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Mûstské sluÏby R˘mafiov budou 
provádût podzimní mobilní svozy

Asie na talífii – ve ‰kolní jídelnû vafiil 
‰éfkuchafi Jan Davídek

Královna blues z Ohia Marilyn Oliver
zazpívala v jazzclubu

Pradûdova galerie U HalouzkÛ 
získala prestiÏní ocenûní z Oxfordu

BûÏkafii Ski klubu RD R˘mafiov pfiivezli 
ze závodÛ medaile

ročník XVII .
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Karel Loprais a nablýskaná kolona veteránů zamířili do Jeseníků
O víkendu 12.–13. záfií se uskuteãnil za finanãní podpory agentury
CzechTourism, Moravskoslezského kraje, SdruÏení pro rozvoj MSK a pod zá-
‰titou poslance Ladislava Velebného a hejtmana Miroslava Nováka patnáct˘
roãník projektu TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2015, orientovaného na aktivní podpo-
ru rozvoje cestovního ruchu v turisticky atraktivních lokalitách na‰eho kraje. 
Dvoudenní etapovou jízdu třiatřiceti unikátních historických vozidel
doprovázel vítězný kamion Tatra 815 pilotovaný Karlem Lopraisem,
šestinásobným vítězem nejnáročnější rychlostní pouštní soutěže
Paříž – Dakar. Pořadatelé ze společnosti Feminine, s. r. o., Bruntál,
záměrně volili trasu jízdy Jeseníky s důrazem na propagaci
Euroregionu Praděd, jeho přírodní krásy, historické památky a tra-
diční lázeňství.
Diváci měli možnost prohlédnout si historická vozidla účastníků
a seznámit se s jejich technickými údaji. K vidění byly vozy různých
značek a objemových tříd vyrobené v letech 1903–1954. Mezi nejza-
jímavější automobily patřily reprezentační vozy Renault NC z roku
1903, Chenard and Walcker z roku 1912, Sunbeam z roku 1929,
Bugatti 57 z roku 1935, Rolls-Royce Wraith z roku 1939 či sportov-
ní tourer Lagonda 3 litre. Z automobilů české provenience zaujal nej-
starší vůz Laurin-Klement DN z roku 1912, jenž sloužil jako rekvizi-
ta – osobní vůz arcivévody Ferdinanda d‘Este ve známém filmu

Atentát v Sarajevu. Zaujala i Tatra 75 sport z roku 1934 či nádherné
Aero 500 vyrobené v roce 1930. 
Veteráni startovali v sobotu 12. září dopoledne z areálu horského hote-
lu Kopřivná v Malé Morávce a zamířili do lázní Karlova Studánka, od-
tud do sklárny Jakub v Mnichově, místní části Vrbna pod Pradědem, dá-
le do Ludvíkova a Suché Rudné s cílem v hotelovém komplexu
Avalanche v Dolní Moravici, kde je čekali hejtman Moravskoslezského
kraje Miroslav Novák a poslanec Ladislav Velebný.
„Jsem velmi rád, že na Bruntálsku můžeme i touto cestou podporovat
rozvoj cestovního ruchu. Organizátoři propojili historickou jízdu
s mnohými zastávkami, které patří mezi subjekty zapojené do projektů
Euroregionu Praděd. Do našeho regionu je potřeba nalákat jak inves-
tory pro navýšení pracovních míst, tak turisty k podpoře cestovního ru-
chu. Moc děkuji všem, kteří se na tomto podílejí, akci budeme určitě
podporovat i příští rok,“ nechal se slyšet poslanec Ladislav Velebný.
V neděli 13. září vyjeli automobiloví veteráni k vysílači na Praděd,
ještě jednou zamířili do horských lázní Karlova Studánka a závěr po-
dařené akce se konal v Krnově na hudebních slavnostech, kde se pře-
dávaly hodnotné ceny a poháry. JiKo

Fota: JiKo, M. Škoda
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Pár slov... o úhlu pohledu (z Irska)
Úvodními větami sice riskuji, že s komentářem „Jó ti učitelé, ti se za-
se mají…“ některý z čtenářů článek nedočte, ale pro vysvětlení to mu-
sím zmínit. V rámci jednoho z dotačních titulů ministerstva školství
bylo umožněno zájemcům z řad učitelů jazykářů procvičit si znalost
cizího jazyka v zahraničí. Asi ne náhodou této možnosti využili také
rýmařovští učitelé základní i střední školy. Nabídka studia v zahrani-
čí spojená s poznáním dané země se dá těžko odmítnout, zvláště v pří-
padě, že náklady s cestou a pobytem spojené hradí Evropská unie…
Pro upřesnění musím ještě dodat, že návštěva daných zemí byla pr-
votně zaměřena na studium jazyka a všichni účastníci strávili polovi-
nu dne učením. Teď se tedy dostávám k pravému obsahu tohoto tex-
tu, kterým je pár postřehů z mého dvanáctidenního pobytu v Irsku.
Vím, že nemálo Rýmařováků v Irsku žije nebo žilo a nedělám si ná-
rok na nějaké fundované hodnocení zdejší kvality života. Jsou to mé
postřehy, inspirace, srovnání, můj úhel pohledu.
Irsko je, jak se všeobecně traduje, nádherná zelená země s krásnou
přírodou, historickými památkami, srdečnými lidmi. Srdečnost je
vlastností, kterou dle mého názoru Ir Čecha zdaleka předčí. Ať už tam
na ulici oslovíte s nějakou prosbou kohokoliv, můžete si být jisti, že
se vám dostane dostatečně výstižné odpovědi doprovázené úsměvem
a zájmem pomoci. Může to mít sice háček v případě, že osloveným
je muž v odpoledních hodinách, neboť pak je tu jistá pravděpodob-
nost, že právě opustil jeden z mnoha vyhlášených irských pubů (hos-
pod). I on vám bude ochotně a dlouze vysvětlovat, kam máte jít, kde
co najdete, ale krom zážitku z dialogu vám podaná informace k užit-
ku příliš nebude.
Ale nechci tím ubrat na míře srdečnosti a slušnosti Irů. Zdravení, po-
děkování, případné omlouvání jednoznačně patří do každodenního
slovníku tamních obyvatel. Například je běžné, že při vstupu do au-
tobusu řidiče zdravím a projevuji nefalšovaný zájem o to, jak se má,
při odchodu mu pak děkuji za pěkné svezení. Se stejným přístupem
jsem se setkal v obchodech i na úřadech. 1:0 pro Iry.
Nacionalismus má své rozumné hranice a zde opět jako Češi zaostá-
váme. Děti v parcích a na hřištích pobíhají v oblečení zbarveném do
vlajkové zelené a máchají přitom hokejkou z hurlingu, což je irský
národní kolektivní sport. Na ulicích potkáte množství pouličních mu-
zikantů hrajících irskou hudbu. Není náhoda, když vás v hospodě
překvapí osazenstvo sousedního stolu tím, že vytáhnou hudební ná-
stroje a zpříjemní pití tamního pivního moku tradiční irskou muzi-
kou. Co Čech, to muzikant? Bývávalo. 2:0 pro Iry.
K ocenění povahových vlastností Irů se musím ještě vrátit ve zmínce
o trpělivosti. U nás mám dojem, že každý někam spěchá. Stejné nut-
kání mám i já už asi vryté pod kůží. Těžko jsem snášel klid a úsmě-
vnou pohodu, s jakou tamní řidiči více stáli, než se pohybovali v do-
pravních zácpách větších měst. Jet pomalu za cyklistou na úzké ces-
tě nějaký ten čas taky nebyl problém. Hlavně ho neohrozit. Klidné
čekání v šíleně dlouhých frontách na pokladny v obchodě si u nás ta-
ky neumím představit. To máme 3:0.
Mohlo by se zdát, že je v Irsku vše ideální. Není. A aby bylo jasno,
v Irsku bych žít nechtěl, mám svou zemi rád. Jen bych do koktejlu
české povahy rád přimíchal pár irských ingrediencí. Foto a text: VB

Foto na titulní straně:
Miloslav Marek - Ve Staré Vsi vystavěli křížovou cestu

V tomto čísle najdete
Aktuálně z města
Termíny mobilních svozů ............................................ str. 5

Odbory MěÚ informují
Spojka mezi Národní a Havlíčkovou ulicí je uzavřena str. 5
Na náměstí Míru je nové dopravní značení ................ str. 5

Školství
Asie na talíři ve školní jídelně ..................................... str. 6
Gymnaziální přípravka pro žáky 5. tříd začíná v říjnu str. 6
Matěj Rampula na vrcholných soutěžích .................... str. 7

Z kapsáře tety Květy
Voda, voda ................................................................... str. 8

Infoservis SVČ
Nabídka zájmových kroužků pro příští rok ................. str. 10

Městské muzeum a Galerie Octopus
Letošní zámecká sezóna skončila ................................ str. 13
Pěvecký sbor Bernardini zpíval pro zaplněnou kapli 
V Lipkách .................................................................... str. 14

Jazzclub
Královna blues Marilyn Oliver v jazzclubu ................. str. 15

Připomínáme si
Zdeňka Stejskalová: Kněžpolské vzpomínky (2. část) str. 16

Organizace a spolky
Buřinka vylepšila ruční dílnu i kavárnu ..................... str. 18

Z okolních obcí
Ve Staré Vsi vystavěli křížovou cestu .......................... str. 19
Chystá se třetí Svatohubertská mše ............................. str. 19

Z historie
Rekonstrukce událostí léta 1405 .................................. str. 20

Naše listárna
Tavírny hliníku ............................................................ str. 22
Silnici opravili, ale poznat to není ............................... str. 22

Prostor pro firmy a podnikatele
Galerie U Halouzků získala prestižní ocenění z Oxfordu str. 23

Užitečná informace
Další triky dodavatelů energií ..................................... str. 24

Zajímavosti z přírody
V síti pavouka křižáka ................................................. str. 24

Sport
Ani na posledním půlmaratonu v Ústí nechyběli Běžci 
z Rya ............................................................................ str. 25
Fotbaloví dorostenci ve třech zápasech bez porážky str. 25

-17-2015  23.9.2015 14:49  Stránka 3



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2015

4

Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á š e n í v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na pozici

sociálního pracovníka úseku sociálně-právní ochrany dětí
odboru sociálních věcí

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: říjen 2015
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 10. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky:
• vzdělání minimálně vyšší odborné v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a so-
ciální činnost nebo vysokoškolské získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci,
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, 

• znalost příslušných zákonných norem (rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rámcová znalost
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, velmi dobrá znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochra-
ně dětí, ve znění pozdějších předpisů, znalost zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů),

• zkušenosti v práci s lidmi, schopnost empatie a jednání s lidmi v krizových situacích, 
• praxe v sociální oblasti výhodou,
• vysoké pracovní nasazení,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vůči zaměstnavateli, 
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti: 
Zajištění výkonu přenesené působnosti svěřené obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na úseku sociálně-právní
ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, např.:
• vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte, 
• výkon funkce kolizního opatrovníka, 
• realizace opatření na ochranu dětí, 
• zajišťování poradenské činnosti ve stanoveném rozsahu, 
• sledování ústavní a ochranné výchovy, 
• plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
• vedení evidence a spisové dokumentace klientů, záznamů o návštěvách v rodině a o šetřeních
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 vyda-

ný 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 07.10.2015
Lhůta pro podání přihlášky: 07.10.2015
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit. Rozhodnutí výběrové komise bu-
de 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 vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Iveta
Podzemná, tel.: 554 254 222. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Odbory MěÚ informují

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují:
Mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
bude z kapacitních důvodů svozové firmy prováděn v těchto termínech:

I. etapa – 3. října od 8:00 v místních částech Janovice, Jamartice,
Ondřejov a Stránské.

II. etapa – 10. října od 8:00 v Rýmařově:
ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční,
Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám.
Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici
U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční,
Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní,
Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlíd-
ce, 8. května a ostatní ulice, které náležejí do spádové oblasti vy-
jmenovaných ulic.

III. etapa – 17. října od 8:00 v Rýmařově:
nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje,
Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka,
Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná 
a ostatní ulice, které náležejí do spádové oblasti vyjmenovaných
ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
články, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje,
absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky,
chladicí zařízení obsahující freony, fotochemikálie.
Objemným odpadem se rozumí takový komunální odpad, který nel-
ze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunál-
ní odpad, především vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, li-
nolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, je předají 
osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mo-
bilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírá-
ny, ty lze uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na re-
cyklačním dvoře a v odpadovém centru, směsný komunální odpad do
popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Recyklační dvůr na Palackého ulici:
po–pá: 9:00–16:3; so: 8:00–13:00

Odpadové centrum na ulici 8. května: 
po–pá: 6:00–16:30; so: 8:00–13:00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je za nepovolené ukládání odpadu před recyklačním 

dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 korun.

odbor regionálního rozvoje odbor dopravy a silničního hospodářství
Spojka mezi Národní 

a Havlíčkovou ulicí je uzavřena
Na náměstí Míru 

je nové dopravní značení
Od pondûlí 21. záfií do 6. listopadu je z dÛvodu rekonstrukce uzavfiena komu-
nikace spojující Havlíãkovu a Národní ulici.
Práce budou spočívat v rekonstrukci asfaltových a podkladních vrstev
komunikace, provedení nového sklonového řešení a odvodnění do 
uličních vpustí. Dále bude opraven povrch chodníkových ploch ka-
mennou dlažbou, která naváže na již zrekonstruovaný úsek Školního
náměstí. Stavba má zlepšit podmínky provozu na místních komunika-
cích v této lokalitě. Ing. Eliška Křenková, odbor regionálního rozvoje

Město Rýmařov provedlo změnu u dopravního značení IP 25a, 
IP 25b „Zóna s dopravním omezením“ na náměstí Míru, třídě
Hrdinů a Husově ulici v Rýmařově.
V dopravním značení „Zóna s dopravním omezením“ je stávající
dopravní značka B 29 „Zákaz stání“ nahrazena dopravní značkou
B 28 „Zákaz zastavení mimo zásobování“, nadále je v platnosti
dopravní značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km“
a parkování pouze na vyznačených parkovištích, nikoliv v jízdním
pruhu pro zásobování.
Upozorňujeme všechny řidiče, že není přípustné parkování po ob-
vodu náměstí mimo k tomu vyhrazená parkoviště. Tento zákaz se
nevztahuje pouze na zásobování obchodů.

Bc. Renata Vyslyšelová, 
odbor dopravy a sil. hospodářství
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Školství

Asie na talíři ve školní jídelně
Zaãátek nového ‰kolního roku se ÏákÛm základní ‰koly rozhodla zpestfiit i ‰kol-
ní jídelna na ulici 1. máje. Pro dûti i ostatní strávníky tu ve stfiedu 16. záfií va-
fiil kuchafisk˘ mistr. ·éfkuchafi spoleãnosti Unilever Food Solutions Jan Davídek
pfiedvedl své kulináfiské umûní v R˘mafiovû uÏ poãtvrté a opût se inspiroval 
asijskou kuchyní.
Lásku k jídlu prý vštípila Janu Davídkovi, ještě když chodil do školky,
jeho babička, která ho nechala „strkat prsty do těsta“. První pokrm, kte-
rý si uvařil úplně sám, byl bramborák. To mu bylo dvanáct. Když se po
základní škole rozhodoval, kam dál, uvažoval o gymnáziu, ale nakonec
zvítězil jeho koníček – vaření. A byla to zřejmě šťastná volba. Už ve dru-
hém ročníku gastronomického oboru Jan Davídek vyhrál svou první
soutěž a v roce 2002 získal titul kuchaře roku. V posledních letech jez-
dí na kuchařská klání po celém světě a domů přiváží medaile. Loni do-
sáhl na pomyslný vrchol, když se svým týmem Czech Chefs na světo-
vém kulinářském šampionátu v Thajsku vybojoval zlato. Takový 
úspěch se podle jeho slov člověku podaří jednou za život. Mezi světo-
vou špičkou se ale drží dál, letos si Češi ze Singapuru odvezli bronz.
Jan Davídek se specializuje na thajskou kuchyni, ta je podle něj zají-
mavá hlavně svou pestrostí. „Do Asie jezdíme už deset let, navštěvuje-
me restaurace i kuchařské školy. Tamní jídlo mě zaujalo pestrostí chutí,
surovin i barev, některé je pálivé, některé kyselé, jiné sladké, ale pokaž-
dé je lehké a stravitelné. Člověk se po něm dobře cítí, což patří 
k aspektům moderního života. Nemůžete pořád jíst knedlíky,“ vysvětlu-
je Jan Davídek.

Na menu školní jídelny tentokrát přispěl pokrmem, který je „fúzí“ 
evropské a asijské kuchyně – krémová mléčná polévka s cibulí a vep-
řové kostky na melounu s rýží. Exotickou chuť hlavnímu chodu dodal
především sladký meloun, koření pěti vůní – hřebíček, skořice, korian-
drové semínko, kardamom a kmín, sladká sójová omáčka a bylinky, na-
př. thajská bazalka nebo máta. V odpoledním menu pro gurmány, kteří
navštívili besedu s kuchařským mistrem, nechyběla tradiční vietnamská
polévka pho s rýžovými nudlemi a hovězím masem.
Sympatický šéfkuchař Jan Davídek by mohl být klidně novou mediální
hvězdou, po vlastním pořadu o vaření v televizi prý ale netouží. Nechce
se podřizovat cizímu scénáři, navíc soudí, že podle televize se člověk
stejně vařit nenaučí. Současný rostoucí zájem o gastronomii ale vítá.
„Lidem už dnes není lhostejné, co jí a jak jí. Začali se o stravu víc zají-
mat, což je dobře. Začali taky víc cestovat a ochutnávat jídla v zahrani-
čí, to je určitě taky inspiruje. Vyzkoušet se má všechno,“ shrnuje Jan
Davídek.
Svou vášeň pro dobré jídlo předává dál v kuchařském studiu Unileveru,
připravuje prezentace pro restaurace, hotely, ale i nemocnice nebo škol-
ní jídelny. I ve velkých provozech se podle něj dá uvařit dobré jídlo.
O tom, že se to tentokrát týmu kuchařek rýmařovské jídelny pod jeho
vedením podařilo, svědčí reakce těch nejupřímnějších kritiků. Jeden
z žáků přišel Janu Davídkovi pochválit oběd během našeho rozhovoru
dokonce osobně. ZN

Gymnaziální přípravka pro žáky 5. tříd začíná v říjnu
V ãervenci tohoto roku nav‰tívila R˘mafiov námûstkynû hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Vûra Palková a pfii jednání na mûstském 
úfiadû, jehoÏ se úãastnilo vedení mûsta, základní ‰koly a vedení gymnázia
a SO·, jednoznaãnû potvrdila zámûr Moravskoslezského kraje nadále nabízet
a podporovat obor osmiletého gymnázia v R˘mafiovû.
Z toho vyplývá, že v příštím školním roce 2016/2017 budeme otvírat
třídu prima oboru 79-41-K/81 Gymnázium – tedy osmileté gymnázi-
um, který je určen nadaným žákům z 5. tříd základních škol.
Abychom navázali kontakt s budoucími žáky, připravila naše škola
druhý ročník projektu, který jsme nazvali „Gymnaziální přípravka“.
O něm bychom vás chtěli informovat.
1. Komu je určen?
Nadaným žákům, kteří v tomto školním roce chodí do 5. třídy zá-
kladní školy a plánují od 1. září 2016 nastoupit do 1. ročníku osmi-
letého studia našeho gymnázia.
2. Co je cílem „Gymnaziální přípravky“?
Navázat kontakt s budoucími studenty, ukázat jim, jak probíhá vý-
uka na gymnáziu, a ulehčit jim tak přechod na novou školu.
Umožnit rodičům našich potenciálních studentů zjistit, že studovat
na gymnáziu neznamená učit se od rána do večera, ale že naši žáci
bez problémů stíhají navštěvovat základní uměleckou školu, chodit
do zájmových kroužků a věnovat se sportu.
3. Jak bude „Gymnaziální přípravka“ organizována?

Projekt bude rozdělen do dvou čás-
tí. První, která začne ve středu 
14. října 2015 ve 14:00, bude probí-
hat v blocích odpovídajících třem
vyučovacím hodinám vždy jednou
za tři týdny až do konce února 2016. 
Druhá část projektu je zaměřena
na cílenou přípravu k přijímacím
zkouškám, bude probíhat každý
týden od začátku března 2016
a bude trvat 60 minut.
4. Co z toho budete mít?
Děti budou smysluplným způso-
bem trávit odpoledne.

Něco se zajímavou formou naučí a připraví se pro další studium.
Budete moci sami posoudit, jak probíhá výuka na gymnáziu, a nebu-
dete se muset rozhodovat podle mnohdy zaujatých postojů ostatních.
5. Co pro to máte udělat?
Přiveďte své dítě do naší školy ve středu 14. října 2015 ve 14:00
a v 16:30 si je zase vyzvedněte, nebo ještě lépe, přijďte s ním a ptej-
te se nás na vše, co vás zajímá o studiu na naší škole.
Další informace žádejte na telefonním čísle 554 721 150 nebo na 
mailu info@gymsosrym.cz. Mgr. Petr Kroutil
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Matěj Rampula na vrcholných soutěžích
Na závěr střelecké sezóny se každý rokem konají
dvě vrcholné akce – finále Českého poháru (kon-
trolních závodů reprezentace) a Mistrovství České
republiky v kulových disciplínách. Děvčata z naše-
ho kroužku letošní sezónu vypustila, a tak se těchto
podniků účastnil jen Matěj Rampula. Ten se však
v silné konkurenci vůbec neztratil.
Český pohár, nejvyšší reprezentační soutěž, se letos
poprvé (až na disciplínu sportovní pistole, ve které
muži nezávodí) střílel bez rozlišení kategorií na ju-
niory a dospělé. Matěj, věkem ještě mladší doroste-
nec, se ve všech svých disciplínách probojoval do
finálového závodu a ve své silné disciplíně sportov-
ní pistole se mezi juniory stal celkovým vítězem.
Na MČR bylo jeho vystoupení ještě výraznější.
V disciplíně sportovní pistole skončil osmý poté, co
mu elektronické zařízení vyhodnotilo jednu ránu ja-
ko nulu. To se někdy stává, když některý ze střelců
střelí chybnou ránu do rámu terčového zařízení.
Rány, které jsou střeleny do sousedních terčů těsně
poté, mohou být vyhodnoceny jako nuly. To se pravděpodobně stalo
i v tomto případě, protože tři střelci v sousedství měli v této položce
skutečně zapsánu nulu. Jako trenér jsem v dané chvíli včas nezareago-
val. Podal jsem protest pozdě, a tudíž nemohl být uznán. Po dvouletém
panování jsme tak v této disciplíně předali pomyslné žezlo ostravskému
Skoumalovi.
Olympijská disciplína rychlopalná pistole se odehrála v tvrdé konku-

renci tří závodníků. Do tradičního souboje Matěje
s letošním juniorským vicemistrem Evropy
Lukášem Skoumalem se v první polovině závodu
vmísil vynikajícím nástřelem 282 bodů chomutov-
ský Jan Huml. V té chvíli dokonce vedl se slušným
náskokem pěti bodů před Matějem. Lukáš měl ještě
o bod méně. Ve druhé polovině Huml nasazené tem-
po neudržel a propadl se až na třetí místo. Souboj
mezi Matějem a Lukášem byl napínavý až do po-
slední rány. Před poslední položkou měli oba 
507 bodů. Nakonec Matěj nastřílel o dva body více
a rozhodl závod ve svůj prospěch. Obhájil tak titul
mistra ČR.
Posledním závodem byla standardní pistole. Tato
disciplína byla sloučena do jedné společné katego-
rie, a tak v konkurenci nejlepších českých reprezen-
tantů byla poměrně malá šance, že se někdo z juni-
orů, nebo dokonce dorostenců dostane do popředí
výsledkové listiny. Tak se i stalo, avšak s jedinou
výjimkou. Matěj Rampula se stal velkým překvape-

ním závodu. Nastřílel 561 bodů a byl poražen pouze naším suverénně
nejlepším reprezentantem v této disciplíně, medailistou mistrovství svě-
ta v Grenadě Tomášem Těhanem, a skončil stříbrný. Tento výkon mezi
jiným znamená, že Matěj získal výkonnostní třídu Mistr střelby.
Celkem tak Matěj Rampula získal na mistrovství ČR včetně závodů
družstev, kde střílel společně se střelci z rožnovského klubu, čtyři me-
daile. Blahopřejeme. Foto a text: Štefan Janošťák

Koncert nanečisto
V sobotu 19. záfií, t˘den pfied v˘jezdem do zahraniãí, pozval ‰kolní orchestr
Zu‰kaband a pûveck˘ sbor Vox montana s dirigentem Jifiím Tauferem v ãele
své vûrné posluchaãe na Skorokoncert. Obû tûlesa si pfii té pfiíleÏitosti na ne-
ãisto vyzkou‰ela repertoár, s nímÏ o tomto víkendu vystoupí v italském Arcu.

Testovací publikum vyslechlo program složený z klasických i mo-
derních kusů, v němž se obě tělesa střídala i vzájemně doprovázela.
Pro Zuškaband, jejž tvoří především žáci ZUŠ Rýmařov a jejich uči-
telé, vybírá Jiří Taufer hlavně ze současné, ponejvíce filmové hudby,
která „děti baví nejvíc“. Celý koncert tak zahajovala znělka z Her
o trůny a během programu zazněly i titulní melodie z Pirátů
z Karibiku, ze Spidermana nebo z legendárních Profesionálů.
Smíšený sbor dospělých Vox montana naopak sestavuje svůj reperto-
ár z klasiky, spirituálů a lidových písní. Společně se pak oba soubo-
ry scházejí ve skladbách, které imponují snad všem generacím, např.
v nejslavnější jazzové ukolébavce, písni Summertime z Gershwinovy
opery Porgy a Bess.
S programem, který byl úspěšně odzkoušen v domácích podmínkách,
se obě tělesa v pátek 25. září vydávají na víkendové účinkování 
v italském partnerském městě Arcu. Vystoupí zde v neděli 27. září
společně s místním mužským sborem Coro Castel. Výjezd do zahra-
ničí finančně podpořilo město Rýmařov, Spolek pro mezinárodní
spolupráci, který inicioval vznik mezinárodních partnerství mezi
městy, a firmy Komers – Andrea Kuběnová a Vesper Homes – Michal
Šopík. ZN

Ve čtvrtek 17. září se družstva hochů
a dívek z Gymnázia a Střední odborné
školy Rýmařov zúčastnila v Krnově
atletického víceboje. Žáci soutěžili ve
sprintu, skoku do dálky a výšky, vrhu
koulí i ve štafetovém běhu. Soupeřem
nám byly střední školy z Bruntálu
a Krnova. Naši atleti předvedli velmi
dobré výkony a v mnoha disciplínách
obsadili medailové pozice. Chlapci 
ukončili soutěž družstev celkově na
čtvrtém místě, děvčata přesvědčivě
zvítězila a postoupila do krajského fi-
nále, které se koná 29. září v Opavě. 

Foto a text: Petr Staněk

Atletický víceboj družstev
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V Tvrdkově a Rýmařově 
bourali motorkáři 

V sobotu 12. září kolem 18. hodiny havaro-
val v Tvrdkově 34letý motocyklista z Olo-
moucka. V zatáčce dostal smyk a vyjel ze sil-
nice. Bezprostředně po nárazu byl v bezvě-
domí. První pomoc mu na místě poskytl lé-
kař zdravotnické záchranné služby v civilu.
Po příjezdu záchranářů už pacient komuni-
koval. S podezřením na závažné poranění
hrudníku jej vrtulník leteckých záchraná-
řů transportoval do Fakultní nemocnice
v Ostravě. Policisté zjistili, že nabouraný

motorkář má až do října 2017 uložen zákaz
řízení motorových vozidel.
V křižovatce Opavské a Revoluční ulice
v Rýmařově se v sobotu 12. září srazilo auto
s motorkou. 20letý řidič passatu přehlédl
63letého motorkáře, který přijížděl po hlavní
silnici. Motocyklista po nárazu upadl na vo-
zovku a utrpěl lehké zranění. Způsobená
škoda činí 10 tisíc korun.

Ladislav Lang, 
zastupující tiskový mluvčí ZZS MSK
Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku 

a prevence Bruntál

Auto není trezor
Dva případy vloupání do vozidel oznámili
v půlce září rýmařovským policistům majite-
lé, kteří svá auta zaparkovali na Pivovarské
a Opavské ulici. Zloději se do vozidel vlou-
pali v noci a ukradli věci, které byly v autě
viditelně odloženy. Majiteli nákladního vozu
z kabiny zmizel televizor, DVD přehrávač,
mobilní telefon a další věci za téměř 12 tisíc
korun. Majitel citroenu přišel o kameru za 
6 tisíc korun. Žádáme případné svědky, ať kon-
taktují rýmařovské policisty na tel. čísle 
974 731 751 nebo přímo na obvodním oddělení.

Trojitá srážka u Malé Štáhle
Mezi Rýmařovem a Malou Štáhlí se v neděli
20. září srazila tři osobní vozidla. Řidič fordu
dostal v zatáčce na mokré vozovce smyk, vy-
jel do protisměru a čelně narazil do projíždě-
jící felicie. Střetu s nabouranou felicií už ne-
zabránil ani třetí řidič, který přijížděl ve ško-

dovce Yeti za fordem. Tři lidé utrpěli lehká
zranění, celková škoda činí 150 tisíc korun.

V opilosti zbil berlí 
90letou seniorku

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 67le-
tého muže z Rýmařovska za zvlášť závažný
zločin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu
pokusu. Dopustil se ho letos v únoru při ná-
vštěvě známého ve Staré Vsi. Společně popí-
jeli alkohol, když se dostali do hádky a obvi-
něný muž o rok staršího hostitele napadl.
Strhl ho na zem, sedl mu na hrudník a bil ho
pěstmi do obličeje. Hluk přivolal 92letou
matku poškozeného, ale jakmile vešla do
místnosti, napadl opilý násilník i ji.
Několikrát ji udeřil do hlavy francouzskou
holí. Seniorka upadla s krvácející hlavou na
zem, teprve pak se útočník zalekl toho, co
provedl, a utekl. Z brutálního útoku si seni-
orka odnesla těžké zranění hlavy s trvalými
následky, kvůli nimž je odkázána na nepřetr-
žitou péči rodiny. Obviněnému hrozí trest
odnětí svobody až na deset let.

V opilosti napadl svou družku
Rýmařovští policisté byli přivoláni v neděli 
20. září vpodvečer na Hornoměstskou ulici
k incidentu mezi 23letým mužem a jeho 37le-
tou družkou. Mladík měl v opilosti ženu fyzic-
ky napadnout. Policisté mu naměřili přes 2 pro-
mile alkoholu v dechu. Střízlivěl na záchytné
stanici v Opavě. Bc. Pavla Jiroušková, 

skupina tisku a prevence Bruntál

Z kapsáře tety Květy

Voda, voda
Když je jí málo – špatně. Přemíra vody – taky problém. Vodu v koleni
nebo na plicích si nepřeju a pít víno křtěné vodou taky ne.
Dnes myslím na vodu jako na vítanou společnici. Denně máme vypít
dostatek tekutin. Lidé včetně dětí chodí po světě s viditelnými lahvemi,
aby mohli kdykoliv zahnat žízeň. Lékařsky je potvrzeno, že máme den-
ně vypít dva až tři litry. Jdu tedy s PET lahví. Chovám se zodpovědně,
neznačkuju cestu, neodhazuju ji v přírodě, patřičně vyprázdněnou ji od-
kládám do tříděného odpadu. Nemusím být vzpěračem, je lehounká.
Nějak jsem si zvykla, že všude potkávám lidi s petkami, pravidla spo-

lečenského chování jsou k tomu rozpačitá. Na ulici, v knihovně, na 
úřadě, ve škole? V kině a společenských místnostech? Mnoho lidí cho-
dícími lahvemi opovrhuje.
A finančně? Voda zakoupená v samoobsluze je levnější než ve stánku.
Čaj z domova nebo namíchaná šťáva je dobrá, čistá kohoutková je nej-
lepší. Zkusila jsem to v našich pohostinských podnicích ve městě.
Světe, div se – mají! S úsměvem jsem dostala čistou vodovodovou.
Průběžně se zavlažujeme, nejen hutníci, ale i na školách a pracovištích.
V mém dětství bylo nepředstavitelné, abychom si do školy nosili něja-
ké nápoje. Brali jsme to jako danou věc, ráno se musím napít do záso-
by, aby mi to vydrželo do oběda. Kdybych přinesla do třídy vlastní ná-
poj, domů bych asi přinesla poznámku: „Pije ve škole.“
Jaká je stupnice pitného deficitu?
Dvě procenta – „obyčejná“ žízeň.
Šest procent – apatie, bolesti hlavy, bolest svalů.
Deset procent – křeče.
Patnáct procent – blouznění.
Více – krvácení, hluchota, nevratné změny, práh smrti.
Pití je něčím normálním, ani zakázaným, ani nakázaným.
Ať lahve v ruce, v tašce, v batohu, kdekoliv stávají se našimi společní-
ky nejen v teplých dnech. Jsme tak trochu průtokové ohřívače. Ráno se
ptejte: Mám klíče, mobil a flašku?
Pijme husí víno – vodu. Ale víno z nás dělá vévodu. Si

Fota: HZS MSK
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Kulturní okénko
města Rýmařova

Vtip je zbraň bezbranných. Alberto Moravia

Známá i neznámá výročí
Citát:

25. 9. Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958
25. 9. 1970 zemř. Erich Maria Remarque, vl. jm. Erich Paul Re-

mark, německý prozaik (nar. 22. 6. 1898) – 45. výr. úm.
25. 9. 1995 zemř. Gustav Brom, vl. jm. Gustav Frkal, skladatel, diri-

gent a jazzový zpěvák (nar. 22. 5. 1921) – 20. výr. úmrtí
26. 9. 1945 zemř. Béla Bartók, maďarský skladatel, pianista 

a etnomuzikolog (nar. 25. 3. 1881) – 70. výročí úmrtí
26. 9. 1990 zemř. Alberto Moravia, vl. jm. Alberto Pincherle, italský

spisovatel a kritik (nar. 28. 11. 1907) – 25. výročí úmrtí
28. 9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí za-

vraždění sv. Václava v roce 929
28. 9. 995 vyvraždění Slavníkovců na Libici, nastolení vlády

Přemyslovců – 1020. výročí
28. 9. 1970 zemř. John Roderigo Dos Passos, americký spisovatel

a reportér (nar. 14. 1. 1896) – 45. výročí úmrtí
30. 9. Mezinárodní den překladatelů – slaví se na sv.

Jeronýma, patrona překladatelů 
1. 10. 1525 nar. Tadeáš Hájek z Hájku, hvězdář, přírodovědec

a lékař (zemř. 1. 9. 1600) – 490. výročí narození
1. 10. 1920 nar. Zdeněk Rotrekl, spisovatel a literární historik

(zemř. 9. 6. 2013) – 95. výročí narození
1. 10. 2000 zemř. Karel Teissig, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 

19. 4. 1925) – 15. výročí úmrtí
4. 10. Světový den zvířat – vyhlásilo shromáždění ekologů

ve Florencii v den svátku sv. Františka z Assisi, pa-
trona zvířat

4. 10. 1910 nar. Adolf Branald, prozaik a scenárista (zemř. 
28. 9. 2008) – 105. výročí narození

4. 10. 2000 zemř. Ludvík Ráža, filmový a televizní režisér a sce-
nárista (nar. 3. 9. 1929) – 15. výročí úmrtí

5. 10. 1880 zemř. Jacques Offenbach, francouzský skladatel (nar.
20. 6. 1819) – 135. výročí úmrtí

7. 10. 1900 nar. Václav Krška, filmový režisér, scenárista a proza-
ik (zemř. 17. 11. 1969) – 115. výročí narození

7. 10. 1960 zemř. Jan Zahradníček, básník, překladatel a publicis-
ta (nar. 17. 1. 1905) – 55. výročí úmrtí

Rozloučili jsme se
Jan Bandík – Rýmařov ...................................................... 1940
Lubomír Skalický – Rýmařov ............................................ 1949

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Věra Tomešová-Podkujková – Rýmařov ............................ 80 let
Marie Šilhánková – Rýmařov ............................................. 81 let
Mária Pospíšilová – Rýmařov ............................................ 82 let
Věra Stuchlíková – Rýmařov .............................................. 82 let
Václav Dutkiewič – Rýmařov ............................................. 82 let
Ludmila Vykoukalová – Ondřejov ....................................... 83 let
Marie Macečková – Rýmařov ............................................. 83 let
Josef Rozsíval – Rýmařov ................................................... 85 let
Pavel Valíček – Janovice ..................................................... 87 let
Jarolím Ftáček – Rýmařov .................................................. 87 let
Zdeněk Čermák – Rýmařov ................................................ 87 let
Pavel Lašák – Rýmařov ...................................................... 88 let
Ludmila Chaloupková – Rýmařov ...................................... 89 let
Božena Hesová – Rýmařov ................................................ 89 let
Marie Povýšilová – Ondřejov ............................................. 91 let

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 9:00–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba od 1. 9. 2015
Po–Pá 16:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Otevírací doba: úterý, čtvrtek, sobota  9:00–12:00   13:00–17:00

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska 
na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste 

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček ve druhém pololetí 2015 

(každý lichý týden v úterý):
6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12. a 15. 12. 2015.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v září a říjnu
Pondělí 14:00–17:00, 18:30–20:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00
Čtvrtek 14:00–20:00 Neděle 13:00–20:00
Pátek 14:00–20:00

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb
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INFOSERVIS Střediska volného času Rýmařov září – říjen 2015
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Kino Rýmařov
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PŮJČOVNÍ DOBA
Po  9:00–18:00; Út  9:00–18:00; St  z a v ř e n o

Čt  9:00–17:00; Pá  9:00–17:00
Tel.: 554 212 566, 778 532 965, www.knihovnarymarov.cz

e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Letošní zámecká sezóna skončila
Koncert rýmařovského chrámového sboru, který na sobotní podvečer
12. září připravil v zámecké kapli sv. Floriána a Hilária Ondřej Bačík
ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov, završil letošní letní se-
zónu na janovickém zámku. V téměř hodinovém vystoupení zazpíval
sbor pod vedením Petra Wolffa na tři desítky starších i novějších pís-
ní ze svého repertoáru. Za svůj výkon byl chrámový sbor odměněn
potleskem tří desítek posluchačů.
Připomeňme, že letošní zámecká sezóna byla zahájena 23. května bo-
hatým programem a jarmarkem. Příchozí zhlédli vernisáž výstavy
dřevořezeb Miroslava Šmirka, zazněla hudební vystoupení žáků ZUŠ
Rýmařov, na programu byla divadelní pohádka nebo choreografie ta-
nečníků ZUŠ, koncerty skupiny Norberta Felikse z Polska a kapely
Letokruhy. Kromě pravidelných komentovaných prohlídek zámku,

které probíhaly od května do září vždy v sobotu a ve čtvrtek odpo-
ledne, byla zpřístupněna také expozice loutek z jesenických pověstí
a zámecká galerie s výstavou obrazů Miroslava Morávka, dětských
prací, výtvorů klientů sociálně terapeutické dílny Buřinka, kroužků
SVČ Rýmařov či řemeslných výrobků Nedělní školy ve Stránském.
V červnu se kaple sv. Floriána a Hilária zaplnila do posledního mís-
ta posluchači, kteří zavítali na koncert pěveckého sboru Bernardini se
sólistkou Lenkou Kawa. V zámeckém areálu se také uskutečnila dvě
filmová představení pod širým nebem. V červenci byl promítnut sní-
mek Kladivo na čarodějnice a srpnová projekce nabídla film
Morgiana. Ve dnech 14. a 15. srpna mysleli organizátoři ze SVČ na
mladší generaci, pro kterou připravili hudební festival Skatastrofa
s promítáním amatérských filmů. JiKo
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Pěvecký sbor Bernardini zpíval pro zaplněnou kapli V Lipkách
Nev‰ední kulturní záÏitek pfiinesl posluchaãÛm koncert pûveckého sboru
Bernardini, kter˘ vystoupil ve stfiedu 16. záfií v kapli V Lipkách.
O pěveckém sboru Bernardini z Břidličné se šíří jen ty nejlepší zvěsti
a jejich koncerty bývají obsazeny do posledního místa. Stejné to bylo
i ve středu v podvečer, kdy těleso vystoupilo pod dirigentskou taktov-
kou umělecké vedoucí a skvělé mezzosopranistky Lenky Kawa v ba-
rokní kapli V Lipkách. Repertoár byl podle sbormistryně Bernardiny
Mereďové laděn s důrazem na nadcházející festival duchovní hudby
Kálikův podzim v Zábřehu na Moravě, kterého se Bernardini zúčastní. 
Ke spolupráci na koncertu si pěvecký sbor pozval Jana Gottwalda, kte-
rý působí v Olomouci jako koncertní a chrámový varhaník, sbormistr
a dirigent, hudební skladatel a aranžér. Koncertně vystupuje doma
i v zahraničí. 
„Sháněla jsem korepetitora pro Lenku, tak jsem oslovila pana
Gottwalda z Olomouce a ten souhlasil. Samozřejmě jsme využili jeho
koncertních znalostí a zkušeností a požádali, aby přednesl varhanní
skladby. Uvědomila jsem si na koncertě, jak v jeho provedení skladby
v kapli krásně znějí, že je tam vynikající akustika, a jeho varhanní im-
provizace mne opravdu nadchla. Zpívali jsme také Northern Lights od
úžasného současného norského skladatele Oly Gjeilo. Tato skladba by-
la na repertoáru, se kterým jsme se v říjnu minulého roku představili
na mezinárodním festivalu v Itálii,“ přiblížila přípravu koncertu v ka-
pli V Lipkách sbormistryně Bernardina Mereďová.
Posluchači dále vyslechli duchovní skladby starých mistrů v latině,
češtině i němčině, např. Johanna Sebastiana Bacha nebo Leoše

Janáčka, několik varhanních improvizací i skladby méně známé, na-
příklad Ave vera virginitas (Josquin des Prez) nebo Nitida stella (Jan
Josef Božan).
Pěvecký sbor i oba hlavní protagonisté sklidili velké ovace. Odměnou
posluchačům byly dva pěvecké přídavky, mezi kterými na přání z pub-
lika nechyběla Schubertova Ave Maria v pěveckém podání mezzoso-
pranistky Lenky Kawa. JiKo

Akce hradu Sovince

Past na medvěda
26. až 28. září

Sokolnické lovy
Sokolníci na hradě s pohádkami,

ukázky lovu atrapy kořisti s fotografováním dravých ptáků 
na ruce návštěvníků

V sobotu a v neděli proběhne program klasické víkendové akce. Na pá-
tém nádvoří bude probíhat nepřetržitý sled vystoupení šermířů, divadel-
níků a dalších účinkujících, jmenovitě šermířská a divadelní společnost
Sígři s komedií Piráti a novinkou o právu útrpném s názvem Tortura.
Dále vystoupí jihočeské divadlo Já
to jsem s pohádkou Pinocchio
a cyklem Kolotoč príma pohádek
nebo Víťa Marčík junior s Elišči-
nými pohádkami. Za hradní se před-
staví sokolnické sdružení Dědictví
a pohádková babička Dadla s po-
hádkami pro nejmenší. Hrad bude
otevřen od 9:10 do 18:00. V pondě-
lí 28. září proběhnou netradiční so-
kolnické prohlídky s doprovodným
programem v režii sokolnického
sdružení Dědictví.

Co ukrývají hradní sklepy?
10. až 11. října

Opojná vůně čajů, bylinek a svařeného vína,
šermířský program při netradiční prohlídce hradních sklepů

Zve Dědictví

Fota: www.sovinec.cz
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Jazzclub

Královna blues z Ohia v jazzclubu
Je pondûlí veãer, a pfiestoÏe je v‰ední den, kdy vût‰ina obãanÛ uspokojí své
kulturní potfieby béãkov˘m seriálem v televizi, v r˘mafiovském kinû se schá-
zejí desítky lidí. Kinosál se po nûjaké dobû opût promûÀuje v jazzov˘ klub.
Jeho hostem je tentokrát elegantní ãerno‰ská dáma Marilyn Oliver, pfiezdí-
vaná Queen of Blues z Akronu. V âeské republice, potaÏmo v Evropû, kon-
certuje poprvé.
Z toho, co o sobě Marilyn Oliver prozradila před českým turné, vy-
plývá, že doma v Ohiu patří k bluesové špičce. Praneteř Muddyho
Waterse a sestřenice bratrů Morganfieldových, kteří se loni předsta-
vili na Blues Alive v Šumperku, žije hudbou od malička. Otec Gary
Oliver ji už jako dítě angažoval coby klavíristku a zpěvačku v rodin-
né kapele The Relatively Jammin‘ Blues Band a v tradici pokračují
i její děti. V rodném Ohiu si díky kvalitám svého hlasu a procítěné-
mu přednesu bluesových a soulových písní získala značné renomé,
na domácí scéně vystoupila po boku Arethy Franklin nebo Ringo
Stara a několikrát se představila i v rock’n‘rollové síni slávy
(Rock’n’roll Hall of Fame) v Clevelandu.
Do zahraničí se poprvé vydala teprve nyní, a to přímo do České re-
publiky. Pozvání dostala od české promotérky Martiny Bernátek
Topičové, s níž se seznámila přes sociální síť. „Nebyla jsem si nejdřív
jistá, zda se do Evropy vydat, ale líbí se mi tady,“ svěřila se Marilyn
Oliver po koncertě. Na třítýdenní české turné, které vedlo dvaceti
městy, se přitom z domova vydala úplně sama. Při koncertech ji do-
provázeli čeští muzikanti – Jan Kořínek (hammondky), Jiří Maršíček
(kytara) a Tomáš Vokurka (bicí). I s nimi byla Marilyn Oliver v kon-
taktu prostřednictvím Facebooku a jejich spolupráce na dálku dosta-
la živou podobu teprve v Česku.
Navzdory zřetelné únavě, která na „královnu blues“ dopadla během
maratonu každodenních koncertů napříč republikou, podala zpěvač-
ka i celý její doprovodný band v rýmařovském jazzclubu skvělý vý-
kon. Zejména bluesové skladby z repertoáru klasiků, jako B. B. King,

ale i autorské písně Marilyn Oliver přednesla procítěně, jak se na 
bluesmanku tělem i duší sluší.
Vedle samotné zpěvačky posluchače zaujal i krásný nástroj klávesis-
ty Jana Kořínka, druhý reprezentant kolébky blues v kapele –
Hammondovy elektromechanické varhany, které muzikant koupil
z USA přes eBay (další doklad toho, jak silně se prosazuje moderní
způsob komunikace v hudebním světě). Jejich typický zvuk dodal re-
pertoáru vskutku tradiční rozměr.
Koncert Marilyn Oliver, zvláště ve druhé půli dynamický, oscilující
mezi melancholickým blues a vášnivým soulem, si získal ovace po-
četného publika. Podobného přijetí se americké bluesmance dostalo
i na jiných místech turné, což ji podle jejích vlastních slov utvrzuje
v odhodlání se do Česka vrátit, příště i s rodinnou kapelou. ZN
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Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení pohraničí

Zdeňka Stejskalová: Kněžpolské vzpomínky (2. část)
Po roce 1955 začíná veselejší období života obce. Rolníkům se daří
lépe, plní se dodávky, přebytky úrody se odprodávají, z okresu povo-
lují první domácí zabijačky prasat. Sousedé se sdružují a spolupracu-
jí v rostlinné výrobě, vypomáhají si navzájem při mlácení obilí a má-
ku, sběru brambor, větší sedláci poskytují koně a stroje těm s menší
výměrou, kteří výpomoc vracejí např. ruční prací.
Navštěvují se a chodí tzv. „na posedu“. Vynikající vypravěč byl
Ondřej Bernát, který poutavě líčil šestnáct a půl roku prožitých s ro-
dinou na velkostatku v „Rakúsách jako bíreš“. Hajný Ladislav
Marchovský dokonale ovládal mysliveckou latinu, Vojtěch Čaňo se
vždy dobře poslouchal a paní Marie manžela usměrňovala, když i dě-
ti byly pozornými posluchači. Jaroslav Šopík si v roce 1956 koupil
televizní přijímač a vysílání chodily sledovat desítky sousedů. Byl
tehdy nadčasově vybaven. V domě vybudoval bydlení 1. kategorie,
měl elektrickou pračku, nakoupil zemědělské stroje, vystavěl vepřín,
do chléva instaloval dojící aparaturu.
V letech 1957–1958 prošel generální rekonstrukcí kulturní dům
v Kněžpoli. Sál s parketami a jevištěm se stal vyhledávaným místem
pro konání tanečních zábav a kulturních akcí i pro pořadatele z okol-
ních vesnic. Do té doby kulturní akce probíhaly v sále hospody rodi-
ny Malaskovy, zavítali sem občas komedianti, vstupné vybírali
i v naturáliích.
Obchod byl po roce 1953 v původním kulturním domě, prodávala
zde milá paní Hedvika Kočiříková. Z opačné strany objektu byly
kanceláře místního národního výboru s obecním rozhlasem. Stalo se
tradicí, že občané při cestě do města kupovali své oblíbené gramofo-
nové desky a tyto obci věnovali k vysílání v rozhlase.
Byla provedena nákladná oprava tří rodinných domků – č. p. 16, 17 a 64.
Nastěhovali se do nich Čajanovi, Valešovi a Vymětalovi. Výstavba
dvojdomků za kostelem nebyla realizována. V obci bylo pět osobních
automobilů zakoupených na poukazy, šlo o čtyři auta zn. Wartburg
a jednu oktávii. Silnice do obce Stránské v roce 1959 dostala asfalto-
vý povrch, do Jiříkova až v roce 1972. Komunikace bývaly v zimě
zaváté sněhem a vesnice byla odříznuta od světa i několik týdnů, 
obyvatelé závěje ručně odhazovali, do města se dostali na saních ta-
žených koňmi nebo na lyžích. Od poloviny šedesátých let byly sně-
hové kalamity vzácné a silničáři již byli vybaveni potřebnými me-
chanismy.
V obci byl denně okolo páté hodiny ranní zajištěn výkup mléka (až
250 l) pro mlékárnu v Rýmařově, dále výkup vajec, v létě lesních

plodů, zejména malin. Celé rodi-
ny v červenci odcházely do lesů
za obcí Stránské, na malinách si
vydělaly na školní pomůcky a ob-
lečení dětí do školy. Výkup pro-
váděla v č. p. 37 Anna Filová, kte-
rá v roce 1959 převzala prodejnu
smíšeného zboží již v č. p. 66, ří-
kalo se jí „Na Kovárně“. Přes sna-
hy Jednoty Rýmařov se předtím
nedařilo udržet obchod pro nedo-
statek personálu a častá manka.
Hospoda už obnovena nebyla.
Několik žen nacházelo práci
v lesní školce u hájenky, při vý-
sadbě stromků, jejich obžínání,
čištění lesa a přípravě vánočních
stromků. Mladá děvčata pracova-
la na směny v textilní továrně
v Ryžovišti.
Lidé ve vesnici byli římskokato-
lického a evangelického vyznání.
Bohoslužby sloužil farář Vladi-
mír Jalůvka z Huzové, který také
vyučoval ve škole náboženství.

Na hřbitově byla po-
hřbena mladičká Ma-
rie Štefková i s novo-
rozenou dcerkou v ro-
ce 1948, dále Josef
Šopík v roce 1951, dí-
tě z rodiny Štrbovy
a Hňátkovy, v Sitce 
utonulý sedmiletý Ka-
rolko Malaga z Ve-
veří a Anna Kvasni-
cová. Poslední pohřeb
se konal na obecním
hřbitově 18. října 1961,
kdy byl do hrobu ulo-
žen šestnáctiletý Vla-
dimír Filo, který za-
hynul při autonehodě.
Pozůstalí se nevyrov-
nali s tím, že byl Vla-
dimírův pomník ně-
kolik let po pohřbu
odcizen a hrob zhano-
ben. S odstupem let pak zjistili, že předsedkyně MNV v Jiříkově
Antonie Štreitová v roce 1974 neoprávněně zařadila pomník do se-
znamu majetku propadlého státu a rozhodla o zániku místa k hrobu,
podobně jako u všech náhrobků kněžpolského hřbitova. Rodiče hrob
syna téměř denně navštěvovali, starali se o celý hřbitov, exhumace
byla hygienikem povolena až v roce 1976. Poté už rodiny své zesnu-
lé na kněžpolském hřbitově nepohřbívaly, pomníky byly ve dvou 
etapách odvezeny. Cenný interiér kostela, dřevěný bohatě vyřezáva-
ný oltář s barevnými a zlacenými sochami svatých a sochy z bočních 
oltářů, byl v 90. letech vykraden. Zdevastovaný Dům Páně a přileh-
lý hřbitov byl zapomenut a opuštěn.
V roce 1959 byla vesnice Kněžpole poslední obcí bez kolektivizace
v okrese Rýmařov, přičemž zdejší rolníci, např. Šopíkovi, Čaňovi
a Filovi, byli dříve dáváni představiteli okresu za vzor zemědělcům
Rýmařovska. Byli i málo úspěšní hospodáři, popř. přestárlí a nemoc-
ní, kteří se družstvu nebránili. Pod nátlakem s vyhrožováním likvi-
dačními dodávkami, exekucemi, vězněním za sabotáž, vystěhováním
či odebráním dětí do výchovy státu rolníci rezignovali a založili jed-
notné zemědělské
družstvo – JZD. Ko-
lektivizace ochromila
vztahy mezi lidmi,
nebyl zájem se do-
mluvit, členové chtěli
utéci ze zemědělství
i z vesnice, bylo to
období nevolnictví,
nesměli opustit svá
hospodářství. Do ve-
dení družstva byl do-
sazen horník z Ostrav-
ska, prosazovalo se
např. pěstování kuku-
řice či vojtěšky na
podhorských kameni-
tých a jílovitých pů-
dách. Družstevníci ži-
li z úspor a ze záhu-
menku, na mzdu ne-
zbývalo. Byl posta-
ven kravín a drůbe-
žárna. 

Jaroslav Šopík s manželkou Margitou a ma-
minkou Kateřinou, synové (zleva) Josef,
Hubert, Vítězslav, Jaroslav, 1953

Jaroslav Šopík se synem Ferdi-
nandem v roce 1957

Anna Filová s dětmi – Zdeňka, Anna, Vlasta
a Vladimír, 1953

Fota: archiv Z. Stejskalové

-17-2015  23.9.2015 14:50  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2015

17

Nejlepší hospodář Jaroslav Šopík byl na šest měsíců zavřen do psy-
chiatrické léčebny ve Šternberku pro narušování kolektivizace, soud
projednával jeho zbavení svéprávnosti kvůli duševní poruše. V září
1961 byl otci pěti chlapců přiznán invalidní důchod ve výši 273 Kč
měsíčně, naštěstí dočasně. Odstěhoval se do Rýmařova, na půjčku
zde zakoupil starý dům, postavil časem nový a až do 64 let pracoval
u firmy Okal. Byl uznávaným občanem a dožil se požehnaných 
84 let. V penzi si splnil svůj sen, když vysázel na jihu Moravy me-
ruňkový sad a založil vinohrad se značkou Vinné sklepy Šopík.
Na podzim 1961 bylo JZD včetně členů v tichosti převedeno na stát-
ní statek. V roce 1964 podepsali všichni bývalí rolníci tzv. „nabídku
bezplatného odevzdání majetku Československému státu“, tj. vrátili
pozemky, živý a mrtvý inventář, a po uhrazení přídělové ceny si
mohli ponechat objekty k bydlení s malým pozemkem. Tím byli vy-
vázáni ze zemědělství, mohli se odstěhovat nebo změnit zaměstnání.
Odstěhovali se Pilkovi, Bulkovi, Benedikovičovi, Kvasnicovi,
Janečkovi, Vráblíkovi, Buberníkovi, Bernátovi, Juračkovi. V země-
dělství zůstali pracovat z původních poválečných obyvatel pouze
manželé Čaňovi a Štefan Ondruška. V té době se přistěhovali
z Rumunska do domu č. p. 19 Šulekovi, po nich zde bydleli Valešovi
z č. p. 17. Ze Slovácka přišli v tradičních krojích s početnou rodinou
pobožní Šípkovi do domu č. p. 16. Cestář Karašínský se v roce 1959
odstěhoval zpět na východní Slovensko, jeho dům koupili penzisté
Vymětalovi z Hulína a po nich rovněž bezdětní důchodci Vodsloňovi
z Ostravska. Štěstí a pohodu zde však nenašli, byli odkázáni na po-
moc dobrých lidí z obce, měli problém s nákupy a zdraví jim neslou-
žilo. Majiteli domku se pak stávají Margita a Jiří Chudých, kteří pra-
covali v živočišné výrobě.
Ještě předtím, okolo roku 1960, se vystěhoval „horní konec“, hlavně na
Libavou, a to na základě svého svobodného rozhodnutí, nebyli totiž
vlastníky pozemků. Po velké amnestii bylo ve vesničce ve všech mož-
ných prostorách ubytováno 60 až 70 politických vězňů k práci v lese
po kalamitě, kteří postupně odcházeli. Opuštěné domy byly zbourány,
do jiných se nastěhovali noví zaměstnanci státního statku, kteří dosa-

hovali pěkných výdělků. Pole byla kvalitně obdělána, o dobytek řádně
postaráno. Pohromou pro vesnici bylo nastěhování početné romské ro-
diny do domu č. p. 17. Plenili zahrady, ubíjeli zvířata, praním dětských
plen znehodnotili tři studny. Naštěstí po dvou letech odešli.
Kněžpole se stává součástí střediskové obce Jiříkova v čele s Antonií
Štreitovou a Jaromírem Macharáčkem. V roce 1963 byla zrušena pro-
dejna pro malou kupní sílu obyvatel. Jednota zařídila pojízdnou pro-
dejnu. Odstěhoval se oblíbený ředitel školy Bedřich Labounek, na 
opět jednotřídní škole začal učit Milan Švihálek, po něm nastoupil
Jan Kadubec, který zde působil do roku 1969, kdy byla pro nedosta-
tek žáků škola zrušena. Budova měla být přestavěna na školu v pří-
rodě pro brněnské děti, svitla naděje na pracovní příležitosti, k reali-
zaci však nedošlo. Do roku 1989 zde byli ubytováni brigádníci pro
podzimní práce na statku.
Od roku 1959 v Kněžpoli bydlela rodina Valešových. Vladimír byl
zkušeným agronomem na státním statku, Anna jako chovatelka mla-
dého dobytka dosahovala obdivuhodných přírůstků i díky výpomoci
rodiny, především babičky Mikšíkové. Jejich synové Vladimír
a Zdeněk byli traktoristy. 
Pohostinná Kateřina Šopíková (1899–1965), věřící drobná paní vel-
kého ducha, byla laskavou babičkou nejen svým deseti vnukům, ale
takto ji oslovovala celá ves. Nelze se nezmínit o statečných ženách,
které do obce přišly ve věku okolo 30 let, v nelehkých poměrech
a poznamenány osudem – předčasnou ztrátou manželů i smrtí dětí –
zde v pokoře prožily šest desítek let života. Byla to žena vzácného
charakteru, všestranná Marie Čaňová, dále pracovitá Antonie
Lašáková či samotářská Anna Ondrušková, která již v padesátých le-
tech založila okrasnou a květinovou zahradu.
O neobydlené rodinné domy po roce 1965 projevují zájem lidé z měst
a tím je zachraňují před přeměnou v ruiny. Kněžpole se stává rekre-
ační osadou.
Tak vzpomínám já – PaedDr. Zdeňka Stejskalová, rozená Filová,
kněžpolská rodačka a patriotka.

Věnováno památce mé babičky, paní Kateřiny Šopíkové

Připomínáme si: Mezinárodní den překladatelství
Složitý vývoj člověka a lidské společnosti vedl mimo jiné k tomu, že
dnes na Zemi existuje více než šest tisíc jazyků. Podle bible stavite-
lé legendární babylonské věže hovořili jedním jazykem a rozuměli si.
Stavbou prý chtěli dosáhnout do nebe a bůh je za to potrestal na-
prostým zmatením jazyků. Nejrozšířenějším rodným jazykem je dnes
čínština, kterou hovoří téměř 900 milionů lidí. Na druhém místě je
angličtina, hlavní jazyk pro 427 milionů obyvatel Země, dále španěl-
ština (332 milionů), se značným odstupem následuje bengálština
(189 milionů), hindština (182 milionů), portugalština a ruština.
Značné naděje na možnost všeobecně přijatelného dorozumívacího
nástroje vzbuzovalo esperanto, snadno naučitelný neutrální jazyk,

vhodný pro použití v mezi-
národní komunikaci; jeho
základy publikoval v roce
1887 polský židovský lé-
kař Ludvík Lazar Zamen-
hof. Jedním z konkurentů
esperanta se stal v roce
1930 projekt zjednodušené
angličtiny a slibný vývoj
esperanta přerušila druhá
světová válka. Skutečnost,
že mnohé z cílů esperant-
ského hnutí nedošly napl-
nění a že jako dorozumíva-
cí jazyk většiny meziná-
rodních aktivit se dnes
používá angličtina, bývá
často přisuzována techno-
logické a kulturní domi-
nanci Velké Británie a USA
po druhé světové válce.

Světovým dorozumívacím jazykem se stává angličtina hlavně díky in-
ternetu. Odhaduje se, že anglicky dnes mluví více než půldruhé miliar-
dy lidí, tedy čtvrtina světové populace. Přitom anglická gramatika je
složitá, výslovnost výstřední, hláskování přinejmenším neobvyklé. 
Současný stav je však takový, že je dosud nezbytné využívat řemesla
známého již více než pět tisíc let – tlumočnictví a překladatelství. Jde
o velmi náročné povolání, které dnes provozuje ve světě více než 60 ti-
síc profesionálních pracovníků zejména v politických a diplomatických
službách, ale také v oblastech občanských a společenských, policejních
a vojenských. Na přesnosti a výstižnosti překladu často významně zá-
visí průběh a výsledky důležitých jednání i osudy jednotlivců.
Zdaleka ne vždy je překládání a tlumočení i pro vzdělaného znalce
cizího jazyka jednoduché. Košatost a bohatost každého jazyka je tak
nesmírná, že může zahnat do kouta i nejschopnějšího překladatele
a také se to často stává. Svým způsobem je snazší tlumočení, kdy je
(většinou v časové tísni) přípustná možnost „opisu“, potlačení nebo
dokonce vynechání daného výrazu nebo slovního spojení, vždy
ovšem s rizikem zkreslení původního významu s možnými závažný-
mi důsledky. Často se však také nevhodnost, netaktnost nebo přímo
urážlivost proneseného vyjádření dodatečně maskuje „nesprávným“
překladem tlumočníka.
U překladu sice existuje oproti tlumočení časová výhoda, ale nastupuje
skutečnost, že „co je psáno, to je dáno“. A i když překladatel využije
všech dostupných pomocných prostředků, mnohdy se dostává do situa-
ce, kdy cítí, že to „není ono“. Problémy vznikají nejen u překladů od-
borných textů za situace, kdy překladatel není zběhlý v dané problema-
tice, ale často i při překladu „banálních“ textů ze života. Překlady vyjá-
dření pocitů, emocí, duševních stavů apod. bývají často spojeny s po-
chybnostmi o použití správných, významově odpovídajících výrazů. 
Mezinárodní federace překladatelů FIT vyhlásila 30. září za
Mezinárodní den překladatelství. Slaví se na svátek svatého
Jeronýma, velkého znalce jazyků v křesťanském prostředí.
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Svatý Jeroným je jedním z mála lidí, kteří byli za svaté prohlášeni na
důkaz úcty za služby církvi, nikoli na základě bohabojnosti nebo svě-
dectví zázraků. Svatý Jeroným je historií připomínán především
v souvislosti s překladem Bible. Jeroným byl přítelem papeže
Damase, který jej v roce 384 pověřil revizí latinského textu Nového
zákona. Když Jeroným po dvou desetiletích tuto práci dokončil, roz-
hodl se, že přeloží i Starý zákon, a to z původního jazyka – hebrej-
štiny. Jeho překlad je průkopnickým dílem, protože všichni před ním
překládali Starý zákon z řeckého textu Septuaginty. Jeronýmův pře-
klad dostal název Vulgata, což znamená „obecný text“, a stal se uzná-
vaným základním textem v římskokatolické církvi.
Jeroným je připomínán nejen jako skvělý překladatel, ale i jako vzor
pro své následovníky. Nebál se připustit neznalost či chyby a často
svoje překlady následně revidoval, opravoval a doplňoval.

Omyly a nesprávné překlady jsou zákonitým průvodním jevem pře-
kladatelství. Jejich seznam by vydal na obsáhlou knihu a některé
z nich by si zasloužily „být vytesány do kamene“. Jeden z nich, po-
cházející právě od sv. Jeronýma, do kamene prokazatelně vytesán
byl. V kostele sv. Petra v řetězech v Římě se nachází jedno z mist-
rovských děl slavného renesančního umělce Michelangela
Buonarroti z roku 1545 – socha Mojžíše s rohy na hlavě, tedy s ja-
kýmisi symboly ďábla. Podle hebrejského originálu vycházely
Mojžíšovi po jeho sestoupení z hory Sinaj z hlavy paprsky. Daný vý-
raz ale v hebrejštině znamená také rohy a právě tento význam
Jeroným při překladu použil a sochař Michelangelo jej v podobě so-
chy na věčné časy zhmotnil.
Takže i svatí překladatelé se občas mohou zatraceně mýlit a jejich 
omyly pak vejdou do dějin. Foto a text: M. Marek

Organizace a spolky
Buřinka vylepšila ruční dílnu i kavárnu

Spolupráce s nûmeck˘mi kolegy umoÏnila r˘mafiovskému stfiedisku
Diakonie âeskobratrské církve evangelické zlep‰it podmínky v sociálnû te-
rapeutické dílnû Bufiinka, která slouÏí osobám s mentálním ãi kombinovan˘m
postiÏením. Díky úspû‰nému projektu byla novû vybavena ruãní dílna a zmo-
dernizována kavárna na Sokolovské ulici, v níÏ uÏivatelé Bufiinky pomáhají
obsluhovat hosty.
„Evangelická zemská církev v Bádensku – zemi na jihozápadě
Německa – nabídla finanční podporu Diakonii ČCE v České republi-
ce. Z mnoha projektů, které vypracovala všechna střediska, vybralo
pražské ústředí Diakonie i ten náš,“ vysvětluje vedoucí sociálně te-
rapeutické dílny Buřinka Nela Habanová.
Zařízení pro handicapované v Rýmařově tak mohlo pořídit nové pra-
covní nástroje pro ruční dílnu a moderně vybavit kavárnu. Jejím nej-
větším problémem byla nevyhovující vzduchotechnika. „Některé zá-
kazníky naší kavárny odradil zápach ze smažení jídel. Díky nové di-

gestoři ale už není cítit vůbec nic a v kavárně je příjemněji,“ dodává
Nela Habanová. Kromě digestoře, kterou v červenci nainstalovala
firma Vzduchotechnika Zmrzlík ze Šternberku, má kavárna i nové
fritézy, troubu, gril na panini nebo lednice a mrazničky. Celkové ná-
klady na nové vybavení ve výši 166 tisíc korun ze 72 % pokryla do-
tace evangelické církve z Bádenska, zbytek uhradilo rýmařovské
středisko Diakonie.
Nekuřácká kavárna Buřinka je zaměřena na hosty, kteří ve městě to-
lik příležitostí k posezení nemají, hlavně na maminky s dětmi. Ty si
mohou pohrát v dětském koutku, starší děti a teenageři zase využijí
hernu se stolním fotbálkem a ping-pongem. Kavárna pořádá i turna-
je a nejrůznější akce s programem pro nejmenší. Pracovníci kavárny
nově upravili provozní dobu, v pracovních dnech je otevřeno už od
9:30 do 20:00.
Díky projektu se podařilo zpříjemnit prostředí kavárny a navíc rozší-
řit služby pro mentálně handicapované. Do sociálně terapeutické díl-
ny tak přibyli dva noví uživatelé, celkem jich nyní do Buřinky pravi-
delně dochází třiadvacet. ZN

Není-li uvedeno jinak, akce začínají vždy v 16:00. Pro více informa-
cí navštivte naši stránku (https://www.facebook.com/Kavarna
ObcerstveniBurinka), volejte na náš telefon (605 801 058), napište
nám (kavarnaburinka@seznam.cz) či přijďte osobně (Sokolovská 30,
Rýmařov). Nela Habanová, STD Buřinka

Foto: Nela Habanová

Útulek pro hospodářská zvířata a koně ve Stránském
nabízí zájemcům využití volného času u zvířat

Jezdecký kroužek je každé pondělí a čtvrtek od 16:30. Ostatní po dohodě. Tel: 604 98 58 33, Stránské 37

• Dobrovolníkem se může stát každý, komu není lhostejný osud zvířat
• Máte možnost pomoci týraným zvířatům, pomáhat s budováním a zlepšením jejich welfare 

(kvalitních životních podmínek)
• Jezdcům umožníme jízdu na koních dle jejich zdravotního stavu
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Z okolních měst a obcí

Ve Staré Vsi vystavěli křížovou cestu
Sobotní sluneãné odpoledne 12. záfií pfiilákalo ke kostelu Pov˘‰ení svatého KfiíÏe
ve Staré Vsi nûkolik obyvatel obce i pfiespolních, ktefií se zúãastnili slavnostního
otevfiení a posvûcení nové kfiíÏové cesty. 
Zastupitelka Staré Vsi Iva Ferencová, jež se osobně účastnila výstavby
křížové cesty v sousedství zdejšího hřbitova, poděkovala všem, kteří se
podíleli na jejím vzniku. „Děkuji zejména farnímu společenství, kde
vznikl nápad vybudovat křížovou cestu, rovněž uměleckému kováři
Přemyslu Mazelovi, který všechny rezavé náhrobní kříže, objevené při 
opravě hřbitova, nejen precizně zrestauroval, ale také umístil na nynější
místo. Dále děkuji starostovi Staré Vsi Karlu Stržínkovi, který byl nápa-
du s vytvořením křížové cesty od počátku nakloněn a pomáhal, kde se da-
lo, a v neposlední řadě seniorům v čele s paní Žantovou, kteří se zaslou-
žili o terénní úpravy včetně instalace kamenných lavic, ze kterých je pěk-
ný výhled do okolí,“ řekla na úvod zastupitelka Staré Vsi Iva Ferencová.
Děkan dr. František Zehnal, který novou křížovou cestu světil, v úvodu při-
pomenul, že křížová cesta vede obvykle od oltáře nebo kříže, má čtrnáct
zastavení a začíná soudem před Pilátem a končí uložením Ježíše do hrobu.

„Velké Pánbůh zaplať za to, co se nám dochová z pohledu nejen naší
křesťanské víry, ale také z pohledu významné historické památky,“ zdů-
raznil dr. Zehnal. Poté přistoupil k posvěcení křížové cesty a společně
s ministranty a všemi příchozími kráčeli od I. po XIV. zastavení. JiKo

Chystá se třetí Svatohubertská mše
Spolek myslivcÛ a pfiátel pfiírody Karlov pod Pradûdem si dovoluje pozvat v‰ech-
ny myslivce a milovníky pfiírody v sobotu 10. fiíjna ve 13 hodin do kostela
Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé Morávce na Svatohubertskou m‰i. Leto‰ní roãník je jiÏ
tfietím v fiadû.
Po mši svaté, kterou svým zpěvem a hrou na dechové nástroje doprovo-
dí myslivečtí trubači Rabštejn, bude následovat obřad pasování na mys-
livce. Do řad společenství myslivců oficiálně a slavnostně pasujeme no-
vého kamaráda v zeleném. 
Doprovodný program v místním parku nabídne ukázky sokolnického 
umění, přehlídku loveckých signálů, mysliveckých skladeb, lesní peda-
gogiku, výstavku fotografií z přírody a nejrůznějších lovů, dále výstavu
trofejí a prodej zvěřinového guláše.
Za proseb ke svatému Hubertovi o přízeň a zajištění přívětivého podzim-
ního počasí se těšíme nashledanou v Malé Morávce! Zdenka Marková

Mezinárodní noc pro netopýry
v Břidličné

Na programu leto‰ní Me-
zinárodní noci pro netop˘-
ry, která se v areálu Z·
Bfiidliãná uskuteãnila ve
ãtvrtek 17. záfií, bylo poví-
dání o Ïivotû netop˘rÛ, 
ukázky handicapovan˘ch
netop˘rÛ ze záchranné
stanice a jejich krmení
a prezentace metod a tech-
nik v˘zkumu, které si
mohli úãastníci v terénu
sami vyzkou‰et.
Akce zaměřené na ži-
vot zvířat pravidelně
pořádá Studentský klub
Břidličná při základní
škole ve spolupráci
s předními odborníky
z Centra popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, Českou společností pro ochranu netopýrů, Českou spo-
lečností ornitologickou, Zoo Ostrava a Olomouc a celou řadou dal-
ších specializovaných organizací. 
Letošního, již druhého setkání se zoologem Mgr. Evženem
Tošenovským a jeho svěřenci se zúčastnilo přes padesát zájemců
o chiropterologii. Měli možnost prohlédnout si zblízka tyto „záhad-
né“ malé savce i speciální pomůcky pro jejich lokalizaci a ochranu.
Ti odvážnější je i sami krmili. Dozvěděli se mnoho zajímavostí
o způsobu života netopýrů i o jejich kaskadérském létání. Vzhledem
k tomu, že byl pěkný podvečer, vydala se většina z přítomných spo-
lu s lektorem na procházku Břidličnou, aby si v praxi vyzkoušeli prá-
ci s ultrazvukovými detektory, které jsou klíčem pro určování hlasů
a tím i druhů netopýrů. Štěstí jim přálo, a tak slyšeli hlasové signály,
které vydává netopýr rezavý. 
Mezi účastníky samozřejmě nechyběli členové přírodovědného
kroužku SK Břidličná. Na místě se dohodli, že jen co si našetří na
kvalitní celoroční netopýrovník, na čemž už pracují – na samotné
přednášce nabízeli vlastnoručně vyrobené upomínkové netopýrky –
pozvou Mgr. Tošenovského znovu. Nejenže jim pomůže vybrat
vhodné umístění, ale přiveze i netopýří trus, který přispěje k tomu,
aby se netopýři v nové budce dříve zabydleli. Pro příští ročník
Mezinárodní noci pro netopýry s sebou přiveze i stavebnice letních
budek, které si budou moci zájemci sami sestavit. 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná
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Z historie

Rekonstrukce událostí léta 1405
Vše, co předcházelo zkáze Hrádku, vcelku známe, ale je třeba se struč-
ně vrátit, aby obraz léta 1405 dostal zřetelnější kontury. Ještě na konci
nejistého míru před začátkem poslední zhoubné války moravských
markrabat získal severomoravský šlechtic Proček z Vildberka roku
1398 od vyčerpaného markraběte Jošta do zástavy rabštejnské panství.
V době bojů, jež vypukly v roce 1399, však začal lstivě a pro sobec-
ký užitek lavírovat mezi stranami krvavého sporu. Ani po ukončení
bojů, které roku 1402 zastavilo zajetí mladšího markraběte Prokopa,
nebyla před urozeným lapkou jistá žádná cesta na Olomoucku ani
Šumpersku. Loupil dál majetek kupců, bral a odíral rukojmí s prů-
hlednou záminkou, že bojuje dál
v barvách bratislavského vězně.

Mezi 26. 4. – 7. 6. 1405 si na Zikmundovi vynutil Prokopovu svobodu
jeho dřívější rival a bratr Jošt. Po návratu se Prokop s Joštem smířil
a zřekl se všech, kdo nadále porušovali mír a oháněli se jeho jménem.
Zemský hejtman Heralt z Kunštátu tak prohlásil v červnu 1405
Vildberka s jeho družinou za bezectné zemské škůdce. Obyvatelé země
měli darebáky zajistit a postavit je před zemský soud, popřípadě je bez-
trestně zabít. Vedením trestné vý-
pravy zemské hotovosti proti
Vildberkově bandě pověřil sněm
s markrabaty nejmocnějšího mo-
ravského pána a zkušeného vojáka
Petra Plumlovského z Kravař.
Před žněmi v horkém červenci,
nejvýše na počátku srpna 1405, jak
dokazuje zbytek zásoby zrna na
Hrádku, přitrhlo k Rýmařovu v ob-
lacích prachu hřmotící vojsko zem-
ské hotovosti v čele s bojovným
Petrem ze Žerotína a možná i s je-
ho nejstarším synem Petrem III. (†1406). Utrmácení bojovníci, zalití
potem, obtížení zbraněmi a vlekoucí s sebou i těžkou zbroj, se prodrali
s koňmi, mezky a vozy po kamenitých cestách strmých svahů Nízkého
Jeseníku. Dorazili k hradu a oblehli jej. Okamžitý útok nepřipadal 
v úvahu, museli se připravit a nabrat sil. Hrad Žerotínští sevřeli ze všech
stran, aby zabránili případné pomoci zvenčí. Důkazy o obležení města

či útoku na jeho zdi chybí. Zbytky
hradeb nenesou stopy požáru ani
nápadného poškození a v jejich
blízkosti zcela chybí nálezy středo-
věké munice. Je vysoce pravděpo-
dobné, že Rýmařované zavčas ka-
pitulovali a rádi otevřeli brány mo-
ravskému vojsku. Nebylo by divu.
Donedávna svobodné markraběcí
poddané jistě nepoutaly dobré
vztahy k násilnickému nájemci
panství Pročkovi z Vildberka, který
se z nich pokoušel vydřít, co se da-
lo. Také markrabí Jošt stvrzuje

v listině (1406), že mu Rýmařov zůstal věrný, což sice může být obvy-
klá formulace, ale i holá pravda. 
Nejdříve obléhatelé Vildberkovy věrné vyzvali, aby složili zbraně, jak
bývalo běžné. Následující události svědčí o tom, že neuposlechli. Patrně
si byli dobře vědomi, že jsou prohlášeni zemskými škůdci, a tak jim
zbylo málo možností. Přijít o život v boji nebo „ovisnout“ na šibenici,
jen optimista věřil na roky v drsné vlhké kobce, zpestřené zakováním
do želez. Snad někteří doufali, že se jim podaří na poslední chvilku ně-
jak vysmeknout. Hořký konec boj jen oddálil. Nebylo jich nejspíš mno-
ho, vždyť i mocnější hrady mívaly posádku kolem 25 mužů. 
Útok odpočatých moravských bojovníků připravenou posádku měst-
ského hradu očividně nezaskočil, jak dobyvatelé doufali, soudě podle
spíše lehčích zbraní, jimiž disponovali. Setkali se s tvrdým odporem.
Obléhaní zapálili dřevěný mostek spojující Hrádek s městem, aby ztíži-
li přístup k palisádě. Vše začalo ostřelováním pevnosti, aby si útočící 
otevřeli průchody nepříliš pevnou
dřevěnou hradbou, oslabili obránce
a případně zapálili střechy budov.
Žerotín už držel město, protože se
v jižní části nádvoří soustředilo
nejvíc vypálených střel. Je vysoce
pravděpodobné, že kamenné koule
z houfnic s dostřelem kolem
100–150 m vypálili Žerotínovi
puškaři (dělostřelci) z větších houf-
nic z nedaleké pozice uvnitř měst-
ských hradeb, odněkud z horního
konce nynější Husovy ulice, možná ze dvorku dílny bronzolitce a nej-
výše z míst pod Hrádeckou bránou. Zahřměla i menší bombarda. Ran
však mnoho nebylo, rozžhavené hlavně musely před dalším výstřelem
vychladnout, takže během dne bylo možno vystřelit jen asi sedmkrát,
u bombardy ještě méně často. Obránce zraňovaly středověké šrapnely.
Kulaté košíky naplněné tvrdě vypálenými hliněnými či kamennými ku-
ličkami různé velikosti vystřelovali z houfnic ve vějíři podobném stře-

Lehké šipky z luků 

Hliněné kuličky středověkého šrapnelu

Těžké šipky z kuší

Kamenná koule z vídeňské houf-
nice

Kamenná koule z houfnice (hor-
nobenešovská droba)Střela z hákovnice

Zlomek kamenné koule z menší
bombardy
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lám z brokovnice. Obránci se snažili kontrovat střelbou válečkových 
olověných projektilů z velkých hákovnic, velkých ručnic zachycených
hákem o hradbu proti zpětnému rázu, a hvízdly asi i projektily z nevel-
kých píšťal. Lučištníci sice mohli vysílat jeden šíp za druhým, ale v toul-
ci jich měli nejvýše 12, zásoba se rychle tenčila a šípy dokázaly zasáh-
nout bezpečně cíl nejvýše do 70 m, ba kratší a průraznější střely z kuší
nedostřelily dál než 40 m. 
Cílem se stali obránci chránění palisádou a nepříliš pevným polským
plotem. Sporadicky zahřměla v oblaku dýmavého prachu rána a koule
poškodila palisádu. Nebezpečnějšími byly zápalné šípy. Zadrnčely těti-
vy a zasvištěly střely obalené smolnatou koudelí. Zabodávaly se do
střech i dřevěného hrazení a zapalovaly je. Posádka se snažila zabránit

útočníkům, aby po překonání pří-
kopu přilnuli k poškozené palisádě.
Pach střelného prachu, sténání ra-
něných a horký dech ohně vytváře-
ly děsivou kulisu marného zápasu.
Nevíme, jak dlouho dokázali Vild-
berkovi věrní vzdorovat. Podle
množství projektilů spíš několik
hodin nebo den, dva? 
Nekapitulovali. Poslední útok.

Svist šípů utichl, první Žerotínovi ozbrojenci pronikli s výhrůžným po-
křikem do příkopu a drali se vzhůru. Překonali opevnění a první vztek-
lí a rozpálení bojem pronikli na nádvoří. Boj se rozpadl na zápas jedno-
tlivců zbraněmi i pěstmi na život a na smrt. Nebylo kam ustoupit, po-
slední se možná ještě bili v hořícím paláci. V třesku mečů, tesáků a se-
ker, seků a bodání ostrých hrotů sudlic a kopí, dutých nárazů strašlivých
kropáčů i pohyblivých řemdihů na dřevěné štíty umírali nebo se vzdá-
vali poslední krvácející obránci. Snad přišly ke slovu ještě kuše. Ani 
útočníci posetí ranami neskýtali
hezký obraz. Všude jen trpící vy-
čerpaní válečníci, umazaní sazemi,
pokrytí prachem či potřísnění
vlastní i protivníkovou krví.
Vítězí zemští vojáci. Poražení asi
prosili o život, ale s milostí mohli
počítat jen stěží. Pokud zbývající
Vildberkovy spoluviníky zatížené
odpudivými zločiny pána i cej-
chem psanců nezabili na místě, od-
vlekli je spoutané na rukou, v cá-
rech a s narychlo ovázanými ranami
do tábora, aby se odpovídali zemskému soudu v Olomouci nebo Brně.
Požár možná uhasl a hrad zatím ještě nebyl nenávratně zničen, ba ani
město se nezdálo nijak poškozeno. Rozjaření vítězové odložili krunýře,
strhli přilby, svlékli drátěné košile či kožené barky a ještě plní vzrušení
z boje se vrhli drancovat mezi zdi doutnajícího hradu. Zajímaly je pení-

ze, chlast, jídlo, předměty z dra-
hých kovů, ale i zbraně, přilby
a použitelné součásti zbroje či koň-
ské postroje, ale též boty či ošacení
mrtvých či umírajících mužů i žen.
Také méně poškozené šipky se
mohly sesbírat a použít znova.
Všechno se dalo slušně zpeněžit,
vždyť žold zdaleka nedokázal vy-

rovnat riziko všudypřítomné smrti
či zmrzačení a žebroty. Šlo o to po-
řádně naplnit nejen kapsáře, ale též
žaludek a zpít se do němoty. Co se
považovalo za bezcenné, se ničilo
hned nebo v průběhu pijatiky.
Palác přeplnily střepy rozbíjených
nádob, cenných džbánů i píšťal na-
zelenalých skleněných českých číší
s fragmenty podsaditých němec-
kých krautstrunek, nějaké knihy či
šachy rváče nezajímaly. 
Dohasínající hrad opilí vítězové na
odchodu možná náhodou nebo záměrně znovu zapálili. Možná oheň jen
rozdmýchal západní vítr. Žár byl tak intenzivní, že místy dosahoval
v průvanu až +1 200 °C. Pro pevnost to byl definitivní konec, horší však
bylo, že plameny a dusivý kouř přeskočily příkop na dnešní Radniční 
ulici. Závan větru do-
konal zkázu. Červe-
ný kohout se usadil
na doškových stře-
chách a v mžiku ho-
řelo téměř celé měs-
to. Hasit už nebylo
co, vyděšení lidé pr-
chali, aby zachránili
aspoň holý život na
rynku nebo vně hra-
deb. Odehrávaly se
strašlivé scény. Sta-
čilo pár hodin a roz-
kvétající městečko
Lucemburků přesta-
lo existovat.
Nuzní i bohatí ztrati-
li veškerý majetek.
Rýmařov strašlivě
zchudl a nikdy v dě-
jinách se už nedoká-
zal z hrůzné zkázy
plně vzpamatovat.
Naděje se vytratily.
Trvalo léta, než se
do jeho zdí vrátil skutečný život. Berger upozorňuje, že Rýmařov ozna-
čovaný ve 14. století za civitas (město), se nyní začal objevovat v listi-
nách jako oppidum (městečko). Na řadě míst a především v části měs-
ta přiléhající k Hrádku evokuje tragické události červeně propálená vrst-
va s černými stopa-
mi spáleného dřeva,
jež leží vně při zá-
kladech domů i ve
vnitřním prostoru.
Požární vrstva oddě-
luje starší bohatý
středověký horizont
14. století od chudé-
ho 15. století.
Padl pevný Rab-
štejn, Vildberka za-
jali, uvěznili a uro-
zený škůdce stanul
již podruhé před
zemským soudem.
Výmluvnému raubí-
ři asi nahnali strach,
leč sudí nakonec při-
jali jeho neupřím-
nou omluvu, zdánli-
vě hluboké pokání

Fragmenty kroužkového brnění
Zbytky nekvalitní drátěné košile

Plátové brnění nadloktí

Nákončí opasku

Kámen veřeje brány

Ohořelý hranol polského plotu

Detail s variantou Hrádku roku 1405
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a slib, že již nikdy zemi škodit nebude. Na své sliby však brzy zapomněl
a 14. července 1410 jej soudili se stejným výsledkem již potřetí. Zas se
šikovně vysmekl z oprátky „upřímnými“ sliby, že „co na něm markra-
bě Jošt dobyl, toho už nebude vzpomínat v Čechách, na Moravě
i v Uhrách“, přeloženo do moderního jazyka slíbil, že se nebude niko-
mu mstít. Mezi četnými Pročkovými přímluvci bychom našli Husova
obhájce Lacka ze Strážnice, bratrance Plumlovských, a dalších osmnáct
nezanedbatelných ručitelů. Majetek rodu se však stejně vytratil. Ještě
roku 1425 stál Proček z Vildenberka při králi Zikmundovi jako tvrdý
odpůrce husitů a pán hradu Vraní hora u Moravské Třebové.

Fota, repro a text: Mgr. Jiří Karel

(Goš, V. – Karel, J.: Městský hrad v Rýmařově ve 13.–15. století, StM
15, Olomouc 2002; Tíž: Tvrz v Rýmařově, Archeologia historica, 17,
Brno 1992; Karel, J.: Zástavní pánové rabštejnského panství od konce
14. a v první půli 15. stol., StM, Olomouc 2006. CDM XIV,
Dokumentace k archeologickému výzkumu, Muzeum Rýmařov ad.) Rekonstrukce Rýmařova na poč. 15. století, Hrádek v levém dolním rohu

Tavírny hliníku
V Rýmařovském horizontu 16/2015 se objevilo několik článků o ta-
vírnách hliníku v bývalé Hedvě na Opavské ulici a v Malé Štáhli. Není
to však první tavírna v Rýmařově – každý může vidět komín tavírny
ve firmě Eko Metal Recycling na ulici 8. května. Domnívám se, že zde
pracovali nejvíce Ukrajinci – rozebírali zařízení a hliník hned tavili.
Má to výhody – z roztaveného hliníku nepoznáte původ a cizince ani
nenapadne, odkud to mohlo být. Podle svědků se tavilo hlavně v noci
– proč asi?
Můj otec pracoval celý život v tavírně Kovohutí Břidličná a já sám
jsem si tam několikrát za studií o prázdninách přivydělával. Měl jsem
to štěstí poznat prof. dr. Ing. Miloše Spěváka, vedoucího vývoje, kte-
rý prosadil odebírat vzorky při tavbě a podle spektra na kvantometru
určovat během minut podíl prvků a tak určit, co třeba přidat pro žáda-
nou slitinu. Nevím, jestli mají tyto malé tavírny takové možnosti a jak
mohou sledovat a ovlivňovat technologii během tavby ani jaká je kva-
lita obsluhy. Nicméně během tavby v kovohutích nevznikal dým a ta-
vírna ani komín nepotřebovala. Hliník totiž nehoří, taví se. Co hoří, to
jsou bužírky z kabelů, umělé hmoty, oleje apod. Takové zplodiny čistý
jesenický vzduch dosud postrádal. Podle všeho je kapacita tavírny
v Břidličné nevytížená – zřejmě není noční směna a možná ani odpo-
lední. Je třeba dalších tavíren?
Ze všech těch článků jsem se nedověděl, kdo za těmi firmami stojí –
nemyslím jen jednatele, který může být nastrčenou osobou, ale i vlast-
nickou strukturu těchto firem, jejich podnikatelskou minulost. Snad
prý předtím působily někde u Olomouce – proč odešly? Nebudou-li
firmy toto schopny doložit, tak potom v žádném případě neprodloužit
ani zkušební provoz!
Dále je třeba pečlivě sledovat původ surovin – jak dokumentaci, tak
přímo povinně pořizovat fotodokumentaci vstupních surovin. Proč to
tak smrdí – je to řádně očištěné, co všechno se do pece dává? 
Jako další je třeba zajistit kdykoliv kontrolu technologie, a to třeba
i ve spolupráci s personálem a laboratořemi Al Investu v Břidličné.

Požadavky na řádnou technologii by možná firmu přímo odradily.
V neposlední řadě je i finanční kontrola – 90 % všech kontrol finanč-
ního úřadu je na základě podezření nebo upozornění. Není možno vy-
dělávat na ohrožování jiných.
Někdy koncem padesátých let můj otec spolu s dalšími dostal nabíd-
ku pracovat ve vznikající hliníkárně v Žiaru nad Hronom. Má matka
se postavila proti a já jí za to dodatečně děkuji. Publikované zprávy
(myslím časopis Vesmír i jinde) hovoří o nemocech lidí, lesů, novoro-
zenců v oblasti. Hliníkovou rudu (bauxit) dodává Maďarsko, a jak je
to dlouho, co výluhy červeného bahna zaplavily obce v okolí těžby?
Ne nadarmo se hliníkárny v Kanadě či Jižní Americe stavějí v oblasti
mimo lidské osídlení. Vzpomínám si i na úvahy bývalého ředitele les-
ního závodu v Janovicích – co by za to dal, kdyby měl studii o vlivu
hliníku na lesy. 
Po válce měla vzniknout hliníkárna v Rýmařově, ale bylo to odmítnu-
to a je v Břidličné. Vyzývám radní a zastupitele, aby se chovali stejně
a uchovali nejcennější lokalitu jihovýchodního svahu Rýmařova,
vhodného spíše k osídlení. Textilní průmysl zde je vhodný, ale meta-
lurgie?
Právě jsem prolistoval zveřejněný posudek EIA pro tavírnu v Malé
Štáhli. V obci není plyn, a tak vzniknou velké zásobníky plynu pro
tavbu – už to je velké riziko. Také schází vodní chlazení – musela by
být čistička vod. V Břidličné je čistota odcházejících odpadních vod
lepší než na vstupu. Ale hlavně – proč se vůbec zabývat vznikem této
tavírny v polních podmínkách, když o nějakých osm kilometrů dále je
daleko lepší zařízení stejného druhu?
V posledních letech člověk slyší čím dál častěji jen o odpadech a sběr-
nách. Byly tady brambory, len, mléko, textil. Tunelováním, podmín-
kami dotací, kvótami a i vlastní neschopností jsme o mnoho přišli.
Věřím, že se najdou i v Rýmařově schopní lidé s novými nápady pro
budoucnost. Abychom se my sami nestali jen takovým odpadem do-
brým k tomu čichat smrady, které jinde nechtějí. Ladislav Pacvoň

Silnici opravili, ale poznat to není
Musím se vrátit ke stavu silnice v Hutní ulici v Janovicích. Podle slov
paní Eriky Makové, která zde bydlí, byla děravá silnice v létě sice 
opravena, ale jako by se nic nestalo. Díry jen zaházeli pískem, udu-
sali a hotovo. Pokud má zůstat cesta v takovém stavu přes podzim,
natož přes zimu, a při provozu nákladních aut se dřevem, která tudy
jezdí, nemá celá oprava smysl a náklady na ni byly zbytečné. Na ja-
ře bude silnice vypadat stejně jako před opravou.
V létě k paní Makové, která je místní starousedlicí, přijela návštěva
rodáků z Německa. Přátelé, kteří se do našeho města vracejí, aby po-
znali místo, odkud pocházejí jejich rodiny, za Erikou Makovou rádi
chodí a poslouchají její vyprávění, nechají se od ní doprovodit do sta-
roveského kostelíku, kde byli jejich rodiče a prarodiče pokřtěni, od-

dáni nebo pohřbeni. Diví se přitom, v jakém prostředí paní Maková
žije, po jaké cestě musí chodit.
Při svých vycházkách městem slýchám i názor svých známých na
hřiště v Janovicích. Dospělí si sem mohou zajít zahrát košíkovou, pro
jejich děti tu ale žádná zábava není, ani pískoviště, skluzavka, prů-
lezka nebo houpačka, kde by se zabavily. Viděla jsem to sama, když
jdeme na procházku s dětmi, sedneme si na lavičku, kterých tam je
naštěstí dost, a koukáme se na čápata na vysokém komíně. Jinak pro
děti dokola nic není. Otázka ovšem zní, jestli by všemu dali vanda-
lové pokoj, když málokterá lavička vydrží, ba i značku u cyklostez-
ky někdo urval. Škoda že jsou mezi námi takoví lidé, kteří ničí, co má
sloužit nám všem. Olga Schreiberová
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Prostor pro firmy a podnikatele
Pradědova galerie U Halouzků získala prestižní ocenění z Oxfordu

Několikaletou činností lidového řezbáře Jiřího Halouzky vstoupila ji-
říkovská Pradědova galerie U Halouzků do širokého povědomí ná-
vštěvníků, a to i navzdory různícím se názorům na některé dřevořez-
by, zejména na kontroverzního děda Praděda, rozmístěného v něko-
lika kopiích po celých Jeseníkách. Faktem však zůstává, že Jiří
Halouzka má na svém kontě několik rekordů, ať oficiálních či jen 
v okruhu lidových řezbářů a betlémářů. 
Připomeňme největší vyřezávaný betlém světa, největší vyřezávanou
sochu děda Praděda s výškou deset a půl metru a váhou kolem pat-
nácti tun, po němž je galerie pojmenována, nebo obří dřevěný obraz
Děda Praděda a jeho říše ze čtyřiadvaceti lipových kmenů. Můžeme
pokračovat dalšími řezbářskými kuriozitami: největším drakem chr-
lícím oheň, největším krokodýlem, medvědem nebo ježkem s více
jak sedmi tisícovkami bodlin apod. Všechny zmíněné dominanty jsou
zapsány do české knihy rekordů.
V poslední době se řezbář zaměřil na zatraktivnění areálu Pradědovy

galerie pro návštěvníky. Pravidelnými hosty bývají děti, proto zde
byly v posledních třech letech vybudovány dětské atrakce – koloto-
če, houpačky, prolézačky, stroje na cvičení, novinkou je třicetimetro-
vá lanová dráha a zateplená odpočívárna. Na bezpečnost návštěvníků
i exponáty galerie dohlíží nový kamerový systém se šestatřiceti ka-
merami. Další novinkou jsou záchytné nádrže (jezírka) na dešťovou
vodu s červenými a bílými lekníny, dále malé arboretum, kde lze
spatřit na třicet druhů magnólií, z nichž některé kvetou dvakrát v ro-
ce. Naučné trasy mají několik odpočívadel a dvě vyhlídkové věže. Ve
voliéře létají výři, v areálu se volně pohybují pávi a v oboře početné
stádo daňků. V blízké budoucnosti vznikne v galerii sluj s dřevořez-
bou dračí rodinky a ve výstavbě je také patnáctimetrová rozhledna.
Aktivity lidového řezbáře Jiřího Halouzky nezůstaly bez povšimnutí
a před pár dny se redakční komise Oxford Encyclopedia v Londýně se
zastoupením v Praze, Bratislavě, Vídni, Mnichově a Varšavě rozhodla
po vstupních formalitách a na základě doporučení a rešerší zařadit jiří-

kovského řezbáře do
Oxfordské encyklopedie
osobností České a Slo-
venské republiky. Přijetí
bylo potvrzeno dekretem
a členové získávají širo-
kou škálu možností zís-
kávání informací, budo-
vání prestiže a dalšího
rozvoje. Zařazení do ox-
fordské encyklopedie je
potvrzením zásluh pro
společnost. Pro mnohé
členy představuje nej-
vyšší ocenění a zvýšení
renomé. JiKo

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku – 9. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž jsme vybrali čtr-
náct z nich. Mnoho z vás, čtenářů, si teď asi řekne, že uhádnout je bu-
de jednoduché, vždyť kdo by neznal třeba Rešovské vodopády, roz-
hlednu v Nové Vsi či skalní masiv na Rabštejně. Ale opak bude prav-
dou. Vybrali jsme méně známá přírodní zákoutí a pozoruhodná mís-
ta, která byste v internetových fotogaleriích možná nenašli. Do naše-
ho okruhu jsme nad rámec Rýmařovska tentokrát zařadili i Karlovu
Studánku a její okolí. 
Připomeňte si čtrnáct zajímavostí našeho regionu prostřednictvím
soutěže a nechejte se třeba inspirovat k výletu. Všem soutěžícím pře-
jeme nejen příjemné zážitky při putování jesenickou přírodou

a Rýmařovskem, ale také úspěch v soutěži při poznávání jednotli-
vých zadání.
Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu re-
dakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je
můžete vhodit do redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 14
s fotografií vyjde v RH č. 23/2015 v pátek 18. prosince. Kupóny mů-
žete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do 7. ledna 2016.
Jména výherců budou uveřejněna 15. ledna 2016 v prvním vydání
RH příštího roku. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 9
Jméno a příjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃
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Užitečná informace
Další triky dodavatelů energií

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy a Slezska, z. s.,
upozorÀuje spotfiebitele na nov˘ pokus firem pÛsobí-
cích na trhu s energiemi o sankcionování spotfiebite-
lÛ, ktefií se rozhodnou odstoupit od smlouvy o dodáv-
kách energií uzavfiené pfii podomním prodeji.
V posledních měsících řeší SOS MaS, z. s.,
ve svých poradnách poměrně mnoho případů
se společností Comfort Energy, která spotře-
bitelům rozdává žárovky, za něž v případě,
že spotřebitel odstoupí od smlouvy o dodáv-
kách energií, účtuje 2 000 korun. Jen tato
kauza trochu utichla, objevila se taktika no-
vá. Jde opět o dvě provázané smlouvy, obě 
uzavřené v jednom okamžiku podomním
prodejcem. Na jedné smlouvě figuruje firma
My Energy – poskytovatel služeb v oblasti 
energetického poradenství, na druhé firma
Stabil Energy – dodavatel energií.
Finta spočívá v tom, že spotřebitel uzavře
s obchodním zástupcem společnosti Stabil
Energy nejen smlouvu o dodávkách energií,
ale současně uzavře smlouvu o poskytování
služeb v oblasti energetického poradenství.
Obchodní zástupce pak vystupuje v postave-
ní zprostředkovatele pro firmu My Energy.
Tato druhá firma se ve smlouvě zavazuje do-

hlédnout na hladký průběh změny dodavate-
le energií, řešit případné problémy s tím spo-
jené, provést optimalizaci distribučních sa-
zeb… a to všechno bezúplatně.
Na výše uvedeném by nebylo nic špatného,
až na to, že zákazník se v této smlouvě zava-
zuje k tomu, že nebude zasahovat do uzavře-
ných smluv, měnit nastavení produktových
řad či dodavatele. Za porušení této povinnos-
ti stanoví smlouva sankci 1 200 korun. Cíl je
jasný. Jednak má spotřebitele odradit od od-
stoupení od smlouvy, a pokud tak přesto uči-
ní, sankcionovat jej.
Spotřebitel má podle občanského zákoníku
právo odstoupit od smlouvy o dodávkách 
energií, která byla uzavřena na dálku, do 
14 dnů, u smlouvy, která byla uzavřena při
podomním prodeji, až 5 dní do zahájení do-
dávek dle energetického zákona. V obou pří-
padech bez jakékoliv sankce. To, že je sank-
ce sjednána ve smlouvě s jinou firmou, a ne
přímo s dodavatelem energií, je jen trik, jak 
obejít tato zákonná ustanovení.

Podle názoru SOS MaS, z. s., nemá firma
My Energy, s. r. o., právo spotřebitele v pří-
padě odstoupení od smlouvy s dodavatelem
energií jakkoliv sankcionovat. Je to z toho
důvodu, že podle § 1 812 odst. 2 občanského
zákoníku se k ustanovení ve smlouvě, ve kte-
rém se spotřebitel vzdal zvláštního práva, jež
mu zákon poskytuje, nepřihlíží. Takovým
zvláštním právem je i zákonné právo na od-
stoupení od smlouvy ve stanovených lhů-
tách. K ujednání, ve kterém se spotřebitel za-
vazuje nezasahovat do uzavřených smluv, by
se tedy podle názoru SOS MaS, z. s., nemě-
lo přihlížet. Z logiky věci pak vyplývá, že
není možné spotřebitele za porušení tohoto
závazku ani sankcionovat.
Spotřebitelům, kteří si nebudou vědět v ko-
munikaci s firmou My Energy, s. r. o., rady,
doporučujeme vyhledat pomoc a navštívit
některou z našich poraden, využít našich slu-
žeb elektronického poradenství skrze webo-
vé stránky či na poradenském e-mailu porad-
na@sos-msk.cz. 

Marcela Reichelová, 
předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů

Moravy a Slezska, z. s.

Smlouva o nájmu bytu – co byste o ní měli vědět?
Formu a obsahové náleÏitosti smlouvy o nájmu by-
tu upravuje obãansk˘ zákoník. Na co si ale pfii je-
jím sjednávání dát zvlá‰tû pozor? Vûdûli byste na-
pfiíklad, Ïe smlouva nesmí obsahovat smluvní po-
kutu? A co kdyÏ není ve smlouvû stanovena doba
nájmu?
Na rozdíl od jiných typů nájemních smluv,
které mohou být uzavřeny i ústně (např.
smlouva o nájmu automobilu), patří smlouva
o nájmu bytu mezi ty, které musí být podle
zákona uzavřeny v písemné formě. „Je-li ná-
jemní smlouva uzavřena pouze ústně, nemá
pronajímatel právo označit ji později jen z to-
ho důvodu za neplatnou,“ upozorňuje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Nájemce by si také měl předem prověřit, na
základě čeho a zda vůbec má osoba, se kterou
o nájmu jedná, právo dát byt do nájmu.
Pokud je pronajímatel vlastníkem bytu, měl
by se prokázat výpisem z katastru nemovitos-
tí. Tam lze také zjistit, zda se jedná o jediné-

ho vlastníka pronajímaného bytu. „Často se
totiž stává, že nájemní smlouvu ohledně bytu
uzavírá někdo, kdo buď vůbec není vlastní-
kem anebo je pouze jedním ze spoluvlastníků
bytu nebo domu,“ uvádí Lukáš Zelený.
Co by mělo být v nájemní smlouvě uvedeno
a co tam naopak nepatří? 
Ve smlouvě by měl být co nejpřesněji ozna-
čen pronajímaný byt. Součástí nájemní
smlouvy může být schéma daného podlaží
bytového domu, v němž je byt označen.
Nájemní smlouva by měla obsahovat určení
doby nájmu bytu. Pokud není doba trvání ná-
jmu ve smlouvě uvedena, neznamená to ne-
platnost nájemní smlouvy. V takovém případě
platí, že se nájem uzavírá na dobu neurčitou.
Součástí smlouvy by mělo (ale nutně nemu-
sí) být stanovení nájemného a ujednání
o způsobu a termínech jeho splatnosti či do-
hoda o každoročním zvyšování nájemného.
Dále i to, které služby spojené s nájmem by-

tu je pronajímatel povinen zajišťovat, a způ-
sob rozúčtování jejich úhrady.
Nájemní smlouva může obsahovat ujednání
o poskytnutí peněžní jistoty (tzv. kauce) na
placení nájemného a ostatních povinností
z nájmu, popis stavu bytu a jeho vybavení či
ujednání o možnosti a podmínkách úprav by-
tu a zajišťování nutných oprav a revizí.
Do nájemní smlouvy naopak nepatří smluvní
pokuty za poškození bytu či jeho konkrétního
vybavení. Takový požadavek je v rozporu se
zákonem. Pokud smlouva ukládá nájemci po-
vinnost zaplatit smluvní pokutu nebo povin-
nost, která je vzhledem k okolnostem zjevně
nepřiměřená, ze zákona se k takovým ujedná-
ním nepřihlíží. Vanda Jarošová, dTest

Zajímavosti z přírody
V síti pavouka křižáka

Dnes je les tichý, pod za-
taženou oblohou jako by
spal. Též pavouk křižák
spočívá uprostřed své
umné sítě nehybně a já,
sedě na pařezu, též.
Pavouk čeká na svou ko-
řist, jeho nehybnost je
bdělá, na co však čekám
já, na co čekáme my?
Jsme nehybní, aby se tím

spíš rozhýbaly naše myšlenky?
Nízko nad korunami stromů přeletěl
párek krkavců. Zakrofali, zasvištěli
vzduchem v perutích a zmizeli.
Nenarušili klid, stejně jako ho neruší
hlas potůčku ze dna údolí. Je ostatně ti-
chý a patří sem, stejně jako krkavci,
stejně jako já, stejně jako my. Ano, pat-
říme sem ne halasem, ale vnímáním
a myšlenkami, ne abychom rozšlápli,
zničili pavučinu, prošli nevšímavě ko-Foto: gymkh.cz Foto: wiki.rvp.cz
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lem. To bychom se minuli sami se sebou. Potkáváme se s přírodou,
protože se chceme potkávat sami se sebou, protože cítíme sami sebe
jako přírodu, jako její část. Prožíváme se přes ni, nejen esteticky, ale
i podstatou, dnes v podobě pavučiny s křižákem, s tichem pod mo-
hutnými korunami buků, s hlasy ptáků, zítra jako bouře, vítr a déšť,
jindy se sluncem a jemnými šelesty v listoví.
Nezastavujeme se na povrchu, svým zřením pronikáme do nitra kme-

ne, s jeho kořeny se noříme do půdy a s mízou stoupáme k vrcholu,
uplýváme a zas padáme k zemi, účastni koloběhu. Sjednocujeme od-
dělené, narovnáváme pokřivené, hledáme a nacházíme výraz a tvar
pro své myšlenky, zrajeme. O nic jiného v životě nejde, než zrát.
Možná není od věci na chvíli přitom „uváznout“ v síti pavouka kři-
žáka a „číhat“ spolu s ním. 

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov

Sport

Ani na posledním půlmaratonu v Ústí nechyběli Běžci z Rya
V Ústí nad Labem se v sobotu 12. září konal poslední závod běžecké
ligy Run Czech, do které byly zařazeny závody Sportisimo 1/2mara-
ton Praha, Volkswagen maraton Praha, Mattoni 1/2maraton Karlovy
Vary, Mattoni 1/2maraton České Budějovice, Mattoni 1/2maraton
Olomouc, Birell Grand Prix Praha a Mattoni 1/2maraton Ústí nad
Labem. Všech těchto závodů se účastnilo družstvo rýmařovských
sportovců známé jako Běžci z Rya. Jeho členové se účastní i jiných
dálkových běhů (např. Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, do

níž patří např. Běh na Praděd, Běh Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves,
Jesenický maraton a dalších čtyřiadvacet závodů v okresech
Olomouc, Zlín, Přerov, Kroměříž, Šumperk a Jeseník). 
Všech závodů ligy Run Czech se účastní desetitisíce závodníků
i hobby běžců z celého světa. Rostoucí počty startujících potvrzují
obrovský boom běhání a přístupu k zdravému životnímu stylu. 

Karel Stržínek, Běžci z Rya

Poděkování cyklistům
Chci poděkovat členům CK Stará Ves Ivanu Krejzovi, Antonínu
Domanskému, Františku Kochwaserovi, Janu Chudějovi, Václavu
Haškovi, Zdeňku Vepřekovi, Zdeňku Rakovi a Karlu Stržínkovi za
špičkovou reprezentaci v letošním ročníku Moravského poháru.
I když jde vesměs o dříve narozené cyklisty, po celou sezónu zvidi-

telňovali jméno našeho klubu v rámci Moravy. V závěrečném hod-
nocení klubové soutěže obsadili třetí místo a v kategorii nejstarších
seniorů dokonce první tři místa. Vítězem se stal náš dlouholetý člen
František Kochwaser se Zábřehu, který příští rok oslaví osmdesáté
narozeniny. Děkujeme, chlapi! Karel Stržínek, CK Stará Ves

Fotbaloví dorostenci ve třech zápasech bez porážky
V sobotu 29. srpna hostili rýmařovští dorostenci na svém hřišti tým
z Krásného Pole. První poločas byl v režii domácích. Padlo šest gó-
lů, z toho třikrát se prosadil Sacký, dvakrát Vajdík a jednou Nebes.
Ve druhé polovině se tempo hry zpomalilo. Hosté ale moc příležitos-
tí k ohrožení branky neměli a skóre na 7:0 uzavřel náš Seifert.
Dorostenci Jiskry si tak vynahradili prohru 1:0 ve Vratimově.

Sestava: Vilímek, Kováč, Sacký, Kopeček, Sekanina, Vajdík, Lašák,
Nebes, Orel, Matějíček, Seifert, Urbánek, Kraus, Kubját.
V neděli 6. září zajížděli dorostenci do Dolního Benešova. Hra byla
na tamním velkém hřišti v první půli dost rozhádaná a na nerovném
terénu se ani jednomu z týmů nedařilo kombinovat. První branku se
podařilo vstřelit domácím ve 35. minutě, když využili rychlého vý-

kopu brankáře a po nedorozu-
mění v obraně překonali jinak
skvěle chytajícího Vilímka. Ve
45. minutě přišlo gólem Sac-
kého srovnání na 1:1. Ve dru-
hém poločase si hosté tvořili
více šancí a byli aktivnější.
V 76. minutě se po individuál-
ní akci prosadil Vajdík a zvýšil
na 2:1. V 80. minutě ještě za-
hrozil soupeř, když jeho střela
ze střední vzdálenosti orazít-
kovala tyčku. Víc zápas nena-
bídl, a dorostenci Jiskry se tak
na tři body pořádně nadřeli.

Vyhlašování výsledků Moravského poháru – jednotlivci z kategorie
F (75 let a více) František Kochwaser, Václav Hašek a Zdeněk
Vepřek (cenu převzal Ivan Krejza) Fota: archiv K. Stržínka Vyhlášení klubů, CK Stará Ves skončil na třetím místě

Fotbalové utkání TJ Jiskra a Krásné pole Fota: archiv T. Durny
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Finálový závod Zavadil Sped Cup Rýmařov 2015
V sobotu 12. záfií se uskuteãnil v R˘mafiovû pát˘ díl autokrosového seriálu
Zavadil Sped Cup R˘mafiov 2015. Na start se postavilo pouze dvanáct jezdcÛ.
Závod byl opût vypsán pro tfii divize – D1, D2 a D3 speciál.
V divizi D1 se očekával souboj mezi Drahomírem Zavadilem
a Františkem Zacharou. Ovšem duel se nekonal, jelikož Františku
Zacharovi již v první základní jízdě vypověděl službu motor, a jez-
dec musel ze závodu odstoupit. Úlohu favorita bezezbytku splnil
Drahomír Zavadil, který bezchybným výkonem zvítězil.
Výsledky divize D1:
1. místo: Drahomír Zavadil (Červenka)
2. místo: Petr Soška (Slavkov u Opavy)
3. místo: Jan Doležel (Nový Malín)
Celkové pořadí divize D1:
1. Drahomír Zavadil, 2. František Zachara, 3. Petr Soška, 4. Jan
Doležel a 5. Dominik Křistek.
Divize D2 měl již před závodem jasného vítěze Stanislava Saleka,
ten přijel, viděl a jako obvykle zvítězil. Tento jezdec má letos výbor-
nou formu i auto. Do divize D2 nastoupil i Drahomír Zavadil a ne-
vedl si špatně. Z rodiny Cimingů se závodu zúčastnil pouze Václav
Ciminga st., ovšem i jej zradil motor a připravil ho o naději na lepší
umístění. Další jezdec, rýmařovský Jiří Rotter, mimochodem nejstar-
ší jezdec seriálu, jel rozvážnou a taktickou jízdu, která mu vynesla 
2. místo v celkovém hodnocení. 

Výsledky divize D2:
1. místo: Stanislav Salek (Rýmařov)
2. místo: Martin Harasim (Štěpánkovice)
3. místo: Drahomír Zahradil (Červenka)
Celkové hodnocení divize D2:
1. Stanislav Salek, 2. Jiří Rotter, 3. Martin Harasim, 4. Václav
Ciminga ml. a 5. Václav Ciminga st.
Divize D3 speciál měla na startu pouze dva jezdce, ale i ti předvedli
hezkou podívanou.

Výsledky divize D3 speciál:
1. místo: Dušan Jenčke (Raškov)
2. místo: Martin Schneidel (Opava)
Celkové pořadí divize D3 speciál:
1. Dušan Jenčke, 2. Ondřej Zavadil, 3. Alfred Heinisch, 4. Jiří Křistek
a 5. Martin Schneidel.
Závodní sezóna v Rýmařově ovšem nekončí. Na 10. října je naplá-
nována hodinovka + 2 kola. Tento populární závod vyžaduje od jezd-
ců pečlivou přípravu auta, dokonalý servis při tankování a od dopro-
vodu přehled o průběžném pořadí na trati. Vloni hodinovku vyhrál
Václav Ciminga st. 
Chci poděkovat všem věrným divákům za přízeň, kterou nám věno-
vali během celého seriálu Zavadil Sped Cup Rýmařov 2015.
Slavnostní ukončení sezóny a vyhodnocení všech tří divizí je v plá-
nu během října či listopadu. Fota a text: Jan Dohnal

Místo konání: školní hřiště u ZŠ Rýmařov na ul. 1. máje 
(nový atletický ovál za školní jídelnou)

Termín: pátek 2. října v 16:30
Časový rozpis: 16:35 – start mužů C

16:40 – start žen C
16:45 – start žen B
16:55 – start žen A
17:05 – start mužů B
17:15 – start mužů A

na 2. disciplínu Rýmařovského 
desetiboje 2015–2016

Běh na 1 000 m
– pro kategorie mužů A, B a žen A

Běh na 800 m
– pro kategorii žen B

Běh na 600 m
– pro kategorie mužů C a žen C

P O Z VÁ N K A

Sestava: Vilímek, Tomeček, Kováč, Sacký, Raušer, Urbánek, Kope-
ček, Vajdík, Nebes, Kraus, Orel, Seifert, Lašák, Kubját.
V neděli 13. září zajížděli dorostenci Jiskry na půdu dosud neporaže-
né Polanky. První poločas byl ze strany domácích velice aktivní, pre-
zentovali se převážně kombinační hrou a dělali obraně hostů problé-
my. Polanka se dostala v 9. minutě do vedení. Hosté to nevzdali
a snažili se překvapit z nakopávaných míčů či ze standardních situa-
cí. Rýmařovští se dočkali ve 33. minutě, když se po zahraném rohu

míč dostal k Nebesovi a ten přihrávkou pod sebe našel Kubjáta. Ve
44. minutě se uvolnil Seifert a našel Vajdíka, který musel dvakrát pře-
konávat gólmana, aby zvýšil na 2:1. Druhý poločas se hrál ve stejném
tempu. Obě mužstva chtěla vstřelit branku, to se v 53. minutě poda-
řilo domácím, ale poslední slovo měla Jiskra. V 84. minutě Nebes vy-
slal Vajdíka a ten vystřelil rýmařovskému týmu tři důležité body. 
Sestava: Vilímek, Orel, Kováč, Kopeček, Raušer, Seifert, Kubját,
Nebes, Kraus, Vajdík, Urbánek. Tomáš Durna

Divize D2

Divize D1

Divize D3 speciál, vpravo startér Pavel Kolomazník
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Byli jsme vidět 
– výsledkový servis

Lesní běh lyžařů 
(Moravský Beroun – volný závod)

O posledním prázdninovém víkendu (29. srpna) se mladí sportovci
z Břidličné, Rýmařova, Moravského Berouna, Jeseníku, Bruntálu
a Vrbna pod Pradědem sešli na lesním běhu lyžařů v Moravském
Berouně. Slunečné sobotní dopoledne dodalo závodnímu klání pří-
jemnou atmosféru. Lyžaři Ski klubu RD Rýmařov si vedli výborně,
obsadili přední místa, což potvrdilo jejich připravenost na podzimní
běžeckou sezónu 2015: Týna Baslarová (2. místo), Renáta
Andrýsková (1. místo), Ondřej Baslar (1. místo), Karolína Ryšková
(2. místo), Natálie Struhárová (2. místo), Tereza Krejčí (3. místo), Petr
Andrýsek (2. místo), Lada Přecechtělová (1. místo), Alice Casciani 
(2. místo), Marek Sedláček (2. místo), Štěpán Sedláček (2. místo).

22. ročník 2 míle Josefa Odložila
(Jeseník – veřejný závod)

Závodu, který se konal 12. září v krásném prostředí lesů mezi
Jeseníkem a Rejvízem, se zúčastnilo několik vybraných závodníků
z našeho oddílu. Ti znalí trati věděli, s čím se budou muset poprat,
o to více si ceníme, že tuto opravdu náročnou trať zvládli a cílem pro-
běhli i nováčci. Moc jim všem gratulujeme: Týna Baslarová (1. mís-
to), Ondřej Baslar (1. místo), Tereza Krečmerová (2. místo), Renáta
Andrýsková (3. místo), Natálie Struhárová (3. místo), Petr Andrýsek
(2. místo), Alice Casciani (1. místo), Lada Přecechtělová (2. místo).

Přespolní běh lyžařů 
(Vrbno pod Pradědem 

– veřejný závod)

5. kolo České koloběžkové Rollo ligy
(Bradýs nad Labem)

Pátým kolem probíhala ve dnech 19. a 20. září v Brandýse nad
Labem a Staré Boleslavi Česká koloběžková Rollo liga, na které ne-
chyběli rýmařovští závodníci, aby získali cenné body v posledním
závodě letošní sezóny. V sobotu bojovali na tratích závodu dlouhého
21 km, v němž obsadili přední místa: Renáta Andrýsková (1. místo),
Ondřej Baslar (1. místo), František Sázel (2. místo), Tomáš Sedlář 
(3. místo).
V nedělním kritériu na trati 10x 1,2 km svou formu jen potvrdili:
Renáta Andrýsková (1. místo), Ondřej Baslar (1. místo), František
Sázel (3. místo), Petr Andrýsek (3. místo).
Po sečtení bodů ze všech závodů gratulujeme k získání titulů mistry-
ni v koloběhu Renatě Andrýskové, vicemistru Ondřeji Baslarovi
a druhému vicemistru Tomáši Sedlářovi.

Fota a text: Ladislav Baslar, Ski klub RD Rýmařov

Krásných úspěchů se podařilo dosáhnout 12. září našim nejmladším
svěřencům. Společně se svými rodiči a trenéry se vydali bojovat
o medaile do Vrbna pod Pradědem. V počasí, které bylo k závodní-
kům příznivé, na neméně náročných tratích než byly ty, na nichž bo-
jovali starší kamarádi, se jim první závod letošní sezóny opravdu vy-
dařil: Petra Zahradníková (1. místo), Vendula Gerhardová (2. místo),
Roland Wenzel (2. místo).
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Po šesti letech se do Česka vrátilo Mistrovství Evropy koloběžek. Ve dnech
5. a 6. září se v Lipníku nad Bečvou bojovalo ve sprintu na trati 
400 m, v dlouhém závodě na 43 km a ve štafetách. Sobotní sprinty se ko-
naly na fotbalovém stadionu za velké podpory příchozích diváků a ukázaly,
jak dokáže být tato disciplína atraktivní, tím spíše když je zakončena štafe-
tami. V prostředí, jež poskytlo město Lipník nad Bečvou, se mohlo na tar-
tanovém oválu postavit na startovní čáru přes 150 závodníků z celé Evropy.
Rýmařovští, jedoucí za Kostka Racing Team, se v sobotu ve svých červeno-
černo-bílých dresech určitě neztratili: Renáta Andrýsková (1. místo, ve šta-
fetách 3. místo), Ondřej Baslar (2. místo), František Sázel (4. místo). 
Nedělní závod startoval z náměstí T. G. M. a byl rozdělen na tři okruhy dle
kategorií. Muži a junioři jeli nejdelší trať na 43 km (maraton). Ve čtyřech vl-
nách vyrazili závodníci na tratě jihozápadně od Lipníka. Ranní nepříznivé
počasí se postupně umoudřilo až na vítr, který závodu právě nepřál. Asi po
hodině a půl se závodníci začali vracet na náměstí T. G. M., kde proběhlo

vyhlášení výsledků a ukončení dvoudenních závodů: Renáta Andrýsková
(1. místo), Ondřej Baslar (2. místo), Tomáš Sedlář (4. místo).
V elitní špičce se neztratili ani další rýmařovští sportovci Jakub Fryblík
a Petr Andrýsek ml., ani trenéři Radim Keclík, Tomáš Gerhard a Petr
Andrýsek, kteří si tento prestižní závod také nenechali ujít. L. Baslar
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Mistrovství Evropy v koloběhu (Lipník nad Bečvou – evropský pohár)
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Rally Jeseníky 2015 ovládl Odložilík,
stříbro vybojoval Dohnal

Pohár pro absolutního vítěze 9. ročníku Rally Jeseníky si odváží 
dvojice Roman Odložilík a Martin Tureček. Ta si pro první místo
v absolutním pořadí dojela s vozem Ford Fiesta R5 a s náskokem 
10,1 vteřiny.
Z mimořádně těsné bitvy o druhé místo nakonec vzešel jako vítěz Jan
Dohnal a třetí místo získal Karel Trněný. Fota a text: Miroslav Škoda

Vlček – Žáková

Odložilík – Tureček

Trněný – Doerr

Soukromá řádková inzerce
• Hledám v Rýmařově k pronájmu malý byt pro jednu starší oso-

bu, pokud možno v přízemí nebo v domě s výtahem. Kontakt:
776 392 812.

• Prodám chatku po celkové renovaci a stavební pozemek 600 m2

v Rešově, nedaleko Rešovských vodopádů, s hotovými základy
včetně sklepa na výstavbu další zděné chaty, s rozvodem odpadů
a elektrickou přípojkou i s revizí. Příjezdová cesta až k chatce.
Cena: dle dohody. Tel.: 606 386 119.

• Prodám družstevní byt 4+1 v centru Rýmařova. Byt o ploše 94
m2 ve 3. patře je po celkové rekonstrukci, zateplený, má plastová
okna, prosklený balkon. Volný ihned, cena 595 000 korun. Tel.:
602 715 265, 704 723 183.

• Prodám byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000
korun. Tel.: 776 784 649.
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JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU
bude v prodeji od 9. 10. 2015

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek
1. 10. 2015 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

18/2015

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

-17-2015  23.9.2015 14:51  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2015

31

-17-2015  23.9.2015 14:52  Stránka 31



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2015

32

-17-2015  23.9.2015 14:52  Stránka 32


