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PrÛbûh a problémy rekonstrukce
námûstí Míru

R˘maﬁovské 3D kino spustilo
promítání - program uvnitﬁ novin

II. swingov˘ veãírek s plzeÀsk˘m
orchestrem Pilsner Jazz Band

r o č n í k X V.

Dva kostely R˘maﬁovska se objeví
v televizním dokumentu

Klub Sebeobrany R˘maﬁov pﬁivezl
stﬁíbrné medaile
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1. hornické dny a 15. hornoměstské hody

Instalace důlního vozíku

Křest důlního skřítka Horňáčka, kterého vyrobila Ludmila Mlčůchová
z Horního Města. Děti z místní školy měly za úkol pro něj navrhnout
jméno, na hornických dnech pak hlasováním zvítězilo jméno
Horňáček navržené Andreou Altmanovou

Oslava 1. hornických dnů se nesla v duchu 16. století a vlády císaře
Rudolfa II.

V kostýmech si někteří zahráli na bubny skupiny Jumping Drums,
která se pak představila v bubenické show

Průvod obcí s permoníky, dvořany, loučemi

U obecního úřadu předala rychtářka císaři klíč od obce, aby zde mohl hodovat a tři dny vládnout. Přivítán byl chlebem a pivem

Odhalení důlního vozíku

Hornické dny byly zakončeny ohňostrojem
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Pár slov... o pohádkách
Ve chvíli, kdy se člověk stane rodičem, všechno se změní a je to změna
tak velká, že není možné se na ni nijak připravit. Postiženého vždy spolehlivě překvapí, zaskočí, někdy až vykolejí. Ale přinese i určitá pozitiva. Například zbavuje některých předsudků - vůči růžové barvě, plyšovým zvířátkům, drobkům v koberci a nepořádku všeobecně. Bordel
v bytě - spokojené dítě. Rodičovství je životní lekce, která nás v ideálním případě naučí nebrat sebe a svět kolem smrtelně vážně.
S příchodem dětí se navíc vracíme do vlastního dětství. Náhle se začnou vybavovat zapomenuté zážitky, hledají se staré fotky, u spořivějších
také hračky nebo svršky. Snad v každé rodině se po letech znovu vyhrabou nějaké ty dětské knížky. Z rodiče se stává předčitatel, a aniž by
to plánoval, také čtenář pohádek.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že právě četba dětských knížek
v dospělosti přináší jedno z největších překvapení. Na jednu stranu mohou být rodiče udiveni tím, jak málo si z kdysi přečtených příběhů pamatují, na druhou stranu zklamáni z těch nepříliš povedených, případně
ideologicky pokřivených (v domácích knihovničkách se najdou i takové „skvosty“), na třetí stranu zaskočeni, když zjistí, že mnohé pohádky
jsou vlastně dost „nepohádkové“.
Rostoucí míra násilí ve společnosti se často vysvětluje vlivem brutality
akčních filmů a počítačových her na mladou generaci. Je to nejspíš
pravda, i mně se jeví dost nešťastné vysílat detektivní seriály, v nichž
soudní lékaři pitvají jednu rozloženou mrtvolu za druhou a zločin je rekonstruován velmi naturalisticky, v odpoledních hodinách. Nicméně co
jsou všechny střílečky, honičky a pitvy proti některým pohádkám!
O krvesmilném otci, O snědené holčičce, Jak nemluvně snědlo své rodiče, O uťaté ruce, to je jen několik titulů pohádek z různých knížek, které už na první pohled prozrazují, co se od nich dá čekat. Jakmile je začnu předčítat dětem, nemůžu se zbavit dojmu, že je to podobná vychovatelská chyba jako pustit jim televizi. Oči mají navrch hlavy a já tuším,
že jim zadělávám na noční můru.
Mnohé pohádky ale zpočátku svou drsnost úspěšně tají a o to silnější je
pak šok během četby. Jen namátkou úryvek z tak nevinné knížky, jakou
je Včelka Mája Waldemara Bonselse: „Pusťte ho,“ volala Mája a do očí
ji vstoupily slzy, „on se jmenuje Matěj Broukal!“ Vážka se usmívala.
„Pročpak, maličká, jej mám pustit?“ zeptala se s tváří plnou zájmu, ale
s výrazem značné blahovůle. Mája koktala bezradně: „Ach, on je takový milý, čistý panáček, a pokud vím, ničím vám neublížil!“ Vážka hleděla zamyšleně na Matěj Broukala. „Ano, je to milý chlapík,“ pravila
něžně a ukousla mu hlavu.
Příkladů mnohem šokéznějších by bylo nepočítaně. Pravou studnicí
brutálních scén jsou lidové pohádky. V těch se to jen hemží useknutými
údy, roztrhanými těly, vyloupanýma očima, kostlivci a krvelačnými tvory, až to chvílemi připomíná spíš horor (a leckteré se předlohou hororu
i staly). Otázkou ovšem není, proč jsou pohádky tak brutální, ale proč
nás to překvapuje.
Za všechno může Božena. To ona, ta krásná paní trpkého osudu, nám
vštípila, že pohádky mají končit dobře, že dobro musí zvítězit a zlo nemá být jen potrestáno, ale hlavně napraveno. Díky Němcové jsou celé

generace českých čtenářů přesvědčené o tom, že pohádkový svět je líbezný a bezpečný. Lidové pohádky přitom tak idylické nikdy nebyly.
Ostatně to, co dnes pokládáme za základ četby pro děti, se původně dětem nevyprávělo. Pohádky byly určeny k poslechu dospělým, až když
děti šly na kutě.
Dnes se pohádkové příběhy po večerech nevyprávějí, nahradily je televizní seriálové odvary. Tváří se realisticky, chybí v nich ježibaby, draci
i princezny, ale v jádru používají podobné vyprávěcí postupy. Zlo je potrestáno, překážky překonány, koná se happyend. Nicméně chybí jim
pohádková imaginace, takže časem znudí a omrzí. Mrtvoly v rozkladu
přestávají vyvolávat odpor, střílení ani výbuchy námi neotřesou.
Brutalita už nešokuje, vzrušení je pryč. Jsme tak otrlí, nebo je potřeba
najít jiné zdroje? Je na čase propátrat dětskou knihovničku.
ZN
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Aktuálně z města

Průběh a problémy rekonstrukce náměstí Míru
Práce na rekonstrukci náměstí
Míru byly z důvodu sporných bodů vzniklých rozdílným výkladem smlouvy, rozdílným výkladem položek rozpočtu, chybami
v projektu nebo nepředvídatelnými okolnostmi ze strany dodavatele stavby, firmy Kareta, s. r. o.,
od 3. července omezeny pouze na
stavbu vodovodu a kanalizace.
Zastaveny tak byly zejména práce, u nichž z uvedených důvodů
probíhalo získávání odborných
stanovisek s následným projednáváním s vedením dodavatelské
firmy. V současné době jsou sporné věci s vedením firmy vyřešeny.
Problémy stavby byly podrobně
projednány v radě města. Stavba
má v současné době dle našeho
odhadu zpoždění asi 4 týdny.
Dodavatel má předložit nový harmonogram. Zpoždění způsobil
především postup záchranných
archeologických prací, souběh
s rekonstrukcí plynovodů a doba
nutná k získání odborných stanovisek a výkladů k problémovým
bodům stavby.
V týdnu od 15. do 19. července
byla subdodavatelskou firmou
prakticky dokončena výměna vodovodních řadů a kanalizačních
přípojek na Radniční ulici a bylo
dokončeno zajištění stavby z hlediska její bezpečnosti pro návštěvníky náměstí. V tomtéž týdnu čerpala společnost Kareta
dlouhodobě plánovanou celozávodní dovolenou. V týdnu od
22. července byly práce na stavbě
v plném rozsahu obnoveny.
Dnes je již skoro jisté, že se stavba protáhne do klimaticky nevhodného období a bude dokončena až na jaře příštího roku.

O konečném termínu dokončení
jednáme, ale jsme se zástupci společnosti dohodnuti, že bude přednostně vydlážděna Radniční ulice
a obvodové komunikace a parkoviště na náměstí Míru tak, aby
mohl na náměstí probíhat běžný
život a zimní údržba. O všem ještě rozhodne průběh podzimu a nástup zimy.
K průběhu stavby slyším od občanů řadu dotazů, poznámek a domněnek, které chci uvést na pravou míru:
Například že stavba je zastavena
z toho důvodu, že město nemá peníze a dodavateli neplatí. To je nesmysl. Město má na stavbu zajištěny vlastní prostředky a vyjednán úvěr. Navíc je doba splatnosti
faktur dle smlouvy 3 měsíce, a tak
ještě nenastala ani splatnost první
faktury.
Další otázkou je, proč jsme vybrali právě tohoto dodavatele. Město
se musí při výběru dodavatele řídit zákonem o zadávání veřejných
zakázek, a tak v podstatě musí vybrat dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou. Bezdůvodná změna dodavatele by vedla jen k odvolání uchazeče k Úřadu pro hospodářskou soutěž a zrušení celého
výběrového řízení, které je velmi
zdlouhavé a administrativně náročné. Projektované náklady stavby byly necelých 46 mil. Kč a vítězná společnost nabídla realizaci
za cenu 23 mil. Kč, tedy asi 50 %
celkových nákladů. Velká konkurence stavebních firem a jejich boj
o přežití dnes stlačují ceny na samotnou hranici rentability staveb.
To vede k nutnosti vyjednávání
a hledání stanovisek na různé problémy stavby. Firma Kareta má se

stavbami tohoto druhu velké zkušenosti, což je pro průběh a organizaci stavby podstatný faktor.
Ani v jejím zájmu rozhodně není
stavbu prodlužovat.
Další častou otázkou je, zda nešlo
stavbu provádět etapovitě. Projektanti i dodavatelé (a je to podtrženo rekonstrukcí plynovodů na
náměstí v délce asi 550 m) jednoznačně z důvodu efektivnosti prací,
nutnosti sjednocení kvality nově
budovaného podloží a pláně a probíhajícího archeologického výzkumu upřednostnili variantu současného provedení prací na celém náměstí. Pokud by se např. musela po
rekonstrukci plynovodů část náměstí pracně a draze na zimu zadláždit a na jaře znovu rozebrat,
pak by to znamenalo hodně zmařené lidské práce a peněz. Navíc si
nedovedu představit, že by archeologický výzkum probíhal po etapách a vynucoval si na dodavatelích v odkrytých lokalitách obtížně
odhadnutelné časové překážky.
Někteří obchodníci, kteří mají své
provozovny na náměstí, podali
zastupitelům města petici za sle-

vu, resp. prominutí pronájmu po
dobu realizace stavby. Rada města schválila plošně všem nájemníkům nebytových prostor v majetku města slevu základního nájemného o 20 % na dobu 24 měsíců
v období od 1. srpna 2012 do
31. července 2014. To v přepočtu
představuje stoprocentní slevu nájemného na téměř pět měsíců.
Myslím si, že tím zastupitelé přistupují velmi vstřícně ke všem nájemcům nebytových prostor.
Na závěr chci doplnit, že jde
svým rozsahem, organizačně
a z pohledu logistiky a záchranného archeologického výzkumu
o mimořádně obtížnou stavbu,
která je pro naše město ojedinělá
a nebude se už v tomto rozsahu
pravděpodobně nikdy opakovat.
Újmu a problémy, které všem
obyvatelům a návštěvníkům náměstí působí, musíme společně
překonat. Odpovědní pracovníci
města dělají vše pro to, aby organizace stavby a spolupráce s dodavatelem byla co nejlepší a časový skluz se vyrovnal.
Ing. Petr Klouda, starosta

Budova na Palackého 11 bude zateplena
Město Rýmařov získalo z Operačního programu Životní prostředí dotaci na akci Energetické úspory budovy Palackého 117/11, Rýmařov.
Tento dotační titul je určen výhradně pro veřejné budovy. Zásadní podmínkou dotačního titulu je realizace zateplení do konce roku 2013.
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Objekt užívá Byterm Rýmařov, p. o., Městské služby Rýmařov, s. r. o.,
Spojené lesy, s. r. o., a Český červený kříž. Vzhledem k tomu, že je zčásti využíván komerčně, je výše dotace snížena z obvyklých 90 % uznatelných nákladů na 60 %.
Dům byl postaven ve dvou etapách v letech 1982 a 1989 v konstrukční
soustavě OKAL se zděným suterénem. Je napojen na objektovou plynovou kotelnu. Stavební konstrukce nesplňují požadavky ČSN 73 0540
Teplená ochrana budov. Obvodové zdi budou v souladu s doporučením
energetického auditu zatepleny šedým polystyrenem o tloušťce 160 mm,
budou vyměněna okna, dveře a garážová vrata a zateplena podlaha půdy
minerální vatou o tloušťce 300 mm. Před samotným zateplením domu
bude nutné demontovat osinkocementové desky na fasádě domu.
Realizací projektu by mělo dojít ke snížení spotřeby tepla na vytápění
o 44 %. Práce budou zahájeny v průběhu srpna 2013 a měly by chod organizací sídlících v budově omezit jen minimálně.
Ing. Lenka Vavřičková, Byterm Rýmařov, p. o.
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Ve městě se renovují další školní budovy
S nástupem teplého poãasí byly letos
zahájeny práce na rekonstrukci budov základních a mateﬁsk˘ch ‰kol
v R˘maﬁovû a Janovicích.
V rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí město
získalo dotaci na projekt Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova - Základní
umělecké školy na Divadelní
a Čapkově ulici a budovy Střední
školy na ulici Julia Sedláka.
V těchto případech půjde o zateplení pláště budov, výměnu oken

za plastová a výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle na plyn.
U této veřejné zakázky uspěly firmy Pátá stavební CZ, a. s., Rýmařov, která provádí rekonstrukci
ZUŠ na Divadelní ulici za cenu
1 730 613 Kč (bez DPH), Svoval
trend, s. r. o., Bruntál provádí práce na budově ZUŠ na Čapkově
ulici za cenu 1 390 445 Kč (bez
DPH) a firma Rýmstav CZ, spol.

s r. o., Rýmařov rekonstruuje budovu Střední školy na ulici Julia
Sedláka za cenu 2 588 611 Kč
(bez DPH).
Rovněž v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí
město získalo dotaci na projekt
Energetické úspory na školských
zařízeních města Rýmařova, a to
na budovu Mateřské školy na ulici 1. máje, kde byla ve veřejné za-

Mateřská škola na ulici 1. máje

Střední škola na ulici Julia Sedláka

Základní umělecká škola na Divadelní ulici

Základní škola na Školním náměstí

kázce úspěšná firma Pátá stavební
CZ, a. s., s cenou 1 620 297 Kč
(bez DPH), dále na budovu
Základní školy na Školním náměstí, kde uspěla firma Svoval
trend, s. r. o., Bruntál s nabídkou
1 038 361 Kč (bez DPH) a tatáž
firma byla úspěšná v získání zakázky na rekonstrukci Mateřské
školy v Janovicích s nabídkou
853 860 Kč (bez DPH). U všech
tří jmenovaných budov půjde
o zateplení pláště a výměnu oken.
Z podkladů ŽPaRR JiKo

Výsledky elektronické aukce na dodavatele energií v Rýmařově
Spoleãnost eCENTRE, a. s., pﬁedloÏila první v˘sledky e-aukce na dodavatele
elektrické energie a zemního plynu, která probûhla 27. ãervna a které se zúãastnili také obãané z R˘maﬁova a okolí.
Celkově bylo dosaženo při společné e-aukci s dalšími městy těchto
výsledků:
Celkový počet domácností
6 145
Celkový objem elektrické energie v Kč
64 023 325,Úspora v %
29,68
Úspora v Kč
19 007 269,Celkový objem zemního plynu v Kč
81 330 691,Úspora v %
26,5
Úspora v Kč
21 558 175,-

Počet zařazených domácností z Rýmařova a okolí
217
Nejvyšší dosažená úspora na elektřině
22 721 Kč (30,31 %)
Nejvyšší dosažená úspora na zemním plynu 20 771,93 Kč (27,05 %)
Počet zúčastněných občanů, resp. domácností z Rýmařova a přilehlého
regionu dosáhl přibližně 6 % z celkového počtu domácností. Jednotliví
účastníci se během července dozvěděli, jakého dosáhli konkrétního výsledku, a na konci července proběhl na kontaktním místě v budově
Bytermu na Palackého ulici 11 podpis smluv s novými dodavateli.
Společnost eCENTRE plánuje připravit druhé kolo elektronické aukce pro ty zájemce, kteří se neúčastnili kola prvního a měli by rovněž
zájem o dosažení výrazné úspory výdajů za dodávky elektrické energie a zemního plynu.
Petr Klouda, starosta
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Zpravodajský servis ve zkratce

Pošta v Janovicích bude dočasně uzavřena
Pošta v Janovicích bude z důvodu personální nedostatečnosti během čerpání dovolené v období od 9. do 27. září uzavřena. Doručování zásilek proběhne beze změny, náhradní ukládací poštou bude pošta v Rýmařově. Veřejnost bude informována vývěskou umístěnou na vstupních
dveřích pošty v Janovicích měsíc před plánovaným dočasným uzavřením pobočky.
Eva Čermáková, manažer obvodu Opava

Slovo krajského zastupitele
V pořadí páté jednání krajského
zastupitelstva se konalo 25. července na magistrátu města Ostravy, neboť v zasedací místnosti
krajského úřadu probíhá rekonstrukce hlasovacího zařízení. Na
programu bylo 11 bodů.
Hlavním tématem byla inventura
rozpočtového výhledu Morav-

skoslezského kraje na léta 20142016. Tento výhled byl schválen
20. prosince 2012. V současné
době se pracuje na návrhu rozpočtu na rok 2014 a na rozpočtovém
výhledu na léta 2014 až 2017.
Rozpočtovými úpravami, o kterých jsem informoval již dříve,
došlo k přesunu prostředků z roku 2013 na léta 2014 a 2015.
Vliv na rozpočtový výhled má také příprava nových projektů, aby
byly vyčerpány zbývající finanční prostředky z operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v programovacím období EU
2007-2013. Jde o finanční prostředky, které zůstaly po výběrových řízeních. V naší oblasti jde
například o ROP NUTS II
Moravskoslezsko, Prioritní osa 1
- Regionální infrastruktura a dostupnost, zkráceně výstavba, modernizace a rekonstrukce komu-

nikací II. a III. třídy. Na stavbě
silnice II/449 Rýmařov - Ondřejov II. stavba po soutěži vznikla
úspora 80,5 mil. Kč.
Připravují se i nové projekty
k dočerpání finančních prostředků z ostatních operačních programů v programovacím období
Evropské unie 2007-2013. Zde
jde hlavně o peníze z Operačního
programu Životní prostředí a Integrovaného operačního programu a realizaci projektů, které jsou
připraveny v tzv. „zásobníku“,
konkrétně rekonstrukci a modernizaci silnic v MSK 2014, kam je
zařazena i silnice Rýmařov Jamartice - Velká Štáhle, křižovatka. Silnice Břidličná - Vajglov
- Ryžoviště by mohla být opravena ještě v letošním roce.
Zastupitelé doporučili zahájit přípravu projektů ze sociální oblasti,
které budou financovány z evrop-

ských peněz. Schváleno bylo i zahájení přípravy na projekt
Energetické úspory ve školách
a školských zařízeních, které jsou
zřizovány krajem (III. etapa).
Tento projekt bude financován
z Operačního programu Životní
prostředí a předpokládané náklady činí 593,1 mil. Kč. Projekt by
měl být realizován v letech 20132015.
Projednána byla i žádost Nemocnice Nový Jičín, a. s., která se
týká investic do komplexní rekonstrukce staré budovy interny
v areálu nemocnice (II. etapa).
Zastupitelé rozhodli uzavřít dohodu o této investici.
Zastupitelstvo se bude detailněji
zabývat projekty na zářijovém
zasedání po projednání ve výborech a komisích.
Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel a místostarosta

Co mám dělat, když... mě policie vykáže z bytu?
Od roku 2007 je zaveden do zákona o Policii ČR a dalších souvisejících předpisů institut tzv. vykázání
ze společného obydlí, který souvisí s řešením domácího násilí. V minulosti to byly právě ohrožené osoby (podle statistik nejvíce ženy
a děti), kdo v zájmu zajištění vlastního bezpečí a ze strachu před dalšími konflikty opouštěl společné
bydliště. Zavedením institutu vykázání v odůvodněných případech
společné bydliště neopouští ohrožená osoba, nýbrž osoba násilná.
Má se tím zajistit nejen ochrana
oběti před dalším násilím, ale přispět i k její psychické stabilizaci
tak, aby ohrožená osoba opět získala kompetence k hledání vhodných
způsobů řešení své situace.
Jak vykázání probíhá?
Vykázanými osobami mohou být
partneři, manželé, ale také děti násilné vůči svým rodičům apod.
K tomuto opatření Policie ČR přistupuje v případech, kdy lze důvodně předpokládat, že dojde
k nebezpečnému útoku proti zdraví, životu nebo lidské důstojnosti.
Policie ČR je oprávněna toho, kdo
je podezřelý z takového jednání,
vykázat z bytu nebo domu společ-
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ně obývaného s ohroženou osobou
a také z bezprostředního okolí domu nebo bytu. Součástí rozhodnutí o vykázání je rovněž zákaz návratu do vymezených prostor.
Rozhodnutí policie je účinné
okamžitě. Pokud násilník není
zrovna přítomen ve společném
obydlí, je policista takové osobě
oprávněn zakázat vstup do bytu nebo domu (rozhodnutí je pak účinné
od okamžiku, kdy se o něm násilník
dozví). V rozhodnutí o vykázání
musí policie vždy specifikovat prostor, na který se tato omezení vztahují, a stanovuje i přesný rozsah
bezprostředního okolí společného
obydlí (např. 100 m). Rozhodnutí
dále obsahuje i zákaz jakéhokoliv
kontaktu násilníka s ohroženou osobou, např. zákaz telefonátů nebo
posílání SMS zpráv apod.
Vykázání trvá po dobu 10 dnů.
Policista vyzve vykázanou osobu,
aby mu vydala všechny klíče od
společného obydlí, dále je vykázanému umožněno, aby si vzal věci
sloužící k osobní potřebě, osobní
cennosti a dokumenty. Policista je
pak povinen ve lhůtě do tří dnů od
vydání rozhodnutí o vykázání provést kontrolu, zda je toto rozhod-

nutí dodržováno, a to vykázanou
osobou i osobou ohroženou. Pokud v dalších dnech požaduje vykázaný převzetí dalších osobních
věcí z bytu, je možné mu to umožnit pouze za přítomnosti policie.
Vykázané osobě pak policista poskytne informace o možnostech
ubytování a další nezbytnou součinnost. Ohroženou osobu policista poučí o dalších možnostech postupu při řešení domácího násilí,
popř. o možnosti využít psychologického poradenství.
Nutno zdůraznit, že policie může
vydat rozhodnutí o vykázání i bez
souhlasu ohrožené osoby. Opis tohoto rozhodnutí policista do 24
hodin předává tzv. intervenčnímu centru, které pak pomáhá
ohroženým osobám situaci řešit pracovníci centra kontaktují ohrožené osoby nejpozději do 48 hodin. Záleží na vůli a přístupu ohrožené osoby, zda tuto nabídku využije, či nikoli. Pokud jsou v domácnosti nezletilé děti, doručí se
rozhodnutí i orgánu sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu.
Dobu 10 dnů nelze zkrátit, a to
ani v případě, že by s tím ohrožená
osoba souhlasila. V této době je

možné také podat návrh soudu na
vydání tzv. předběžného opatření. Jedná se o případy, kdy je předpoklad, že by i po vykázání na
10 dnů mohly útoky pokračovat.
Předběžné opatření vydané soudem trvá minimálně jeden měsíc,
je předběžně vykonatelné a může
trvat nejdéle jeden rok. Zákon stanoví tuto maximální hranici s předpokladem, že se jedná o dostatečně
dlouhé období na to, aby v průběhu vykázání měla ohrožená osoba
dostatek času svoji situaci řešit.
V případě, že vykázaný s rozhodnutím policie nesouhlasí, může
podat námitku, kterou se pak zabývají nadřízené orgány, námitka
však není důvodem nevykonání
vykázání násilníka z obydlí. Proti
vydanému předběžnému opatření
je možné podat řádné odvolání ke
krajskému soudu.
Další informace k institutu vykázání je možné získat přímo na
Obvodním oddělení Policie ČR
Rýmařov. Kontakt na Intervenční
centrum: tel. 596 611 239,
739 500 634, e-mail: ic.ostrava@slezskadiakonie.cz.
Bc. Iveta Podzemná, odbor
sociálních věcí MěÚ Rýmařov

-14-2013

31.7.2013 14:50

Stránka 7

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

14/2013

Dálkový výslech

Miroslav Škoda
Věk: 33
Povolání: nástrojař ve dřevozpracující firmě
Záliby: veteráni značky Škoda,
dostihový sport, turistika, v létě

kolo, v zimě snowboard a bezmála dvacet let být celoročně s fotoaparátem a deníčkem všude tam,
kde se něco děje
Zvláštní znamení: říká se, že kolikrát do všeho až moc mluvím
V čem jste nejsilnější?
Nevím, jestli nejsilnější, ale rád si
stanovuji nové cíle, které se snažím dovést do konce.
Kdy jste netrpělivý?
Troufám si říci, že jsem dochvilný
a spolehlivý, asi proto nerad pociťuji netrpělivost nad nedochvilností a nespolehlivostí ostatních.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Se svými prarodiči, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Zavřu oči
a jsem v Lukavci, v Demänové,
prostě na místech a s lidmi, s ni-

miž je mi dobře.
Jste „rýmařovská duše“?
Ač jsem se před třiatřiceti lety narodil v Ostravě, po těch dvaatřiceti letech, co v Rýmařově žiji, se
cítím být rýmařovskou duší.
Máte v Rýmařově svoje oblíbené
místo?
Musím se přiznat, že mám velké
nedostatky v orientaci hezkých
míst nejen v Rýmařově, ale
i v okolí, a tak ta hezká místa teprve teď poznávám. Z okolí Rýmařova to jsou nově Černé a Ztracené kameny za Starou Vsí.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Biografii Lestera Piggotta od
Dicka Francise.
Koho byste pozval na večeři?

Určitě bych rád konečně zase pozval svou přítelkyni, která je již
druhým rokem na mateřské dovolené s naší dcerkou Ellie.
Co byste si pořídil, kdybyste byl
opravdu bohatý?
S ohledem na rodinu domeček se
zahrádkou, větší auto a po pěti letech první dovolenou se svou rodinou. Protože ale nesázím, nehraji a „jen“ chodím do práce, vypadá to, že budu jak bez domečku, tak bez auta. A dovolená?
Uvidíme.
Víno, ženy, zpěv - čeho byste se
zřekl?
Určitě zpívání. Trošku dobrého
vína si občas dopřeji, ale ženu
vedle sebe potřebuji prakticky neustále.

Zdravotnictví

Úprava provozu Lékařské pohotovostní služby v Bruntále
S účinností od 1. srpna 2013 dochází k redukci ordinačních hodin Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Bruntále (provozované v budově
ZZS MSK na Zeyerově ulici) ve všedních dnech. Toto opatření, schválené radou kraje dne 10. července 2013, bylo učiněno především v důsledku naprosto minimálního využití této služby v uvedené době. Opatření se týká LPS pro dospělé, děti i dorost.

Nové ordinační hodiny LPS:

pátek
soboty, neděle a svátky

17 - 22 hodin
8 - 20 hodin

Od pondělí do čtvrtku se pacienti mimo ordinační hodiny svých praktických lékařů mohou obrátit na nejbližší zdravotnická zařízení:
- Podhorská nemocnice Bruntál (Nádražní 991/27, Bruntál)
- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (I. P. Pavlova 9, Krnov)
V případě potřeby je možno se telefonicky obrátit na Informační centrum ZZS MSK v Opavě, tel. 553 777 777, které je v nepřetržitém provozu. Operátorka volajícímu poradí, kam je nejvhodnější se obrátit s konkrétním zdravotním problémem. V případě náhlých, zdraví nebo život ohrožujících stavů je samozřejmě možno kdykoliv kontaktovat tísňovou linku 155.
PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Školství

Svět přátel 2013 - mezinárodní projekt mládeže
Od roku 1995, kdy projekt nazvaný Svět přátel vznikl na základě partnerství dvou měst, ně-

Svět přátel

meckého Sasbachu a italského
Mapella, se mládež z celé
Evropy schází pravidelně. Město

Foto: archiv SSOŠ Prima

Rýmařov se do této aktivity zapojilo před dvanácti lety a v roce
2010 jsme mezinárodní setkání

uspořádali u nás - v Rýmařově.
Letos projekt proběhl od
30. června do 5. července v na-

Scénka Tajemství dobré nálady v Čechách
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šem partnerském městě Ozimku
za účasti mladých lidí z osmi států Evropy. Zúčastnili se jej také
studenti SSOŠ Prima Rýmařov.
Hlavním tématem projektu byla
ekologie a domácí příprava
účastníků se týkala ekologického rozvoje regionu - co změnit
a jak působit na chování a ekologické myšlení obyvatel.
Mladí účastníci setkání v Ozimku byli rozděleni do pěti skupin,
aby se naučili toleranci, porozumění a dokázali se integrovat do
společenství Evropy. Úkoly týdenního pobytu se realizovaly
formou zábavy a práce, vše
v dobré atmosféře a zdravé rivalitě. Celý týden probíhal v soutěžním duchu. Úkolem nezávislé
poroty bylo vybrat nejlepší tým.
Účastníci pracovali na úpravě
zeleného terénu v rybářském regionu Poliwod, navštívili elekt-

rárnu na Turawě, tiskárnu denního tisku v Opole, prohlédli si
hutnické muzeum v Ozimku
a předposlední den strávili v Juraparku v Krasiejówě.
Pátečního závěrečného ceremoniálu se zúčastnili zástupci zapojených měst, za Rýmařov starosta Petr Klouda. Program
uvedl starosta Ozimku Marek
Korniak, který celou akci kladně
zhodnotil a zároveň předal putovní evropskou vlajku dalšímu
pořadateli. Tím je město Sasbach, jež bude v příštím roce slavit 20. výročí vzniku této aktivity, kterou započalo.
Projekt splnil svůj cíl. Mladí si
prohloubili jazykové znalosti, navázali nová přátelství, naučili se toleranci a porozumění.
To jsou hlavní pilíře „Domu
Evropy“.
Mgr. Jarmila Labounková

Hasiči v terénu

Z kapsáře tety Květy

Auto skončilo v příkopu, řidič nepřežil

Tak si to vyžehlím

Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Rýmařova zasahovaly v neděli 28. července po osmé hodině ranní u tragické dopravní nehody v Rešově. Osobní automobil Fiat Tipo přeletěl svodidla a skončil na střeše v hlubokém příkopu. Hasiči zajistili vozidlo
před požárem a vyprošťovali tělo řidiče (ročník 1948), který nehodu
nepřežil.
por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Foto: HZS MSK

Záchranáři v terénu

Ostravští letečtí záchranáři
zasahovali ve Skalách
Posádka vrtulníku ZZS s volacím znakem „Kry‰tof 05“, která zasahuje v rámci Moravskoslezského kraje, byla v nedûli 21. ãervence volána k pûti úrazÛm
a dopravním nehodám.
Mezi vážné události, k nimž toho dne letečtí záchranáři vzlétli, patřil
pád osmadvacetileté ženy z koně ve Skalách. U pacientky nastala po
pádu krátká porucha vědomí, záchranáři následně zjistili poranění
hlavy a podezření na otřes mozku. Na místě zasahovala nejdříve lékařská posádka z Rýmařova, přivolaní letečtí záchranáři poté zraněnou transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice v OstravěPorubě.
PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK
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Nejtěžší je začít. Odhodlat se k tomu. Teď jsem se odhodlala a jdu.
Je málo domácích prací, které se
po dlouhá léta nemění a potřebují
přiložit ruku k dílu. V praní pomůže pračka, s nádobím myčka,
ale i tu nejnovější parní žehličku
musím vzít do ruky úplně stejně
jako tu, která se kdysi dávno plnila řeřavými uhlíky.
Nejlepší by bylo nežehlit, ale už
ve starověku lidé přišli na to, že
vypraná látka se příjemněji nosí,
lépe vypadá a drží fazónu, když
ji „přejedeme“ něčím horkým.
Ve staré Číně na to měli těžké
kovové pánve plněné žhavými
uhlíky, antické Řecko mělo želízkové žehličky, evropský středověk znal valcháře, teprve později přišel na řadu hlazený železný blok s držadlem. Musel
být mohutný a žehlení vyžadovalo sílu Frištenského. Tvar

s patou a špičkou už byl jasný.
Elektřina se žhavením topné spirály? Až koncem 19. století.
A zase pár desítek let trvalo, než
teplotu místo nasliněného prstu
začal hlídat termostat.
Vím, že vyžehlená látka se lépe
nosí a určitě působí estetičtěji.
Na vyrovnání vláken se podílí
i tlak. Takže se nadřu. Ale zlikviduju tak množství bakterií,
i když některé zhynou už při sušení prádla na slunci.
Žehlení je svým způsobem tělocvik, pustím si příhodnou hudbu,
dobře nastavím žehlicí prkno, roztřídím prádlo a... a najdu sílu začít.
Vždyť já vlastně doma dělám
všechno. S mužem se výborně
doplňujeme. On nedělá nic.
Káravě zvednu obočí a hlas: Ty
neděláš nic, ani nehneš prstem!
A muž vbrzku řekne: Ale hnu!
A stiskne spoušť.
Si
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Nestačil zabrzdit,
škoda za čtvrt milionu
V neděli 7. července odpoledne se stala dopravní nehoda poblíž Dolní Moravice. Řidič
za volantem Škody Octavia jel za vozidlem
značky BMW a v momentě, kdy vůz před
ním přibrzdil kvůli skupince cyklistů, do něj
narazil. Nikdo naštěstí nebyl zraněn, celková
hmotná škoda se však vyšplhala na 250 tisíc
korun, z toho 100 tisíc na škodovce a zbývajících 150 tisíc na BMW.

Auto srazilo chodkyni na přechodu
V pondělí 8. července ráno došlo k vážné dopravní nehodě na třídě Hrdinů v Rýmařově.
72letou chodkyni na přechodu u křižovatky
s Okružní a Dukelskou ulicí srazilo osobní
vozidlo. 36letý řidič vozu Škoda Octavia
krátce před srážkou zastavil za odbočujícím
vozidlem, poté se znovu rozjel a pravděpodobně kvůli nedostatečné pozornosti narazil
do chodkyně na přechodu. Žena po nárazu
upadla na zem a ztratila vědomí.
Na místo během několika minut dorazili přivolaní záchranáři a policisté. Zasahující lékařka zjistila zranění v oblasti hlavy a dolní
končetiny, konstatovala také pravděpodobné
poranění mozku. Žena se nacházela ve stavu
přímo ohrožujícím život. Vzhledem k závažnosti poranění a nutnosti transportu pacientky na pracoviště traumatologického centra
Fakultní nemocnice v Ostravě byl na místo
povolán vrtulník letecké záchranné služby.
Dopravní nehodu prošetřují policisté bruntálského dopravního inspektorátu. Při jejím
objasňování žádají svědky, kteří se v uvedené době v místě nehody nacházeli, aby své
informace podali dopravním policistům
územního odboru Bruntál na telefonním čísle 974 731 254.

Rýmařovští policisté
našli zloděje dřeva
Policisté z obvodního oddělení v Rýmařově
sdělili 13. července 59letému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muž je podezřelý, že 18. června pokácel a odcizil šest
vzrostlých modřínů v lesním porostu
u Harrachova. Lesní společnosti tím způsobil
škodu ve výši bezmála 20 tisíc korun.

Zloděj řídil silně opilý
Rýmařovští policisté sdělili 12. července
35letému muži podezření ze spáchání přečinů neoprávněného užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž se měl
27. května večer zmocnit vozidla VW
Transporter zaparkovaného u rekreační chaty ve Žďárském Potoce. Vozidlo nebylo
uzamčeno a mělo klíče v zapalování. Muž se
pokusil s vozem uprchnout lesními cestami,
přičemž byl pronásledován zaměstnanci cha-

ty. Při jízdě poškodil další dva automobily
odstavené na lesní cestě a nakonec sjel do
příkopu. Krátce nato byl zadržen rýmařovskými policisty a umístěn do policejní cely.
Na místě nehody se podezřelý muž podrobil
dechové zkoušce, která u něj zjistila
2,33 promile alkoholu v dechu. Celková škoda, kterou způsobil, přesáhla 200 tisíc korun.

Podnapilý mladík si spletl chaty
V noci 16. července si rýmařovští policisté
přijeli do jedné z chat v Malé Morávce pro
silně podnapilého 21letého muže. Ten si měl
v opilosti splést chatu s tou, v níž byl ubytovaný. Ve snaze dostat se dovnitř nejprve poškodil skleněnou výplň vstupních dveří a poté vnikl pootevřeným oknem do obývací
místnosti správce chaty, kde převrátil skříň
a televizor. Pak ulehl na pohovku a usnul.
O chvíli později jej takto nalezl majitel chaty, který na místo přivolal policejní hlídku.
Policisté mladíka eskortovali na služebnu
v Rýmařově. Dechová zkouška u něj prokázala hodnotu 2,42 promile alkoholu.

Řídil pod vlivem drog
V pátek 19. července večer kontrolovala policejní hlídka na Národní ulici v Rýmařově řidiče osobního vozu BMW ze Staré Vsi.
Orientační dechová zkouška měla negativní
výsledek, test na přítomnost omamných a psychotropních látek však vyzněl pozitivně na
amfetamin a pětatřicetiletý řidič se musel podrobit i lékařskému a toxikologickému vyšetření. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.

Řidič měl přes dvě promile
a „ztracený“ řidičák
V pátek 20. července dopoledne policejní
kontrola zachytila podnapilého řidiče
v Horním Městě. Dechové zkoušky u něj naměřily hodnoty 2,37 a 2,23 promile alkoholu
v dechu. Následnou lustrací v evidenci bylo
navíc zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž má
aktuálně zakázáno řízení všech motorových
vozidel a že jím předložený řidičský průkaz
je veden jako ztracený. Na místě mu byl zadržen, muž je důvodně podezřelý z ohrožení
pod vlivem návykové látky a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Kontrola během hiphopového
festivalu odhalila tři řidiče
pod vlivem drog
Během noci z 20. na 21. července provedla
policie bezpečnostní opatření v souvislosti
s probíhajícím festivalem Battle Kings.
Zaměřila se na kontrolu barů, restaurací a heren v Rýmařově a Staré Vsi a také na kontrolu řidičů. Do akce bylo nasazeno kromě policistů z Rýmařova i několik jejich kolegů
z Bruntálu a Města Albrechtic včetně psovo-
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da se služebním psem. Během kontrol byli
zjištěni tři řidiči pod vlivem omamných
a psychotropních látek či jedů, ve všech případech testy odhalily požití marihuany. Všem
provinilcům byly zadrženy řidičské průkazy
a zakázáno řízení motorových vozidel.

Zbili dva bratry ve Vajglově
kvůli DVD
V pondělí 22. července se v jednom z panelových domů ve Vajglově odehrála rvačka
s malichernou záminkou. Dvojice mužů,
otec se synem, zazvonila na dveře bytu,
v němž žijí dva bratři. Když mladší z nich,
teprve sedmnáctiletý, otevřel dveře svého
bytu, dožadoval se pětačtyřicetiletý návštěvník navrácení DVD filmu. Spolu se synem
vtrhli do chodby bytu a oba bratry napadli.
Poté, co je zkopali a zbili pěstmi, odešli pryč.
Napadení si přivolali lékařskou pomoc a byli převezeni k ošetření do nemocnice
v Krnově. Případ je v šetření jako porušování domovní svobody.

Policie našla zloděje vlečných bran
Na přelomu dubna a května letošního roku
bylo z areálu zemědělského objektu
v Ondřejově ukradeno šest vlečných bran
z těžkých ocelových profilů o hmotnosti
60 kg a dalších šest vlečných bran z lehkých
ocelových profilů o hmotnosti 30 kg. Celková
škoda byla vyčíslena na 12 tisíc korun.
Rýmařovským policistům se pachatele podařilo vypátrat, byli jimi dva muži ročníků narození 1991 a 1994 z Rýmařova. V úterý
23. července jim bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z přečinu krádeže.

Tři mladíci v parku uráželi
Romky, jednu napadli
Ve středu 24. července vpodvečer došlo k rasistickému incidentu v zahradě Hedvy
v Rýmařově. Trojice začala vulgárně urážet tři
romské ženy, střet vyvrcholil, když jeden
z mladíků přišel k devětačtyřicetileté ženě
a vrazil jí facku. Napadená žena při šetření
uvedla, že utrpěla lehké zranění a vyhledá lékařské ošetření. Případ řeší rýmařovští policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

Potyčka s Romy v Jiříkově
V pátek 26. července kolem půlnoci došlo
mezi bytovými domy v Jiříkově ke vzájemné
potyčce místních obyvatel a příslušníků romské komunity. Při rvačce byli dva lidé zraněni. Čtyřiatřicetiletý muž a třicetiletá žena
s poraněními hlavy museli být hospitalizováni v krnovské nemocnici. Případ šetří rýmařovští policisté ve spolupráci s bruntálskými
kriminalisty jako výtržnictví a ublížení na
zdraví.
René Černohorský,
Dagmar Schindlerová, mluvčí ÚO PČR Opava
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Můj šálek čaje

Zdeněk Galuška:
Slovácko sa súdí aj nesúdí
Přední pozici ve výčtu mých nejoblíbenějších knih si dlouhodobě udržuje titul moravského spisovatele Zdeňka
Galušky Slovácko sa súdí aj nesúdí. Jeho jadrný humor ve
slováckém nářečí mne zaujal už jako malou dívku v 70. letech, kdy Československá televize uváděla velmi úspěšnou
zfilmovanou podobu knihy jako seriál s nezapomenutelnou
dvojicí Jozef Kroner a Oldřich Velen.
Stařeček Pagáč, Jura Klásek, kořenářka Peléščena, zkrátka
Galuškovi „šohaji“ i „děvčice“, rozehrávají v této knize, která člověka vždy pobaví a obveselí, své příhody, při nichž často hrozí, že vás v záchvatu bujarého smíchu opustí bránice.
Galuškova kniha je prostě dokonalý lék na všechny chmury,
špatné zprávy a těžké situace, kterých je v životě vždycky
víc než těch dobrých. Jak říká upravená lidová moudrost Kam nechodí smích, tam chodí lékař. A byl to koneckonců
Jaromír Tomeček, kdo kdysi napsal, že lepší stránka
z Galuškova Slovácka než jeden meprobamat.
Proto vždy, když nemám dobrou náladu, sáhnu do knihovny
a přečtu si příběh, který rozjasní mou duši. Věřím, že „Škrk
do rži“, „Host do domu - čagan do ruky“, „Herodes - to býl
král“ a spousta jiných „hlášek“ jistě zlidověla nejen v naší
rodině. Doporučuji proto všem příhody z Galuškova
Slovácka ke zlepšení nálady a získání optimismu.
A na závěr krátký úryvek, který ukazuje, že kromě humoru je
v Galuškově knize permanentně přítomná i moudrost a láska
k člověku, tedy opět „komodity“, kterých není v našich životech nikdy tolik, kolik bychom chtěli a potřebovali:
„Dyž jednú delší dobu zle klempírovali, přemýšlali na lúžku,
co mosijú udělat, lesti sa uzdravijú. A protože ich opatrovali pán dochtor z městečka a hotař Klásek, dostali sa z teho
aj bez ‘kozího pití’ a jejich první cesta védla na kerchov.
Vzali z okna růžový muškát, který měli stařenka najrači, do
kúska papíru trošku gipsu a hrnéček z vodú.
Muškát dali stařence na hrob a pomodlili sa. Potem rozdělali v hrnéčku gips a podšprajcovali svojému holúbkovi nožičky, aby ešče nejaký čas vydržál...
Snáď to nemoseli ani dělat. Lebo lesti ich při tem viděl pámbu, tajak hotař Klásek, který ich špehovali, naisto ich eščě
dlúho nezavolá... Lebo tam navrchu vijú, že stařeček sú pravý slovácký fiškus! Ale v „Knize života“ majú aj zaznamenané, že sú néenom spravedlivý ke všeckým, ale aj poctivý,
pracovitý, přísný ke zlému, ochotný k pomoci, chudobný
k majetku, ale bohatý v humoru!
A tací ludé by neměli umřít nikdá...“
GALUŠKA, Zdeněk. Slovácko sa súdí aj nesúdí, 7. vyd.
Brno: MC nakladatelství, 1995, s. 229.
Lze tedy s jistotou říci, že nejen moravské vínečko, slivovička a muzika, ale i rázovitý a moudrý humor Galuškova
Slovácka patří již neodmyslitelně k charakteristikám jižní
Moravy.
Marcela Staňková

Ilustrační foto
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

Je neuvěřitelné, kolik lidí si do pokoje pověsí obraz elektrického křesla - zvlášť když barva obrazu ladí s barvou
závěsu.
Andy Warhol

Společenská kronika
Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Echingerová - Janovice .............................................. 80 let
Zdeněk Pospíšil - Stránské .................................................. 80 let
Eva Kokešová - Janovice .................................................... 80 let
Svatopluk Podaný - Rýmařov .............................................. 81 let
Vojtěch Smetana - Rýmařov ............................................... 81 let
Božena Šimrová - Rýmařov ................................................ 81 let
Hedvika Baroňová - Rýmařov ............................................. 81 let
Vratislav Hájek - Rýmařov .................................................. 81 let
Růžena Schollerová - Rýmařov ........................................... 82 let
Anna Pospíšilová - Rýmařov ............................................... 82 let
Jaroslav Mazel - Nové Pole ................................................ 82 let
Ida Henkeová - Rýmařov .................................................... 83 let
Jaroslav Mikeš - Rýmařov ................................................... 84 let
František Závada - Rýmařov ............................................... 84 let
Margita Gerychová - Rýmařov ........................................... 85 let
Anna Matějíčková - Rýmařov ............................................. 85 let
Lumír Mrkus - Rýmařov ..................................................... 86 let
František Nesiba - Rýmařov ................................................ 86 let
Julie Brunclíková - Janovice ............................................... 86 let
Marie Meitnerová - Rýmařov .............................................. 87 let
Ferdinand Štěpek - Rýmařov ............................................... 87 let
Jan Slovák - Edrovice ......................................................... 87 let
Božena Geroltová - Rýmařov ............................................. 88 let
Marie Rajnohová - Rýmařov .............................................. 88 let
Jindřiška Pospíšilová - Rýmařov ......................................... 96 let

Rozloučili jsme se
Ludmila Zbořilová - Rýmařov .......................................... 1932
Bohumila Talianová - Edrovice ......................................... 1948
Anastázie Filipčíková - Stará Ves ....................................... 1957
Jan Bálek - Rýmařov ......................................................... 1934
Jarmila Bršťáková - Rýmařov ............................................ 1944
Pavla Bartošková - Rýmařov ............................................. 1944
Jaroslav Kolář - Malá Morávka ........................................ 1950
Bohumil Špicera - Stará Ves .............................................. 1928
Anna Opatrná - Rýmařov .................................................. 1934
Eva Staňková - Janovice ................................................... 1937
Eduard Sedláček - Rýmařov .............................................. 1937
Zdeňka Zuštinová - Rýmařov ............................................. 1955
Augustin Jánošík - Rýmařov .............................................. 1941
Jiří Vojtek - Rýmařov ......................................................... 1939
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Známá i neznámá výročí
3. 8. 2008
6. 8. 1928
6. 8.
9. 8.
12. 8.
12. 8. 1928
13. 8. 1863
14. 8. 1853
16. 8. 1928
17. 8. 1753
18. 8. 1893
20. 8. 1878
20. 8. 1908
21. 8. 1928
22. 8. 1878
22. 8. 1903
23. 8. 1803
23. 8. 1933
25. 8. 1918
26. 8. 1813
26. 8. 1968

zemř. Alexander Solženicyn, ruský spisovatel, publicista a politický činitel (nar. 11. 12. 1918) - 5. výročí úmrtí
nar. Andy Warhol, vl. jm. Andrew Varhola, americký výtvarník a filmový režisér (zemř. 22. 2. 1987) - 85. výr. nar.
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - výročí
svržení první jaderné pumy na Hirošimu v roce 1945
Den Nagasaki - výročí svržení jaderné bomby v roce
1945
Mezinárodní den mládeže - od roku 2000 (OSN)
zemř. Leoš Janáček, skladatel a varhaník (nar. 3. 7. 1854)
- 85. výročí úmrtí
zemř. Eugéne Ferdinand Victor Delacroix, francouzský
malíř, kreslíř a litograf (nar. 26. 4. 1798) - 150. výr. úm.
nar. Joža Barvič, nakladatel a knihkupec (zemř. 3. 1. 1924)
- 160. výročí narození
zemř. Antonín Sova, spisovatel (nar. 26. 2. 1864)
- 85. výročí úmrtí
nar. Josef Dobrovský, jazykovědec a historik (zemř.
6. 1. 1829) - 260. výročí narození
nar. Čestmír Jeřábek, spisovatel (zemř. 15. 10. 1981)
- 120. výročí narození
nar. Jakub Deml, spisovatel, publicista a překladatel
(zemř. 10. 2. 1961) - 135. výročí narození
nar. Robert Merle, francouzský spisovatel (zemř.
28. 3. 2004) - 105. výročí narození
nar. Zdeněk Lukáš, skladatel a sbormistr (zemř.
13. 7. 2007) - 85. výročí narození
nar. Ladislav Klíma, filosof a spisovatel (zemř.
19. 4. 1928) - 135. výročí narození
nar. René Wellek, americký literární vědec a estetik českého původu (zemř. 10. 11. 1995) - 110. výročí narození
nar. Jan Erazim Vocel, básník, archeolog, kulturní historik (zemř. 16. 9. 1871) - 210. výročí narození
zemř. Adolf Loos, rakouský architekt, umělecký návrhář, teoretik umění (nar. 10. 12. 1870) - 80. výročí úmrtí
nar. Leonard Bernstein, americký skladatel, dirigent
a klavírista (zemř. 14. 10. 1990) - 95. výročí narození
zemř. Jan Křtitel Vaňhal, skladatel (nar. 12. 5. 1739)
- 200. výročí úmrtí
zemř. Martin Frič, filmový režisér a scenárista (nar.
29. 3. 1902) - 45. výročí úmrtí

Jesenický šnek 2012 – XVII. ročník
CK Stará Ves a Středisko volného času
zvou

„Na jedenáctku“
v sobotu 17. srpna 2013 v Oskavě u obecního úřadu
Prezence: od 9 do 9.45 na OÚ Oskava
Start: v 10.00 všechny kategorie OÚ Oskava
Dlouhá trať: Oskava, Bedřichov, Rozcestí pod Rabštejnem,
sedlo Skřítek (13,5 km)
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pokyny
pořadatelů a pravidla silničního provozu. Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky závodu. Závod proběhne za plného silničního provozu.
Startovné: Kategorie A, B, C, D, Ž, M, X – 80 Kč, kategorie G, H –
20 Kč (v ceně startovného pivo, limo)
Sponzoři: CK Stará Ves, obec Stará Ves, SVČ Rýmařov, Autodoprava
Filip Horáček, Rostislav Jurdič, STARP Janovice.
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Městské muzeum Rýmařov
zve
29. srpna v 18 hodin do kaple V Lipkách
na vystoupení polského sboru Cantabiles
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Chrámové (ne)ticho v kapli V Lipkách
Náv‰tûvníci kaple V Lipkách budou
moci na tomto místû nahlédnout do
dal‰ích 24 církevních staveb. UmoÏní
jim to v˘stava fotografií kostelÛ a kaplí nazvaná Chrámové (ne)ticho, která byla otevﬁena slavnostní vernisáÏí ve ãtvrtek 25. ãervence.
Barevné fotografie vznikly během června a července na Rýmařovsku a v Opolském vojvodství
díky spolupráci rýmařovského
muzea a Muzea Wsi Opolskiej
w Opolu.
„Vznikla myšlenka uspořádat výstavu v kapli V Lipkách. A jaká
výstava by byla do těchto prostor
příhodnější než právě církevních
památek. Přišlo nám líto, že řada
kostelů na Rýmařovsku není zpřístupněna lidem. Proto jsme se je
rozhodli přiblížit v této podobě,“
sdělila v úvodu vernisáže Petra
Malá z rýmařovského muzea.
Výstava byla připravena v rámci
projektu Hurá za kulturou, který
finančně podpořily město Rýmařov a Operační program přeshraniční spolupráce ČR - PR prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
Snímky jednotlivých církevních
staveb vytvořili dva fotografové -

Kostel P. Marie Sněžné v Rudě

Miloslav Marek, který navštívil
objekty v okolí města Opole,
a Marta Szewerda, která naopak

vákovi umožní vytvořit si dobrou
představu o jejich vzhledu, jeho
polská kolegyně Marta Szewerda

fotila kostely české. Díky nim si
návštěvníci kaple mohou prohlédnout 24 českých a polských
církevních staveb, např. gotický
katedrální kostel sv. Kříže
v Opoli, dřevěné kostely sv. Anny
v Olesnie a sv. Hedviky Slezské
v Bierdzanech, barokní kostel sv.
Petra a Pavla v Nyse či klášterní
komplex Hora sv. Anny z 18. století, Rýmařovsko zastupují vedle
samotné kaple V Lipkách také
kostely v Malé Morávce, Dolní
Moravici, Ryžovišti, Skalách,
Horním Městě či ve Stránském
a rovněž křížová cesta v Rudě.
Výstava nabízí jedinečnou příležitost spatřit mnohost architektonických slohů, pokochat se bohatě zdobenými interiéry a současně srovnávat - nejen památky samotné, české a polské, ale i dvojí
fotografický styl a pojetí tématu.
Zatímco Miloslav Marek představuje především celkový pohled
na vnější a vnitřní podobu jednotlivých staveb, který českému di-

se zaměřuje na zajímavé detaily
českých chrámů. Domácímu publiku, jemuž jsou místní kostely
přinejmenším zvnějšku známé,
tak nabízí pohled jiný,
možná až nečekaný,
odkrývající zajímavé
souvislosti a zachycující atmosféru staveb.
Vernisáže se kromě
autorů zúčastnili zástupci obou spolupracujících muzeí, města
Rýmařova a jako host
také polské smyčcové
trio Minuetto, které
připravilo hudební doprovod v podobě malého koncertu. Pro tuto příležitost svůj repertoár sestavilo ze
skladeb
Fryderyka
Chopina, Georga Philippa Telemanna, Josepha Haydna či
Poutní kostel sv. Anny v Olesnie
Franze Schuberta.
Foto: M. Marek
Výstava Chrámové

Foto: M. Szewerda

Trio Minuetto

(ne)ticho bude v kapli V Lipkách
přístupná do konce září, poté se
přesune do Opole. Letošní kulturní program v kapli kromě ní nabídne ještě několik koncertů.
V srpnu zde vystoupí chrámový
sbor Bernardini a polský pěvecký
sbor Cantabiles, ve vánočním čase sbor Florian z Jeseníku. ZN

Foto: M. Marek

Spálená popelnice Pavla Z

Pavel Zajíček při vernisáži četl ze své poslední sbírky Chvění
Foto: Petra Camfrlová
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V srpnu se do Galerie Octopus r˘maﬁovského muzea po ‰esti letech vrací legenda ãeského undergroundu
Pavel Zajíãek. V˘stavou, která nese
název Spálená popelnice... Svût...,
autor pod zkratkou Pavel Z pﬁedstavuje v˘tvarné práce z poslední doby,
ale i cykly z let emigrace ve ·védsku.
Pavel Zajíček, básník, textař,
vůdčí osobnost hudební skupiny
DG 307 a příležitostný herec se
jako výtvarník představil v rýmařovské Galerii Octopus už v srpnu 2007. Přesně po šesti letech se
sem vrátil s nejnovějšími kolážemi, ale i s několika cykly, které

vznikly v letech 1983-1984 během jeho emigrace ve švédském
Göteborgu. Pod názvy Svět
a Doteky - Tváře je návštěvníci
najdou ve velkém sále. Z různotvarých barevných skvrn pevných kontur vklíněných do sebe
autor sestavuje imaginární portréty, rozpadající se tváře, v cyklu Svět pak skvrny ve tvaru lidských figur společně vykreslují
kontinenty světa, který se rozpadl, aby mohl znovu povstat.
Oba „švédské“ cykly ve velkém
sále doplňují práce „pražské“, mezi nimiž vyniká masivní, vrstevna-
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tá vitráž Silueta a titulní Spálená
popelnice, obraz zániku zaniklého, jehož materiálem je skutečná
plastová odpadní nádoba, roztavená včetně svého obsahu a zhroucená do sebe jako mrtvá hvězda.

Využívání odpadních materiálů
při tvorbě artefaktů je typické
i pro ostatní Zajíčkova díla. V kolážích, temných jako jeho poezie,
se setkává papír, dřevo, sklo,
plasty, kamení, slisované ple-

14/2013

chovky, předměty a jejich zlomky
odsouzené k zániku a společně
vytvářející novou existenci.
Plechovky jako oblíbený motiv
najdeme i na jeho nejnovějších
kolážích, které jsou instalovány

v malém sále galerie. V nich se
Zajíček věnuje i jinému charakteristickému motivu - siluetám.
Výstava Pavel Z: Spálená popelnice... Svět... bude v Galerii Octopus otevřena do 22. srpna.
ZN

Multifunkční hřiště v Janovicích je třeba si rezervovat
Multifunkční hřiště v Janovicích je možné od
29. července rezervovat v Informačním centru Rýmařov podobně jako multifunkční
a plážové hřiště u edrovického rybníka.
Jelikož je hřiště volně přístupné veřejnosti,
bude mít přednost ten, kdo si objedná termín

v informačním centru. Termíny rezervování
hřiště můžete sledovat na stránkách www.rymarov.cz pod sekcí Sportovní areály. Hřiště
a klíče od nářadí si lze objednat osobně,
e-mailem: info@rymarov.cz nebo telefonicky
na čísle 554 212 381. Při zapůjčení klíčů od

nářadí je třeba zaplatit 200 Kč vratné zálohy
přímo v informačním centru.
Otevírací doba informačního centra: po - pá
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, so 9.00 - 12.00,
13.00 - 16.00, ne 13.00 - 16.00.
IC při Městském muzeu Rýmařov

Městská knihovna

Farář Huvar si z kriminálu dělal legraci
„Udûlej si z lapáku prdel a pﬁeÏije‰,“
tvrdí podtitul inscenace Antonín
Huvar: Povûsíme jenom faráﬁe. Ze
vzpomínek katolického knûze a pedagoga Antonína Huvara (1922-2009) ji
sestavila dramaturgynû Zuzana Malá
s herci Slováckého divadla v Uherském Hradi‰ti Pavlem Hromádkou
a Janem Horákem. Premiéru mûlo
scénické ãtení z Huvarov˘ch deníkÛ
loni v ãervnu pﬁi Noci kostelÛ v Roudnici nad Labem. Od té doby procestovalo ﬁadu jevi‰È a 4. ãervence se na
pozvání mûstské knihovny odehrálo
i v janovickém zámku.
Antonín Huvar se stal politickým
vězněm už na začátku své kariéry. Po studiích na teologické fakultě v Olomouci byl v červenci
1947 vysvěcen na kněze a nastoupil do farnosti ve Vizovicích.
Už v září 1948 byl však za svou
otevřenou protikomunistickou
kritiku a vliv na mládež (působil
mimo jiné ve skautském hnutí)
zatčen a odsouzen na deset let
kriminálu. Brutální výslechy, kterým byl podroben v Uherském
Hradišti, odsouzení a následná
desetiletá cesta třinácti věznicemi
a pracovními tábory tvoří dějovou osu inscenace. Ta se odehrá-

vá v minimalistické výpravě, na
skromné ploše několika metrů
čtverečných a s pomocí pouhých
dvou židlí a dvou plechových
hrnků.
Dvojice herců provází posluchače strastiplnou cestou mladého
kněze po věznicích v Uherském
Hradišti, Borech či Mírově a pracovních lágrech, šachtách na
Mostecku nebo uranových dolech na Náchodsku. Hlavní protagonista velmi sugestivně, bez sebelítosti nebo ukřivděnosti, zato
s drsným humorem popisuje výslechy, ponižování a bití vězňů,
samotky a korekce, těžkou a nebezpečnou práci v dolech, ale také důležitá setkání, nejen s brutálními vyšetřovateli a tupými bachaři, ale i s vězni. Jeden z nich,
kasař, mu dal onu lapidární radu,
která se vtiskla do podtitulu hry.
Huvar se ale na Borech setkal
i s elitou národa, mimo jiné s generálem Heliodorem Píkou těsně
před jeho popravou nebo s bývalým ministerským předsedou
Jaroslavem Krejčím, který jej
v cele vzdělával v mezinárodním
právu. Celá inscenace tak má groteskní ráz, dojmy diváka-poslu-

chače oscilují mezi smíchem
a mrazením.
Huvarův boj o přežití v komunistických „převýchovných ústavech“ po celých deset let živilo
odhodlání se nevzdat a víra v to,
že celé jeho utrpení má nějaký
smysl. „Tam jsem viděl hned jasně, že ne trest, ale škola, a to nejvyšší, do které Pán Bůh vybral ty,
kdo měli ještě chuť do života,“
vzpomínal na svůj pobyt v kriminále později. Díky tomu mohl vyjít v září 1958 na svobodu živý
a posílen. Vrátil se do svého rodiště poblíž Nového Jičína, ale
kněžskou službu obnovit nesměl.
Inscenaci uzavírá Huvarův nástup do zaměstnání porybného.
Ani další Huvarův osud není bez
zajímavosti a peripetií. Po devíti
letech ve Státním rybářství
Jistebník se směl vrátit do duchovní správy. V roce 1967 se stal kaplanem ve Fulneku, po dvou letech byl přeložen do Velké
Bystřice, v letech 1969-1971 přednášel na teologické fakultě
v Olomouci. V roce 1972 se ocitl
v našem regionu, na farnosti
v Břidličné, Malé Štáhli
a Václavově. Během svého kněž-

ského působení se opět věnoval
mládeži a také opravám chátrajících kostelů. Povolení k duchovní
službě mu bylo odejmuto ještě
jednou, natrvalo se jí směl věnovat
až od roku 1982 a po revoluci se
vrátil také k přednáškové činnosti
na Palackého univerzitě. Působil
též v Konfederaci politických vězňů a Mezinárodním sdružení bývalých politických vězňů. V roce
1995 jej Jan Pavel II. jmenoval papežským prelátem a v roce 1998
obdržel od Václava Havla řád
T. G. Masaryka III. třídy. Osudem
Antonína Huvara, který sám zachytil v knize Střepy, se inspiroval
kromě herců Slováckého divadla
např. i brněnský Buranteatr, který
v roce 2011 uvedl inscenaci
Antonín Huvar.
ZN

Otevírací doba
o prázdninách
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
zavřeno
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
zavřeno
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Rýmařovské kuriozity ve fotografii

Zajímavosti z přírody

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

Mladé poštolky opustily hnízdo
Poštolky se u nás v letošním roce objevily již 5. dubna, tedy o tři týdny dříve než v loňském roce. Z chování letošního páru těchto dravců
bylo možné usuzovat, že se jednalo o samce z loňských mláďat, jenž
se samičkou hodlal založit novou kolonii. Samička snesla čtyři vejce,
první bylo zpozorováno 25. dubna. První ze čtyř poštolčat spatřilo
světlo světa 8. června a do druhého dne se vylíhla i zbylá tři mláďata, která po dvaceti dnech Ing. Tomáš Pospíšil z České společnosti ornitologické v Šumperku okroužkoval.
Ačkoliv se letošní poštolky uhnízdily na okně našeho domu podstatně dřív než loni a první vejce bylo sneseno o týden dříve, vylíhnutí
mláďat bylo na den přesné jako v loňském roce. Stejně tak proběhl
i jejich první let mimo hnízdo. První mládě se úspěšně pokusilo
o vzlet 8. července letošního roku a do týdne se totéž podařilo i všem
ostatním.
Miroslav Škoda

Foto: Adéla Tošková

Cui bono? Pivovarská ulice

Foto: Miloslav Marek

Servis služeb

Informační středisko 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

Poštolky často hnízdí v centrech měst, jak dokládá i tato fotografie
pořízená naším čtenářem Janem Halincem. V tomto případě ve výklenku budovy mateřské školy na ulici 1. máje v Rýmařově

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v srpnu

16

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Pátek 14.00 - 18.00
Sobota 13.00 - 20.00
Neděle 13.00 - 20.00

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Krytý bazén bude
od 5. 8. do 1. 9. 2013 uzavřen.

Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin
vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.
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Jazzclub

Swingový večírek s jazzbandem z Plzně
Jazzclub SVâ R˘maﬁov uspoﬁádal
svÛj druh˘ taneãní veãer ve stylu
20. a 30. let. Ve ãtvrtek 11. ãervence pozval na pódium osmiãlenn˘ plzeÀsk˘ orchestr Pilsner Jazz Band,
mlad˘ soubor klasického nástrojového obsazení s pÛvabnou zpûvaãkou v popﬁedí, kter˘ se vûnuje tradiãnímu jazzu a swingu.
Pilsner Jazz Band vznikl před pěti lety a je mladým souborem i co
do věku svých členů. Jejich muzikantské zkušenosti jsou nicméně poměrně bohaté a na zvuku

orchestru je to znát. Pro všechny
se navzdory věku stal starý jazz
životní vášní hráčskou i posluchačskou. Kapelník a trombonista Jindřich Jindřich mimo jiné
spolupořádá známý festival Jazz
bez hranic.
Rýmařovský jazzclub poskytl plzeňskému bandu mezipřistání na
cestě na polský festival Jazzowy
Rynek v Tarnówě. Kapela na
oplátku rozpoutala v jazzclubu
taneční večírek, který si nezadal
s atmosférou zlaté éry tradičního

jazzu. Repertoár složený z klasických dixielandů, svižných swingových standardů, ale i bluesových skladeb nebo ukázek latinojazzu, melodií Bennyho Goodmana, Counta Basieho, Duka Ellingtona nebo třeba Joea Zawinula, vtáhl posluchače do dob,
kdy se na jazz ještě hlavně tancovalo. Návštěvníci jazzclubu,
mnozí v dobových kostýmech, se
nenechali dlouho pobízet. Na parket vpluli už při úvodní skladbě
a neopustili jej do konce vystou-

pení. Kapele se evidentně pro takové publikum hrálo skvěle, vydržela na pódiu s malými přestávkami víc než tři hodiny a ve finále musela několikrát přidávat.
Pilsner Jazz Band kromě koncertování u nás i v zahraničí stihl
vydat už dvě alba - Old Jazz
With New Face (2010) a All Of
Us (2012), na nichž shrnuje to
nejpodstatnější ze svého repertoáru. Jejich poslech se ovšem s atmosférou živého koncertu nedá
srovnat.
ZN

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013
ní 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. 7
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 pozoruhodnost 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 soutěž-
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Organizace a spolky

Sdružení Formace společně s Občanským sdružením Stránské
vás srdečně zvou
na 2. besedu
v rámci cyklu Kočující konference

Česká identita v r. 2013:
skepse či optimismus ?
Jaké hodnoty určují vývoj dnešní české společnosti?
Jak o tom vypovídá situace po historicky první přímé volbě prezidenta?
Čím se liší politická kultura v jednotlivých historických etapách vývoje společnosti?
Ve kterých situacích je národ spojen a ve kterých naopak rozdělen?
Existuje něco jako dobrá duše národa, krajiny a společnosti,
jak se projevuje a lze se o její existenci v dobách krize opřít?
O těchto otázkách, jakož i o všech dalších, které s tématem identity souvisejí,
si s námi přij(e)ďte opět popovídat

v pátek 2. srpna od 19.00 do budovy bývalé školy v obci Stránské
V besedě se jako předešle v září 2012 setkají putující účastníci Kočovných konferencí,
přicházející ze středu Čech, a ti, kteří obývají Rýmařovsko a blízké okolí.
I tentokrát budeme debatu prokládat zpíváním či recitací.
Pořadem vás bude provázet autorka a hospodyně projektu
„Jiná mapa: cesty za radostí@hrdostí“ Jana Křišťanka Hradilková
18
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Cesty rýmařovské kalanetiky za poznáním
Novi Vinodolski je jedno z nejhezãích
míst v oblasti chorvatského Kvarneru.
Tamní hotel Li‰anj se stal od 5. do
16. ãervna dûji‰tûm uÏ 14. spoleãné
dovolené r˘maﬁovské kalanetiky.
Díky vstřícnosti cestovní kanceláře Valaška jsme si cestou do cílového místa mohli prohlédnout
krásné centrum Lublaně a navštívit monumentální jeskyně Postojná ve Slovinsku. Odpoledne nás
čekala delegátka Bára, rychle proběhlo ubytování, večeře a první
seznámení s městečkem. Během
pobytu si mohl každý vybrat
z pestrého programu. Cvičilo se

ráno v krytém bazénu a v podvečer na zastíněné terase.
Hned první odpoledne jsme se nechali zlákat blízkým ostrůvkem
San Marino a zaplavali si obhlédnout malou kapličku. Jelikož se
tomuto místu říká Ostrůvek lásky,
byla v ní spousta psaníček a vzkazů. Žádné ze sedmi statečných
plavkyň nevadilo, že voda měla
jen 15 °C.
Chodilo se také na pěší výlety při návštěvě vesničky Brigit, která leží v kopcích 8 km od moře,
jsme se seznámili s místním knězem Antonem, který nám velmi

Foto: archiv I. Ondrašíkové

ochotně otevřel kostel Petra a Pavla a seznámil nás s místní historií.
Mnozí z nás poprvé ochutnali černé i žluté moruše, které právě dozrávaly na vysokých stromech. Na
zpáteční cestě nechybělo posezení
ve vinici Pavlomir s ochutnávkou
výborných vín.
Další pěší vycházka vedla do vesničky Povile, vzdálené jen 3 km
po pobřeží. Krásná zákoutí však
byla zcela opuštěná, jen rackové
nám dělali společnost.
Z nabídky cestovní kanceláře
jsme využili zájezd na Plitvická
jezera. Celý den se bylo na co dívat a opravdu všichni byli uchváceni jejich krásou. Byl to náš další splněný sen při poznávání
Chorvatska. Při zpáteční cestě
jsme se ještě zastavili na ochutnávce skvělých ovčích sýrů a řízné fíkové rakije.
Poslední z výletů směřoval lodí
na ostrov Krk, do městečka
Vrbnik. Prošli jsme se křivolakými uličkami, občerstvili ve stylové konobě a odpočinuli si na nedaleké písčité pláži.
Stalo se již tradicí, že na dovolené
pořádáme tematickou noc. Po pirátech v Biogradu, bohyních v řecké Parálii a italské cirkusové noci

jsme zvolili téma 30. léta. Na provizorním molu se představilo třináct dobových kostýmů a všechny
manekýny sklidily veliký potlesk
a ovace. Mimořádně byl oceněn
jediný mužský kostým. Náš večírek zaujal i německého dobrodruha Kristiána, který se chtěl původně jen krátce občerstvit. Uchvácen
našimi modely přerušil cyklista na
dva dny svou cestu do Istanbulu
a dostal naše svolení, abychom se
stali součástí jeho videodeníku.
On nám oplátku zahrál na zdroj
své obživy při cestování - exoticky
znějící dechový nástroj, sestavený
z novodurových prvků, jehož zvuky se obdivuhodně podobaly alpskému rohu. Ovšem pouze v jeho
podání.
Po celý pobyt nám přálo krásné
počasí a všichni si odpočinuli od
celoročního shonu. Ale pod pojmem „odpočinuli“ si nesmíte
představovat polehávání a nudu,
ta s námi opravdu není.
Dnes už se začínají spřádat plány
na červen 2014. Kam se pojede,
to se ještě neví, ale všichni víme,
že si to zase užijeme. A nezapomeňte, že v půlce září začínáme
zase cvičit! Irena Ondrašíková,
cvičitelka kalanetiky

Dobřečovští kynologové na soutěžích
Letošní Mezinárodní mistrovství
Českého klubu německého ovčáka (MM ČKNO) se konalo ve
dnech 5. až 7. července v Suchdole nad Odrou. Mistrovství se
zúčastnilo 47 psovodů se svými
psy s mezinárodní účastí z Belgie, Velké Británie a ze Slovenska. Na mistrovství se představil
také Jiří Koudela z Dobřečova se
svým 3,5letým německým ovčákem Benji Felones, který skončil
v konkurenci velmi vysoké
úrovně na 25. místě s 254 body.
Závod posuzovali tito rozhodčí:
stopy - James White Jackson
z Velké Británie, poslušnost Theodor Krajčí, obrana - Luboš
Jánský. Prvních pět psovodů postupuje na Mistrovství světa ně-

Na fotografii Benji Felones Jiřího Koudely
Foto: archiv Psí školy Dobřečov

meckých ovčáků WUSV, které
se bude konat na podzim v USA.
Závodu předcházela výběrová
soutěž, která se konala v Ostravě-Kunčicích v květnu letošního
roku. Zúčastnilo se jí 33 psovodů, mezi nimiž Jiří Koudela
skončil na 4. místě s 267 body.
Výsledky MM ČKNO:
1. místo: Martin Pejša (ČR) +
Kato Aritar Bastet (96, 95, 97 =
288 bodů)
2. místo: Leemans Dirk (Belgie)
+ Gucci Du Triangle Magique
(99, 91, 96 = 286 bodů)
3. místo: Jiří Štěpař (ČR) +
Enrico Bohemia Bells (98, 90,
96 = 284 bodů)
Jiřina Koudelová,
KK Dobřečov

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 30. 8. 2013
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Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 22. 8. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky!
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Osadní výbory informují

V ondřejovské kapličce si připomenuli její patronku sv. Annu
Na poslední ãervencovou nedûli pﬁipravil Osadní v˘bor Ondﬁejov spoleãnû s r˘maﬁovskou farností tradiãní pouÈ svaté Anny v ondﬁejovské
kapli zasvûcené právû této svûtici.
M‰i vûnovanou sv. Annû a sv.
Jáchymovi slouÏil r˘maﬁovsk˘ kaplan Jan Such˘.
Z jeho úst poutníci vyslechli biblický příběh svatých Anny
a Jáchyma, rodičů Panny Marie
a prarodičů Ježíše Krista. Kaplan
také vzpomenul zesnulého Karla
Továrka, který se v minulosti zasloužil o udržování okolí kaple
a přípravy na každoroční mši.
V kapli zahrál a zazpíval rýmařovský chrámový sbor pod vedením Petra Wolffa. Po bohoslužbě
byli poutníci obdarováni tradičními koláčky a domácím mokem.

Připomeňme, že kaplička byla
vybudována ondřejovskými občany na místě původní dřevěné
zvonice v roce 1900. Za zmínku
stojí původní oltářní obraz sv.
Anny neznámého autora nebo
zvon z roku 1908 zavěšený ve
věži.
Ondřejovská kaplička patří
k těm šťastnějším svatyním Rýmařovska, které jsou dosud využívány. Každoročně v létě zde
probíhá zmíněná svatoanenská
pouť, na kterou se sjíždějí lidé
z širokého okolí, včetně původních německých obyvatel. V minulosti, za působení ThDr. Františka Vaňáka, se v kapli dokonce
křtilo. 31. července 2008 byla
z prostředků, které z rozpočtu
poskytlo město Rýmařov, do-

končena oprava fasády, odvodnění stavby, výmalba interiéru
a osazeny nové dveře v hlavním

vstupu. O měsíc později P. Jindřich Švorčík kapli znovu vysvětil.
JiKo

Další významnou poutí je děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání, která se koná v sobotu 3. srpna v 17 hodin v kostele
Panny Marie na Uhlířském vrchu a celebruje ji biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Lobkowicz.
V neděli 4. srpna se uskuteční tradiční Pouť k Panně Marii Sněžné
v Rudě u Rýmařova. První mše začíná v 9 hodin a celebruje ji Mgr.
Radovan Hradil, druhá mše začíná v 11 hodin a celebruje ji biskup
Mons. František Lobkowicz. Křížová cesta začíná ve 13 hodin.

Z okolních obcí a měst

Dva kostely Rýmařovska se objeví v televizním dokumentu
Když začal před sedmi lety vycházet na našich stránkách seriál
Historické pozoruhodnosti Rý-

mařovska, v němž jsme mapovali
historii a hlavně aktuální stav kostelů našeho regionu, byly mnohé

Během natáčení byla otevřena schránka na věži jiříkovského kostela
Foto: T. Kusýn
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z nich ve stádiu chátrání a postupné devastace. Situace se od té doby změnila, ať už ve smyslu dalšího úpadku, nebo naopak obnovy.
Rozhodujícím faktorem přitom
byl vždy zájem, či nezájem obyvatel regionu o jednotlivé chrámy.
Tam, kde se projevily snahy o záchranu nevyužívaných církevních
objektů, např. v Kněžpoli či
v Křížově, se je daří ze zdánlivě
neodvratného vlivu chátrání vymanit, zatímco ty méně šťastné se
pomalu mění v ruiny.
Kostelům jako pomníkům víry
i pohnuté historie tohoto kraje
chceme věnovat letošní celobarevný speciál, který vychází
v předvánočním čase. Shodou
okolností se v téže době objeví
podobné téma i na televizních

obrazovkách. Ostravský scenárista, režisér a dramaturg Marek
Hýža s kameramanem Tomášem
Kusýnem připravují dvanáctidílný seriál Zachraňme kostely!,
v němž se objeví mimo jiné dva
svatostánky Rýmařovska - albrechtický a jiříkovský.
„Před šesti lety jsme natáčeli
pro Českou televizi Ostrava dokumentární seriál Zatopené osudy a u přehrady Nové Mlýny
jsme objevili kostel sv. Linharta.
Napadlo mě, kolik takových kostelů je. Zjistil jsem, že v České
republice je 1300 zdevastovaných kostelů. A tak vznikl námět
na tento seriál,“ popisuje Marek
Hýža.
Seriál krátkých dokumentů pod
názvem Zachraňme kostely!
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vzniká pro Televizi Noe a zaměřuje se především na iniciativy
obcí, občanských sdružení či
jednotlivců k záchraně chátrajících chrámů. „Smyslem je ukázat, že i kostely v dezolátním stavu je možné zachránit,“ shrnuje
Marek Hýža.
V seriálu se objeví církevní stavby z Vysočiny, východních a západních Čech a rovněž dvě severomoravské - barokní kostel
Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova a renesančněbarokní kostel sv. Michaela
v Jiříkově (podrobnější příspěvky k nim najdou čtenáři v RH
11/2006 a 23/2006). Oba chrámy
byly postiženy poválečným vylidněním vesnic v okolí Rýmařova, oba se během následujících
desetiletí přestaly využívat, nebyly udržovány a vlivem klimatu i za přispění vandalů se dostaly do havarijního stavu.
Oběma však v posledních letech
svitla naděje na záchranu v Albrechticích inicioval zájem
o renovaci svatostánku vznik občanského sdružení v roce 2005.
Jeho členům se zatím podařilo

14/2013

kostel částečně opravit a přitáhnout k němu pozornost prostřednictvím pravidelných kulturních
akcí. Jiříkovský kostel získal od
církve zdejší řezbář a majitel
Pradědovy galerie Jiří Halouzka,
který do něj soustředil část své expozice. Také pod jeho rukama se
opuštěný svatostánek proměňuje
v důstojnou dominantu obce.
Dokumenty z cyklu Zachraňme
kostely! ukážou nejen postupnou
obnovu chátrajících kostelů, ale
především představí ty, kteří do ní
vkládají vlastní úsilí i nemálo prostředků a navíc dokážou přesvědčit i ostatní, že existence těchto
staveb ani dnes neztrácí smysl. Ve
dvou dílech seriálu, které se vztahují k Rýmařovsku, vystoupí vedle Jiřího Halouzky např. Emilie
Zavadilová a Kamila Hýžová
z albrechtického sdružení, biskup
František Václav Lobkowicz,
břidličenský farář Piotr Oskwarek,
o historii kostelů promluví historik
Jiří Karel nebo Martin Samson
z rýmařovského muzea. První díl
cyklu Zachraňme kostely! odvysílá Televize Noe o první neděli adventní.
ZN

Němčina je stále v kurzu

Přestože na většině základních
i středních škol má v rámci výuky
cizích jazyků prioritu angličtina,
pro praktické využití je německý
jazyk stále velmi aktuální. Vždyť
jsou jeho mluvčí naši blízcí sousedé a Německo je zemí, která nabí-

zí šance na pracovní umístění.
Tyto skutečnosti si uvědomují
i pedagogové z Gymnázia Čajkovského v Olomouci. Proto již
řadu let pořádají koncem školního
roku společné pobyty českých
a německých studentů. Na letošním pestrém programu se podílel
i Studentský klub Břidličná při
ASK ČR, o. s., v rámci projektu
Přátelství nezná hranice. Je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých
výměn mládeže Tandem za podpory ministerstva školství.
Náš studentský klub tak mohl českým i německým studentům na-

bídnout vedle tradičních procházek historickou Olomoucí, návštěv Zoo Olomouc a hradu
Bouzov i možnost podívat se
o kousek dál. Studenti a pedagogové se vydali do podhůří
Jeseníků, do místní části Oskavy
Václavova, konkrétně do Jezdeckého klubu Jestřábí, o. s., kde na
ně kromě žáků ZŠ Břidličná čekaly i různé aktivity. Všichni účastníci si mohli vyzkoušet střelbu
z luku i paintballových zbraní, naučili se písničku, povídali si o rozdílech v českém a německém
školství, navázali nová přátelství
s mladšími kamarády ze ZŠ

a v neposlední řadě si zajezdili na
koních.
Podle spokojených výrazů v tváři
účastníků i jejich odpovědí se
společné setkání vydařilo.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidlličná

Fota: archiv SK Břidličná
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Čimelice, aneb nová zkušenost
Nedávno jsme vás informovali
o tom, že se po mnoha letech
uskutečnilo v Moravskoslezském
kraji, konkrétně na ZŠ Břidličná,
krajské kolo přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list, pořádané
Českým svazem ochránců přírody.
Rovněž jsme se pochlubili tím, že
v kategorii M obsadilo 1. místo,
a tudíž postoupilo do závěrečného
celorepublikového kola šestičlen-

né družstvo složené z žáků 6. třídy
ZŠ Břidličná.
A právě zde, kde končí první informace, začíná nová - zkušenosti z Čimelic. Vydala by na
dlouhé povídání o tom, jak se žáci těšili i připravovali na závěrečné kolo, jaké obtíže přinesl
jejich týdenní pobyt na soustředění a samotné soutěži v Čimelicích, vzdálených od Břidličné

Foto: K. Děrdová

přes 300 km, jim, škole i rodinám vzhledem k finančním nákladům s tím spojeným. Ale vše
se nakonec podařilo vyřešit díky
pochopení nového ředitele naší
školy Ing. Miroslava Glacnera
a vedoucí klubu SK Břidličná
Mgr. Květy Děrdové. Kde je
dobrá vůle, je i cesta! Jediná
smůla byla, že nakonec odjížděl
tým 17. června oslabený o jednoho člena, tedy pouze v pěti.
Čimelice leží v pěkné krajině na
severu okresu Písek, v Jihočeském kraji. Jejich dominantou je
zámek z roku 1720, ale i množství
přírodních zajímavostí, jako např.
velké rybníky se jmény Bisingrovský, Zhoř, Nerestec, Stejskal,
Valný, Zástava. Vedle samotného
klání čekal na 26 soutěžních družstev, vítězů krajských kol v kategoriích M a S, velmi zajímavý doprovodný program v podobě her,
přednášek a exkurzí, např. do
Záchranné stanice Makov.
Soutěžní družstvo z Břidličné
bojovalo statečně a v nejedné
disciplíně bylo v čele, např.

v oblasti ornitologických vědomostí. Přece jen se ale negativně
projevilo oslabení i to, že se žáci
účastnili soutěže tohoto typu poprvé. A tak se nám vítězné stupně tentokrát staly nedosažitelnými. Nicméně jsme nasbírali nové
zkušenosti, zážitky a navázali
nová přátelství. Máme další motivaci do příštích ročníků.
První tři místa v kategorii M obsadily týmy Lid Medvědího potoka z DDM Olomouc, Ekokřečci z Gymnázia Česká Lípa
a Veverky ze Sokolu Praha-Libeň.
V kategorii S zabodoval opět Lid
Medvědího potoka z DDM Olomouc, Kaštani z Gymnázia Jírovcova České Budějovice a Ekokřečci z Gymnázia Česká Lípa.
Přejeme všem pěkné letní dny
a prosíme, až se budete procházet naší krásnou přírodou, snažte
se po sobě zanechat co nejméně
pobytových stop, vždyť prázdná
láhev či pytlík váží mnohem méně, takže už není důvod je nedonést zpět, do kontejneru. Děkujeme!
Květa Děrdová

Vytrvalostní jezdci přivezli z mistrovství 4. a 5. místo
I když letní teploty, které panují
v posledních týdnech, lákají spíše k pobytu u vody, vytrvalci
z SK Pental Břidličná tráví většinu času v sedlech, ať už při tréninku koní nebo při samotném
závodě, který mnohdy trvá mnoho hodin a vede téměř neustále
na ostrém slunci.
O druhém víkendu v červnu jsme
zavítali na vytrvalostní závody do
Mikulova. V tropickém vedru se
oba naši vytrvalostní koně poprali
s tratí vedoucí vinicemi bez jakéhokoliv problému. Ing. Vladimír
Jakub Sláma a valach Sheryz La
Fay se postavili na start závodu

stupně Z na 46 km a dokončili na
6. místě v čase 3:09:52 s průměrnou rychlostí 14,537 km/hod.
Stájová jednička Annie Jump
s Kateřinou Kocourkovou v sedle
tréninkově absolvovaly soutěž
stupně L na 64 km a doběhly si
pro 3. místo v čase 4:12:21 s průměrnou rychlostí 15,217 km/hod.
Tento tréninkový závod byl pro
Annii Jump přípravou na mistrovství republiky.
Na třídenní mistrovství ČR juniorů a mladých jezdců jsme se
vydali 5. července do Borotína
u Tábora. A opět nás čekalo velmi teplé počasí a velmi náročná

Fota: archiv SK Pental Břidličná
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trať. V sobotu se na závod dlouhý 54 km vydal Ing. Vladimír
Jakub Sláma na hřbetě valacha
Sheryz La Fay. Závod dokončili
na 5. místě v čase 3:33:25
s průměrnou rychlostí 15,182
km/hod. Ale to nejdůležitější náš
tým čekalo v neděli, kdy dvojice
Annie Jump a Kateřina Kocourková v 7 hodin ráno odstartovala
na mistrovství juniorů a mladých
jezdců na trati dlouhé 114 km
a zároveň se účastnila
i otevřené juniorské
soutěže na úrovni ST
o stejné délce.
Dvojice odstartovala
pomalejším tempem,
což
se
vyplatilo.
Většina jezdců, kteří
přehnali tempo, byla
vyloučena nebo nucena
kvůli zdravotním problémům koní odstoupit. Annie Jump se svojí jezdkyní ale všechny
čtyři etapy o délce 27,
resp. 33 km absolvovaly bez sebemenších
komplikací. Nakonec
dorazily po dlouhých
devíti hodinách úspěšně do cíle. S čistým časem 9:06:54 v průměrné rychlosti 12,507

km/hod. skončily na 4. místě
a 4. místo vybojovaly i v otevřeném juniorském ST. Tato dvojice
si připsala další úspěšné dokončení MČR juniorů a mladých
jezdců. V roce 2011 obsadila
4. místo a o rok později 6. pozici.
Dalšími závody v našem programu jsou národní závody
v Kolesech u Kladrub nad Labem.
Kateřina Kocourková,
SK Pental Břidličná
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V protikladu k onomu bezelstnému pﬁíbûhu byl vrchní
úﬁedník Zillich tam, kde se jeho
svéhlavosti odporovalo, bezezbytku neúprosn˘.
To dokazuje následující událost, která se pﬁihodila krátce
poté u „pustého zámku“1 bûhem vymûﬁování dﬁeva. Janovické panstvo mûlo totiÏ také
ãást lesa mezi lesy Dlouhé
Louãky a R˘maﬁova, kter˘ se
rozprostíral mezi obûma hranicemi.
Jist˘ Franz Mathias, majitel domu z R˘maﬁova, mûl v onom
okolí své pozemky, které hraniãily se zmínûnou janovickou
lesní parcelou. Tûsnû pﬁi této
hranici údajnû stála velká jedle
patﬁící Franzi Mathiasovi.
Vrchní úﬁedník si v‰ak pûkn˘
strom pﬁivlastnil a prodal ho.
Majitel stromu nasadil v‰echny
síly, aby jej dostal zpût. Upozornil úﬁedníka, Ïe strom je jeho zákonn˘ majetek, av‰ak nic
mu nepomohlo. Strom byl prodán a pokácen.
A protoÏe muÏ, kter˘ takto pﬁi‰el zkrátka, nemohl vrchního
úﬁedníka nijak obvinit ani dosáhnout svého práva jin˘m
zpÛsobem, pﬁísahal pﬁi v‰emohoucím Bohu, Ïe ho bude volat pﬁed BoÏí soud a tam uplatní svého práva. Uplynulo nûkolik let od této
stra‰né hrozby, kdyÏ ‰el jednou na podzim Franz Mathias
se sv˘m uãnûm do ·ternberka
na trh.
Boty (byl obuvníkem) prodal
tentokrát velmi rychle a vydal
se na cestu domÛ. Na
KﬁíÏovém vrchu (Kreuzberg) se
mu udûlalo zle, posadil se
a zemﬁel.
V tutéÏ ãtvrthodinku stahoval
hajn˘ Finger jelena v zámecké
chodbû poblíÏ janovické kaple.

ﬁ
Vrchní úﬁedník Zillich sedûl na
mandlu, kter˘ tam stál, a pﬁihlíÏel, jak Finger zbavuje zvíﬁe kÛÏe. Náhle se svalil ze Ïidle a byl
mrtv˘. - - Pozdûji vy‰lo najevo, Ïe oba
dva pozbyli Ïivota ve stejn˘
ãas.
Nûkteré staré Ïeny dokonce
tvrdily, Ïe v den jeho pohﬁbu,
kdyÏ vyná‰eli mrtvolu vrchního
úﬁedníka ze zámku, ho vidûly,
kterak vyhlíÏí z okna u mandlu.
Následnû za oné noci pr˘ stra‰il v zámku. Proto byl povolán
na radu jezuitsk˘ páter, kterému se dodateãnû podaﬁilo
zjednat klid.
Druh˘ podobn˘ pﬁípad se pﬁihodil v roce 1859.
Felix Rosch, kominík v Janovicích, prodal hostinec U Orla
v Edrovicích, kter˘ sám novû
postavil a u kterého vysadil
pûknou stromovou alej. Nikdo
dodnes nezná skuteãn˘ prÛbûh prodeje. Dostal prodejce
za dÛm pﬁíli‰ málo nebo to mûlo je‰tû nûjak˘ háãek - krátce jedné noci byly stromy z vût‰í
ãásti pokáceny. Tento pﬁípad
mûl za následek velké spory
mezi kupujícím a prodávajícím.
ProtoÏe v‰ak nebyli Ïádní svûdci, nemohl po‰kozen˘ kupující
nic dûlat a musel se s tím smíﬁit.
Nûjak˘ ãas poté se tento Rosch
nacházel ve mûstû ve vinárnû
Theresie Schenkové a Jordan,
ﬁezník z R˘maﬁova, byl zde také
pﬁítomen. Tito dva se brzy zaãali pﬁít a Jordan vyãetl Roschovi, Ïe ony stromy pokácel,
a je tedy pachatelem. Obvinûní poãalo tak prudkou hádku, pﬁi níÏ hrozilo, Ïe se zvrhne
v násilí. Rosch jako vznûtliv˘
muÏ pﬁísahal Jordanovi, Ïe ho
zaÏaluje u posledního soudu! Zanedlouho poté Rosch ná-
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sledkem své zlosti onemocnûl
tak, Ïe dlouh˘ ãas leÏel v posteli a pomalu to s ním ‰lo
s kopce.
Jordan uznal, Ïe udûlal chybu,
a proto nav‰tívil nemocného
Rosche v Janovicích a odprosil
ho. Rosch v‰ak neodvolal vyslovenou pﬁísahu, n˘brÏ na ní
neústupnû trval.
Tak uplynulo je‰tû nûkolik dní,
kdyÏ Jordan sedûl s panem kaplanem Heinrichem v Hagovû
hostinci u vína. Mohlo b˘t asi
deset hodin veãer, kdyÏ ‰li oba
spoleãnû domÛ.
Sotva v‰ak Jordan dorazil do
svého bytu, udûlalo se mu tak
zle, Ïe mu hned Ïena zavolala
pana kaplana, aby ho „zaopatﬁil“.
Kaplan tomu nechtûl vûﬁit, protoÏe ho právû krátce pﬁedtím
opustil v nejlep‰ím zdraví. ·el
v‰ak ihned ke svému pﬁíteli,
aby ho zaopatﬁil úmrtními svátostmi. S námahou se mu podaﬁilo vyzpovídat umírajícího,
kter˘ krátce nato zesnul! V tutéÏ ãtvrthodinku dokonal
také Rosch v Janovicích! - - - - -Toto byl druh˘ pﬁípad, kter˘
mám v pamûti.
Tﬁetí podobn˘ pﬁípad mi vyprávûl bylinkáﬁ Kopitz z Janova
v Horním Slezsku, kter˘ mû
ãasto nav‰tûvoval, a kdyÏ se
mu zrovna donesla naposledy
zmínûná událost, vyprávûl mi
toto:
Asi pﬁed dvaceti lety pﬁi‰el do
jedné vesnice poblíÏ Fulneku
u Nového Jiãína k sedlákovi,
kde mûl svÛj trval˘ nocleh.
Tomuto sedlákovi byl tenkrát
tamûj‰ím úﬁedníkem násilnû
odebrán kus louky, pﬁiãemÏ
úﬁedník tvrdil, Ïe pozemek kdysi patﬁil jeho panstvu.
Co mohl v oné dobû, kdy mû-

la moc pﬁednost pﬁed právem,
sedlák dûlat - musel jednodu‰e
louku postoupit. Pﬁece v‰ak pﬁísahal tomuto úﬁedníkovi, Ïe
kdyÏ zde nevládne Ïádné právo, tak Ïe ho chce Ïalovat
u BoÏího soudu a právû tam
své právo hledat.
Úﬁedník se hrozbû smál. Také
se oba opût stali dobr˘mi pﬁáteli, kdyÏ ‰el úﬁedník do penze.
Pﬁesto to ve vûci Ïaloby u Boha
zÛstalo pﬁi starém, neboÈ sedlák neodvolal svou pﬁísahu! Za nûkolik let poté se bylinkáﬁ
Kopitz vrátil do oné vesnice
a sedlák, kter˘ byl uÏ na v˘minku, dûlal právû stﬁe‰ní ‰indele, kdyÏ k nûmu bylinkáﬁ pﬁistoupil. Tu bylo sly‰et zvonit
umíráãek, sedlákova stará matka vy‰la z domu a pravila k nûmu: „Teì zvoní úﬁedníkovi!“
Sotva sedlák zaslechl tato slova, odhodil své náﬁadí stranou
a ﬁekl: „To se musím náleÏitû
pﬁipravit!“ - Umyl se a oholil,
zatímco muselo b˘t posláno
pro duchovního, aby se mohl
zpovídat. Knûz pﬁi‰el hned, vykonal svÛj úﬁad, a sotva byl hotov, sedlák zemﬁel.
Toto mi v pravdû vyprávûl bylinkáﬁ Kopitz, kter˘ byl pﬁítomen pﬁi této podivné události
a kter˘ ji ãásteãnû, hlavnû v‰ak
tragick˘ konec této pﬁíhody,
zaÏil.
Nicménû se takov˘mto zvlá‰tnostem jak dnes, tak v pozdûj‰í dobû nevûﬁilo navzdory tomu, Ïe se opravdu pﬁihodily
a jsou zcela pravdivé.
Pﬁinejmen‰ím tak mÛÏeme vidût, Ïe se v lidském Ïivotû dûje
mnoho vûcí, které se vzpírají
na‰emu vysvûtlení a které nenechají nahlédnout do skryté
vÛle BoÏí, jeÏ vede osud smrtelníkÛ.

Poznámky:
1
„Wüsten Schlosse“, neboli „pust˘ zámek“, v tomto pﬁípadû je patrnû mínûn Strálek (pozn. red.).
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Akce hradu Sovince
3. a 4. srpna
Na příkaz císaře

16. srpna
Tajemství farářovy světnice

Rytířský turnaj v seku mečem se zahraniční
účastí. Život a etiketa při námluvách
udatných rytířů a svůdných dam.
V sobotu večerní bitva s dobýváním
horního hradu. Po oba dva dny
celodenní šermířský program.

Večerní, lehce strašidelné netradiční
prohlídky při svíčkách. Doprovodný
program zakončený ohňovou show.

10. a 11. srpna
Střevíc kněžny Hortenzie
Moravské pověsti, příběhy a pohádky
s bílou paní. Desátý ročník pohádkové
akce s celodenním programem.

24. a 25. srpna
Srnčí stezkou
- sokolnické lovy
Ukázky lovu atrapy kořisti
a příletů dravých ptáků.
Loutkové pohádky
a právo útrpné
s trestáním pytláků
a zlodějek chrastí.

17. a 18. srpna
Hodokvas rytíře Kobylky
Tradiční historicko-řemeslný jarmark.
Ukázky zručnosti řemeslníků ve středověké
tržnici. U příležitosti třísté akce pořádané
na hradě proběhne jedinečný celodenní program se sobotním večerním pásmem
ohňových show zakončených ohňostrojem. XVIII. ročník akce roku.

Výstavy
8. 6. - 30. 9. Václav Cígler: Objekty
- výstava děl známého
českého umělce - skláře

Akce Za čest krále přilákala čtyři tisícovky návštěvníků
O druhém ãervencovém víkendu se
na hradû Sovinci uskuteãnila jedna
z nejnav‰tûvovanûj‰ích a zﬁejmû nejatraktivnûj‰ích akcí - Za ãest krále.
Pﬁíchozí vidûli nejen tradiãní program, ale také nové tváﬁe úãinkujících.
„S akcí Za čest krále jsme byli
maximálně spokojeni. Návštěvnost překročila naše očekávání
a hradní branou prošel doslova
dav čtyř tisíc návštěvníků,“ sdělila kastelánka hradu Sovince
Kateřina Jarmarová.
O jejich zábavu se postarali
osvědčení sokolníci, skupina
Valmont a šikovný kejklíř Vítek,
ale především byli všichni zvědaví na nováčky. A zklamaní
rozhodně nebyli. Na třetím nádvoří návštěvníky vítalo polní
ležení mušketýrské jednotky
Corporal z Hradce Králové.
Představovali jednotku finských
dragounů z třicetileté války a byli opravdu hodně autentičtí.
Jejich polní ležení byla vlastně
veliká sbírka zbraní - několik
stojanů replik historických palných zbraní bylo velikým lákad-

Obléhání hradu švédskými vojsky
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lem pro návštěvníky a nebylo
snad žádného chlapa, který by je
dokázal minout bez povšimnutí.
Všechny zbraně byly autorskými
pracemi vedoucího skupiny a po
řemeslné stránce se jim nedalo
nic vytknout. A že opravdu fungují, se mohli návštěvníci přesvědčit při vystoupení mušketýrů, kterých bylo přes den několik.
Nadšení vzbudila i skupina
Sígři. Ačkoli z nich pořadatelé
měli předem obavy, protože název Sígři zní velmi výhružně,
nakonec se podle kastelánky
ukázali jako jedna z nejkultivovanějších šermířských skupin,
co kdy hradem prošla. Postavili
vojenský tábor na čtvrtém nádvoří a tiše a voňavě vařili, asi
aby zvýšili už tak velké očekávání a napětí. Ale jen vešli na scénu,
zcela ji ovládli. „Nevidí se moc
šermířských skupin, které by měly
takový záběr vystoupení z různých
období, s tak přesnými historickými reáliemi a tak široký repertoár
charakterů postav. Zatímco v pirátské scénce nás všechny bavili
až k slzám smíchu, v jiných jsme

Šermířská a divadelní společnost Sígři
těžko potlačovali dojetí,“ doplnila
Kateřina Jarmarová. Ne náhodou
byl vedoucí Sígrů vítězem oblíbené soutěže O poklad Anežky
České - člověk s tak velkým rozhledem v českých dějinách se
dnes už málo vidí a málokdo je
dokáže zúročit i na scéně a strhnout ostatní.
„Co nás však pálilo a pálí, je nekonečný problém s parkováním
v obci. Přece jen Sovinec stojí

v kopcích a není nafukovací, takže při tak obrovském počtu lidí
tu problémy nutně musí vznikat,“ dodala na závěr kastelánka. Bohužel správa hradu nemá
na parkování žádný vliv, vše je
v pravomoci obce, o to víc si organizátoři váží návštěvníků, kteří se nad tyto obtíže dokáží povznést.
Ve spolupráci s kastelánkou
Bc. Kateřinou Jarmarovou JiKo

Mušketýrský elitní regiment Corporal

Fota: www.sovinec.cz
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Věřte, nevěřte
Při nacvičování pohádky pro děti,
poslední hry, kterou spolek Mahen
sehrál v městském divadle na
Divadelní ulici, se přihodil zajímavý úkaz. V pondělí 23. června
v 18 hodin, byla to poslední kostýmová zkouška na pohádku Čert
Makrela, vyfotil jeden z herců před
představením záběr přímo do hlediště. Původně autor tuto fotografii
hodlal odstranit, ale pak si povšiml
zvláštního úkazu vlevo na snímku.
Na prvním snímku je vidět
ohnutá režisérka Hana Vystrčilová
při úklidu jeviště. To ovšem není
důležité. Povšimněte si vlevo nahoře u třetího sloupu, za svítícími
reflektory, obrovské postavy mu-

že, jehož nohy se ztrácejí ve sloupu. Zvětšenina muže při bližším
ohledání nás velmi překvapila. Na
jeho hrudi je obličej šedivé stařeny
a pod ním obličej muže s černým
knírem s barokní parukou na hlavě. Postava muže má na hlavě čepici a dívá se na svoji hruď. Po pravé straně muže dole u sloupu je vidět dívenku v šátku a drobného
staříka v napoleonském klobouku.
Máme za to, že se s námi duchové
divadla přišli rozloučit. Zdůrazňuji, že to není námi uměle vytvořená postava, jen jsme se s vámi
chtěli podělit o tento nevšední zážitek. Věřte, nevěřte, ale my věříme.
Hana Vystrčilová

Foto: Martin Holouš

Poděkování LČR - Lesní správě Janovice

Foto: O. Bačík

Vysoce oceňuji přístup a vztah zástupců lesní správy k zámku
Janovice, významné a bohužel léta opomíjené kulturní památce.
Upřímně děkuji zdaleka nejen za
sebe, ale i hojné přátele zámku
a početné návštěvníky za skvěle
odvedenou práci při rekonstrukci
strážnice, původního kovového
oplocení a brány, jež uzavírá východní část čestného nádvoří zámku Janovice, do stavu z let 18951907. Stejné díky si zaslouží také
pan Ing. Lukáš Vala, technický
pracovník lesní správy, který práci
organizoval a řídil. Nutno připomenout, že se původní zařízení po
roce 1945 neustále ničené lidmi

i korozí nedochovalo celé, a že tedy bylo nutno část nahradit naprosto dokonalou replikou.
Doufáme, že se k dobrému dílu
přidá též firma Katr s vedením.
Uvedený podnik totiž vlastní sousední pozemek, na němž dosud
původní oplocení schází. Je tedy
na ní, zda bude celá linie plotu
uvedena co nejdříve do původního
stavu a firma Katr se tak svým dílem rovněž zaslouží o návrat půvabné tváře kdysi významného rudolfínského sídla Hoffmannů
z Grünbüchlu ze 16. století a později zámku janovické větve hrabat Harrachů.
Ondřej Bačík,
iniciátor oprav zámku

Battle Kings - festival hiphopu
Předminulý víkend se v rýmařovské zahradě
Hedvy konal již devátý ročník festivalu Battle
Kings. Za tuto dobu se stal největším festivalem svého druhu na Moravě a druhým v ČR.
Brány areálu se otevřely v pravé poledne, kdy
začali přicházet první návštěvníci. O dvě hodiny později bylo zahájeno dění na tanečním pódiu, kde měly zázemí soutěže v breakdance,
hiphopu a allstylu. V blízkosti tanečního pódia
byly rozmístěny plochy pro graffiti, na kterých
znázorňovali svůj um ostravští a olomoučtí
sprayeři. V průběhu odpoledne byly započaty
další soutěže ve freestylu a beatboxu. Pro ně byla v květnu a červnu uspořádána kvalifikační kola v pěti moravských městech.
Soutěží se zúčastnilo necelých
100 soutěžících především z tuzemska, ale i ze Slovenska
a Polska.
V podvečer se k mikrofonu dostaly pozvané hudební kapely.
Zahajovací koncert měla skupina Rocko&Basta z Hranic. Po ní

se uskutečnil koncert sokolovského Mc
Matheuse. To bylo v areálu již dostatek návštěvníků, aby vytvořili pro Battle Kings tradiční přátelskou kulisu. Následovalo finále
v beatboxu, které bylo více než kdy jindy vyrovnané, takže porota rozhodla až po několikerém prodloužení. Rovněž tak freestyle, kterému předcházel koncert ostravských Safari.
Závěrem večera patřilo pódium nejočekávanějším skupinám TyNikdy, Prago Union a Ektor&DjWich.
Celý festival proběhl za nádherného letního po-

časí a bez větších komplikací s vynikajícím občerstvením a atmosférou. Po ukončení festivalu se účastníci v poklidu rozešli na afterparty,
která se konala ve V-clubu. Poté mohly začít
úklidové práce.
Velmi rád bych chtěl poděkovat především své
rodině, všem kamarádům a známým, kteří pomohli při organizaci festivalu, stejně jako při
stavbě, bourání a úklidu areálu. Rovněž také
partnerům, kterých si vážím za podporu
i v dnešní nepříliš optimistické době: KS-I
Filtertechnik, Dalkia, Osram, Pátá stavební,
Woodmetaltechnics, Klempířství Pipa, Hotel Praděd, Autocolor Design, NAR Marketing,
Autoškola Bill, Stansped, SAM
Bruntál, SAM Šternberk,
BobSport Rýmařov, 1idea.cz
a Městské služby Rýmařov.
Děkuji také za finanční podporu
od města Rýmařova z Programu
podpory kultury. Děkuji a těším
se na příští, 10. ročník.
Foto: R. Kolář
Freddy - Martin Heinisch
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Klub sebeobrany přivezl stříbrné medaile
V sobotu 8. června proběhl
v Ostravě Národní pohár
Českého svazu Wa-te jitsu dó
pod záštitou statutárního města
Ostravy. Soutěžilo se v kategoriích hardstyle, softstyle, formy se
zbraněmi (sai, tyč, nunchaku)
a selfdefense (sebeobrana).
Selfdefense je hlavní kategorií
soutěže.
Rýmařovský klub se specializuje na praktickou sebeobranu,
která se cvičí ve dvojicích.
Všichni závodníci tvrdě bojova-

li a předvedli akční a velmi
účinné zákroky sebeobrany.
Naši zástupci Karel Gollinarsch
(2. kyu) a Michael Morávek
(4. kyu) předvedli strhující podívanou plnou bojových aplikací
s využitím úderů, pák, podmetů
a hodů. V hlavní disciplíně vybojovali dvě stříbrné medaile
a tímto úspěchem se kvalifikovali na mistrovství ČR, které se
bude konat na podzim letošního
roku.
René Gilg,
vedoucí klubu sebeobrany

Zleva: Jiří Beránek, Michael Morávek, Karel Gollinarsch, René Gilg
Foto: archiv Sebeobrany Rýmařov

Pirátské soustředění malých lyžařů na Pastvinách
Druhý ročník soustředění malých
lyžařů měl podtitul Piráti z Rýmařova. Konal se ve stejném termínu jako ročník předešlý a také
na stejném místě. V termínu od
13. do 20. července vyjeli tři trenéři a patnáct lyžařských nadějí
trénovat mimo Rýmařov. Loni se
nám moc líbilo na Pastvinách,
konkrétně ve Výcvikovém středisku FTK UP Olomouc, tak
jsem si rezervovali tento areál
i pro druhý ročník. A dobře jsme

udělali. Opět to nemělo chybu.
Strava pětkrát denně, příjemné
ubytování táborového typu v chatkách po čtyřech, za chatkami potůček, kolem dokola les a počasí nám
vyšlo letos sluníčkové. Vydováděli
jsme se po všech stránkách, na programu byly hry, soutěže, lesní
a orientační běh, pádlování na kánoích, koupání, jízda na kolečkových bruslích a na koloběžkách,
opékání buřtů, zpívání u ohně, krmení metrových amurů z hráze,

Foto: archiv S. Gerhardové

výlet do pevnosti Hanička, posilování, cvičení rovnováhy, zdravověda, stavění stanu na čas i estetický
dojem, samostatnost a sebeobsluha, výběhy „Krpálu“, noční hra,
vypouštění balónků štěstí a řada
dalších zábavných i poučných aktivit a tréninkových metod pro přípravu mladého sportovce.
Příjemně strávený týden a kladné
ohlasy ze strany dětí a rodičů nás
utvrzují v tom, že čas věnovaný
nejen svým vlastním dětem je
dobře investovaný. Děkujeme dětem za to, že byly tak skvělými
piráty, jejich rodičům za to, že
nám je na soustředění svěřili, a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce 2013/2014.
Bude to náš čtvrtý rok od zahájení trenérské činnosti v sestavě
Maca Valová, Tomáš Gerhard
a Staňka Gerhardová.
Poděkování patří také rodičům
a kamarádům, kteří nám pomáhají, jsme vděčni hlavně za zimní
období, kdy se společně musíme
postarat o velké množství lyží.
Jmenovitě děkujeme Pavlu Šal-

míkovi, který nám po celou sezónu aktivně pomáhal a účastnil se
většiny našich závodů nejen jako
doprovod synovi, ale i jako závodník. Na Pastviny nám zajistil
odvoz vlastním autem a tím vyřešil potíže s dopravou na soustředění. Děkujeme také manželům
Baslarovým, kteří nám na soustředění připravili slušivá trička
s potiskem i pirátské diplomy a po
celý rok se aktivně zapojovali do
všeho dění, dále Vítězslavu Šopíkovi za sponzorské dary - bezpečnostní vesty a nespočet odpracovaných hodin při společném provozu oddílu. V neposlední řadě
patří dík vedení Ski klubu RD Rýmařov, který nám vycházel vždy
vstříc a podpořil naše letní soustředění. Děkujeme všem, kteří
mají lyžování v krvi a drží nám
palce v dalším zápolení.
Tímto bychom chtěli oslovit případné vlídné sponzory, kteří by
jakkoli podpořili činnost našeho
lyžařského klubu. Každá pomoc
vítána, děkujeme.
Trenéři Ski klubu RD Rýmařov

Rýmařovský desetiboj je v cíli

Foto: archiv desetiboje
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37. ročník Rýmařovského desetiboje ukončili účastníci dvěma atletickými disciplínami - skokem dalekým a během na 60 m. Před těmito disciplínami nebylo ještě rozhodnuto o medailových pozicích,
a tak jsme byli svědky soubojů, v nichž nikdo nechtěl prodat svou kůži lacino. A jak dopadla tato klání?
Výsledky skoku dalekého:
Muži A: Karel Toman
Jakub Soviš
Jan Hnilo
Muži B: Marek Zoth
Jiří Jaroš
Josef Svedoník
Muži C: Ivo Volek
Jaroslav Hofman
Vojtěch Hrdina
Ženy A: Kateř. Sedláčková Hana Svatoňová
Karolína Hřívová
Ženy B: Markéta Míčková Eva Grenárová
Alena Jurášová
Výsledky běhu na 60 m:
Muži A: Karel Toman
Jakub Soviš
Pavel Holub
Muži B: Aleš Bodlák
Jiří Jaroš
Marek Zoth
Muži C: Hynek Janků
Jaroslav Hofman
Ivo Volek
Ženy A: Kateř. Sedláčková Andrea Továrková Lenka Metelková
Ženy B: Eva Grenárová
Markéta Míčková Marta Cicková
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Po bojích na dráze se účastníci přesunuli do restaurace Na Statku,
kde proběhlo slavnostní ukončení 37. ročníku Rýmařovského desetiboje. Nejdříve účastníci popřáli k životnímu jubileu dlouholetému
účastníkovi a organizátorovi této soutěže Václavu Orlíkovi a poděkovali za jeho práci.
Do 37. ročníku Rýmařovského desetiboje se přihlásilo 79 sportovních nadšenců. Zvláště je nutné ocenit ty, kteří nechyběli při žádné
disciplíně. Jsou to jmenovitě Ivo Volek, Jaroslav Hofman, Jiří Jaroš,
Josef Svedoník, Milan Chalcař a Kateřina Sedláčková.
Poděkování patří také těm, na nichž ležela nelehká organizace soutěží a kteří nelitovali času a úsilí pro dobrou věc.

14/2013

A jak to vlastně dopadlo?
Muži A: Pavel Holub
Jan Hnilo
Milan Metelka
Muži B: Jiří Jaroš
Josef Svedoník
Josef Kočnar
Muži C: Ivo Volek
Jaroslav Hofman
Václav Orlík
Ženy A: Andrea Továrková Kateřina Sedláčková Hana Svatoňová
Ženy B: Jarmila Urbanová Alena Jurášová
Markéta Míčková
Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům Rýmařovského desetiboje
děkujeme za účast. Oceňujeme jejich aktivní přístup ke sportu a věříme, že se opět sejdeme při dalším, již 38. ročníku Rýmařovského desetiboje, který začínáme 7. září 2013 turistikou v rámci Rýmařovské
padesátky. Vítáni jsou i noví zájemci.
Alena Jurášová

Rýmařovský desetiboj 2014
XXXVIII. ročník začíná
Kdo?

Kdy?

- sportovní nadšenci obou
pohlaví každého věku
- dělíme se do pěti kategorií
ženy A do 40 let muži A do 45 let
ženy B nad 41 let muži B do 59 let
muži C nad 60 let
- od září do června; co měsíc, to jedna
disciplína, tj. 10 setkání za rok
(výmluva „nemám čas“ neplatí)

Za kolik?
O co?
Proč?

V čem?

turistika, cykloturistika
běh na 1000, resp. 600 m
střelba ze vzduchovky
kuželky
plavání
lyžování
stolní tenis
vrh koulí
skok daleký
běh na 60 m

- jednorázový příspěvek 200 Kč, důchodci 150 Kč, nad 70 let zdarma
- o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři nejlepší v každé kategorii
- abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví
- abych zjistil, čeho jsem ještě schopen
- abych se pravidelně setkával s partou sportovních nadšenců

Neváhej a přijď!
Začínáme 7. září 2013 v rámci „Rýmařovské 50“ turistikou nebo cykloturistikou.
Pěšky: ženy B a muži C - 14 km, ženy A a muži B - 25 km, muži A - 35 km.
Na kole: ženy A, B a muži B, C - 45 km, muži A 75 km (doporučené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná přilba).
Start pěších od 6.00 do 9.00, cyklisté vyjíždějí společně v 9.00 od SVČ Rýmařov.
Přihlášky do soutěže přijímá Alena Jurášová, tel. 605 521 013, email: a.jurasova@seznam.cz.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsledky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!
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Tělesně postižení kuželkáři získávali cenné body v Břidličné
V rámci âeského poháru 2013 se
v Bﬁidliãné ve dnech 26. a 27. ãervence uskuteãnil dal‰í turnaj tûlesnû
postiÏen˘ch kuÏelkáﬁÛ, kterého se zúãastnilo celkem 41 hráãÛ z celé republiky.
V kategorii TP M se opět dařilo
Zdeňku Dočkálkovi. Výkonem
480 poražených kolků turnaj
v Břidličné vyhrál. Za ním se
umístil Rudolf Vávra z Opavy
(422 kolků) a třetí skončil Petr
Švédík (417 kolků).
V kategorii LP2 si z našich kuželkářů nejlépe vedl Ivo Mrhal, hrající za Kovohutě Břidličná, který
výkonem 407 shozených kolků

s přehledem vyhrál. Druhý skončil Antonín Štreit z ČKD Blansko
(384 kolků), třetí příčku obsadil
jeho týmový kolega Jan Šmerda
(380 kolků).
V kategorii LP1 stanul na stupních vítězů Jiří Polášek, který výkonem 381 kolků skončil třetí.
První se umístil Zdeněk Špaček
(397 kolků) a druhý Petr
Kumstát (386 kolků), oba z týmu
ČKD Blansko.
V průběžném pořadí si v kategorii
LP1 z našich hráčů nejlépe vede
Jiří Polášek, který je se ziskem
35 bodů na třetím místě. První je
Petr Kumstát (59 bodů) a druhý

Zdeněk Špaček (47 bodů).
Naproti tomu obrat k lepšímu pro
naše barvy v průběžném pořadí
zaznamenala kategorie LP2. Ivo
Mrhal z Kovohutí Břidličná
(51 bodů) postoupil z druhé na
první příčku a rozdílem jednoho
bodu vystřídal ve vedení Antonína
Štreita (50 bodů), třetí místo prozatím drží Jan Šmerda (40 bodů).
První tři místa v kategorii TP
M v průběžném pořadí patří našim
tělesně postiženým kuželkářům,
což je velký úspěch. První příčku
drží Zdeněk Dočkálek (52 bodů),
druhý je Petr Švédík (43 bodů)
a na třetí pozici je Miroslav

Grebenár (39 bodů), všichni hrají
za Kovohutě Břidličná.
Zda si naši hráči upevní své pozice, se ukáže na dalším turnaji
Českého poháru 2013, který se
uskuteční v Horním Benešově
10. srpna. Budeme držet palce.
Hráči děkují sponzorům turnaje
v Břidličné: Autocolor Design
Komůrka, Klempířství Pipa Pavel Gerhard, Libor Horáček,
Kováčová - Kotrla elektro, Jiří
Ondrák, Elektro Medek Břidličná,
restaurace Pod Kaštany Velká
Štáhle, MěÚ Břidličná, MěÚ
Rýmařov, Machačová - Bernátek
elektro.
JiKo

Tropické teploty na devatenáctém ročníku DuKo triatlonu Rýmařov
Vysoké teploty kolem 30 stupÀÛ ve
stínu lámaly rekordy, pﬁesto se
k edrovickému rybníku sjeli v sobotu 27. ãervence závodníci, aby zmûﬁili síly v DuKo triatlonu, jehoÏ vyhla‰ovatelem je sportovní klub TK DuKo
R˘maﬁov. Na startu oblíbeného závodu, kterého se pravidelnû zúãastÀují sportovci z blízkého i vzdálenûj‰ího
okolí, ale také borci ze sousedního
Polska, stanulo „jen“ sedmdesát triatlonistÛ. V jin˘ch roãnících byla
úãast daleko vût‰í. Vedra zﬁejmû
mnohé od závodu odradila.

Triatlonisté spolu sváděli boj ve
třech disciplínách - plavání, jízdě
na kole a běhu. Znatelné vyčerpání horkem se ozývalo zejména
při jízdě na kole a běhu. Soutěž
proběhla v osmnácti kategoriích
od nejmladších dětí, žáků, dorostenců a juniorů po ženy, muže
a štafety. Po osvěžujícím plavání
na 100 až 500 metrů v edrovickém rybníku následovala jízda
na kole na 2,5 až 36 km a závěrečný běh na 1,5 až 8 km.
Časově nejlépe zvládl celý triatlon

v kategorii M1 (muži 18-29 let)
Milan Merva (1985) ze sportovního klubu Tufo Author Trilife Zlín,
který náročnou trať (500 m plavání, 36 km na kole a 8 km běhu) absolvoval v čase 1:39:13. Není bez
zajímavosti, že edrovický triatlon
pravidelně absolvuje i Miroslav
Vraštil (62 let), účastník jedenadvaceti závodů Ironman, jenž má
na kontě řadu vítězství z domácích
i světových triatlonů.
DuKo triatlonu se pravidelně
zúčastňují také rýmařovští sportovci, i když někteří závodí za
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sportovní kluby jiných měst.
O závěrečném umístění závodníků na prvních třech místech
a o umístění našich sportovců
přinášíme informace v níže uvedené výsledkové listině.
I přes vysoké letní teploty měl
devatenáctý ročník DuKo triatlonu díky dobře zajištěnému závodu a sponzorům dobrou úroveň a početné publikum. Organizátoři, traťoví regulovčíci, lidé
z technického i občerstvovacího
zázemí si právem zaslouží velký
dík.
JiKo
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Výsledková listina:
Kategorie M1 M18 muži (18-29 let)
1. Milan Merva
Tufo Author Trilife Zlín
2. Roman Musil
Rýmařov
3. Radek Novák
TTC Olomouc

1:39:13
1:51:00
1:54:03

Kategorie M2 M30 muži (30-39 let)
1. Robert Fojt
Labe Tri klub
2. Petr Švorčík
Silný tým Uničov
3. Jan Keprt
Silný tým Uničov
6. Vítězslav Šopík
TK Duko Rýmařov

1:41:29
1:45:30
1:50:27
2:14:53

Kategorie M3 M40 muži (40-49 let)
1. Libor Mareš
SK Vyhlídka Šternberk
2. Petr Matějík
Cyclo rating
3. Kazmierz Grycman
5. Vlastimil Kokeš
TK Duko Rýmařov
7. Pavel Šalmík
TK Duko Rýmařov
9. Tomáš Gerhard
TK Duko Rýmařov
11. Miroslav Beil
TK Duko Rýmařov
12. Pavel Holub
Rýmařov
13. Ivo Soviš
CK Stará Ves

1:44:31
1:47:07
1:47:53
1:49:21
1:55:56
2:01:39
2:14:45
2:15:53
2:20:10

Kategorie M4 M50 (muži 50-59 let)
1. Ivo Krejčí
Triatlon tým Uničov
2. Ladislav Gočaltovský Rock technik
3. Zdeněk Žarlok
SK Jiří team - MSK
7. Jiří Štanglica
CK Stará Ves

1:45:34
1:55:06
1:56:33
2:22:43

Kategorie M5 M60 (muži 60 let a více)
1. Vraštil Miroslav
Olomouc
2. Podešva Pavel
TK Duko Rýmařov
3. Komórek Bedřich
Hlubočky

1:53:16
1:53:57
2:18:17

ST Štafety
1. Štěpán Sedláček
2. Vlastislav Durman
3. Ludmila Glacnerová
5. Eva Holubová
Z1 Z18 (ženy 18-34 let)
1. Denisa Vraštilová
2. Eva Filipiová
3. Anna Selníková
4. Monika Voráčová

Cyclo rating
TK DuKo Rýmařov - MSK
Rýmařov
Rýmařov

Inox Tri Team
Sokol Temenice
Extreme Sport Club Selník
TK DuKo Rýmařov - MSK

1:39:28
1:40:03
1:58:54
2:09:23

1:51:08
2:06:49
2:08:45
2:40:42

Z2 Z35 (ženy 35 let a více)
1. Marcela Hloušková
SKP Šumperk
2. Dana Szabová
Borki Horákov
3. Monika Slámová
Šternberk

2:02:08
2:19:56
2:28:33

Km K (chlapci do 6 let)
1. Dan Jindrák
Cyclo racing
2. Martin Dudešek
Olomouc

0:19:41
0:24:55

Kz K (dívky do 6 let)
1. Andrea Konštacká

Rýmařov

nedokončila

1z I1 (žačky 7-8 let)
1. Vendula Gerhardová Ski klub RD Rýmařov

0:15:40

2m I2 (žáci 9-11 let)
1. Maxmilián Navrátil
2. Vojtěch Gerhard
3. Benjamín Navrátil
4. Ondřej Baslar
5. Tomáš Sedlář

LSK FM
Ski klub RD Rýmařov
LSK FM
Ski klub RD Rýmařov
Ski klub RD Rýmařov

0:11:22
0:11:27
0:12:47
0:13:13
0:15:27

2z I2 (žačky 9-11 let)
1. Karolína Ryšková
2. Renáta Andrýsková

Ski klub RD Rýmařov
Ski klub RD Rýmařov

0:11:41
0:15:01

3m I3 (žáci 12-13 let)
1. David Klimek
2. Libor Mareš
3. Maxim Kňáva
4. Petr Andrýsek

UP Olomouc
SK Vyhlídka Šternberk
Los Rapidos
TK Duko Rýmařov

0:42:34
0:44:12
0:54:23
0:54:30

3z I3 (žačky 12-13 let)
1. Tereza Krejčí

Ski klub RD Rýmařov

0:51:23

4m I4 (žáci 14-15 let)
1. Rudolf Felbier
2. Jan Trutna

TK Opava
Spartak Třebíč

0:36:04
0:39:53

4z I4 (žačky 14-15 let)
1. Katrin Sásová
2. Lada Přecechtělová

AK Šternberk
Ski klub RD Rýmařov

0:46:11
0:50:56

Jz J16 (juniorky 16-17 let)
1. Adriana Klimková
Olomouc

1:59:49

Úmorná vedra zaháněli hasiči požárním útokem
Od roku 1967, kdy byl zahájen
1. roãník Memoriálu Jana Suka soutûÏe poÏárních druÏstev na poãest v˘znamného r˘maﬁovského hasiãe, uÏ uplynulo dlouh˘ch 46 let.
V sobotu 27. ãervence opût patﬁila
zahrada Hedvy dobrovoln˘m hasiãÛm, soutûÏ poﬁádal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘maﬁov.
Deset dobrovolných hasičských
sborů z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje se sjelo
v sobotu 30. července do rýmařovské zahrady Hedvy, aby soutěžily v požárním útoku na vzdálenost 80 m dle pravidel požárního sportu. Je to téměř o polovinu
méně soutěžních družstev, než
byli diváci zvyklí vídat v předcházejících ročnících. Na regu-

lérnost soutěže dohlíželi rýmařovští rozhodčí z řad profesionálních hasičů. Soutěž je rozdělena do tří částí - Memoriálu

Jana Suka, který je od roku 2011
součástí Hasičské ligy Praděd
(sestává z jedenácti kol pohárových soutěží), dále soutěže

o Pohár Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Rýmařov a Přeboru
jednotlivců.
Ve 13 hodin byl zahájen
Memoriál Jana Suka v kategoriích mužů a žen v klasickém požárním útoku na 80 metrů. První
části letošní soutěže se zúčastnilo deset mužských družstev
z Hrobic, Chlebičova, Janovic,
Rýmařova, Ryžoviště, Sádku,
Suché Rudné, Bílého Potoka,
Břidličné a Vlčic. Na Memoriálu
Jana Suka startovala také dvě
ženská družstva, z Hrobic a Ryžoviště.
Nejlépe si vedli dobrovolní hasiči
z Janovic, kteří dosáhli výsledného času 15,72 sekund, druhé se
umístilo družstvo hasičů ze Sádku

29

-14-2013

31.7.2013 14:52

14/2013

Stránka 30

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

(17,70 s) a třetí skončilo družstvo
ze Suché Rudné (20,02 s).
Družstva žen se umístila v pořadí:
1. Hrobice (23:05 s) a 2. Ryžoviště (36,75 s). Dobrovolným hasičům z Rýmařova se letos nedařilo, pro poruchu na čerpadle museli ze soutěže odstoupit.
V 15 hodin se hasiči pustili do
bitvy o Pohár SDH, který je

shodný se závodem Memoriálu
Jana Suka, na trati se však navíc
objevila překážka v podobě dřevěné kolejnice, pod kterou musí
hasiči provléknout hadici.
Zvítězilo družstvo ze Sádku
(16,90 s), druzí skončili hasiči
z Bílého Potoka (17,85 s) a třetí
se umístilo družstvo z Chlebičova (17,87 s).

Na závěr Memoriálu Jana Suka
si mohli dobrovolníci vyzkoušet,
jaké to je být hasičem, a v připravené soutěži jednotlivců
změřit síly s ostatními. Umístění
prvních tří mužů vypadalo následovně: 1. Tomáš Blažek (14,04
s), 2. Patrik Kučera (14,22 s)
a 3. Miroslav Pořízka (14,40 s).
Dámy skončily v tomto pořadí:

1. Karolína Krčilová (15,61 s),
2. Liliana Turková (16,13 s)
a 3. Barbora Pilná (18,68 s). Děti
se umístily v tomto pořadí:
1. Libor Ptáček (18,72 s),
2. Stanislav Červeňák (19,49 s)
a 3. Dominik Konečný (19,60 s).
Večer se mohli návštěvníci soutěžního klání pobavit na tanečním
večeru s kapelou Maraton. JiKo
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Sportovní klub Studio Sport a zdraví Rýmařov, o. s.

V září 2013 přijímáme nové děti a mládež
do kroužků:
Cvičení rodičů a dětí
/2 - 5 let, počet míst není omezen/
Akrobacie pro kluky
/5 - 7 let, 8 volných míst/
Přípravka gymnastika a aerobik pro dívky
/5 - 7 let, 8 volných míst/
Přípravka ZumbAtomic
/5 - 8 let, 8 volných míst/
ZumbAtomic
/8 - 15 let, 8 volných míst/
Zumba Fitness
/15 - X let, počet míst není omezen/
Roztleskávačky
/12 - 15 let, 8 volných míst/
Roztleskávačky
/15 - 18 let, 5 volných míst/
Závodní aerobik
/8 - 18 let, obsazeno/

Informace po-pá ve Studiu SaZ Rýmařov, Žižkova 31
tel. 554 212 346
www.studiosportazdravi.cz

* 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

14/2013

Soukromá řádková inzerce
• 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 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.

O letních prázdninách
vychází
R˘maﬁovsk˘ horizont
jako mûsíãník:
Vydání 15/2013
vyjde 30. 8.,
uzávûrka je 22. 8. 2013
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