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Rekonstrukce námûstí probíhá podle
plánu, leto‰ní ãást skonãí v ﬁíjnu

Na rozptylové louãce mûstského
hﬁbitova vzpomenuli na své blízké

Zástupci kraje a R˘maﬁovska slavnostnû otevﬁeli opravenou komunikaci

r o č n í k X V.

V SVâ se pﬁedstavil muÏsk˘ pûveck˘ sbor
Castel z italského Arca

Ve Stráleckém údolí se konal lesní
bûh lyÏaﬁÛ
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Den zvířat na Jasance: hry, čtení a komedie ze sovětského venkova
Obãanské sdruÏení Usedlost Jasanka
z Albrechtic u R˘maﬁova uspoﬁádalo
v sobotu 21. záﬁí první oslavu Mezinárodního dne zvíﬁat. Programem celého odpoledne provádûl zvíﬁecí maskot - slepiãka Pepiãka.
Albrechtice u Rýmařova jsou typicky zemědělskou osadou s tradičním chovem koní a dalších domácích zvířat. Na zdejší Usedlosti
Jasanka vzniklo malé ekocentrum
určené především pro rodiny
s dětmi, které se tu mohou učit
jezdit na koni, ale také vnímat
soužití lidí a hospodářských zvířat. Jasanka nabízí praktickou
ekologickou výchovu - prostřednictvím jezdeckého kroužku, letních táborů v přírodě a tematických akcí pro veřejnost.
Jak to vidí slepice chovaná ve volném, či uzavřeném výběhu, nebo
dokonce v kleci, jak se chovají
krávy, jak mrštné a chytré jsou
kozy a co všechno lidem hospodářská zvířata poskytují, si mohly
hlavně děti vyzkoušet na vlastní
kůži během Dne zvířat. Interaktivní hry pro ně připravila Kateřina Fryblíková z mateřského cent-

ra Sluníčko. Soutěž zakončila
ukázka jízdy na koních členů jezdeckého kroužku.
Program odpoledne měl ale oslovit i dospělé návštěvníky usedlosti. Pořadatelé pro ně připravili
scénické čtení z knížky Kamily
Novákové To by se kovbojkám
stávat nemělo. Ukázky z vyprávění o životě na rodinné farmě
ztvárnily děti z divadelního
kroužku pod vedením břidličenského faráře Piotra Oskwarka.
Ten se představil jako energický
herec ještě jednou, při večerním
představení hry Šest zamilovaných Alexeje Nikolajeviče Arbuzova. Komedii ze sovětského
venkova 30. let o sporu dvou traktorových brigád o prapor vítězů
vybrala hlavní pořadatelka Tereza
Bělíková z repertoáru své domovské divadelní Společnosti Dr.
Krásy.
„Náš dům je bývalým socialistickým družstvem a místní lidé i krajina jsou tímto stylem hospodaření stále ovlivněni. Líbilo se nám,
že je hra napsaná s nadhledem
a rafinovaně pracuje s různými

motivy a tématy, například faustovským. Dokáže oslovit i současného diváka, přibližuje magické prostředí strojní traktorové stanice v odlehlé krajině kdesi v minulosti. Když srovnáváme socialistické soutěžení s dnešním, nacházíme překvapivé paralely,“
přiblížila hru Tereza Bělíková.
Šestici postav, vzájemně provázaných nejen budovatelskou rivalitou, ale i spletitými milostnými
a přátelskými vztahy, ztělesnili
místní obyvatelé - vedle Terezy
Bělíkové a Piotra Oskwarka se

v inscenaci objevili Kateřina
Fryblíková, Kamila a Ivan
Novákovi a Martin Semančík.
Zbytek večera hudebně doprovázela skupina Kentaur.
Den zvířat, který podpořila Nadace Život umělce, nebyl posledním pořadem svého druhu na
Jasance. Její obyvatelé na říjen
ještě připravují Den stromů a na
začátek listopadu představení
Svatá inscenace (Obrazy ze života
sv. Františka z Assisi) Společnosti
Dr. Krásy v albrechtickém kostele.
ZN

Hospodský z Argenty a pohnutý příběh pohraničí
Osmnáct studentÛ oboru divadla a v˘chovy Janáãkovy akademie muzick˘ch umûní (JAMU) pﬁedstavilo v sobotu 21. záﬁí veãer v areálu penzionu
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Argenta ve Stﬁíbrn˘ch Horách divadelní pﬁedstavení v rámci programu
Obnovení lidov˘ch tradic. Spojili
v nûm zdánlivû nespojitelné - osudy li-

dí v severomoravském pohraniãí
s postavami americk˘ch indiánÛ.
„Jsem rád, že jste přišli, moc mě
to těší,“ přivítal diváky pod noč-

ní oblohou autor hry, režisér
představení a zároveň hospodský
z Argenty Matěj T. Růžička
(1969), který vystudoval v roce
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1991 herectví na JAMU. Je zakládajícím členem prvního brněnského nezávislého profesionálního divadla po roce 1989,
Divadla v 7 a půl, režisérem
a spoluautorem divadelních her,
např. podle Jammova Anýzového
jablíčka, Nabokovovy Lolity,
Rushdieho Satanských veršů,
Lawrencova Milence Lady Chatterleyové, Godardova U konce
s dechem, Němcové Divé Báry
a dalších. V současné době je hostujícím hercem šumperského divadla ve hře Nebe na zemi Voskovce a Wericha.
„To, že celý projekt vznikl v rámci
programu na obnovení lidových
tradic, je v případě tohoto místa
úplná pitomost, protože tady žádné tradice nejsou. Toto místo je
možná bohem zapomenuto, žiju
tady teprve rok a půl a lituji, že
jsem nepřišel mnohem dřív, protože je tady úžasně a jsou tady úžasní lidi. Je to zvláštní, tady ten kus
země je na jednu stranu nádherný,
na druhou stranu velmi smutný,“
rozpovídal se v úvodu studentského představení Matěj T. Růžička.
Asi před čtyřmi měsíci začal hledat v rýmařovském archivu informace o událostech z doby kolem

roku 1945, protože ho zajímalo,
jak se toto místo jmenovalo, kdo
tu žil, kam odešel. Zjistil, že historie konce války v severomoravském pohraničí je strašlivá.
Domnívá se přesto, že v minulosti je klíč k pochopení současnosti
a budoucnosti. Zdůraznil, že
smyslem představení nebylo
vznést obvinění ani zvednout varovný prst. Šlo o prosté konstatování, že se lidé dokážou v kritických chvílích chovat naprosto neuvěřitelně, ze strachu a ze msty
provádí věci, nad kterými nejen
rozum, ale i srdce zůstává stát.
„Když jsem scénář této hry napsal, a já jsem hrozně pyšný, hrdý
a protivný člověk, tak jsem se nad
svým vlastním dílem zcela nekontrolovatelně rozplakal. Nevím,
jestli je to tím, že stárnu a blbnu,
nebo se mě cosi dotklo z tohoto
okolí. Každopádně mi připadá
divné, když se člověk dojímá sám
nad sebou. Samo představení může být domněnka, ale já se trochu
bojím, že není,“ dodal režisér
Matěj T. Růžička.
Příběh, legenda či skutečná historie Rýmařovska? Na tuto otázku
našli diváci odpověď v závěru dokonale čistého, kompaktního

a s obrovským nasazením zahraného představení, ve kterém se
formou symbolistického divadla
odehrála historie od prvního osídlování Rýmařovska až po konec
II. světové války a odsun. Režisér
za pomoci vkusně zvolených výrazových prostředků, základních
světelných předělů a prostého výtvarného pojetí rozvinul příběh
v prvním i druhém plánu scénického aranžmá. V popředí studenti posouvající inscenaci velmi sugestivními prostředky kupředu,
v pozadí u ohniště „bratři“ indiá-

17/2013
ni vyluzující patřičnou zvukovou
kulisu celé inscenace.
Teplo vyzařující nejen z indiánského ohně, ale z celé provokující, tajemné, smutné i humorné
hry, se usídlilo snad ve všech divácích, kteří odměnili skvělé výkony studentů Janáčkovy akademie muzických umění a jejich
učitele Matěje T. Růžičku vřelým
potleskem. Doufejme, že režisér
a hospodský v jedné osobě splní
slib, který dal před představením,
že se na Argentě při podobné akci nevidíme naposled.
JiKo

Fota: Roman Panáček
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Pár slov... o dobročinnosti
Jak si snadno najdete na internetu, filantropie neboli dobročinnost znamená dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života.
U nás nemají dobročinnost a občanské aktivity tak hluboké kořeny jako v jiných zemích, kde se považuje za automatické, že žiji-li v dostatku, je mou povinností pomoci těm, kteří takové štěstí v životě neměli, případně věnovat se dobročinným aktivitám v jiné oblasti. Chci
říci, že v naší zemi je samozřejmě spousta lidí, kteří se veřejným aktivitám věnují, a také množství mecenášů, kteří věnují na dobročinnost
značné sumy peněz, ale rozhodně nemůžeme konstatovat, že je to obvyklé a běžné a zcela normální.
Často můžeme spíše vidět, jak dobré úmysly dláždí onu příslovečnou
cestu do pekel. Někteří dobrodinci jsou totiž tak slepě přesvědčeni
o své pravdě a bohulibosti svého záměru, že si někdy podporu vynucují i dost nevybíravě, jako by razili heslo Já z vás tu dobročinnost vytluču. I na město se často obracejí dobrodějové, kteří se kromě finanční podpory domáhají všelijakých služeb zdarma s tím, že mají bohulibý záměr, který město prostě musí podpořit. Jak křičela jedna žadatelka: „Podpořit můj záměr by pro vás měla být čest!“
Ono je to takhle: pokud se například rozhodnu založit občanské sdružení na záchranu šmolky norské, což, jak znalci vědí, jest pozoruhodný a nádherně opeřený pták, musím své potenciální soukmenovce
a mecenáše přesvědčit, že je můj záměr správný, chvály a podpory
hodný a zlepší současný nedobrý stav věci, a také je musím přesvědčit,
že podporou mého záměru sami něco získají - dobrý pocit, všeobecné
uznání, propagaci své firmy. „Obchod“ musí být prostě výhodný pro
obě strany. Musím ovšem být připraven na to, že potkám také spoustu
lidí, kteří můj záměr nebudou chtít podpořit - třeba proto, že je jim
šmolka norská úplně ukradená. Nebo se jim ptáci hnusí. Nebo podporují jiné organizace. Nebo prostě nemají prostředky, chuť, čas, energii
nebo náladu podpořit můj zájem. A jejich postoj je zcela legitimní, protože nikoho nemůžu k dobročinnosti nutit.
A to je ten kámen úrazu. K získávání příznivců mohou filantropové využít celou škálu přesvědčovacích metod, ale agresi a vydírání by se
vážně měli vyhnout. Už jen proto, že se může najít člověk, který by jejich záměr rád podpořil, ale momentálně opravdu nemůže. Měli by mu
proto nabídnout možnost zapojit se do podpory svého záměru jindy
a jinak, ne odradit ho od jakékoli dobročinnosti navěky.
Proto mi vadí televizní spoty, v nichž známé osobnosti říkají Nemáte
žádný důvod, proč nepodpořit naši nadaci! Proto mi vadí pouliční prodejci květinek, zvířátek a jiných drobností, kteří mi o činnosti organizace, pro kterou pracují, neřeknou vůbec nic a nedozvím se ani to, jaká část vybraných peněz jde skutečně na deklarovaný účel. Zato mě
obratem osočí, že nechci přispět, poněvadž mě nezajímají děti s rakovinou (nevidomí, děti v dětských domovech, zdravotně postižení,
opuštěná zvířátka). Možná chci přispět, možná ne - ale z toho, že pod-

lehnu jejich vydírání, prostě nebudu mít dobrý pocit.
A jak to může vypadat v zemích, kde je dobročinnost běžná?
Členky fanklubu jednoho mladého anglického herce připravovaly svému idolu překvapení k narozeninám. Co vymyslely? Vybraly mezi sebou z kapesného částku, která se v přepočtu blížila téměř půl milionu
korun, a jeho jménem ji darovaly nadaci pro výzkum jednoho druhu
nádorového onemocnění. Spokojenost pak zavládla skutečně na všech
stranách. Mladý muž svým fanynkám pěkně poděkoval a pochválil jejich nevšední nápad, jeho obdivovatelky byly nadšené, že je idol pochválil, a nadace získala částku, kterou jistě rozumně využije.
Co myslíte, napadlo by něco takového i naše dívenky?
ona
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Aktuálně z města

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 19. září se konalo poprvé ve velkém sále nově rekonstruovaného Střediska volného
času na Okružní ulici dvacáté
řádné zasedání zastupitelstva
v tomto volebním období. Na
programu jednání byla zpráva
o hospodaření města k 31. srpnu
2013, rozpočtová opatření, majetkové záležitosti a bod různé.
Zastupitelé přijali celkem dvaačtyřicet usnesení, většinu z nich
tvořily majetkové záležitosti.

Jak hospodařilo město
k 31. srpnu 2013
Starosta města Petr Klouda na
jednání zastupitelstva seznámil
podrobně zastupitele s ekonomickými ukazateli, které ovlivňují
hospodaření města. Sdělil, že ve
výhledu hospodaření k 31. prosinci 2013 jsou promítnuty všechny
aktuálně známé změny záměrů
města, průběh staveb, vysoutěžené ceny investic a požadavky or-

ganizací na rozpočet města.
Výsledek hospodaření předpokládá navýšení původních příjmů
rozpočtu z 218,6 mil. na 241,4
mil. Kč a ve stejné relaci jsou
i výdaje města. Příčinou zvýšení
příjmů a výdajů je to, že všechny
nově zařazené investice města jsou
pokryty získanými dotacemi a spoluúčast města je zajištěna úsporou
výdajů po soutěžích na dodavatele
investic, případně nečerpáním jiných položek. Průběh a vysoký
počet staveb a následná výplata
dotací je pro město zdrojem mnoha nejistot a rizik, které podle starosty pominou až po ukončení staveb a vyplacení dotace.
Starosta dále zdůraznil, že největšími odchylkami v rozpočtu, které
snižují celkové zdroje, jsou zvýšení
spoluúčasti na hřiště TJ Jiskra, požadavek SVČ vyvolaný náklady na
stěhování a rozjezd rekonstruované
budovy, nižší úhrada za úpravy povrchů po rekonstrukci plynovodu
na náměstí Míru a vícenáklady rekonstrukce náměstí.

Zastupitelé zvolili
přísedící Okresního
soudu Bruntál
Prvního listopadu uplyne čtyřleté
funkční období zvolených přísedících Okresního soudu Bruntál.
Všichni navrhovaní vykonávali
tuto funkci velmi svědomitě, mají zájem tuto činnost i nadále vykonávat, se svou kandidaturou
souhlasí a jejich znovuzvolení by
bylo Okresním soudem vítáno.
Zastupitelé proto zvolili do funkce přísedících Okresního soudu
Bruntál na volební období 20132017 tyto kandidáty: Svatavu
Čuškovou, Lubomíra Hlavienku,
Evu Hradilovou, Věru Janáčovou, Petra Křapu, Jiřinu Ličmanovou, Naděždu Mezihorákovou, Jitřenku Raníkovou, Hanu
Strnadelovou, Ignáce Šulka
a Antonína Vlčka. Zastupitelstvo
města dále navrhlo do funkce
přísedícího Okresního soudu
Bruntál na volební období 20132017 Janu Požárovou.

Rekonstrukce náměstí probíhá podle harmonogramu
Podle slov starosty Petra Kloudy
by práce na Radniční ulici měly

být, s výjimkou sadových úprav,
ukončeny do poloviny října, na

náměstí Míru je počítáno s ukončením letošních prací k 27. říjnu
a na jaře příštího roku by měly
pokračovat v rozsahu asi čtyř týdnů zejména dlaždičské práce, práce na fontáně, výsadba zeleně,
montáž mobiliáře a dokončovací
práce. Starosta dále poznamenal,
že v případě příznivého počasí
budou práce pokračovat až do
příchodu nevhodných klimatických podmínek, čímž by se rozsah prací dokončených v letošním roce, zejména dlaždičských,
rozšířil. Celé dílo pak bude dokončeno na jaře příštího roku.
„Přitom stále počítáme s tím, že
na samotném náměstí bude letos

vydlážděna obvodní komunikace, chodník a parkoviště, aby zde
mohla probíhat veškerá doprava, zásobování a zimní údržba.
Na průběh stavby bude mít tedy
rozhodující vliv podzimní počasí, termín nástupu zimy a nasazená kapacita dláždění,“ přiblížil průběh prací na rekonstrukci
náměstí starosta Petr Klouda.
Dodal, že v současné době řeší
město s dodavatelem a projektanty některé detaily stavby
a problémy, které se projevily po
odkrytí pláně, odkrytí sklepa
radnice a inženýrských sítí,
z nichž vyplývá nutnost některých dodatečných prací.
JiKo

Na Rýmařovsku bylo zrekonstruováno dalších dvanáct kilometrů silnice
V pondûlí 16. záﬁí byl za úãasti vedoucích pﬁedstavitelÛ Moravskoslezského kraje a R˘maﬁovska slavnostnû zprovoznûn více neÏ dvanáctikilometrov˘ úsek silnice II/370 R˘maﬁov - hranice Olomouckého kraje
vedoucí pﬁes Horní Mûsto. Komunikace II. tﬁídy ve vlastnictví kraje pro‰la celkovou rekonstrukcí v rámci
projektu Silnice 2011 - II. etapa, jenÏ
je spolufinancován ze strukturálních
fondÛ EU prostﬁednictvím Regionálního operaãního programu NUTS II

Moravskoslezsko 2007-2013. Náklady na stavbu silnice II/370 R˘maﬁov hranice Olomouckého kraje dosáhly
v˘‰e cca 46 mil. Kã.
„Modernizací dopravní infrastruktury na Rýmařovsku jsme pomohli vytvořit podmínky pro zajištění kvalitnější dopravy, což může

mít v důsledku pozitivní dopad na
ekonomickou a sociální sféru.
Napojení menších regionů na kvalitní silniční a následně i dálniční
síť je nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti a stability našeho
kraje. Zajištění dostupnosti těchto
regionů k nadřazené dopravní in-

frastruktuře může zlepšit pracovní
i volnočasové příležitosti lidí, kteří v nich žijí, a také přilákat investory a turisty,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Daniel Havlík.
Zprovozněním silnice II/370
Rýmařov - hranice Olomouckého
kraje dojde ke zlepšení dopravní
infrastruktury, zvýšení bezpečnosti dopravy a plynulosti silničního
provozu. Pro občany Rýmařovska
se tak zlepší podmínky pro možný
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ekonomický rozvoj oblasti, zkrácení jízdních dob a lepší dopravní
obslužnost území.
„Jsem velice rád, že se podařilo
opravit další z komunikací, které
k nám mohou přivést nové návštěvníky. Pro náš region, který
v rámci cestovního ruchu má co
nabídnout, je velmi důležitá kvalita příjezdových cest. Bez nich
těžko vybudujeme potřebnou infrastrukturu a návštěvníky k nám
nepřilákáme,“ řekl místostarosta
města Rýmařova a předseda dopravního výboru MSK Jaroslav
Kala.
V rámci projektu Silnice 2011 II. etapa bylo zrekonstruováno
celkem 20 km silnic II. třídy a 5 km
silnic III. třídy ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje. Vedle
dvanáctikilometrového úseku silnice II/370 z Rýmařova přes
Horní Město k hranici Olomouckého kraje bylo opraveno 7 km
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silnice II/445 z Rýmařova do
Dolní Moravice s náklady cca
30 mil. Kč, 5 km silnice III/4588
z Brantic přes Radim do Krasova
s náklady 27 mil. Kč a jeden
a půlkilometrový průtah Karlovicemi s náklady 9 mil. Kč.
Fyzická realizace celého projektu
probíhala od září 2012 do srpna
2013. Náklady na všechny čtyři
úseky jsou přibližně 112 mil. Kč
(vč. DPH), z toho dotace EU ve
výši 76 mil. Kč pokryje 70 % celkových uznatelných nákladů, podíl Moravskoslezského kraje činí
cca 36 mil. Kč.
„Z ušetřených finančních prostředků vzešlých na základě výběrového řízení se ještě letos
opraví silnice III/4456 v Sovinci
za 8,9 mil. Kč a silnice II/440
a III/37021 mezi Břidličnou
a Ryžovištěm za cca 9 mil. Kč,
na které je vypsáno výběrové řízení,“ dodal dále předseda do-

pravního výboru MSK Jaroslav
Kala. Dále uvedl, že prostřednictvím Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko financovaného z EU byly v roce
2012 v rámci projektu Silnice
2011 - I. etapa rekonstruovány
na Rýmařovsku také komunikace mezi Ondřejovem a Vajglovem (délka úseku 5 km, cena

26,7 mil. Kč, včetně 11 propustků) a silnice mezi Ondřejovem
a Stránským (délka úseku
4,5 km, cena 32,7 mil. Kč, včetně 11 propustků). V současné
době probíhá ještě stavba na silnici II/449 z Ondřejova, která
bude dokončena v roce 2014.
Šárka Vlčková,
tisková mluvčí Správy silnic MSK

Komunikace z Ondřejova do Dlouhé Loučky nebude zřejmě v zimě průjezdná
V minulém vydání Rýmařovského horizontu byla zveřejněna informace tiskové mluvčí Moravskoslezského kraje Petry Špornové, že úplná uzávěra komunikace z Ondřejova směrem do
Dlouhé Loučky bude k 30. listopadu zrušena, a řidiči tak budou
moci v zimním období tuto silnici využívat. V úterý 17. září však
dopravní výbor Moravskoslezského kraje rozhodl, že tato komunikace zůstane i nadále uzavřena. K dopravní obslužnosti se
však musí vyjádřit také vlastník
komunikace Správa silnic Moravskoslezského kraje.

„Důvodem našeho rozhodnutí je
současný stav této jedenáct a půl
kilometru dlouhé rekonstruované
komunikace II/449 a zejména absence některých ochranných prvků. Chybí zde svodidla a hrozí
značné riziko havárií vozidel, která by projížděla stavbou. Věřím,
že ke stejnému rozhodnutí dospěje i vedení Správy silnic Moravskoslezského kraje a že řidiči toto
rozhodnutí pochopí. Jde především o bezpečnost a zdraví řidičů,“ zdůraznil místostarosta
Rýmařova a předseda dopravního
výboru Moravskoslezského kraje
Jaroslav Kala.

„Vzhledem ke složitosti celé
stavby budeme v současné době
žádat Silniční správní úřad o ponechání uzávěry komunikace
II/449 z Rýmařova směrem do
Dlouhé Loučky,“ informovala
tisková mluvčí Správy silnic
Moravskoslezského kraje Šárka
Vlčková.
Pokud dojde k ponechání uzávěry
této komunikace do její finální rekonstrukce, všechny současné
objízdné trasy zůstanou v provozu včetně zimní údržby. Potěšitelné je, že značně poškozená komunikace přes Křížov a Sovinec,
jako součást objízdné trasy,

v současné době prochází rekonstrukcí a provoz vozidel po dobu
oprav, které by měly být ukončeny před nástupem zimního období, bude řízen kyvadlově. Navíc
by se podle Jaroslava Kaly měla
zimní údržba provádět také na
silnici z Ryžoviště do Dětřichova
nad Bystřicí, kde se obvykle neprováděla. Další objízdnou trasu
mohou řidiči zvolit přes Horní
Město, ovšem s vyloučením kamionové dopravy. Pokud se na
tomto úseku kamion objeví, porušuje dopravní předpisy. Pro kamiony platí stávající objízdná trasa beze změny.
JiKo

Dálkový výslech

Monika Krykorková
Věk: 42 let
Povolání: úřednice
Záliby: dobré jídlo, četba, houbaření
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Zvláštní znamení: sport mi nedělá dobře
Charakterizujte se pěti přívlastky.
Pragmatický, netrpělivý, introvertní, roztržitý cholerik.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Srážku s blbcem ustojím. K nepříčetnosti mě vytáčí mlaskající, nahlas křoupající nebo posmrkující
lidský tvor. Proto nechodím do kina.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Žádnou. Nedokážu odložit rozečtenou knihu. Dobrou knihu přečtu na jeden zátah. Mám ráda
všechny žánry vyjma červené knihovny. Momentálně ujíždím na

detektivkách a hltám vše, co vyplodí severští autoři, hlavně Jo
Nesbo.
Kterou známou knihu jste nedočetla?
Puškinova Borise Godunova - to
fakt nešlo ani na třetí pokus.
Uklimbalo mě ke spánku i jeho
filmové zpracování.
Které jídlo byste nikdy nepozřela?
Opičí mozeček, smažené tarantule a rýžový nákyp.
Můžete se vždycky upřímně podívat do očí svému psovi?
Doufám, že ano. Mým miláčkem
je fenka zlatého retrívra. Je to moc
milá blondýna. Ráda zahrádkaří.
Téměř vše, co zasadíme, vyhrabe

nebo přemístí jinam. Ve zvláštní
oblibě má zaštipování okrasných
keřů a vinné révy. Je úžasným
lovcem myší - většinou je krade
kočce.
Co upřednostníte - květiny, nebo
bonboniéru?
Jsem trochu na rozpacích, mnohem raději bych odpovídala na
otázku (přiměřeně modifikovanou), kterou pokládáte mužům:
Víno, steaky, zpěv. V takovém
případě bych se zřekla zpěvu.
Co byste si pořídila, kdybyste byla opravdu bohatá?
Ostrůvek v Tichomoří se skrovnou chýší o deseti ložnicích
s příslušenstvím k celoročnímu
obývání a nějakou Máňu na úklid.
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

oznámení o vyhlášení

výběrového řízení

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

referenta odboru životního prostředí
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Platové podmínky:

Nabízíme:
Požadavky:

Jiné požadavky:

Městský úřad Rýmařov
1. listopadu 2013, popř. dle dohody
na dobu neurčitou
1,0
8. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek
možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• vzdělání: střední s maturitní zkouškou (zákon č. 561/2004, školský zákon) se zaměřením na veřejnou správu,
• praxe výhodou,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• zpracování podkladů pro rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dalších zákonů z oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí,
• zajišťování vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotčených orgánů, vykonávajících činnost v působnosti MěÚ Rýmařov ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
• výběr správních poplatků za odbor,
• spisová služba, archivace a vedení archivu,
• evidenční a administrativní činnost na úseku rybářství a veterinární správy
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce přiložte:

• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V přihlášce dále uveďte:

• kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem
odeslání nejpozději 15. října 2013
Lhůta pro podání přihlášky: 15. října 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9
odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho
osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí
a regionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312.
Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

oznámení o vyhlášení

výběrového řízení

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

vedoucího odboru regionálního rozvoje
Městský úřad Rýmařov
1. prosince 2013, popř. dle dohody
na dobu neurčitou
1,0
11. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek
Nabízíme:
možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod
Požadavky:
splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky:
• vzdělání: vysokoškolské magisterské (zákon č. 561/2004, školský zákon) architektonického směru s min. praxí 2 roky v oboru nebo vysokoškolské magisterské (zákon č. 561/2004, školský zákon) stavebního směru
s min. praxí 5 let v oboru nebo vysokoškolské magisterské (zákon č. 561/2004, školský zákon) s min. praxí
5 let v řízení projektů financovaných z fondů EU (zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách),
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli,
• odolnost vůči stresu,
• odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• příprava, koordinace a realizace strategických dokumentů města, podíl na koncepci rozvoje regionu,
• řízení, koordinace a kontrola veškeré činnosti spojené s administrací a realizací projektů financovaných městem a poskytovateli dotací (fondy EU, dotačními programy státních fondů, ministerstev a Moravskoslezského
kraje),
• spolupráce s orgány města, odbornými státními institucemi a odbornými subjekty v otázkách urbanismu
a architektury města
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce přiložte:
• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na
uchazeče narozené po 1. 12. 1971),
• čestné prohlášení dle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
V přihlášce dále uveďte:
• kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem
odeslání nejpozději 15. října 2013
Lhůta pro podání přihlášky: 15. října 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst.
6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními
údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312.
Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Platové podmínky:

8

-17-2013

25.9.2013 14:13

Stránka 9

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

17/2013

Zpravodajský servis ve zkratce

Přemístění úřední desky
Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce náměstí Míru byla přemístěna fyzická úřední deska od obchodu s potravinami CaVa na náměstí Míru k budově MěÚ Rýmařov (odbor stavební úřad a ŽPaRR) na náměstí Svobody. Po ukončení rekonstrukce plochy kolem radnice
zde bude umístěn kiosek s aplikací elektronické úřední desky, který nahradí skleněné vitríny. O instalaci nové elektronické úřední desky budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.
Převzato z webových stránek města

Letec Banciulescu bude mít v Rýmařově pomník
Letos v dubnu zavítala do Rýmařova rumunská režisérka Anca
Filoteanu, aby natočila dokument
o havárii letce Gheorgha Banciulesca (viz RH 7/2003). Společně
s 1. tajemníkem rumunského vel-

vyslanectví Gabrielem Maresem
a zakladatelem nadace věnované
historii rumunského letectví
Alexandrem Danem Bartokem
režisérka navštívila především
místní nemocnici, v níž se letec
po tragickém pádu v září 1926
uzdravoval.

Dokument se nyní blíží k dokončení. V polovině října by měl být
představen rýmařovským divákům při příležitosti slavnostního
odhalení pomníku letci Banciulescovi v parku Podhorské nemocnice. Pomník by měl připomínat celou událost i její hlavní

Foto: L. Pleská

aktéry - letce Gheorgha Banciulesca a jeho ošetřujícího lékaře
Julia Boeseho, který rumunskému pilotovi zachránil život.
(V tomto čísle najdete v rubrice
Kdo byl kdo medailon Gheorgha
Banciulesca od Jiřího Karla, který popisuje podrobně událost ze
září roku 1926 i další osudy fascinujícího letce.)
Slavnostní odhalení pomníku je
naplánováno na 16. října. Zúčastní se jej vedle zástupců města
a nemocnice také rumunská delegace, v jejímž čele bude stát velvyslankyně Rumunska Daniela
Gitman a velitel vzdušných sil rumunské armády generálporučík
Carnu Fanica. Součástí programu
bude promítání dokumentu Ancy
Filoteanu v kinosále SVČ Rýmařov doprovozené malou výstavou
fotografií a dokumentů spojených
s Banciuleskovým případem. ZN

Jedna paní povídala

Proč je na radničním ciferníku chybně číslice čtyři?
Mnoho občanů našeho města zajímá skutečnost, proč je na novém ciferníku radničních hodin číslice čtyři napsána ve tvaru IIII., a nikoli IV.

odpovídá Zdeněk Kudlák, vedoucí odboru vnitřních věcí
Součástí rekonstrukce náměstí
Míru je i oprava fasády budovy
radnice. Dominantou radniční věže jsou tři ciferníky o průměru
cca 120 cm. Zub času zapracoval
i na těchto částech památky.
U prosklených ciferníků docházelo vlivem slunečního záření
k vypadávání kousků skla, u cimbálů popraskaly pružiny. Se souhlasem Národního památkového
ústavu Ostrava budou ciferníky
navráceny do původního stavu,
tedy s použitím černého podkladu
se zlatými římskými číslicemi
a zlatými ručičkami.
Už při prvním pohledu na krásně
pozlacené číslice hodinového ciferníku je patrno, že je zde něco
neobvyklého. Proč je místo klasické římské IV použito IIII?
Římané obvykle psali číslo 4 jako
IIII, číslo 40 jako XXXX, číslo
999 jako DCCCCLXXXXVIIII.
Ke zkrácení zápisu takových
dlouhých čísel se někdy používa-

lo zvláštního pravidla pro odečítání, ale teprve ve středověku se
toto pravidlo stalo obecně používaným. Pravidlo pro odečítání
umožňuje použití šesti složených
symbolů, ve kterých menší číslice
předchází větší: IV = 4, IX = 9,
XL = 40, XC = 90, CD = 400,
CM = 900.
Při použití tohoto pravidla lze číslo 999 napsat úspornějším způsobem CMXCIX. Používání jiných
symbolů není dovoleno. Proto

nelze napsat 999 jako IM. Na
druhou stranu ale používání tohoto pravidla není povinné. Číslici
4 lze napsat správně jako IV
i jako IIII.
Zavedení pravidla pro odečítání
pomohlo zkrátit zápis větších čísel. Na druhé straně ještě více ztěžovalo provádění výpočtů.
Hodinové ciferníky se popisují
římskými číslicemi. Obvykle
používají symbol IIII pro 4 a IX
pro 9. Jednou se tak odečítací

pravidlo neaplikuje a podruhé
ano. Proč? Nabízí se několik vysvětlení:
* Čtyřznakové IIII vytváří vizuální symetrii s VIII na druhé straně
ciferníku, zatímco IV ne.
* IV jsou první dvě písmena jména boha Jupitera (IVPITER).
A že římská IIII není v Rýmařově
ničím neobvyklým, můžeme
spatřit na věžních hodinách kostela sv. Michaela pod náměstím
Míru.
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Školství

Informace Školní jídelny Základní školy Rýmařov, ul. 1. máje 30
Školní jídelna Základní školy Rýmařov zajišťuje stravování žáků ZŠ, SSOŠ Prima
a strávníků z řad veřejnosti v těchto cenových kategoriích:
I. kategorie
23 Kč
II. kategorie
25 Kč
III. kategorie
27 Kč
IV. cizí strávníci
(konzumace v jídelně nebo jídlonosič) 55 Kč
V. svačinka I. (1. máje, Národní)
12 Kč
VI. svačinka II. (Jelínkova)
16 Kč
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje občasné akce (studená a teplá kuchyně, pronájem
jídelny).
Ve školním roce 2013/2014 budeme nadále
připravovat pro strávníky dvě jídla denně.
Druhé jídlo je volitelné a je nutné, aby si jej
strávník přihlásil den předem do 14 hodin.
Tento časový limit platí také pro odhlašování a přihlašování stravy. Převážná většina
strávníků jídelny má již aktivován internetový stravovací účet, tyto změny je tudíž možné provádět elektronicky prostřednictvím
svého účtu. Platí také, že rodič může žáka
odhlásit (nahlásit) osobně nebo telefonicky.
Žákům I. a II. stupně nabízíme možnost zakoupení dopoledních svačinek, které na jednotlivé budovy rozvážíme (Národní ul.,
Jelínkova ul.). Všichni žáci mají také možnost zakoupit si mléčné výrobky v rámci programu Mléko do škol za snížené, dotované

ceny. Každý žák má nárok na jeden dotovaný výrobek na den (školní den).
Školní jídelna bude i v tomto školním roce
nabízet svým strávníkům menu z kuchyní jiných zemí za spoluúčasti profesionálních kuchařů. Bude-li to možné v rámci pracovního
vytížení pana Davídka (mistra světa kuchařských týmů), rádi zopakujeme vaření včetně
odpolední besedy na téma některé zahraniční
kuchyně. Zopakujeme i anketu mezi žáky na
téma stravování a dále hlasování o oběd na
přání.
Školní jídelna je ve skladbě svých jídelníčků
povinna řídit se normativy a standardy, které
souvisejí se školním stravováním včetně
plnění spotřebního koše. Spotřební koš udává zastoupení luštěnin, mléka, mléčných výrobků, zeleniny, ryb a ovoce, které je pro jídelny směrodatné. Vaříme z čerstvých
a kvalitních surovin. Školní stravování je
velmi pestré, zdravé a voleno tak, aby vyhovovalo všem požadavkům zdravého rozvoje
dětského organismu.
Platby stravného se provádějí zálohově, tzn.
že strávník musí mít zaplaceno stravné na
následující měsíc nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího (např. 25. října na listopad). Žádáme rovněž strávníky, aby platby
prováděli bezhotovostně. Platit je možné
bezhotovostním převodem, trvalým příkazem, inkasem ze sporožirového účtu nebo

Matěj drtí soupeře
Fantastickým způsobem si v letošním roce počíná Matěj Rampula ze
střeleckého kroužku Gyrym. Po dvou mistrovských titulech ve vzduchových disciplínách začal s tréninkem malorážných disciplín a hned
v prvním roce svého tréninku dosáhl významných umístění ve finále
Českého poháru talentované mládeže, kde skončil druhý v disciplínách Rychlopalná pistole a Sportovní pistole.
V závěru sezóny však ohromil své střelecké konkurenty na mistrovství ČR. V disciplíně
Sportovní pistole 30+30
ran dosáhl fantastického
výkonu 570 bodů z 600
a ve svých 13 letech, po
dvou letech tréninku,
s přehledem zvítězil
v kategorii dorostu do
18 let, před Andrejem
Roštekem z TOS Kuřim, který nastřílel 554
bodů, a Michalem Mičkou z Astry Bruntál
(550 bodů). Tento výkon vyniká zvláště v porovnání s kategorií mužů za účasti našich reprezentantů, kde by
skončil na 5. místě, tři
body od medaile.
Doufejme, že Matějovi
tento fantastický nástup
vydrží i do dalších let.
Foto: Štefan Janošťák
Štefan Janošťák
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složenkou (tuto si vyzvednete u paní stravenkářky). S ohledem na skutečnost, že již máme s následujícím problémem určité zkušenosti, upozorňujeme strávníky, že jsou povinni si sledovat stravovací účet a dbát na
řádné placení, popřípadě odhlašování a přihlašování stravy. Strávníkovi, který má na
svém stravovacím účtu na konci měsíce finanční prostředky, se automaticky převedenou na měsíc následující. Nechce-li z jakéhokoli důvodu obědy na počátku měsíce
odebírat, musí se odhlásit.
Rovněž upozorňujeme rodiče žáků, že stravné je dotované. V případě nemoci nebo jiné
absence (není-li školní) je žák odebranou
stravu povinen doplatit do plné výše, včetně
mzdových a věcných nákladů. První den nemoci se nezapočítává.
Stane-li se, že strávník ztratí čip, je povinen
si zakoupit nový. V případě nálezu ztraceného může jeden z čipů vrátit a finanční prostředky za něj dostane zpět. Každý čip je zakoupen zálohově. Pokud je čip nefunkční déle než deset měsíců, pozbývá jeho majitel nárok na vrácení peněz.
Další potřebné informace včetně jídelníčku
naleznete na stránkách ZŠ. Kolektiv pracovnic školní jídelny děkuje všem strávníkům za
zachovanou přízeň a v novém školním roce
přeje všem „dobrou chuť“.
Jana Egidová, vedoucí školní jídelny

Základní škola Rýmařov
pořádá
sběr starého papíru
ve dnech 21. a 22. října
7.00 - 7.40

Místa sběru:

14.30 - 17.00

ZŠ na Jelínkově ulici
ZŠ na ulici 1. máje

Kvalita sběrového papíru: noviny, letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský papír, tiskopisy, použité sešity, staré písemky
Sběr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové součásti (např. kovové zakladače v šanonech), role (tzv. dutinky)
Balíčky či krabice do hmotnosti 10 kg
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Kdo byl kdo

Tragické rozhodnutí kapitána Banciulesca
Teprve 17. prosince roku 1903 se
poblíž amerického městečka
Kitty Hawk odlepil od země mohutný dvojplošník výrobců bicyklů bratří Orvilla (1871-1948)
a Wilbura (1867-1912) Wrightů
a absolvoval rychlostí 48 km/hod.
let dlouhý 39 m. Vrtuli Flyeru
I poháněl kvalitní benzinový motor vlastní výroby. Začala éra letadel těžších vzduchu. Množily se
řady skvělých průkopníků aviatiky ve Francii, Německu, Rakousku, Anglii, Itálii i v dalších, méně vyspělých zemích.

V Rumunsku se stal významným
průkopníkem letectví princ
Gheorghe Valentin Bibescu
(1880-1941), příslušník starého
a bohatého rodu valašských knížat. Roku 1904 založil ve své zemi první automobilový klub, propagoval balonové létání a roku
1909 stál u vzniku prvního rumunského leteckého klubu. Sám
byl aktivním letcem od roku
1910, kdy získal pilotní průkaz
č. 20 v Blériotově škole v Pau.
Roku 1912 založil rumunskou
Aeronautic National League
(Národní leteckou ligu).
Vývoj nového dopravního prostředku a nebezpečného konkurenta vzducholodí (1852) zanedlouho urychlila, jak už to bohužel bývá, válka. Po leteckých pozorovatelích začaly na obloze
houstnout souboje obdivovaných
stíhačů a nakonec se zapojila do
útoků proti týlu i zákopům nepřítele i poněkud primitivní bombardovací letadla. Do války vstoupilo na straně Dohody též Rumunsko. Letecké síly balkánského
království vyzbrojené převážně
francouzskými letadly se ocitly
nad bojišti proti německým a ra-

kouským jednotkám. Rumunsko
bojovalo se střídavými úspěchy
v letech 1916-1918. Zdálo by se,
že aviony, jak se říkávalo letadlům, dosáhly v neobyčejně
krátké době značné dokonalosti,
ale opak byl pravdou. Chyběla
kvalitní navigace, delší dolet, radiové spojení a mnohý let býval
i pro legendární piloty někdy
sázkou do loterie. Vždyť i čs. piloti se orientovali při přeletech nevelkého prostoru naší země především podle železničních tratí či řek ještě za prvé republiky a při špatné viditelnosti
se nelétalo ani později.
Po válce se již vývoj nezastavil.
Málokdo ví, že Rumunsko patřilo
k zemím, které měly řadu skvělých letců a že se angažovalo
i mimo hranice své země. Po první světové válce se znovu setkáme s vitálním princem Bibescu,
tentokrát v roli předsedy rumunského olympijského výboru. Od
roku 1927 se stal viceprezidentem vlivné a dosud existující mezinárodní letecké federace FAI
(Fedération Internationale Aéronautique), jejímž byl spoluzakladatelem. Od roku 1930 zůstal až
do své smrti v čele FAI jako její
prezident. K propagaci letectví,
ale i měření sil pilotů a kvality letadel sloužily letecké závody
včetně individuálních dálkových
přeletů, které ve své době vždy
přitahovaly mnoho pozornosti.
V pozdním létě
1926 se konal mezinárodní závod
O pohár knížete Bibescu. Spolu
s dalšími startoval i vynikající rumunský vojenský pilot kapitán
Gheorghe Banciulescu (*Jasy
28. 12. 1898) s mechanikem Ioanem
Stoicu na velmi
oblíbeném, spolehlivém a poměrně robustním dvojmístném
francouzském dvojplošníku Potez XV
A2, který sloužil
jako pozorovací
stroj. Obdobný letoun a jeho následující typy užívala řada evrop-

ských a jihoamerických armád
včetně polské, bulharské, rumunské, španělské a dalších. Polsko
dokonce vyrábělo licenční Potez XV (závod Biała Podlaska)
od roku 1923. Cestovní rychlost dosahovala u Potezu XV
170 km/hod. s možným zrychlením na 202 km a dolet u sériového stroje dosahoval 510 km.
Kapitán Banciulescu patřil stejně
jako jeho velký vzor a přítel
Bibescu k průkopníkům rumunského letectví a k nejschopnějším
pilotům královských vzdušných
sil. K armádě měl blízko, protože
se narodil v rodině majora rumunské armády, který jeho plány
upřímně podporoval. Gheorghe
Banciulescu se vyznamenal již
jako devatenáctiletý poručík pěchoty v krvavé, ale vítězné bitvě
proti německým jednotkám gen.
Augusta von Mackensena v močálovitém terénu u Marasesti
(12.-29. srpna 1917). Leteckou
školu absolvoval na konci války,
ale létat začal na slavné francouzské stíhačce Nieuport 17 teprve
na počátku míru.
Po ukončení závodu se vraceli
jeho účastníci domů. Poměrně
slušné počasí umožnilo 12. září
úspěšný ranní start Banciulescova letadla z letiště Le Burget v Paříži. Letoun označený F-AHDC
Zenith, který patřil rumunskofrancouzské letecké společnosti,
vyrazil po značně náročné dálko-

vé trase Paříž - Štrasburk - Linec
- Vídeň - Budapešť - Bukurešť
k domovu. Vzdušná cesta asi
s mezipřistáním pokračovala po
přímce zhruba od západu k východu bez větších problémů.
Minuli Štrasburg a Banciuescův
Potez se klidným letem blížil
k Linci. Odtud měl ve stejném
směru pokračovat na Vídeň a pak
zamířit přes Karpaty v ostřejším
jihovýchodním kurzu do Rumunska.
Situace se však po polovině letu
u metropole Horních Rakous
zdramatizovala. Letci plní obav
již téměř nepostřehli obrysy
Lince, které splývaly s okolní
krajinou v neprostupné mlze.
Posádka Potezu se dostala ve vlhkém oparu, který sedal na oblečení, na ruce a tváře i na zařízení
kabin, do velmi špatné a takřka
neřešitelné situace. Nastaly dosud
nejasné problémy s navigací.
Nemohla pomoci mapa a let podle kompasu byl asi nejistý. Stěží
však hledat srovnání problémů
našich dvou aviatiků s nevysvětlitelnými jevy třeba v oblasti
Bermudského trojúhelníku. Neznáme ani obsah nejspíše vzrušeného dialogu, jehož slova rval
v nekrytých kokpitech od úst
prudký proud vzduchu. Pomáhali
si gestikulací? Nevíme. Posádka
se asi ani neorientovala, kde se
nachází. Řešením snad mohlo být
jen nouzové přistání, pokud by se
podařilo prorazit mlžný závoj.
Zřejmě však bylo stejně riskantní
jako další let. A právě zde došlo
k osudné chybě. Z neznámých
důvodů, možná že se jen chtěli
zbavit bílé tmy, zamířili k severovýchodu. Přeletěli moravskou
hranici Československa. Překonali okraje Vysočiny a pokračovali zatím v dostatečné výšce dál
šikmo vzhůru podél historické
hranice Moravy. Nepříznivého
počasí se však zbavit nemohli
a nízká oblačnost nadále omezovala výhled. Pokud vůbec někde
v cárech mračen zahlédli kousek
ubíhající krajiny, jednalo se o terén letcům naprosto neznámý.
Naposledy možná ještě zaburácel
motor Potezu někde v prostoru
Stránského. Trvalo jen několik
minut a letadlo se ocitlo v sevření
neproniknutelné mlžné stěny, jež
obestřela hlavní hřeben Hrubého
Jeseníku. Nic letce nevarovalo.
Je dopoledne 12. září 1926 kolem
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tři čtvrti na jedenáct. Pilot neví,
že letová výška nestačí. Aniž co
tuší, v mžiku se dotýká koly pevného podvozku neviditelného východního svahu Jeleního hřbetu
pod jeho vrcholem ve výši 1367
m n. m. Podvozek se ve zlomku
vteřiny láme. Hrůzný třesk.
Drásající zvuk bortící se dřevěné
konstrukce a trhaného plátna.
Z motoru a plechového krytu
zbývají jen zohýbané beztvaré
kusy. Děsivé ticho. To už osádka
nezaznamenala.
Pád letadla přímo ohrozil bezděčné svědky katastrofy, rýmařovského tiskaře Karla Hříbala
s manželkou Josefínou. Neuvěřitelnou náhodou se v hrůzné chvilce nacházeli v dosahu tragédie
poblíž pramene Jelení studánky.
Nechme jej promluvit: „Byl jsem
s manželkou na výletě. Přešli
jsme okolo Jelení studánky a šli
směrem na Jelení hřbet. Byla
hustá mlha, museli jsme se držet
za ruce. Ušli jsme asi 400 kroků.
V daném okamžiku jsme uslyšeli
hluk letadla a po několika vteřinách se blízko nás ozval silný náraz a rachot - to jsme již leželi na
zemi. Když se hluk uklidnil, vstali
jsme a po několika krocích jsme
objevili rozbité letadlo. Uvnitř byl
člověk již bez známek života.
Zhruba tak 15-20 m od havarovaného letadla ležel druhý člověk se
značně poraněným obličejem
a měl zlomené obě nohy.“ Nešťastný mechanik Ioan Stoicu již
nebyl tou dobou mezi živými.
Strašlivý náraz nepřežil.
To už přicházel k místu katastrofy další turista, naštěstí opavský
vojenský lékař MUDr. Egon
Honsig. Těžce raněnému okamžitě poskytl první pomoc, obvázal
mu krvácející nohy a obě fraktury zafixoval. Typograf zatím
rychle sestoupil strmou tříkilometrovou cestou k Alfrédově
chatě a s Karlem Niessnerem
z Karlova se vrátil zpět k roztříš-
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těnému letadlu. S doktorem
Honsigem, který zatím upravil
improvizovaná nosítka, a s dalšími snesli pilota, který zůstával
v hlubokém bezvědomí, opatrně
dolů k chatě. Správce Afrédky
L. Schaller mezitím zajistil lesní
povoz, který ochotně poskytla
správa harrachovských lesů.
Zraněného pak naložili na vůz drkotající po kamenitém terénu
a pak po zvlhlé silnici přes Starou
Ves do nedaleké rýmařovské nemocnice.
Nesmírně mnoho vykonal pro záchranu sympatického kapitána
primář nemocnice, vynikající
chirurg MUDr. Julius Boese
(✝1966 Rýmařov) s ještě živými
zkušenostmi z války, které se
účastnil jako letecký lékař rakouské armády. Při velmi těžké
operaci primáři asistoval MUDr.
František Kux. Zranění však bylo
velmi zlé a v silně infikovaných

ranách rychle postupovala sněť,
a tak nezbylo než amputovat zdrcenému kapitánovi obě nohy.
V laskavé péči milosrdných sester františkánek se podařilo zachránit letci život.
Podle rumunských pramenů převezli stabilizovaného pilota již
16. října do vzdálené Bukurešti,
kde se mu začali věnovat přední
odborníci. Vysoce kvalitní proté-

zy vyrobil na míru specialista
v Mnichově, kde jej téměř po celý rok učili znovu chodit na dřevěných protézách. Léčba byla
v podmínkách předválečné medicíny nesporně utrpením, konečně
ani dnes není cesta k užívání protéz zdaleka snadnou a bezbolestnou záležitostí, ale silou vůle se
podařilo kapitánovi udělat první

krůčky. Po měsících dokázal
s obdivuhodnou statečností a se
zatnutými zuby chodit.
Otevřely se mu téměř zapomenuté možnosti, a třebaže své starostlivé ženě svatosvatě slíbil, že už
nikdy neusedne za knipl letadla,
slib dodržet nedokázal. Touha létat byla silnější. Jakmile začal lépe chodit, snažil se o návrat do
služby v královském letectvu, ale
zatím marně. Postoj rumunských
odborníků lze chápat. Žádný podobně postižený pilot dosud neměl dost odvahy ujmout se znovu
řízení letadla, také odpovědnost
nadřízených byla veliká a letadla
nesmírně drahá. Velení královských vzdušných sil nemělo s podobnými případy žádné zkušenosti a lékaři zůstávali k jeho snaze rezervovaní. Obnovit zadržený
průkaz se kapitánovi doma nepodařilo. Obrátil se tedy na důvěřivější a vstřícnější Francouze.
Oblíbenému vojákovi pomohli
získat pilotní průkaz a s tím i po-

volení pilotáže, po níž tolik toužil. Do vzdušného prostoru tak
díky Francii vystoupal bez vlastních nohou první pilot v historii
letectví.
Začal znovu úspěšně létat. V říjnu
1927 mu francouzský prezident
Louis Barthou připnul stužku
Rytíře čestné legie za skvělý let
Bukurešť - Paříž. O rok později
pilota spatřili užaslí krajané při
exhibici nad letištěm Baneasa
v Bukurešti. V roce 1928 podnikl
také dálkový let napříč Středozemním mořem a záhy další. Stal
se tím členem skupiny nejlepších
světových pilotů. V roce 1933 absolvoval dálkový let v délce
8000 km s mezipřistáními v řadě
evropských měst. Poslední ze série sedmi letů byl podle jeho itineráře velmi namáhavý. Přelétal
z Paříže do Štrasburku, Norimberku, Prahy a Vídně a nakonec
přistál v Bělehradě.
Dne 13. března 1935 vzlétl se
dvěma dalšími, mechanikem a telegrafistou, na moderním dvoumotorovém Potezu, který mu byl
zapůjčen na popud prince Bibescu. Let, který měl zkoumat možnosti leteckého spojení v severní
Africe, začínal v Marseille, pak
zamířil do Neapole a po přeletu
Středozemního moře pokračoval
po trase Tunis - Bengází - Tripolis
- Haifa - Chartúm - Káhira. Let
nad horkou severní Afrikou byl
nesmírně náročný a nad západní
pouští hrozilo neustálé nebezpečí,
že písek pronikne do motoru, kterému chyběl speciální filtr, a způsobí nekontrolovaný pád letadla.
V Káhiře tak pilot přistál krajně
vysílen. Unavený a ve špatném
zdravotním stavu se snadno nakazil horečnatou malárií. Oslabené
tělo již nedokázalo vzdorovat
a chyběla též vhodná antibiotika.
Úplně vyčerpaný upadl do bezvědomí, z něhož se již neprobral.
12. dubna 1935 zemřel ve věku
pouhých 37 let. Smrt hrdinného
pilota se stala velkou ztrátou ne-
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jen pro rumunské letectvo, ale
i světové létání. Jeho tělo bylo
s velikou pietou převezeno do
vlasti. Dodnes odpočívá na hřbitově Bellu v Bukurešti. Kapitán
zůstává právem legendou Rumunska i Evropy.
Kapitánův nešťastný kolega Ioan
Stoicu odpočíval na některém
z nedalekých hřbitůvků Rýmařovska ještě dva roky po smrti
svého velitele. Teprve roku 1937
se vrátil do vlasti. Jeho ostatky
vyzvedli z tragické jesenické půdy na přání jeho matky Marie
Stoicu a převezli na území Rumunska. Spočinul tak na hřbitůvku v rodné Fofeldě (Fofelda),
vesničce nedaleko starobylého
sedmihradského města Sibiu. Bohužel se nepodařilo uvedené místo v Rumunsku lokalizovat, je ale
možné, že v Ceausescově období
spolu se stovkami dalších vsí zaniklo nebo se stalo součástí většího celku. Není ani vyloučeno, že
mohlo dojít ke zkreslení názvu
osady nepřesnou interpretací
v českých archivních pramenech.
Rumunský letecký kapitán se stal
předchůdcem dalších dvou osobností druhé světové války. Sir
Douglas Bader (1910-1982), anglický pilot Spitfiru a kromě jiného
též dobrý přítel československých pilotů RAF, přišel o nohy
při havárii roku 1931 a možná
právě příklad Banciulesca mu pomohl, aby začal znovu létat.

Británie své tolerance nikdy nelitovala. Stíhač si v těžkém období
bitvy o Británii a později zapsal
na své konto 20 zničených nepřátelských strojů. Roku 1941 byl na
misi nad okupovanou Francií sám
sestřelen a zajat. Ke zděšení velení Stalag Luftu (zajateckého tábora pro letce) mu jeho spolubojovníci stíhači zanedlouho shodili
dokonalou repliku původních

protéz přímo do tábora, neboť
o své přišel při pádu letadla. Po
několika pokusech o útěk jej
uvěznili v proslulém zajateckém
táboře na zámku Colditz až do
osvobození Američany roku
1945.
Jeho sovětský kolega Alexej
Petrovič Maresjev (1916-2001)
začal létat jako stíhač roku 1941
a již v březnu 1942 byl sestřelen.
Pád sice přežil, ale ocitl se těžce
zraněný v týlu německé armády.
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Nesmírně trpící se osmnáct dní
plazil se zlomenýma nohama, než
se mu podařilo proniknout německými liniemi na sovětskou
stranu fronty. Omrzlé a zanícené
nohy musely být neodkladně amputovány. Vyhrál nad bolestí
a k stíhacímu letectvu se vrátil
s protézami roku 1943. Na stíhačce Jak 7 bychom jej našli v boji
proti nepřátelským pancéřům

u Kurska. Do roku 1944 sestřelil
ve vzdušných soubojích dalších
sedm nepřátelských letadel.
Posléze se stal leteckým instruktorem. Roku 1946 opustil řady letectva a stal se časem členem
ústředního výboru komunistické
strany SSSR. Jeho dramatický
příběh literárně zpracoval Boris
N. Polevoj v knize Příběh opravdového člověka (1947), ale
změnil jeho jméno na Meresjev.
Kniha se u nás stala v padesátých

letech povinnou školní četbou,
byla zfilmována a roku 1949 se
stal text podkladem pro libreto stejnojmenné opery Sergeje
S. Prokofjeva.
Snad jen závěrem dodat, že oblíbený MUDr. Boese zůstal v Rýmařově i po válce a léčil ještě několik let nové české pacienty.
O dr. Kuxovi se zachoval v archivu trapný dokument, kde mu příslušník okresní správní komise
vyhrožuje okamžitým odsunem,
pokud bude příliš často uznávat
jako nemocné ubývající německé
pacienty. Nakonec musel tolerantní doktor stejně absolvovat
transport do americké zóny ve
vyhladovělém Německu s ostatními.
Mgr. Jiří Karel
(Rene Banciulescu-Cozadini Victor Banciulescu: Si totusi voi
mai zbura, Bukurešť 1967; Boris
Polevoj: Příběh opravdového
člověka, Praha 1951; G. Banciulescu, D. Bader, A. Maresjev:
Wikipedie; Čep. M. - Sikora, P.:
Historie létání v Jeseníkách,
www.letani-jes.wbs.sz/nehody.html; Marek, M. - Olejník, M.:
90 let Všeobecné nemocnice
v Rýmařově, Rýmařov 2002;
Karel, J.: Stará Ves a Žďárský
Potok v dějinách Moravy, Stará
Ves 2008; SOkA Bruntál, fond
Okres Rýmařov, fol. 117/157-16,
OUR i.č. 549, karton 303, náměty Ing. Miloslav Marek ad.)

Pozoruhodnosti Rýmařovska 2013
Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v RH č. 22/2013
v pátek 6. prosince. Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všechny
najednou do uzávěrky 12. prosince. Jména výherců budou uveřejněna v posledním řádném vydání Rýmařovského horizontu (24/2013),
které vyjde 20. prosince 2013. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce
RH!
Soutěž připravili JiKo a Ing. Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 10
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.

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

13

-17-2013

25.9.2013 14:13

Stránka 14

17/2013

Další vandalský útok
na zaparkované auto
Nepříjemné překvapení čekalo
5. září majitelku osobního vozu
Hyundai z Horního Města, když
se vrátila ke svému autu, zaparkovanému poblíž restaurace na
Nerudově ulici v Rýmařově.
Neznámý vandal promáčkl střechu auta a poničil přední sklo,
čímž způsobil škodu za 15 tisíc
korun.

Švestky ze zahrady
kradly děti
O úrodu švestek za 6 tisíc korun
přišel majitel zahrady na
Komenského ulici v Rýmařově.
Na přelomu srpna a září mu někdo očesal čtyři stromy a odnesl
si desítky kilogramů ovoce. Jako
pachatelé byli nakonec určeni
dvanáctiletý chlapec a devítiletá

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

dívka. Ovoce nasbírali do tašek
a krabic a postupně odnosili ze
zahrady. Rýmařovští policisté
prošetřují, zda se na krádeži nepodílely další děti nebo rodinní
příslušníci malých zlodějů.

čelí podezření z přestupku proti
občanskému soužití, za který mu
hrozí peněžitá sankce až do výše
20 tisíc korun.

Ze strachu před synem
utekla a zavolala policii

Během prvního zářijového týdne
se vloupal zloděj do areálu firmy
na Opavské ulici v Rýmařově.
Rozpletl drátěné oplocení a z lešenářské výtahové plošiny odcizil
šest kulatých železných závaží
o hmotnosti 25 kg a dalších osm
stejně těžkých podélných závaží.
Soukromé společnosti tak způsobil škodu za 14 tisíc korun.

Rýmařovští policisté museli
11. září večer přijet na Dukelskou
ulici v Rýmařově na pomoc starší
ženě. Seniorka policisty zavolala
ze strachu před vlastním synem.
Ten na ni totiž v jejím bytě slovně
a poté i fyzicky zaútočil. Žena neváhala, z bytu utekla a okamžitě
zavolala policii. Hlídka muži naměřila více jak 2 promile alkoholu v dechu a poté jej eskortovala
na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě. Muž se podobného
jednání nedopustil poprvé, nyní

Před projíždějící auto spadl strom
Velkou smůlu měl 12. září 70letý cizinec za volantem vozu
BMW při jízdě mezi Malou Morávkou a Dolní Moravicí. Na silnici totiž bezprostředně před jeho vozidlo náhle spadl vzrostlý
smrk. Řidič směřující k Dolní Moravici nestihl na padající strom
zareagovat a přejel přes něj. Cizinci se nic nestalo, na jeho voze
ale vznikla škoda za 100 tisíc korun. Dopravní policisté následně s revírníkem Lesů České republiky místo dopravní nehody
ohledali a zjistili, že strom o průměru kolem 35 centimetrů
spadl vlivem uhnití spodní části kmene.

Foto: PČR Brunál

Zloděj si do areálu
firmy přišel pro železo

Převrátil kontejner
přímo na auto
Pachatele vandalského incidentu, ke kterému došlo 9. září na
Pivovarské ulici v Rýmařově,
policie dopadla ještě téhož dne.
Sedmadvacetiletý muž převrátil
kontejner na odpadky na parkovišti před domem tak, že dopadl
přímo na zaparkované auto
Škoda Fabia. Kontejner promáčkl přední a zadní dveře a poškrábal lak. Majitele přijde oprava na
10 tisíc korun.

Při předjíždění
narazil do svodidel
Dvaadvacetiletý řidič způsobil
12. září mezi Janovicemi a Starou
Vsí dopravní nehodu při riskantním předjíždění. Přecenil své řidičské schopnosti i možnosti vozidla, když začal předjíždět nákladní soupravu, aniž by měl dostatečný rozhled. Během předjíždění se obě vozidla dostala do nepřehledné levotočivé zatáčky
a do protisměru vjelo třetí vozidlo. Řidič nákladní soupravy i řidič protijedoucího peugeotu reagovali na vzniklou situaci najetím

k pravému okraji vozovky, střetu
se přesto zamezit nepodařilo.
Mladík za volantem octavie narazil pravým bokem do předjížděného tahače, zavadil o zpětná zrcátka peugeotu a narazil do svodidel. Ke zranění osob naštěstí
nedošlo, celková škoda na vozidlech činí téměř 150 tisíc korun.

Zloděj železného
odpadu odhalen
Svou místní i osobní znalost využili policisté obvodního oddělení
v Rýmařově pro odhalení zloděje
železného odpadu v Ryžovišti.
Operativně vedeným prověřováním získali hned několik důkazů,
které je dovedly k mladistvému
pachateli. Mladík je podezřelý
z toho, že v červenci letošního roku ukradl litinové radiátory, plechová vrata a další železný odpad
od budovy, ve které majitel prováděl opravu. Odcizením vznikla
škoda za 5 tisíc korun. Mladý zloděj si už vyslechl podezření
z provinění krádeže. Ve věci je
vedeno zkrácené přípravné řízení.
Následně bude spisový materiál
předložen Okresnímu státnímu
zastupitelství v Bruntále s návrhem na potrestání.

Řidič usnul za volantem
Ve čtvrtek 19. září před půl sedmou ráno řešili bruntálští dopravní policisté na Opavské ulici
v Janovicích dopravní nehodu
osobního vozidla VW Jeta. Devětašedesátiletý řidič vlivem
únavy usnul a sjel ze silnice.
Rohem vozidla vjel do kovového
zábradlí, které se nárazem vyvrátilo. Škoda na vozidle činí cca
150 tisíc korun, na zábradlí asi
10 tisíc korun. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Dopravní nehoda byla na místě vyřešena blokově.

Zaměřeno na pásy a zádržné systémy
O povinnosti být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem (pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu) a také o umístění dítěte v dětské
autosedačce, jež odpovídá jeho hmotnosti
a výšce, hovoří zákon o silničním provozu.
Zejména na tyto dvě důležité povinnosti řidiče
motorového vozidla se bruntálští policisté zaměřili v rámci mezinárodní spolupráce s organizací TISPOL.
Dopravně bezpečnostní opatření se na Bruntálsku konalo v týdnu od 9. do 15. září. Do celotý-
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denní akce bylo nasazeno více než sto policistů
dopravní i pořádkové policie Územního odboru
Bruntál. Zkontrolováno bylo celkem 789 vozidel. Policisté zjistili 71 dopravních přestupků,
z toho 21 se týkalo nepoužití bezpečnostních
pásů během jízdy. Zarážející počet řidičů - devět - se postavilo nezodpovědně k povinnosti
použití zádržného systému, riskovalo zdraví
i životy těch nejzranitelnějších a převáželo dítě
bez dětské autosedačky.
Během akce byly policisty zjištěny také další
přestupky. Sedm řidičů nedodrželo nejvyšší

povolenou rychlost, pět jich za volant usedlo
pod vlivem alkoholu. Deset vozidel mělo nevyhovující technický stav. Celkem 66 přestupků bylo vyřízeno blokovou pokutou a pět
oznámeno správnímu orgánu. Oznámené přestupky se týkaly jízdy pod vlivem alkoholu.
Celková výše uložených pokut dosáhla téměř
25 tisíc korun.
Z uvedených výsledků jasně vyplývá častá nezodpovědnost řidičů a také nutnost podobné
dopravně bezpečnostní akce stále opakovat.
vrchní asistent pprap. Pavla Welnová
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Divadelní spolek Pec na zámku
V neděli 15. září se na zámku
v Janovicích sešlo asi 70 diváků
na divadelním představení O Po-

pelákovi /zase trochu jinak/.
Všichni byli zvědaví na alternativu všeobecně známé a oblíbené
pohádky. Jak z názvu vyplývá, hlavní
postavou tentokrát
nebyla macechou
zanedbávaná a svým
sestrám posluhující
mladá dívka, ale kolem svých líných
a rozmazlených bratrů se točil švarný
mládenec. Do pohádky byly vloženy
také vtipné momenty - například macecha přijíždí domů
s monoklem poté,
co jí do oka cvrnkly
tři kokosové ořechy.
Ale i v těch, podobně jako v lískových,
lze najít noblesní
oděv, který Popeláka dostane na ples,
aby si mohl namluvit samotnou princeznu. V pohádce
nechyběl samozřejmě ani ztracený
střevíc, a jak už to
tak bývá, vše dopadlo dobře.
Pohádku na zámku
zahrál Amatérský divadelní spolek Pec,
který funguje už od
roku 2009. Většina

herců pochází ze Stránského, ale
jsou mezi nimi i přespolní,
z Olomouce či Karviné. Amatérskému divadlu se věnují po
svých pracovních povinnostech
ve volném čase. Heslem divadelního spolku je: „Nejde o umění,
ale o zábavu.“ A není těžké uvěřit, že na zkouškách musí být
opravdu veselo.
Divadelní pohádka O Popelá-

kovi byla poslední letošní akcí na
zámku v Janovicích. V průběhu
celé sezóny zde bylo možno navštívit historický festival, koncert,
scénické čtení a další akce
v rámci projektu „A není to tak
dávno“. Ten je spolufinancován
Moravskoslezským krajem a městem Rýmařovem a realizován
Městským muzeem Rýmařov.
Petra Malá
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Sbor italských horalů publikum nadchnul
V trochu neobvykl˘ ãas, v nedûli 15. záﬁí veãer, se ve velkém sále Stﬁediska volného ãasu se‰la tﬁi hudební tûlesa pﬁi mezinárodním koncertu. Bûhem svého
ãeského turné zavítal do R˘maﬁova muÏsk˘ pûveck˘ sbor Castel z partnerského italského mûsta Arca, „pﬁedskokany“ jim dûlal domácí ‰kolní orchestr
Zu‰kaband a smí‰en˘ pûveck˘ sbor Vox montana.
První polovina koncertu patřila Zuškabandu a sboru Vox montana pod
vedením ředitele rýmařovské ZUŠ Jiřího Taufera. Obě tělesa spolupracují a společně vystupují při různých příležitostech přibližně rok. Svůj
repertoár, který v případě Vox montany, tehdy ještě bezejmenného supersboru, začal Beethovenovou Ódou na radost, postupně rozšiřují tak,
že v současnosti naplní celovečerní pořad. Zuškaband, sestavený z velké části z žáků hudebního oboru ZUŠ a jejich učitelů, se představil nejen v úloze doprovodného orchestru, ale i v čistě instrumentálním
aranžmá. Skladby z oblasti vážné, ale častěji moderní hudby (efektní provedení mělo téma z filmů o Jamesi Bondovi od Johna Barryho) společně
s klasickým repertoárem sboristů tvoří barvitý a mnohotvárný celek.

Po krátké přestávce před posluchače nastoupili hosté z Itálie - mužský
pěvecký sbor Castel pod vedením Enrica Miaromy. Tento soubor se může pochlubit historií podstatně delší než obě tělesa domácí, založen byl
už v roce 1944, a příští rok v červenci tak oslaví sedmdesát let existence. Castel za tu dobu získal poměrně velkého renomé, nejen doma
v Itálii, ale i při mezinárodních vystoupeních v západní a střední
Evropě. V roce 2007 vznikl při mužském souboru také sbor chlapecký
a v roce 2010 Castel vydal knihu Quadri a do, sbírku dvaceti skladeb
pro sbor Castel, ilustrovaný výtvarníky z oblasti Trenta.
S rýmařovským sborem Vox montana pojí členy italského uskupení těsný vztah k horám - tak jako se „Hlas z hor“ otevřeně hlásí ke svému původu, sbor Castel příklon k životě horalů demonstruje svým repertoárem. Skladby regionálních autorů pod názvy Dolomity, Jsou z hor nebo
Hora Canino vyprávějí o životě v drsném a současně krásném prostředí italských hor, o osudech jejich obyvatel, lásce, ale i válce a smrti.
Nedělní večerní koncert přilákal do Střediska volného času navzdory
nezvyklému času početné publikum, které účinkující, především italské
hosty, odměnilo bouřlivým potleskem.
ZN
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát:

Prvním krokem k filosofii jsou pochyby. Denis Diderot

Známá i neznámá výročí
27. 9. 1983 zemř. Jiří Malásek, skladatel (nar. 7. 8. 1927) - 30. výr. úm.
28. 9.
Státní svátek ČR - Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929
28. 9. 1803 nar. Prosper Mérimée, francouzský spisovatel a veřejný činitel (zemř. 23. 9. 1870) - 210. výročí narození
28. 9. 2008 zemř. Adolf Branald, spisovatel (nar. 4. 10. 1910)
- 5. výročí úmrtí
30. 9.
Světový den srdce - od roku 2000 z podnětu Světové
federace srdce a Světové zdravotnické organizace
30. 9.
Mezinárodní den překladatelů - slaví se na sv. Jeronýma, patrona překladatelů
1. 10.
Mezinárodní den seniorů - slaví se od roku 1998
(OSN)
4. 10.
Světový den zvířat - vyhlásilo shromáždění ekologů
ve Florencii v den svátku sv. Františka z Assisi, patrona zvířat
5. 10. 1713 nar. Denis Diderot, francouzský encyklopedista, filosof, spisovatel, teoretik umění, divadelní kritik (zemř.
30. 7. 1784) - 300. výročí narození
7. 10. 1953 zemř. Emil Filla, malíř, grafik a sochař (nar. 4. 4. 1882)
- 60. výročí úmrtí
9. 10. 1863 nar. Jiří Sumín, vl. jm. Amálie Vrbová, prozaička
(zemř. 11. 11. 1936) - 150. výročí narození
9. 10. 1978 zemř. Jacques Brel, belgický herec, básník, skladatel
a zpěvák (nar. 8. 4. 1929) - 35. výročí úmrtí
10. 10.
Světový den duševního zdraví - od roku 1992 z podnětu Světové federace pro duševní zdraví
10. 10. 1813 nar. Giuseppe Verdi, italský skladatel (zemř. 17. 1. 1901)
- 200. výročí narození
10. 10. 1913 nar. Claude Simon, francouzský spisovatel a výtvarný kritik, nositel Nobelovy ceny - (zemř. 6. 7. 2005)
- 100. výročí narození
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Společenská kronika
Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Ludmila Vykoukalová - Rýmařov ....................................... 81 let
Josef Rozsíval - Rýmařov .................................................... 83 let
Pavel Valíček - Janovice ...................................................... 85 let
Jarolím Ftáček - Rýmařov ................................................... 85 let
Pavel Lašák - Edrovice ........................................................ 86 let
Ludmila Chaloupková - Rýmařov ....................................... 87 let
Božena Hesová - Rýmařov .................................................. 87 let
Marie Povýšilová - Ondřejov ............................................... 89 let
Božena Janečková - Rýmařov ............................................. 91 let

Rozloučili jsme se
Božena Geroltová - Rýmařov ............................................ 1925
Zdeňka Tillerová - Rýmařov ............................................. 1941
Jana Žváčková - Rýmařov ................................................. 1952
Josef Vosyka - Rýmařov .................................................... 1938
Václav Tlapal - Rýmařov ................................................... 1922
Gejza Berki - Rýmařov ..................................................... 1945
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Vsyp popela
jako poslední úcta zesnulým
Město Rýmařov společně s pohřební službou Františka Filipa jednou ročně připravuje na rozptylové loučce městského hřbitova vsyp
popela za účasti pozůstalých. Jde o vstřícné gesto pro rodiny, které
nechtějí nebo z různých důvodů nemohou svým blízkým zesnulým
uspořádat klasický pohřební obřad.
Obvykle se tento pietní akt koná na podzim a o jeho náklady se dělí pozůstalí, kteří se smuteční chvilky účastní. Letos se vsyp popela uskutečnil v sobotu 21. září v 11 hodin. Smuteční projev se vzpomínkou na dvanáct zesnulých přednesla Božena Filipová. Mimo jiné řekla, že všichni jsme součástí přírody a jejího věčného koloběhu vzniku a zániku. Máme však výjimečné postavení, jediní ze živých tvorů pátráme po smyslu našeho života a jediní dovedeme dát
svému životu smysl.
Celý akt vsypu popela do země byl připraven s empatií a pečlivostí. Smuteční atmosféru prohloubila dechová hudba z Uničova.
„Zde, nad naším městem, v Jeseníkách, budou spát svůj věčný spánek. Ne těžký náhrobní kámen, ale země, věčně živá. Nyní zlaté listí, potom ho vystřídá sněhová peřina a na jaře svěží tráva se sedmikráskami. Průzračný vzduch, prostor a ptačí zpěv. Volnost...
Když jsme ztratili blízkého člověka, naše nejdražší, necháváme si
kousek jejich srdce, rýhu jejich dlaně a záchvěv úsměvu... a drobet
slov...,“ završila procítěnými slovy akt vzpomínky, úcty a zamyšlení Božena Filipová.
JiKo

20

Kino Rýmařov

-17-2013

25.9.2013 14:15

Stránka 21

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

17/2013

Městská knihovna
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Soutěž Marie Kodovské

Zdislav Wegner: Exorcista
Když se jim narodilo dítě, byl už v důchodu.
Manželka učila angličtinu a o domácnost
a dcerušku se staral on. Domácí práci zvládal
levou rukou a dceru vychovával tak, že ji
měl pořád u sebe - ve své pracovně jí postavil do rohu maličký psací stůl a regál na
hračky a knížky. Když pracoval, ona tam ve
svém koutku seděla a „vychovávala“ své panenky. Na svůj stoleček jim postavila stole-

Foto: Renáta Hudecová
ček ještě menší, k tomu postýlku a skříňky,
oblékala je a svlékala, dávala spát a krmila,
tak jak to dělal táta s ní.
Otec se na stará kolena dal do spekulací na
burze. Vlastně na burzách - když on něco dělal, tak naplno. Měl hotovou kancelář jako ti
experti v bankách, na několika obrazovkách
sledoval dění na trzích cenných papírů, telefon i internet měl na paušál, a tak od rána do

noci žhavil dráty. Občas vyhrával, a to se pak
radoval, holku bral do náručí a tancoval s ní
po pokoji a zpíval s ní francouzské a rumunské písničky.
Ale stávalo se, že mu štěstí nepřálo. A to pak
zuřil a smutnil, ale jelikož si předsevzal, že
dcera bude jiná než on, neodvažoval se nadávat. Ale on už byl taková bouřlivá povaha
a své neštěstí musel vyplivnout, shodit to břímě, aby byl zase volný a s čistou hlavou dokázal hrát další kolo své hry.
A tak si přece jenom zanadával - šťavnatě
a hrozně. Ale rumunsky - dítě jeho rodnému
jazyku nerozumělo. Malá Alice se v takových chvílích v koutku hrbila a svým panenkám něco šeptala.
Jednoho léta se otec rozhodl, že své rodince
ukáže, kde vyrůstal. Naložili auto a jeli.
V Transylvánských Alpách se ubytovali ve
starém, popínavými růžemi porostlém hotýlku. Byl obklopen parkem se vzrostlými stromy a keři. Všude ticho, žádný hukot dálnic,
vzduch křišťálově čistý. Spali, jako by je do
vody hodil. Teprve za svítání je budil řev ptáků v zahradách.
Jednou odpočívali po vydatném obědě v restauraci hotelu, kde se na tlustých kobercích
neslyšně pohybovali číšníci, a otec se v dobré náladě z vydařeného výletu své dcerušky
zeptal, chtěla-li by něco sladkého. Samozřejmě chtěla zmrzlinu, a to vanilkovou
s oříšky. Otec přivolal číšníka a rumunsky
mu vysvětloval, co by si dcera přála.
Vanilková nebyla. S oříšky nebo bez.
Zmrzlinu vůbec nevedli. Byl to holt nóbl hotel. Táta to dcerce vysvětlil, ale ta se nedala,
dupla nožkou a rozkřičela se, že chce zmrzlinu. Číšník francouzsky uměl, ale rozuměl
by i tak. Jen se ukláněl a omlouval.
Tu začala dceruška nadávat. Rumunsky.
Šťavnatě a se vším všudy, tak jak to slýchá-

vala od otce. I s důrazy na správných místech, s oplzlým přízvukem, celou duší i tělem
ze sebe chrlila ty nejohavnější nadávky, jaké
dovede stvořit jen lid v horách, kde sídlil ponurý hrabě. Kletby to byly sprosté a rouhavé,
z nichž ta nejnevinnější tvrdila něco o znásilnění Panenky Marie.
Číšník stál jako solný sloup, otec zbledl a nebyl schopen slova. Celý sál se obrátil k nim
a naslouchal. V očích hostů se zračilo zděšení. Na těch otcových kletbách bylo to zvláštní, že se ani jedno slůvko neopakovalo dvakrát. Přesto ta šňůra ohavností trvala minuty,
a teprve když se personál začal srocovat
u dveří a cosi vykřikovat, se otec vzpamatoval, konečně pochopil, co se děje a hlavně
odkud to ta jeho něžná ratolest má. Skočil po
ní, strhl ji k sobě a přikryl jí ústa dlaní. A pak
ji už táhl ke dveřím, nesl ji v náručí s dlaní na
ústech, spěchal po schodech do jejich apartmá a personál před nimi prchal.
Zaměstnanci poslali k řediteli delegaci s ultimátem. Ne, nežádali vystěhování těch lidí požadovali, aby byl z vesnice povolán místní farář, jenž byl ve svém vedlejším povolání vyhaněčem ďábla. Ředitel se ošíval, byl
světa znalý a na pověry nedal, ale jelikož je
košile bližší než kabát, pro klerika poslal.
Muž dorazil stejným autem. Přivedli jej před
dveře hostů z Francie, k nohám mu postavili
kufřík s jeho věcmi a nechali jej tak.
Můj známý byl velice výřečný muž. Navíc se
mu na burze opravdu dařilo, a tak se s panem
farářem dohodli. Farář přijal dar na opravu
kostela a vyhánění démonů se scvrklo na pokropení dítěte svěcenou vodou. Její otec byl
sice žid, ale jen poloviční a nepraktikující,
takže mu těch pár kapek studené vody nevadilo. Pouze ve chvíli, kdy pan farář udělal jeho dcerce na čele malinkatý křížek, sebou
trochu cuknul. Ale hned na to zapomněl.

Jazzclub

Legendární Plastici zahráli v jazzclubu
Přívlastek „legendární“ je v případě kapely, která zahrála v jazzclubu Střediska volného času
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Rýmařov, zcela na místě. The
Plastic People of the Universe
rozhodně mezi legendy patří - hu-

dební, undergroundové i politické. Plastici jsou natolik legendární, že jsou namnoze považováni

za dávno neexistující kapelu.
V pátek 13. září ale na pódiu velkého sálu SVČ ukázali, že tato
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domněnka je mylná.
Jakkoli je „legendarita“ obvykle
pokládána za kladné hodnocení,
pražská avantgardní kapela založená v září 1968 Milanem Hlavsou o takové zařazení nejspíš nikdy nestála. Její členové prostě
jen chtěli vypadat, mluvit a hrát
podle vlastního vkusu. Jejich inspirace západními hudebníky,
Frankem Zappou nebo Velvet
Underground, stejně jako nekonvenční vzhled a životní styl
a hlavně neochota se přizpůsobit
normalizačnímu kulturnímu mainstreamu ovšem fungovaly jako
muleta na býka, a z Plastiků se tak
nedobrovolně stala součást perzekuované politické opozice.
Ze členů kapely a také z jejich fanoušků se ve vyhrocených konfliktech s režimem stali mučedníci, exemplární případy útisku, které podnítily odpor disentu. I kvůli
roli, kterou sehráli v období kolem vzniku Charty 77, se ale často zapomíná na to, že Plastici především dělali muziku, jedinečnou, většinou nepolitickou

a avantgardní i z pohledu dneška,
zvyklého na ledacos. Pašijové hry
nebo zhudebněné texty Ladislava
Klímy Jak bude po smrti by obstály i bez vyhroceného společenského kontextu doby, kdy vznikly.
Právě skutečnost, že Plastici nebyli pouhým fenoménem normalizace, umožnila jejich porevoluční povstání z popela, třebaže jim
zahájení nové koncertní éry trvalo
několik let a přestože krátce nato
zemřeli dva zakládající členové
Michal Jernek a Milan Hlavsa.
V současném složení, v němž zůstali tři původní členové kapely,
klávesista Josef Janíček, violista
Jiří Kabeš a klarinetista a saxofonista Vratislav Brabenec, a připojili se baskytaristka Eva Turnová,
kytarista Joe Karafiát a bubeník
Jaroslav Kvasnička, Plastici vytrvale koncertují dál.
V roce 2010 jim dlouholetý příznivec Václav Havel pokřtil album
Maska za maskou, které bylo prvním počinem bez přímé či nepřímé účasti frontmana Hlavsy, ale
stále ještě ovlivněné jeho poeti-

kou a hudebním projevem.
Předvedlo nicméně i novou tvář
kapely, omlazenou, osvěženou
ženským prvkem za baskytarou
a mikrofonem. A tak se Plastici
jeví i dnes na koncertech, jako
skupina, která není jen svým
vlastním revivalem, ale tvoří nové věci, méně temné a ponuré, za-
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to lépe poslouchatelné i pro neskalní posluchače. Koncert
v jazzclubu působil právě takovým dojmem - muzika je to stále
svébytná, ale je prostě už jiná.
A legendarita? I ta má svoje
kouzlo, přinejmenším vidět
Vratislava Brabence na živo stojí
za to.
ZN
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Z kapsáře tety Květy

Ne až... Teď!
Život je plný výzev, abychom něco překonali, abychom něčeho
dosáhli. Někdy je to perná zkouška odvahy.
Bude to lepší, až skončím školu,
až najdu dobrého partnera, až bu-

deme mít děti. Až ty děti vyrostou, to bude po starostech, ale ony
jsou náhle v pubertě a nedá se to
s nimi vydržet. Bude to lepší, až
z telecích let vyrostou. Pak si nás,
rodiče, třeba adoptují.

Náš život bude lepší, až budeme
s partnerem lépe vycházet, až bude přestavěný byt, až si koupíme
lepší auto, až si zajedeme do světa na dovolenou, až... až konečně
půjdeme do důchodu.
Potěší náš, že jsme překonali nějaká úskalí, a úzkostný tep srdce
se zklidní. Teď začne ten opravdový život. Ale něco ještě musíme dokončit, zaplatit účet, něčemu věnovat svůj čas. A najednou
si uvědomíme, že právě překážky
jsou život. Štěstí je cesta.
Užívejme těch malých radostí.
Dokážete si teď vzpomenout na
pět nejbohatších lidí na světě, na
deset nositelů Nobelovy ceny, deset Miss, na deset herců, kteří dostali Oscara? Nemluvím o politi-

cích. Média nám vnucují nepravdivé pravdy neslavně slavných.
Jména většiny takzvaných celebrit zapomeneme, ale jména těch,
kteří pro nás skromně, nenápadně
a každodenně otvírali obzory
skutečných hodnot, si pamatujeme dobře. Přátele, kteří nám pomohli, když nám bylo ouvej, rodiče, učitele, dobrého souseda,
kolegu. Lidi, kteří nám přispěli
k dobré náladě. Nejsou nejbohatší, vítězní ani hvězdní. Ale jsou
nám nablízku, ať se děje cokoli.
Kolik jich máme?
A na jakém seznamu jsme my?
Nosíme v sobě světýlka blízkých
bytostí, ta světýlka hřejí a svítí
v našich dlaních. Takových jiskřiček není nikdy dost.
Si
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Od Pionýrky k prvnímu cédéčku
Mezi rýmařovskými hudebními nadšenci se objevuje stále více kvalitních a úspěšných muzikantů, kteří svou kariéru začali na místní základní umělecké škole. K těmto amatérským umělcům se řadí i výborný trumpetista Antonín Kohoutek, kterého na jeho dráhu připravovala nejen
tehdejší LŠU Rýmařov, ale také Státní konzervatoř Ostrava a profesionální trumpetista Petr Kabila. Tondy jsme se v rozhovoru zeptali na to,
jak kdysi začínal, a také na právě vydané debutové CD.

rozhovor
Kdy tě poprvé napadlo vzít do ruky trumpetu?
Jednou jsem se díval na televizi a mého bratra, který je o tři roky mladší, se rodiče zeptali, jestli by měl zájem hrát na nějaký nástroj. Prohlásil, že by rád hrál na saxofon.
Když se druhý den vrátili z hudebky, tak se
zeptali i mě, jestli bych nechtěl hrát na něja-

ký nástroj. V televizi tenkrát hrála Moravanka a já odpověděl, že by se mi líbilo hrát na
trumpetu. Přišel jsem do základní umělecké
školy, tenkrát to byla lidová škola umění
(LŠU), přivítal mě ředitel, pan Jureček,
a hned prohlásil - pojď, půjdeš cvičit na Es
trumpetu. Ukaž zuby, dobrý... Po roce jsem
přešel na křídlovku. A tak začala moje dráha
amatérského trumpetisty.
Kolik ti tenkrát bylo?
Bylo to ve dvanácti letech. Začal jsem hrát,

ostatně asi jako každý rýmařovský muzikant
v té době, v hudební kapele Pionýrka LŠU
Rýmařov. Pak přišla povinná prezenční vojenská služba, kde jsme hráli taky, po vojně
jsem si zahrál v dechovce Rýmařovanka
a posléze začal studovat na Státní konzervatoři v Ostravě, kde jsem se zdokonaloval pod
vedením úspěšného trumpetisty Petra Kabily
z Janáčkovy filharmonie Ostrava. Čtyři roky
jsem strávil na konzervatoři, což mně dalo
mnohem více než celá má předchozí praxe.
Ale nikdy jsem neměl možnost zahrát si moderní skladby, hrála se jen dechovka, dechovka a zase dechovka a pak také vážná
hudba.
A kdy jsi měl poprvé možnost zahrát si vysněné moderní skladby?
Teprve s nástupem rýmařovské kapely The
Hero se na mě obrátil její šéf Petr Laštuvka,
že by potřeboval nějaké „dechy“. Od té doby
začala spolupráce s touto kapelou a já měl
možnost si zahrát moderní skladby například
na Muzikantském plese ve Středisku volného času.
Tvé aktivity ovšem nekončí jen u kapely The
Hero, jsi zakladatelem dnes už poloprofesionální dechové kapely Podolanka, hostuješ
v Městské dechové hudbě Kolín a spolupracoval jsi s ochotnickou společností Pradivadlo při nahrávání skladeb pro dva muzikály.
Trumpetista musí mít neustále nátrubek
u úst, aby nevyšel ze cviku, což se mi docela daří právě díky uvedeným aktivitám.
Minulý týden hrála Městská dechová hudba
Kolín v senátu, ale jelikož je to z Rýmařova
hodně z ruky, tak jsem cestu raději vzdal.
Minulý týden jsi ve spolupráci s rýmařovským nahrávacím studiem Espace records
vydal své první CD pod názvem Instrumpeto. Jaké skladby se na něm objevují a kde jej
mohou případní zájemci získat?
Po třiatřiceti letech hry na trumpetu jsme po
důkladném zvážení a přípravě přistoupili
s Petrem Laštuvkou k realizaci mého první-

ho CD. Posluchači na něm najdou osm skladeb nejrůznějších žánrů. Jde o mix swingu,
popu a vážné hudby. K mání bude v knihkupectví na Radniční ulici.
Měl jsi nebo máš ve hře na trumpetu nějaký svůj světový vzor?
Spíš bych se zmínil o našich předních trumpetistech, jakými jsou Václav Týfa, který působil v orchestru Karla Vlacha a v doprovodné kapele Karla Gotta, dále obdivuji Miroslava Kejmara, dlouholetého člena České filharmonie, který patří mezi elitu českých hráčů na žesťové nástroje. K mým vzorům patří
rovněž Jan Slabák, šéfkapelník Moravanky,
který spolupracoval s orchestrem Gustava
Broma a stal se při příležitosti životního jubilea nositelem Ceny P. J. Vejvanovského,
kterou mu udělila v roce 2011 Asociace
trumpetistů České republiky. Nemohu také
nevzpomenout skvělého současného trumpetistu Vlada Kumpana, rodilého Slováka, který hrou na svůj nástroj zvedá ze židlí posluchače po celé Evropě.
Jaká bude tvá další hudební kariéra?
Žádná... I když se říká, že s jídlem roste chuť.
Rozhodli jsme se natočit druhé CD pod názvem Instrumpeto II. A pochopitelně je nezbytně nutné se neustále hráčsky zdokonalovat. Jistě jsou skladby, které se nedají zahrát,
respektive které ani já nezahraji. Pořád hru
na trumpetu beru jako velký koníček. Na to,
začít profesionálně v pětačtyřiceti letech, je
příliš pozdě, v tom směru mi už ujel vlak.
Člověk má svou zaběhnutou firmu a také rodinu, které věnuje podstatnou část svého volného času.
Kde tě mohou posluchači slyšet v nejbližší
době?
Určitě na plese 21. února příštího roku, kdy
vystoupím jako součást dechové sekce se
skupinou The Hero ve Středisku volného času v Rýmařově, a pak na koncertním turné
nebo při příležitostných vystoupeních s dechovou kapelou Podolanka.
Děkuji za rozhovor.
JiKo

Akce hradu Sovince
28. a 29. září - Tajemství staré almary
Festival práva útrpného vážně - nevážně
Lapkové a kapsáři při práci na loupežnické stezce
Mučení šizuňků, kapsářů a ženštin povětrných
se skupinou historických scén Locus
Upálení čarodějnice - lámání v kole - věšení na šibenici
Loupežnické příběhy a pohádky
Sokolnické ukázky příletů dravých ptáků
Šermířské zápletky a souboje skupiny Dědictví
Po oba dva dny hrad otevřen 9.15 - 18.00
Netradiční prohlídky hradních zákoutí s doprovodným programem
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12. - 13. října - Co ukrývají hradní sklepy
Netradiční prohlídky hradních sklepů a opojná vůně vína

26. - 27. října - Hofmistrova závěť
Prohlídky při sokolnických lovech
Nejúspěšnější scénky a slavnostní závěr sezóny

Výstavy
Do 30. září - Václav Cígler: Objekty
Výstava děl známého českého umělce - skláře
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Organizace a spolky

Sdružení pro pomoc handicapovaným má novou předsedkyni
Ve stﬁedu 18. záﬁí se v kavárnû
Buﬁinka se‰li ãlenové r˘maﬁovské
organizace Spoleãnosti pro podporu
lidí s mentálním postiÏením na mimoﬁádné schÛzi. Jejím hlavním cílem byla volba nového pﬁedsedy sdruÏení.
Sdružení SPMP Rýmařov volilo
nového předsedu po několikaměsíčním provizoriu. Poté, co z této
funkce na vlastní žádost odstoupila jedna ze zakladatelek sdružení Anežka Přikrylová, vedla jej
místopředsedkyně Eva Sovišová.
Ta se rozhodla náročné vedoucí
funkce také vzdát a uvolnit i místo ve výboru sdružení. Na mimořádné schůzi navrhla jako svou

náhradu Lucii Camfrlovou, která
byla poté při hlasování jednomyslně zvolena za členku výboru.
Při následné tajné volbě v rámci
výboru byla zvolena i do čela organizace a stala se její novou
předsedkyní.
Energická Lucie Camfrlová má
zkušenosti s pedagogickou prací
i s aktivitami pro mentálně postižené, které probíhají v sociálně
terapeutické dílně Buřinka a ve
volnočasovém centru pro handicapované Kouzelná buřinka.
Práce s mentálně postiženými ji
podle jejích slov prostě baví.
„Těším se na spolupráci ve

sdružení. Mým cílem je pomáhat
postiženým, aby se dokázali začlenit do takzvané normální společnosti, aby zvládali to, co ostatní,“ sdělila bezprostředně po
svém zvolení nová předsedkyně.
Žádné velké změny ve fungování sdružení rodičů a blízkých handicapovaných neplánuje. „Chci
navázat na aktivity, které už existují, ale hledám i nové možnosti,“ dodala Lucie Camfrlová.
Odstupující Eva Sovišová uvolnila nejen místo ve výboru, ale
i post místopředsedkyně. Ten by,
stejně jako nová funkce poklad-

níka, měl být obsazen při nejbližším jednání výboru, které se
bude konat na začátku října.
Na programu mimořádné schůzky byla také příprava nejbližších
akcí sdružení, předně každoročního Koncertu pro Kouzelnou
buřinku, který je naplánován na
17. října, a také třídenního pobytu polských handicapovaných
a jejich doprovodu v Rýmařově.
Návštěva zahraničních partnerů
se uskuteční ve dnech 17. až
19. října pod záštitou SPMP
Rýmařov a města Rýmařova.
ZN

Místopředsedkyně a předsedkyně SPMP Rýmařov se loučí

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov

Aquacentrum Rýmařov

Otevírací doba:

na Jesenické ulici

Pondělí - pátek:
Sobota:
Neděle:

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

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

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

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK
každé liché úterý v budově střediska na třídě
Hrdinů 48 v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

Krytý bazén Břidličná
Plavání pro veřejnost v říjnu
Pondělí
Středa
Pátek

14.00 - 20.00
Úterý
14.00 - 18.00
14.00 - 20.00
Čtvrtek
14.00 - 19.00
14.00 - 18.00
Sobota
13.00 - 20.00
Neděle 13.00 - 20.00
V pondělí aerobik od 18.45 - 19.45
Ve čtvrtek aerobik od 19.00 do 20.00

Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz
v den setkání ve 13.30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste
sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček ve 2. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
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Z okolních obcí a měst

Obnovení myslivecké tradice v Malé Morávce
Horská obec Malá Morávka byla
již v dobách dávno minulých
centrem lesnictví a myslivosti,
především chovu jelení zvěře.
Celá řada vynikajících osobností
myslivecké veřejnosti spojila svůj
život, a to nejen profesní, s jesenickou přírodou a zvěří. V dnešní
době, kdy myslivost jako kulturní
dědictví českého národa zažívá do
jisté míry komercionalizaci, je důležité se zaměřit i na její stránku
otevřenou veřejnosti.
Z tohoto důvodu a z nadšení míst-

ních organizátorů vznikla myšlenka obnovení tradice svatohubertské mše v Malé Morávce.
Existence místního uměleckého
uskupení mysliveckých trubačů
Rabštejn pod vedením Jiřího
Horského tomuto záměru přímo
nahrává. Trubači mají za sebou
řadu vystoupení na plesech, mysliveckých zkouškách a realizovali
také několik svatohubertských
mší troubených, např. v Třemešné
a Vítkově.
Veřejnosti tak můžeme nabídnout

v kostele Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce nevšední kulturní zážitek - provedení hudebního
díla Petra Vacka a Josefa Selementa Hubertská mše B dur pro
lovecké rohy in B se zpěvy a následné pasování nových myslivců
do zeleného stavu. Následovat bude kulturní program s mysliveckou tematikou - ukázky vábení
zvěře, výstava fotografií z přírody
autorů Ing. Vladimíra Gahury
a Jiřího Marka a beseda s myslivci. Tato část programu proběhne

dle počasí v obecním parku nebo
v klubu Ferrum Form.
Věříme, že se tato akce stane každoroční tradicí a příležitostí k setkání přátel z řad myslivců, lesníků
a milovníků přírody. Děkujeme za
podporu nejen finanční všem
partnerům akce a zveme všechny
příznivce přírody z řad široké veřejnosti v sobotu 12. října do Malé
Morávky!
Ing. Zdeňka Marková,
honitba Gatro, s. r. o.

Nový školní rok ve Staré Vsi
Foto: E. Staňková
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V pondělí 2. září byl slavnostně zahájen ve
vyzdobené tělocvičně školičky ve Staré Vsi
nový školní rok. Všichni pedagogové, pan
starosta a někteří zastupitelé přivítali celkem
70 dětí: 35 jich přišlo do základní školy
a stejný počet do mateřinky.
Budova školy po celkové rekonstrukci a zateplení krásně prokoukla, na školní zahradě
přibyly další atrakce, fit stezka a květinové
záhony. Kolemjdoucí upoutávala Galerie na
plotě plná jedinečných obrázků z tvorby našich malých umělců i jejich kamarádů.
Školička se rovněž může pochlubit další interaktivní tabulí, kterou žáci získali v soutěži s firmou Promethan. Za zmínku stojí
i zbrusu nová pracovna logopedie, na niž
jsme zajistili finanční prostředky z rozvojo-

vého programu MŠMT. A ve spolupráci
s obcí pokračují stavební úpravy budoucí
školní kuchyně.
V mateřské škole jsou nyní otevřena dvě oddělení: mladší Berušky si hodně hrají, cvičí
a vyrábějí a starší Lištičky se již intenzivně
zaměřují na předškolní přípravu v rámci
dvou zdařilých projektů Předškolák
a Povídálek. V ucelených blocích jim nabízíme logopedické chvilky, kreativní výtvarné
dílny, keramiku, pískání na flétny, africké
bubnování, angličtinu, grafomotorické hry
na interaktivní tabuli a společné vyučování
s kamarády v první třídě. Mateřská a základní škola jsou v úzkém kontaktu a spolupracují v oblasti sportovní, hudební, v ekologických a preventivních programech, jakož
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i v prosazování zdravého životního stylu.
Letos jsme například prosadili třetí hodinu
tělesné výchovy navíc a těšíme se na rozšířené plavecké kurzy v Šumperku.
Žákům základní školy jsme i letos zajistili
všechny potřebné pomůcky zdarma a díky
grantům a dotacím jim proplácíme i výlety,
exkurze, badatelské projekty, školní družinu
a zájmové kroužky. Děti si mohou vybrat ke-

ramiku, angličtinu, výtvarný klub Muchomůrka, hudební kroužek, veselé pískání na
flétny, relaxační bubnování, fit tělocvik
(cyklistika, orientační běh, lyžování, plavání) nebo fotbal.
Naše komunitní školička je otevřená pro
všechny, věnujeme se i dětem s handicapem.
K dispozici máme moderní vybavení a tři asistentky pedagoga, zajišťujeme muzikoterapii
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a canisterapii. Rozšířili jsme i okruh našich
vzdělávacích programů a můžeme nově vyučovat i v oboru Základní škola speciální formou individuální integrace. A co je nejlepší?
Všichni se vzájemně známe, kamarádíme
spolu, připravujeme aktivity, workshopy, setkávání i pro rodiče a veřejnost. Nechcete se
k nám přijet podívat?
Eva Staňková,
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Užitečná informace

Omyly českých spotřebitelů 7
Omyly týkající se postupu státních orgánů
Česká obchodní inspekce za mě vše vyřeší
Česká obchodní inspekce je důležitým, nikoliv
však jediným státním orgánem dozoru nad dodržováním určitých povinností podnikatelů ve
vztahu ke spotřebitelům. Povinnosti kontrolované ČOI jsou upraveny v zákoně o ochraně
spotřebitele. Z vlastní iniciativy či na základě
podnětů a stížností spotřebitelů inspektoři provádějí kontrolu plnění povinností. Zjistí-li pochybení podnikatele, uloží ve správním řízení
pokutu ve výši, kterou zákon připouští. Výčet
deliktů, v nichž je dána pravomoc ČOI podnikatele kontrolovat a sankcionovat, rovněž obsahuje zmíněný zákon.
Inspekce není oprávněna spory rozhodovat, to
je v pravomoci soudů a za určitých podmínek
i rozhodců. Pokud tedy prodejce například nedá potvrzení o přijetí zboží do reklamace nebo
se k reklamaci nevyjádří ve lhůtě 30 dnů, bude
výsledkem inspekcí provedené kontroly uložení pokuty. Jestliže však prodejce nerespektuje
odstoupení od smlouvy pro nevyřízení reklamace nebo jestli je reklamace oprávněná, či nikoliv, může posoudit a rozhodnout pouze soud.
Zákonný podklad: § 4 občanského zákoníku,
§ 1 odst. 1, § 23 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, § 7 odst. 1 občanského soudního řádu,
zákon o České obchodní inspekci
Prodejce mi nechce vrátit peníze, to je podvod a nahlásím to na policii
Ne každé porušení zákona je trestným činem.
Skutečnost, že vám podnikatel odmítá vrátit

peníze s tvrzením, že mu po právu náleží, nebo
s vámi již v této záležitosti nekomunikuje, nemusí znamenat a zpravidla ani neznamená, že
jde z jeho strany o podvod. Podvod je definovaný v trestním zákoníku jako jednání toho,
kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Musí být
dán úmysl, určitý stupeň společenské nebezpečnosti a minimální škoda ve výši 5000 korun, jinak by se jednalo o přestupek, nikoliv
trestný čin. Dojde-li policie při prověřování
trestního oznámení k závěru, že nedošlo ke
spáchání trestného činu, a případ odloží, neznamená to, že se svého nároku na vrácení peněz nemůžete domáhat před civilním soudem.
Zákonný podklad: § 209 odst. 1 trestního zákoníku, § 4 občanského zákoníku
Pokud nezaplatím dluh, například kupní cenu či splátku úvěru, znamená to, že u mne
doma může kdykoliv zazvonit exekutor
Toto je mylná domněnka spousty dlužníků, ať
už faktických nebo i těch, kteří jsou k úhradě
dlužných částek vyzváni neoprávněně. Je třeba
si uvědomit, že exekutor nejedná pouze na základě věřitelem tvrzené pohledávky, byť je podložena například platnou kupní smlouvou nebo
smlouvou o úvěru. Vymáhání pohledávky věřitele exekutorem v takzvaném exekučním řízení může následovat až poté, kdy je o pohledávce věřitele rozhodnuto v soudním řízení, popří-

padě v řízení rozhodčím, byla-li rozhodčí
smlouva platně sjednána. To znamená, že nejprve musí proběhnout řízení před soudem či
rozhodcem. Pokud je věřiteli pohledávka přiznána, je v rozhodnutí soudu určena lhůta, do
kdy má dlužník pohledávku zaplatit. Teprve
v případě, že dlužník v této lhůtě nezaplatí, může se věřitel s vykonatelným rozhodnutím obrátit na exekutora a iniciovat tak exekuční řízení, ve kterém teprve dochází k vymáhání pohledávky například onou obávanou formou návštěvy exekutora vedoucí k zabavení majetku.
Zákonný podklad: občanský soudní řád, zákon
o rozhodčím řízení, exekuční řád
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10Vršovice je vydavatelem časopisu dTest a provozovatelem webových stránek www.dtest.cz,
kde jsou publikovány výsledky nezávislých
a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky,
informace o právech, která chrání spotřebitele
a posilují jejich postavení vůči prodávajícím,
a další rady. Spotřebitelská poradna je k dispozici na tel. 299 149 009 každý všední den mezi
9. a 17. hodinou.

Zajímavosti z přírody

Psík mývalovitý - přivandrovalec z východu
Mezi psovité šelmy na našem území patří
z historického pohledu pouze liška obecná
a vlk. Avšak ve druhé polovině minulého století se v ČR začal usazovat nový druh patřící
mezi psovité šelmy - psík mývalovitý, dříve
též nazývaný mývalovec kuní. Původní oblastí jeho výskytu je jihovýchodní část Ruska
kolem řeky Amur, východní Čína, Korea
a Japonsko. Od třicátých let minulého století
byl vysazován na Kavkaze a na různých místech evropské části bývalého Sovětského
svazu. Odtud se populace psíka mývalovitého velmi rychle šířila dále na západ a již
v roce 1963 byl uloven první jedinec také na
severní Moravě.
Psík mývalovitý váží 4 až 10 kg a má zavalité tělo na krátkých nohách. Srst má poněkud

delší, převážně šedohnědé barvy, na předních nohách černou a na hlavě vytváří zbarvení černo-bílou masku. Obsazuje lesní
i polní biotopy, s oblibou v blízkosti vodních
toků, stojatých vod a bažin. Na lov se vydává zpravidla za soumraku a v noci a přes den

se ukrývá v zemních norách. Jídelníček psíka mývalovitého je velmi pestrý a zahrnuje
drobné hlodavce, žáby, ryby, ptáky a jejich
vejce i mláďata středně velkých savců.
Dospělí jedinci žijí obvykle v párech a v průběhu května samice rodí 5 až 9 mláďat.
Z mysliveckého pohledu patří u nás nepůvodní psík mývalovitý mezi zvěř škodnou
a je povolen jeho celoroční odstřel. V současnosti žije na Rýmařovsku stabilní populace tohoto druhu, z níž bývá každoročně uloveno asi pět jedinců. Několik jedinců bylo
uloveno např. v okolí zaniklé vesnice Růžová
(nad Janovicemi), v blízkosti Sovince,
Kněžpole či Huzové. Jeho srst byla nalezena
i v hnízdech sýkor v ptačích budkách u osady
Valšův Důl.
Foto a text: Miroslav Král
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Lesní běh lyžařů provázel déšť
V sobotu 21. září za deštivého
počasí přivítala lyžařská chata ve
Stráleckém údolí závodníky
k Lesnímu běhu lyžařů, který pořádal oddíl běžeckého lyžování Ski klub RD Rýmařov. Na mok-

28

rých a rozbahněných lesních tratích závod prověřil ve 14 kategoriích 107 běžců z Rýmařova, ale
i Břidličné, Vrbna pod Pradědem,
Jeseníku, Moravského Berouna
a vzdálené Dolní Lomné.

Děkujeme nejen sponzorům
a všem závodníkům za hojnou
účast, ale především našim nejmenším a novým svěřencům, samozřejmě jejich rodičům a trenérům za obětavost při organizaci

závodu. Na všechny se budeme
těšit při dalším závodě sezóny již
tuto sobotu 28. září v areál střelnice Klubu biatlonu Břidličná.
Foto a text: Ladislav Baslar,
Ski klub RD Rýmařov
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Dorostenci z Jiskry remízovali ve Strahovicích
V neděli 22. září se dorostenecká
Jiskra Rýmařov rozjela na další
mistrovské utkání, tentokrát na
půdu SK Meteor Strahovice.
Rýmařovští mladíci měli co napravovat po domácí porážce s TJ
Odry 1:3. K zápasu nastoupilo
kvůli nemoci jen jedenáct našich
hráčů, z toho jeden žák, a ještě
bez gólmana.
Od začátku utkání nám paradoxně nebyl protivníkem domácí
soupeř, ale rozhodčí. Už v 8. minutě zápasu jsme měli tři žluté
karty. Museli jsme kluky uklid-

ňovat, aby se počet karet nenavyšoval. Oproti soupeři, který od
začátku hry jen nakopával balony a čekal na brejky, byli naši
hráči fotbalovější a tvořili hru,
ale bez gólového užitku. A domácí nás trestali. Po třech chybách v obraně jsme v poločase
prohrávali 3:0.
V kabině jsme vše rozebrali
a byli jsme odhodláni s výsledkem ještě něco udělat. A to se
povedlo. V 51. minutě vyslal nahrávkou Lesák Dadoka, ten vyškolil gólmana domácích a snížil

na 3:1. Hned v 52. minutě rozehrával náš Hleba roh, který našel
Kováče osamoceného před bránou domácích a ten netradičně
pravou nohou vykřesal Jiskře
naději - stav 3:2. V 81. minutě se
Lesák probojoval mezi čtyřmi
hráči soupeře a vystřelil na bránu, ale bohužel trefil tyč, míč se
odrazil k druhé tyčce a balon vyletěl z brány. V 87. minutě přišel
faul na našeho hráče a rozhodčí
nařídil přímý kop. K tomu se postavil Jan Kopeček. Vypálil neskutečnou ránu, se kterou si gól-

man domácích nevěděl rady a inkasoval. V 90. minutě ještě dostal náš Jiří Lesák druhou žlutou
kartu a musel opustit hřiště. Nic
už to však na výsledku nezměnilo, a Rýmařov si tak odváží po
remíze 3:3 zasloužený bod.
Sestava: Vaněrek - Sedlář, Zifčák, Jan Kopeček, Kováč, Seifert, Lesák, Hleba, Král, Dadok,
Tomeček.
Trenéři: Durna, Kudlák.
V sobotu 28. září ve 13.00 hrají
dorostenci doma s týmem Albrechtic. Foto a text: Tomáš Durna

Hasiči v terénu

Profesionální jednotky otevřely stanice pro veřejnost
V pátek 13. záﬁí od 9 do 14 hodin byly v Moravskoslezském kraji pﬁístupné stanice Hasiãského záchranného sboru pro ‰irokou veﬁejnost.
PoÏární techniku si mohli pﬁijít prohlédnout zájemci i v R˘maﬁovû.
V rámci návštěvy hasičských stanic si příchozí prohlédli prostory
vytvářející zázemí pro hasiče, seznámili se s jejich celodenním režimem a samotným fungováním
hasičského záchranného sboru.
Součástí exkurze byla samozřejmě i prohlídka techniky, spojená
s ukázkami hasičské výstroje
a výzbroje. O rýmařovskou ex-

kurzi hasičské základny projevily zájem zejména děti z mateřských a základních škol.
Jednotlivé stanice HZS MSK měly připraveny ukázky
zásahů podle svých
možností (požár, dopravní nehoda, záchrana osob z výšky, dekontaminace osob, ukázka
mobilní sirény, ukázka
vysokotlaké řezací a hasicí soupravy Cobra ad.). Součástí prohlídek byla i preventivně-výchovná část.
Den požární bezpečnosti vyhla-

šuje Česká asociace hasičských
důstojníků jednou v roce, vždy
na pátek třináctého, pro celou
Českou republiku. Jeho cílem je
upozorňovat na nejrůznější nebezpečí spojená
s požáry, výbuchy, únikem plynů i dopravními nehodami. V Moravskoslezském kraji
byl tentokrát zaměřen
hlavně na únik plynů,
které mohou v domácnostech
způsobit výbuchy, požáry i úmrtí. Vedle hlásičů požárů profesionální hasiči představili i detekto-

ry kouře, kterými by mohla být
vybavena prakticky každá domácnost.
Během pátku 13. září bylo v našem kraji otevřeno dvacet z dvaadvaceti stanic HZS MSK.
Profesionální hasiči na Bruntálsku společně se čtyřmi sbory
dobrovolných hasičů z Města
Albrechtic, Lomnice, Vrbna pod
Pradědem a Horního Benešova
kontrolovali i průjezdnost komunikací a zdroje požární vody.
por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Soukromá řádková inzerce
• Nabízíme pronájem bytu 3+1, 100 m2 v Rýmařově na Hornoměstské ulici. Byt je v 1. poschodí domu po celkové rekonstrukci, s pěti bytovými jednotkami. Topení, ohřev vody a vaření zajišťuje samostatný plynový kotel. Pronájem je včetně velkého sklepa a půdy. Cena nájmu
5 500 Kč/měsíc + náklady na energie. Kauce 15 000 Kč. Tel. 737 241 030.
Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 19. 9. 2013. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Odpovědný redaktor: Mgr. Jiří Konečný.
Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Marek Bocián. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vyšlo dne: 27. 9. 2013.
Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 3. 10. 2013. Další číslo vyjde 11. 10. 2013. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál,
Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 11017.
Cena 15 Kč
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JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
18/2

013

bude v prodeji
od 11. 10. 2013

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 3. 10. 2013 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky!

Podzimní akční slevy.
Akce trvá od 16. 9. do 29. 11. 2013.

Markéta Slaměníková - STIHL
prodejna Malá Morávka 213
tel.: 554 273 209, 723 912 274
PO - PÁ 8 - 12 13 - 16.30

Reklama
v R˘maﬁovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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