměstí hrdí.
Eva Havelková

Zajímavosti z přírody

Poštolčí mláďata byla okroužkována
Samec i samice se ukázali být dobrými rodiči, a tak se mladým poštolkám daří velmi dobře. Rostou, sílí a začínají jít do peří. To znamená, že začínají ztrácet světlé peří a pomalu se opeřují tradičním černohnědým peřím.
Ve čtvrtek 27. června se na poštolky přišel podívat ornitolog Tomáš
Pospíšil z České společnosti ornitologické a provedl i kroužkování
našich čtyř poštolčat. Dle jeho slov jsou to pravděpodobně dvě samičky a dva samečci. Tato informace ale není vzhledem ke stáří poštolek (necelé tři týdny) stoprocentní.
Miroslav Škoda
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Mladší přípravka zakončila sezónu turnajem v Kozlovicích
Fotbalovou sezónu zakončili
nejmladší kluci a holky z TJ Jiskry Rýmařov turnajem v Kozlovicích. A nebyla to vůbec špatná
sezóna. Své celoroční snažení
v soutěži okresního přeboru
završili na celkově třetím místě
s minimálním odstupem od prvního Slavoje Bruntál, když poznali hořkost porážky během celého roku pouze dvakrát na hřištích soupeře a nasbírali celkem
40 bodů s celkovým skórem
154:46. Navíc halová sezóna
klukům vyšla na výbornou a můžou se pyšnit titulem halových
přeborníků okresu Bruntál pro
rok 2013.
Se sezónou se fotbalisté rozloučili 29. června kvalitně obsazeným turnajem v Kozlovicích
u Přerova. Turnaje se zúčastnilo
deset mužstev rozdělených do
dvou skupin. Na úvod se kluci
utkali s loňským vítězem ze
Šternberka, a než se rozkoukali,
již prohrávali 3:0. Zlepšeným
výkonem ve druhém poločase
utkání vyrovnali na konečných
4:4. Třikrát se trefil Filip Köhler
a jednou Matěj Papaj. Ve dru-

hém utkání kluci narazili na
Valašské Meziříčí a po vyrovnaném zápase skončilo utkání 1:1,
jedinou branku vstřelil Filip
Köhler. Ve třetím utkání jsme
narazili na zatím neporažené
mužstvo z Krnova. Kluci předvedli velmi pěkný výkon a zaslouženě vyhráli 4:0, když se
dvakrát trefil Tomáš Palys a jednou Ondřej Hrabina a Matěj
Papaj. V posledním utkání kluci
porazili tým z Bohuňovic vysoko 8:1, když se dvakrát trefil
Ondřej Hrabina, Tomáš Petrek,
Tomáš Furik a jednou Filip
Köhler a Matěj Papaj.
V konečné tabulce to znamenalo
těsné 2. místo za Šternberkem
a boj o konečné 3. místo. V rozhodujícím utkání se kluci střetli se
Šumperkem. Na začátku je svazovala velká nervozita a po ojedinělých akcích soupeře prohrávali
3:0. Ve druhém poločase však
opět předvedli svoji bojovnost
a utkání skončilo 5:5, když se třikrát trefil náš nejlepší střelec Filip
Köhler a jednou Matěj Papaj
a Ondřej Hrabina. V penaltovém
rozstřelu měl přece jen více štěstí

soupeř, a tak kluci skončili na nepopulárním 4. místě. Konečné pořadí turnaje: 1. Šternberk, 2. Kozlovice, 3. Šumperk, 4. Rýmařov,
5. Valašské Meziříčí, 6. Vsetín,
7. Krnov, 8. Hodonín, 9. Bohuňovice, 10. Kladno.
Kluci zaslouží velkou pochvalu
za předvedené výkony nejen na
posledním turnaji sezóny, ale během celého roku. Na úspěšné sezóně se podíleli: Filip Köhler,

Matěj Papaj, Tomáš Palys, Ondřej Hrabina, Jiří Palla, Tomáš
Petrek, Jakub Černý, Sebastián
Schwarz, Tomáš Furik, Jana
Batoušková, Roland Wenzel,
Richard Hříva a Filip Jandel.
Poděkování patří také všem rodičům a fanouškům našich malých nadějí, kteří je pravidelně
podporovali a povzbuzovali na
všech akcích.
Kamil Furik

Rymax Junior Quad team v půlce sezóny
Ná‰ mlad˘ juniorsk˘ t˘m má za sebou
pÛl sezóny a zatím si vede slu‰nû.
Úãastní se Mezinárodního mistrovství
SR a Mezinárodního mistrovství âR
amatérÛ.
Na Slovensku mají mladí jezdci za
sebou závody v Senici, Gbelech,
Beckově a Sverepci. V tomto šampionátu, na který se sjíždí ze
Slovenska, Česka, Polska, Maďarska a Rakouska na 240 závodních
strojů v osmi kategoriích, je Mates
Kováč (Yamaha č. 22) na osmém
místě. Klára Kuběnová (KTM

č. 25) letos nezná se soupeřkami
slitování. Slovenské mistrovství
zcela ovládla a zatím je v průběžném pořadí na úžasném prvním
místě. V tomto seriálu jsou před
námi ještě tři podniky, věříme
však, že Klára své umístění udrží
a mohla by se stát mistryní SR
v kategorii Quad Ladies.
Co se týče českého šampionátu,
mají naši jezdci za sebou závody
v Mohelnici, Březové u Svitat,
Karlíně u Čejče, Přerově a Bělé
u Jevíčka. Ani v těchto závodech,

pořádaných pod názvem Crossracing cup 2013, si náš tým nevede
vůbec špatně. Klára je po pěti závodech na čtvrtém místě a do konce sezóny určitě udělá maximum
pro to, aby se dostala na stupně vítězů. Mates je momentálně na
krásné druhé příčce a jako nováček v této sezóně srdnatě bojuje na
někdy velmi náročných motokrosových tratích.
Když zhodnotíme první polovinu sezóny, je pro nás zatím velmi úspěšná. Technika šlape
skvěle a zdraví obou našich jezd-

ců je také bez komplikací.
V červenci startuje druhá polovina
českého i slovenského mistrovství. Doufáme, že vše bude klapat
jako doposud, naši mladí jezdci
sezónu zdárně dokončí na stupních vítězů a budou tak Rýmařov
reprezentovat co nejlépe.
Velký dík za finanční podporu
a luxusní závodní zázemí patří
společnosti Komers, spol. s r. o.,
bez které bychom závody absolvovat nemohli.
Za Rymax racing team
Petr Kováč
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Autokrosaři v polovině seriálu
V sobotu 29. června se uskutečnil další autokrosový závod seriálu Auto Lašák Hyundai cup
Rýmařov 2013. Za ideálního počasí se sjel poměrně slušný počet
jezdců s výjimkou závodníků
z Opavska, ačkoliv avizovali
účast již v týdnu před závodem. Je
také velká škoda, že letos zatím
nezávodily motočtyřkolky naděje.
I tak se ale bylo na co dívat.
Opět se závodilo ve dvou divizích, a to D1 do 1400 ccm a D2
nad 1400 ccm. Na perfektně při-

pravené trati byl ve druhé divizi
očekáván duel mezi rýmařovským Miroslavem Šubou a krnovským Ondřejem Lalákem.
Oba jezdci v průběžném pořadí
seriálu vedou a mají shodný počet bodů.
Výsledky závodu:
Divize D1:
1. místo: Jiří Křistek (Uničov)
- Škoda Felicia
2. místo: František Zachara
(Horní Město) - Daihatsu

3. místo: Dušan Jenčke
(Roškov) - Škoda Favorit
Divize D2:
1. místo: Ondřej Lalák (Krnov)
- VW Golf
2. místo: Miroslav Šuba
(Rýmařov) - Ford Escort
3. místo: Stanislav Salek
(Rýmařov) - VW Golf
Ve druhé divizi trvá zajímavý
duel o první místo, každý bod
bude velice cenný.

Další závod se pojede až 31. srpna. V červenci, době dovolených, se organizátoři po loňské
zkušenosti rozhodli závod nepořádat.
Poděkování patří sponzorům
Pavlu Gerhardovi a Klempířství
Pipa, za technickou a materiální
spolupráci Městským službám
Rýmařov a Ing. Jiřímu Jarošovi.
Chci poděkovat také všem věrným divákům za účast i přízeň
a všechny zvu na srpnový závod.
Jan Dohnal

Iva Hořínková
ve finále Miss aerobic 2013
V sobotu 8. června proběhlo v Olomouci základní kolo soutěže Miss
aerobic 2013. Ze sportovního klubu Studio Sport a zdraví Rýmařov
se soutěže zúčastnily Ivana Hořínková a Barbora Šulková v kategorii Mini Miss. Obě
děvčata se výborně
předvedla v hlavní
disciplíně aerobiku
a získala krásné druhé a třetí místo. Tím
si dívky vybojovaly
postup do republikového semifinále, které proběhlo v Praze
22. června. Ze semifinále si velkou radost a postup do podzimního finále mezi
šest nejúspěšnějších
holčiček z celé republiky odváží Iva
Hořínková.
Gratulujeme!
Více informací na
www.studiosportazdravi.cz.
Lydie Švédíková
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám garáž v Rýmařově na Okružní ulici u kotelny s pozemkem
v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny. Bez vlhkosti, udržovaná,
izolovaná, drenážní trubky. Prohlídka možná kdykoliv. Cena dohodou. Tel.: 604 639 963.

• Prodám samostatný RD v klidné části Rýmařova o velikosti 5+1
(lze rozdělit na 2x 2+1), 2x WC, zastavěná plocha 110 m2, užitná plocha 195 m2, dvě terasy, garáž a dílna, vytápění UT plynem, napojen
na všechny IS, po částečné rekonstrukci (topení, okna, přízemí domu). U domu je zahrada 1340 m2, dva skleníky, zahradní chatka
a kůlna na nářadí. Cena dohodou. Tel: 608 887 247.
• Prodám rodinný dům 5+1 s garáží a zahradou ve Staré Vsi
u Rýmařova. Kontakt: 774 898 867.
• Pronájem bytu. Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 3+1, 75 m2
v Rýmařově, nedaleko centra, v blízkosti autobusového nádraží. Byt je
v přízemí nekuřáckého domu, který je po celkové rekonstrukci se zachováním stylových prvků. V domě jsou dvě bytové jednotky, v každém podlaží jeden byt. Nová koupelna, okna, samostatné topení na
plyn, renovované parkety. Pronájem je včetně komory a menší garáže
v domě. Cena nájmu 4 500 Kč/měsíc + náklady za celoroční provoz asi
3000 Kč/měsíc, kauce 15 000 Kč. Tel. 721 527 068.

• Prodám samostatně stojící dům ve stádiu rekonstrukce v podhůří
Jeseníků, v obci Janovice u Rýmařova. Jde o zděnou stavbu (cihla,
kámen), dispozičně šest místností + velká zděná stodola, garáž, dvoupatrová půda (možnost dalšího budování), zahrada. Lze využívat k trvalému bydlení, k rekreaci či ke komerčním účelům. Výhodná lokalita, vyžití v zimě (v blízkosti běžkařský areál Skřítek + lyžařský vlek
ve Staré Vsi) i v létě (turistika po krásách Jeseníků, Praděd, Karlova
Studánka apod., nedaleko též hrad Sovinec a Rešovské vodopády).
Topení na TP, kanalizace, studna (možnost napojení na vodovod).
Cena 650 tis. korun, při rychlém jednání sleva! Možnost vzájemné
dohody. Pro další informace volejte na tel. 774 314 971.

* Plastová okna a dveﬁe
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady
I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz
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