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Zrekonstruované ·kolní námûstí 
slavnostnû otevfieno

Îáci a uãitelé ze Staré Vsi a Horního 
Mûsta vyrazili do Velké Británie

V˘stava v mûstském muzeu 
dokumentuje 70 let historie Mahenu 

Autobusové stanovi‰tû zaãne slouÏit 
vefiejnosti od úter˘ 10. listopadu

Silvini Skiroll Classics: seriál závodÛ na 
koleãkov˘ch lyÏích s r˘mafiovskou stopou

ročník XVII .
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Akce hradu Sovince

Fota: redakce a Kateřina Jarmarová
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Tak na Velikonoce 2016 nashledanou...
Poslední akce s pfiíznaãn˘m názvem Hofmistrova závûÈ uzavfiela o minulém víken-
du (31. 10. – 1. 11.) brány hradu Sovince pro leto‰ní rok.
Na poslední říjnovou sobotu a první listopadovou neděli připravilo
Městské muzeum Bruntál ve spolupráci s občanským sdružením Dědictví
pro návštěvníky Sovince závěrečnou akci pod názvem Hofmistrova zá-
věť. Návštěvníci se mohli volně pohybovat po přístupných prostorách hra-
du, navštívit stánky s upomínkovými nebo řemeslnickými výrobky

a zhlédnout kulturní program, ve kterém pořadatelé mysleli zejména na
děti. Na třetím nádvoří se uskutečnila sokolnická beseda a ukázky výcvi-
ku dravých ptáků. Děti se podívaly na pohádky a známý kejklíř připravil
„kejklířskou omeletu“.
Jak se uplynulá sezóna vydařila, kolik návštěvníků prošlo branami hradu,
jak byli spokojeni s nabízenými akcemi a co připravuje správa hradu pro
příští sezónu, na to jsme se zeptali kastelánky Bc. Kateřiny Jarmarové.

Před třemi lety, když jsme spolu touto dobou
vedli rozhovor, fičel za okny severák a na
hradě Sovinci už ležel sníh. Letošní
Hofmistrově závěti počasí přálo. Svítilo
slunce, okolní lesy zářily barvami podzimu,
hradní pěšiny, nádvoří a zákoutí se zaplnily
návštěvníky. Co víc si může kastelánka
přát? Jak hodnotíte poslední akci z pohledu
návštěvnosti, ale i spokojenosti návštěvníků
a o co přišli ti, kteří na poslední hradní ak-
ci nezavítali?
Na návštěvnost si rozhodně nemůžeme stě-
žovat nejen při této akci, ale ani po celou se-
zónu. Opravdu si velice vážíme toho, že nám
věnují přízeň nejen noví návštěvníci, ale že
se k nám během sezóny vracejí – takže jak už
jste zmínil: co víc si může kastelánka přát?
A o co přišli ti, kteří na rozloučení se sezó-
nou nezavítali? Rozhodně o překrásnou at-
mosféru sovineckého babího léta – takhle
krásné počasí zde ani já za těch šestnáct se-
zón, co působím na Sovinci, nepamatuji.
Když se ohlédnete za uplynulou sezónou,
jak byste ji hodnotila? Co přinesla nového,
podnětného? A je něco, co byste udělala ji-
nak? Čeho byste se chtěli s organizátory
příště vyvarovat, co zlepšit a co byste roz-
hodně zachovali?
Letošní sezóna byla hektická, co se týká sta-
vebního ruchu v areálu hradu. Díky financím
Moravskoslezského kraje se podařilo zrekon-
struovat hradní příkop a vybudovat nový
vstup do podzemní chodby, která se na hradě
dochovala z třicetileté války a je to republiko-

vý unikát. Celá stavba probíhala za plného
provozu hradu, a bylo opravdu náročné posta-
rat se o to, aby turistický ruch zasáhla napros-
to minimálně. V příští sezóně se díky tomu
mohou návštěvníci těšit na celý nový prohlíd-
kový okruh. Ten bude veden právě opevněním
hradního příkopu, zavede zájemce i do cca 
80 m dlouhé podzemní chodby, ukáže západ-
ní hradby, loni zrekonstruovanou baštu Kočičí
hlavu a prohlídka bude ukončena na čtvrtém
nádvoří, kde si budou moci návštěvníci již sa-
mi prohlédnout celý hrad. Tato trasa nebude
příliš vhodná pro malé děti, naopak milovníci
vojenské historie si rozhodně přijdou na své,
protože barokní opevnění Sovince patří mezi
nejzachovalejší u nás a díky Muzeu Bruntál,
pod jehož správu hrad patří, se ho podařilo za-
chovat a stále se rekonstruuje. 
Co se týká víkendových šermířských i jiných
programů, určitě chceme jít cestou pro ná-
vštěvníky nejvděčnější, tj. zachovat stávající
model, přivádět na Sovinec nové účinkující
a nadále spolupracovat s těmi divácky nejob-
líbenějšími.
Nemůžu opomenout významnou tradici vý-
stav moderního umění v prostorách Jižního
paláce, které jsou iniciovány Jindřichem
Štreitem. Letos to byly úžasné loutky a auto-
maty Silvana Omerzu a v prostorách galerie
hradní věže se vystřídaly dokonce dvě foto-
grafické výstavy.
Blýská se na lepší časy ohledně parkování
u hradu? 
Parkování je stále v kompetenci obce

Jiříkova a mně nepřísluší se k němu
vyjadřovat. Každopádně hrad je
v tomto ohledu hendikepován svou
polohou v kopcích a mezi lesy – zde
rovnou a vhodnou parkovací plochu
prostě nevyčarujeme. Soukromně
bych se ale přimlouvala za větší ohle-
duplnost řidičů, protože je neuvěřitel-
né, jakou rychlostí si někteří dovolí
obcí, která je plná chodců spořádaně
jdoucích po krajnici, projíždět. 
Máte poznatky o tom, jak byli ná-
vštěvníci spokojeni s letošní sezónou?
Kterou akci můžete hodnotit jako nej-
více navštívenou a kolik návštěvníků
prošlo letos branami hradu celkem?
Pokud budu vycházet ze zápisů v ná-
vštěvní knize a z rozzářených, usmě-
vavých tváří návštěvníků, myslím, že
spokojenost tu byla. Samozřejmě ni-
kdy se nemůžeme zavděčit všem, nic-
méně troufám si tvrdit, že hrad nabízí
natolik rozmanitou tvář, že si zde kaž-
dý může přijít na své – jen si vybrat.

U nás jsou nejen bujaré šermířské víkendy,
kdy hrad doslova praská ve švech, ale i klid-
nější, žánrově zaměřené akce. Prohlídky hra-
du máme koncipované tak, že vstupenka ne-
ní časově omezená a v areálu hradu můžete
klidně strávit buď celý den, nebo si ho 
opravdu jen proletět, pokud spěcháte. V létě
se tu batolí spousta malých dětí, mimo hlav-
ní sezónu si můžete užít klid a ticho, které
jinde těžko najdete. Pokud to našim průvod-
cům počasí dovolí, provázejí v historických
kostýmech. Opravdu – jen si vybrat.
Nejnavštěvovanější byly opět letní akce.
Diváci byli spokojení, že se tu setkávají ne-
jen se svými oblíbenci, jako jsou Víťa
Marčík, kejklíř Vojta Vrtek, šermíři Adorea,
Divadlo bez střechy, Taurus, Sígři, Allegros,
Grál, M.C.E., Perchty von Bladen a další, ale
velmi kladně přijali i nováčky, např. šermíř-
ského barda Libora Olšana, hudebníky
Clamortis nebo skupinu šermu Memento
mori. A celkový počet návštěvníků hradu
v letošní sezóně dosáhl bezmála šedesát tisíc.
Před třemi lety jsme hovořili také o strašid-
lech. Už se vám nějakého ducha podařilo
na hradě potkat? Jsou tady hodní nebo i zlí
duchové?
Spíš tady potkáváme všelijaké lovce duchů
a hledače záhad a všichni by vám určitě do-
kázali své zážitky barvitě vylíčit. Já jsem
v tomhle spíš vyznavačem soukromí – jak
duchů, tak svých zážitků s nimi.
Kdy se mohou návštěvníci poprvé v příští se-
zóně podívat do hradu Sovince? Připra-
vujete také zimní návštěvní dny, tak jak to-
mu bylo vloni mezi vánočními a novoroční-
mi svátky?
Ano, i letos pozveme návštěvníky na tiché
zimní toulky vánočním hradem, jako každý
rok od 26. do 30. prosince. Pak necháme
hrad trochu vydechnout – a začátek dubna
nás opět přivítá v nové sezóně. Čtvrtým ro-
kem máme rozšířenou otvírací dobu, takže
již od dubna až do října máme otevřeno kaž-
dý den kromě pondělí.
Při minulém rozhovoru jste měla pro naše
čtenáře zajímavý recept, který pocházel pří-
mo z hradních sklepů – na chutná jablka
v pivním těstíčku. Nebylo by tam zase něco
na zub?
Málo se ví, že hrad skýtá spoustu surovin pro
přípravu vlastních pochoutek, takže aniž by-
chom museli opustit hradní brány, užili jsme
si letos hojnou sezónu švestkových koláčů
a jablkových štrúdlů, návštěvníky jsme hos-
tili hojnou úrodou hroznů a závěr sezóny
jsme si provoněli václavkovým gulášem.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

rozhovor 
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Pár slov... o změně času
Tak už je to tady! Mocní tohoto světa nám „darovali“ hodinu navíc, tu,
kterou nám „ukradli“ na jaře zavedením letního času. Ti, co musejí
vstávat časně ráno, si mohou dopřát hodinu lenošení, bez stresu vstát,
v pohodě se nasnídat před odchodem do práce, rodiče se mohou ještě
před ranním blázincem v klidu potěšit se svými dětmi. Těm, co každo-
denně časně ráno vstávat nemusejí, je to vcelku jedno až na to, že mno-
zí již ráno stejně spát nemohou a v podstatě nepotřebné brzké ranní
vstávání jim žádnou velkou radost ani výhodu nepřináší.
V každém případě je střídání času dost významná změna životního ryt-
mu, a ta nemusí být při objektivním hodnocení vždy výhodná, někdy
je naopak značně nepříznivá. Že rytmus života člověka a většiny ži-
vých organismů koreluje s rytmem světla a tmy, je pradávnou zkuše-
ností a v posledních desítkách let objektivně prokázaným faktem.
Všechny významné fyziologické děje v našem těle, včetně duchovní
a sociální oblasti, jsou s tímto cyklem spojeny a sladěny a všechny spo-
lečnosti ho svým způsobem reflektují a respektují, jak v krátkodobých
– denních, tak dlouhodobých – celoročních rozměrech. Zdaleka ne
všechny lidské organismy s lehkostí přecházejí do režimu časnějšího
vstávání, ale i večerního usínání. Zdá se být prokázané, že na změny
reaguje nepříznivě asi pětina lidí. Vnitřní rytmy harmonicky řídící
funkce organismu se rozpadají a vzniká chaos projevující se diskom-
fortem (jarní únavou), depresemi, četnějším výskytem různých psy-
chosomatických onemocnění apod. 
Letní čas je označení systémové úpravy měření a udávání času, při
které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časo-
vým pásmem, ale čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o jednu ho-
dinu) posunut dopředu.
Účelem letního času měla být zejména úspora elektrické energie, kte-
rá by byla potřeba pro večerní osvětlení. Letní čas je pochopitelně zá-
ležitostí zemí mírného pásma. V tropickém pásmu se délka dne v létě
od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo zavedení letního času
smysl. Obdobně by bylo nesmyslné zavádět letní čas v polárních ob-
lastech, kde polární noc trvá až půl roku.
V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce
1916, a to v řadě evropských zemí včetně českých, a uplatňoval se do
roku 1918. Znovu byl zaveden v důsledku úsporných opatření za dru-
hé světové války. V českých zemích fungoval nepřetržitě (!) od 1. dub-
na 1940 až do 4. října 1942, dále pak v letních měsících let 1943–1949.
Na přelomu roku 1946 (1. prosince 1946 – 23. února 1947) byl zave-
den také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu –
tento opačný posun je zřejmě světovým unikátem.
Koncem sedmdesátých let minulého století byl u nás znovu s odvolá-
ním na naftovou krizi a obavy z nedostatku energetických zdrojů letní
čas zaveden, přestože návrh usnesení předsednictva vlády ČSSR v ro-
ce 1977 uváděl, že „…v československých podmínkách zavedení letní-
ho času nepřináší energetické ani sociální a pracovní výhody…“.
Jednou z prvních reakcí na některé nesmělé odmítavé postoje občanů
byl článek v Rudém právu s názvem „Nechce se jim vstávat“. V té do-
bě se na většině pracovišť výrobního charakteru (včetně např. textilek
s naprostou převahou žen) začínalo pracovat v 6 hodin ráno, tomuto re-
žimu byl přizpůsoben i provoz jeslí a školek apod., takže maminky bu-
dily svoje děti už v pět hodin. 
Kromě argumentů o úsporách elektrické energie bylo uváděno např.
i to, že lidé vstanou o hodinu dříve a budou moci po odpoledních sta-
vět si svépomocí byty a domky, kladný ohlas se nacházel zejména
u tzv. „kovozemědělců“ a záhumenkářů, tj. samozásobitelů zeleninou,
vejci, drůbežím a králičím masem a dalšími v té době nedostatkovými
produkty. 
Střídání časů však nemá podle současných odborných názorů téměř
žádný vliv na spotřebu elektrické energie. Častým argumentem pro ob-
hajobu letního času u nás je to, že i v ostatních zemích Evropy je pou-
žíván. Dnes jsou to všechny státy Evropy s výjimkou Islandu, Ruska,
Běloruska, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Špicberky.
Je však na místě zdůraznit, že v mnoha okolních zemích vládne výraz-
ně jiný životní styl – práce i školní vyučování začínají později a spole-
čenský život se posouvá do odpoledních a večerních hodin. 

Již delší dobu je nejen v České republice vedena debata o společenské
neúčelnosti letního času. Argumentem jsou kromě výše uvedených dů-
vodů zejména procesy probíhající v souvislosti s každoročním zavádě-
ním letního času na jaře. U nás byl známým dlouholetým bojovníkem
proti letnímu času pekař Stanislav Pecka ze Sobětuch na Chrudimsku,
neuspěl… Občané EU v minulých letech předložili řadu petic za zru-
šení letního času. Pro zrušení používání letního času v EU se chystá
i evropská občanská iniciativa „Pouze jeden čas“; pro možnost předlo-
žení návrhu by ale potřebovala nashromáždit milion podpisů občanů
EU, z toho aspoň 16 500 v Česku (což by podle mého názoru neměl
být problém).
Z českých politiků se v současné době boji za zrušení střídání času
dlouhodobě věnuje senátor za KDU-ČSL Petr Šilar a na půdě
Evropského parlamentu se snaží otázku otevřít jeho spolustraník
Tomáš Zdechovský. V posledních dnech se objevila zpráva ČTK, že
Evropská komise by mohla zvážit svůj postoj v otázce střídání času
v EU, musí ale předtím dostat jasné důkazy o vlivu těchto změn na
zdraví či na dopravu. 
Jistě, z pohledu na současný svět a jeho problémy se jedná o záležitost
zcela okrajovou. K těm opravdu vážným a zásadním problémům se
však v poznámce typu našich Pár slov nemohu žádným způsobem vy-
jadřovat. Kromě všeobecně vnímaného pocitu ohrožení a obav o další
vývoj lidské společnosti, naléhavé lítosti a soucitu s trpícími lidmi a ze-
jména nic nechápajícími dětmi – bez vidiny řešení – nejsem schopen
cokoliv formulovat a sdělovat. Snad jen víru ve zralost společenství
tvorů rodu homo sapiens… M. Marek

Foto na titulní straně:
Miloslav Marek – Sousoší Ukřižování z r. 1812 u kaple V Lipkách
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Aktuálně z města

Zrekonstruované Školní náměstí slavnostně otevřeno
Zástupci mûsta, fiímskokatolické církve a dodavatelsk˘ch firem za úãasti fia-
dy obãanÛ slavnostnû otevfieli ve ãtvrtek 29. fiíjna novû zrekonstruované
·kolní námûstí.
V úvodu připomenul starosta Petr Klouda význam rekonstrukce
Školního náměstí, shrnul průběh přípravných prací i samotné rekon-
strukce a přiblížil celkové náklady včetně dotace z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko. Poděkoval také architektu
Jiřímu Valertovi, firmě Hydrospol a odboru regionálního rozvoje
Městského úřadu Rýmařov.
„Na Školním náměstí v průběhu několika let došlo k výraznému zhor-
šení povrchu komunikace a zpevněných ploch. Kapacitně nedostačo-
valo parkovací stání a zeleň byla ve špatném stavu, minimálně byl ta-
ké zastoupen mobiliář. Prostor celkově zastaral a potřeboval obno-
vu, které se mu dostalo v této podobě,“ sdělil dále starosta.
Oprava náměstí a místních komunikací byla řešena obnovou původní-
ho dlážděného povrchu vozovky, parkovišť a chodníků na celkové plo-
še cca 4 000 m2 Školního náměstí a v části ulic Národní, Jungmanovy

a Horní. Kamenná dlažba navazuje na již rekonstruované části náměstí
Míru v prostoru tržnice a ulice Horní, v Jungmanově a Národní ulici na-
hradila vyžilý asfaltový povrch. Součástí oprav byla rekonstrukce men-
ších ploch zeleně v prostoru Školního náměstí při respektování vitálních
dřevin a došlo i k drobným sadovým úpravám a doplnění mobiliáře.
Město zadalo zpracování projektové dokumentace, potřebné pro re-
konstrukci, firmě Stavoprojekt Šumperk, spol. s r. o. Rada města na
svém zasedání 23. února 2015 odsouhlasila podání žádosti o dotaci
z rozpočtu ROP Moravskoslezsko. Výběrové řízení na zhotovitele
stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. proběhlo v létě a vítě-
zem se stala firma Hydrospol, spol. s r. o., ze Starého Města
u Bruntálu s nabídkovou cenou 6 894 904,58 korun vč. DPH a ter-
mínem plnění do osmaosmdesáti kalendářních dnů od předání stave-
niště. Termín dokončení rekonstrukce náměstí se prodloužil o dva
týdny z důvodu záchranného archeologického výzkumu, prováděné-
ho Národním památkovým ústavem Praha, pobočkou v Opavě.
Výbor regionální rady na svém jednání 6. října vybral projekt
Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově k podpoře a schválil
žádost o dotaci s maximální výší dotace 85 %, což představuje část-
ku 5 942 938,60 korun. Přesnou výši dotace bude město znát v prv-
ním čtvrtletí roku 2016, ale prognóza je příznivá a město by mohlo
získat podporu v uvedené maximální výši.
Přestřižení pásky na zrekonstruovaném náměstí se ujal starosta Petr
Klouda společně s biskupem ostravsko-opavské diecéze Františkem
Václavem Lobkowiczem. Ten poté vysvětil renovovaný kříž
s Ježíšem před kostelem sv. archanděla Michaela a také požehnal ce-
lému opravenému náměstí se slovy, aby se na tomto místě setkávali
lidé v pohodě a přátelském duchu. 

JiKo ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Byterm Rýmařov, p. o., správce majetku města Rýmařova, vyhlašuje výběrové řízení na místo:
samostatný provozní technik, resp. samostatná provozní technička

Místo výkonu práce: Byterm Rýmařov, příspěvková organizace
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2016
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zařazení: 8. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek

Požadavky: – požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou technického nebo stavebního směru,
– obecná znalost profesí elektro, zdravotechnika, plyn, stavební činnost,
– velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
– velmi dobré komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
– schopnost samostatného jednání,
– odolnost vůči stresu,
– ochota práce v terénu,
– řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
– průběžné zjišťování a evidence stavu zařizovacích předmětů, domovního (bytového a nebytového) majetku

a vnitřních instalací,
– zajišťování jejich údržby, oprav a výměn,
– koordinace dodavatelských prací, kontrola jejich postupu, průběhu, kvality a nákladovosti,
– zpracovávání podkladů pro vyúčtování služeb spojených s bydlením.

V případě zájmu zašlete svůj životopis a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nejpozději do 11.11.2015 na adresu: 
Byterm Rýmařov, p. o. , Palackého 11, 795 01 Rýmařov

Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka, tel.: 554 703 431.
Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka organizace
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Odbory MěÚ informují

Zahrada v přírodním stylu u MŠ Revoluční aneb Hurá zpátky k přírodě
Ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30,
Věrou Strakovou vypracovala projektantka Ing. Jana Vaďurová
(Partyzánská 162, 686 04 Uherské Hradiště) projekt na úpravu za-
hrady mateřské školy tak, aby splňovala koncept návratu dětí k pří-
rodě a poznávání životního prostředí ve svém okolí. Vhodný dotační
titul se naskytl v Operačním programu Životní prostředí. Město
Rýmařov podalo žádost o dotaci a bylo úspěšné.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele byla k realizaci projek-
tu vybrána První chráněná dílna, s. r. o. (Raisova 769/9, 400 03 Ústí

nad Labem). Dne 2. září byla podepsána smlouva o dílo a přistoupi-
lo se k realizaci. Nevyhovující herní prvky byly odstraněny a staré tú-
je vyřezány. Ve svahu byl vybudován amfiteátr s ohništěm, kde se dě-
ti a rodiče mohou setkávat a třeba si společně nad ohněm opéct špe-
káček. V amfiteátru se budou moci hrát i dětská představení. Z amfi-
teátru vede tunel z vrbového proutí ke dvěma iglú s totemy, kde se
děti mohou schovávat. Další herní prvky v horní zahradě zahrnují
dvě vahadlové houpačky, herní hrad v pískovně, skluzavku, překáž-
kovou dráhu z kmenů a malou stěnu pro šplh. Děti si mohou zkusit
vypěstovat zeleninu ve čtyřech vyvýšených záhoncích, pozorovat
motýly na bylinkové spirále anebo brouky v hmyzím domečku.
Z dřevěného mola mohou sledovat ptáčky v krmítku, kam jim budou
samy sypat krmení. A „výstavní strom“ u vchodu do zahrady poslou-
ží pro pověšení výtvorů a výrobků dětí. Ve spodní zahradě je květi-
nový záhon, „opičí“ překážková dráha a dřevěný xylofon.
Celkově se rekonstrukce zahrady v areálu mateřské školky opravdu po-
vedla a děti si ji dozajista užijí na jaře, až bude tráva zelená, vrbový tu-
nel a iglú obroste listím a květiny rozkvetou. Čekání na jaro dětem
zpříjemní sáňkování nebo bobování na malém svahu v horní zahradě.

Ing. Pavel Charuza, odbor regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Zpravodajský servis ve zkratce

Autobusové stanoviště bude od úterý v provozu
Po necelých pěti měsících byla dokončena rekonstrukce autobusové-
ho nádraží. Slavnostní otevření se uskuteční v pondělí 9. listopadu
v 10:00 před budovou Střediska volného času Rýmařov, stanoviště
začne sloužit od následujícího dne.

Ing. Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Rýmařovské „dvojče“ oblékne nový kabát
Zdá se, Ïe chátrající „dvojãe“ obytného domu naproti Penny marketu na
Opavské ulici se koneãnû doãká seriózní opravy. Poté, co se asi potfietí zmû-
nil majitel domu, se zde zaãalo pracovat. Souãasn˘ vlastník má podle sv˘ch
slov zájem dÛm rekonstruovat a vytvofiit v nûm byty.

Léta chátrající obytný dům naproti parkovišti u Penny marketu pro-
chází rekonstrukcí. Tuto informaci potvrdil jeho současný majitel
Petr Zapletal z Újezdu. „Ještě letos v listopadu bychom chtěli do-
končit opravu střechy a osadit dům novými plastovými okny. Na jaře
příštího roku bychom pak celý dům opatřili novou termofasádou.
Rekonstrukce se dotkne kompletně celého domu od střechy až po
sklepy,“ sdělil k prováděné opravě Petr Zapletal.
Stavební úřad Rýmařov vydal stavební povolení pro tento objekt již
v roce 1990. Opravy by měly být podle majitele dokončeny v květnu
2016 a vyžádají si celkové náklady přibližně 6 milionů korun. V do-
mě by mělo vzniknout dvanáct bytů velikosti 2+1, resp. 2+kk.
Budoucí nájemníky chce firma současného majitele oslovovat sama.
„Jsem vždycky velmi rád, když starý objekt najde cestu k lepšímu 
osudu, což jak doufám, se nám podaří také v případě domu na
Opavské ulici č. 17 v Rýmařově,“ dodal Petr Zapletal.
Občané mohou jen doufat, že majitel svůj záměr dokončí a z chátra-
jícího obytného domu se vyloupne funkční, oku lahodící objekt, kte-
rý zase pozvedne jednu z lokalit našeho města. JiKo

Fota: archiv odboru RR
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Okresní a krajské kolo v přespolním běhu
Ve dnech 1. a 8. října se uskutečnily dva sportovní podniky pro zá-
kladní a střední školy. V první říjnový den hostil běžecký areál biat-
lonového klubu v Břidličné okresní kolo v přespolním běhu. Sešlo se
zde osmnáct škol z celého Bruntálska. Rýmařov byl zastoupen šesti-
člennými družstvy prvního i druhého stupně ZŠ Jelínkova. Naši
mladší i starší vytrvalci si vedli tradičně velmi dobře. V kategorii nej-
mladších žáků nás reprezentovali Eathan Pospíšil, Adam Koupil,
Ladislav Litvik, Petr Hance, Filip Vymazal a Tomáš Vychodil, kteří
obsadili jako družstvo třetí místo. V kategorii čtvrtých a pátých tříd
vybojovali pro naši školu první místo mezi družstvy Ondřej Baslar,
Ondřej Křenek, František Sázel, Roland Wenzel, Jakub Gorčík

a Tomáš Sedlář. Dívky Julie Táborská, Týna Baslarová, Eliška
Horká, Tereza Papajová, Nikola Marešová a také čtvrťačky a páťačky
Renáta Andrýsková, Tereza Krečmerová, Jana Batoušková, Vivien
Pospíšilová, Veronika Švehlová a Emma Žáková si ve dvou druž-
stvech doběhly pro první místa. I v jednotlivcích si naši žáci prvního
stupně vedli velmi dobře. Do Rýmařova přivezli Ondřej Baslar,
Renáta Andrýsková, Eathan Pospíšil a Julie Táborská čtyři zlaté me-
daile, Týna Baslarová získala stříbro a dvě bronzové příčky obsadili
Tereza Krečmerová a František Sázel.
Po úspěšném začátku se mladší děti přenesly do role povzbuzovačů
a dosavadní fanoušci se stali závodníky. Sestava mladších žáků druhé-

ho stupně ve složení Lukáš Vyroubal,
Filip Horáček, Michal Andrýsek,
Dalibor Šuba, Jan Jablončík a Matěj
Papaj skončila druhá, první místo jim
v běhu na 2 000 m uniklo o pouhé dva
body. Dalibor Šuba pěkným výkonem
vybojoval v závěrečném finiši stříbrnou
medaili jako jednotlivec. Družstvo star-
ších dívek se sešlo pouze ve čtyřech
a Jana Hamplová, Adéla Stržínková,
Nela Brulíková a Aneta Janíková se na
patnáctistovce mezi dvanácti školami 
umístily čtvrté. Matyas Schwarz,
Dominik Hlaváček, Petr Juřena, Matěj
Struhár, Petr Andrýsek a Tomáš Nebes
se konkurence dvanácti týmů ani tříkilo-
metrové trati nezalekli a po urputném

Školství

Má vaše dítě představu 
o budoucím povolání?

Další ročník úspěšného veletrhu řemesel a zaměstnanosti Artifex se 
uskuteční ve Společenském domě v Bruntále na Ruské ulici ve čtvrtek
12. listopadu od 9:00 do 16:00. Hlavní organizátoři – Úřad práce ČR,
krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Bruntál, a Městský 
úřad Krnov pořádají tento veletrh ve spolupráci se středními školami
a zaměstnavateli.
Akce je určena pro vycházející žáky základních škol, jejich rodiče, pe-
dagogické pracovníky, nezaměstnané, ale také širokou veřejnost.
Veletrh Artifex je specifický v tom, že se zde neprezentují školy, ale ře-
mesla a nedostatkové obory na trhu práce, především technické.
Organizátoři veletrhu věří, že nabídka vzdělávacích příležitostí 
v atraktivních řemeslných a technických oborech může žákům výraz-
ně pomoci v jejich rozhodování při volbě budoucího povolání.
Veletrh nabídne 36 perspektivních oborů, jako je nástrojař, obráběč ko-
vů, zámečník, elektrikář, ale i chemik, operátor či zdravotnický asi-
stent. Vybrané obory a řemesla představí studenti osmnácti středních
škol z okresů Bruntál, Opava, Havířov, Olomouc a Šumperk. Žáci 
a ostatní zájemci o studium tak budou mít možnost získat a porovnat
aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, pro-
filu absolventa a především uplatnění. Mohou se také seznámit s ukáz-
kami pracovních činností a některé si na místě vyzkoušet. Zástupci
škol spolu se zaměstnavateli a úřadem práce jsou připraveni pomoci
žákům s jejich rozhodováním o profesní volbě a dospělým s orientací
v možnostech dalšího vzdělávání. 
Organizátoři veletrhu očekávají kolem tisícovky návštěvníků a doufa-
jí, že si žáci ověří možnosti studia i jeho náročnost a ujasní si tak před-
stavu o své budoucí profesi. „Cílem veletrhu je poskytnout mladým li-
dem dostatek kvalitních informací o budoucím trhu práce, o povolá-
ních, pro něž se rozhodují, o požadavcích na studijní a učební obory.
Věříme, že tato akce bude opět přínosná a těšíme se na všechny ná-
vštěvníky, kteří na veletrh dorazí,“ řekl Mgr. Milan Horna, ředitel kon-
taktního pracoviště úřadu práce v Bruntále. Jana Ondrášková, DiS.

Foto: archiv ZŠ
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boji dokázali v kategorii starších hochů zvítězit. Petr Andrýsek, v sou-
časnosti nejlepší vytrvalec školního kádru, odtáhl většinu dvoukilo-
metrové trati v čele závodu a o první místo mezi jednotlivci jej připra-
vil až sprint v cílové rovince.
Kategorie starších žáků nebyla pro tento rok postupová, a tak nás
v krajském kole reprezentovaly pouze vítězné běžkyně kategorie
mladších dívek, ve které startovalo rovněž dvanáct škol. Karolína
Ryšková, Lucie Škarupová, Kristýna Stloukalová, Natálie Baďurová
a Kateřina Furiková na trati 1 500 m zvítězily a zajistily si účast
v dalším pokračování soutěže. Karolína Ryšková si navíc doběhla pro
třetí individuální stříbro naší výpravy. Závod si děvčata zopakovala
o týden později na stejném místě. Ve finále Moravskoslezského kra-
je je doplnila Petra Motalová a po vydatném rozcvičení a za povzbu-
zování svých asistentek Jany a Šárky v nelehkém souboji s dalšími
pěti okresními vítězkami vybojovaly báječné třetí místo.
Svými výkony všichni rýmařovští závodníci ukázali dobrou formu, sil-
nou vůli a odhodlání. Děkujeme za výbornou reprezentaci a fandíme
v dalších soutěžích. Romana Furiková a Karel Toman, ZŠ Jelínkova
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Zdravotnictví

Napadl bývalou manželku nožem
55letý muž z Bruntálska je stíhán za zločin týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí a za zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví ve
stádiu pokusu. Muž se bude zpovídat ze sedmiletého týrání manželky,
které letos v říjnu vyvrcholilo bodnutím do zad. Žena fyzické a psy-
chické týrání dlouhodobě trpěla a nevyhledala pomoc, některé útoky ani
neoznámila. K poslednímu incidentu došlo v zahradní chatce
v Břidličné, když se útočník pod vlivem alkoholu dostal s bývalou man-
želkou do hádky, povalil ji na postel a začal ji dusit. Poškozená předstí-

rala ztrátu vědomí, a když tlak polevil, snažila se vysmeknout. Agresor
ji však při pokusu utéct bodl nožem do zad. Žena měla obrovské štěstí,
protože nůž se zastavil o kost lopatky a nedošlo k poškození důležitých
orgánů či tepen. Oběť útoku se nechala ošetřit a na druhý den její zná-
má věc oznámila policistům. Ti muže zajistili, naměřili mu přes 2,7 pro-
mile alkoholu a odvezli ho na záchytnou stanici. Po vystřízlivění byl za-
držen a skončil ve vazbě. Hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Soutěž Marie Kodovské
Petr Niederhafner

DD
Pojízdný stolek s obědem, sv. Antonín 

s dítětem
vsakování do postelí, nic nebolí
cvičení paměti, velké pexeso.
Kufry odložené, modlitby odmodlené
barevné prádlo zvlášť, ubytovací řád 

domova, beseda s paní ředitelkou
holení a koupání.

(pro pana Čuňáta)
Přes konečník k tlustému střevu
posetému jikrami, pokrčení ramen
něco vyjměte a zašít
Přicházejí návštěvy
Tvoje žena
totem ze smutného dřeva
a už naštěstí velké děti 
jsi zahrazený prostěradlem
jako socha před odhalením

Lidmila
Čtěte do mikrofonu, pomalu a zřetelně. Na
konci říkáme: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ 
Před mší předříkává růženec, rozdá zpěvníky. 
Za jejích mladých let byl rohlík pochoutkou
a lidé na poutích zpívali. 
Napadlo ji, jestli by neměla přejetá zvířata

podél silnice pohřbívat, stačilo by kousek od
cesty, přece jenom jen tak projít... Napsala to
ve farním časopise. 

V kočičí tváři zasvítilo 
oko 
svíce těla
kde bude mnoho těl 
bude i mnoho supů
s hlavou položenou na krajnici 
kontrolovala podvozky aut 
na noční cestě domů

Tome, nekousej to, prášky musíš polykat,
nekašlej, Tome, nech toho. Všechno vyzvra-
cíš. Převlečeme Toma na záchodě, pomůžu
Vám, než odejdu. Tome, dávej pozor, ne-
stoupni panu Petrovi na nohu. Tom chodí
hrozně, nebudu si ho moci brát domů. Už ho
neutáhnu, nemám jak ho odvézt. Bolí mě ko-
lena a jsem sama.
Vždycky když viděl včelu, říkal děda. Tome,
řekni děda, děda. Tome, řekni pařez. Jednou
se nám ztratil, lidi před kostelem ho viděli 
utíkat po silnici, našli jsme ho v lese, seděl
na pařezu. Tome, proč nemluvíš?
Usměj se, alespoň jednou se na mě usměj,
Tome.

Keramika Bechyně
Postávají u otevřených skříněk
ručníky kolem pasu, mýdla
ve sprše se z nich stávají noví lidé
jako po křtu svatém
odpolední směna končí.

Černý oběšenec
(pro Tomáše Košatu)
Seděl za oknem a pozoroval rorýsy, 
pod okapem protějšího domu 

se jeden zamotal do provazu.
Hospodine, prosím pomoz.
Vysmekl se a odletěl.

Na Libuši 696 v Bechyni
zavolal jsi mě ve spánku, jménem. Probudil
se a zaslechl jasně dozvuk Tvého hlasu.
Rozsvítil, za dveřmi nikdo nebyl, vyšel před
dům. Popelnice na svých místech, vrba se
svěšenými větvemi nad pískovištěm. Bylo ti-
cho a tma. Tak voláme na děti.

Tak voláme na děti.
Zavolal jsi ho ve spánku, jménem. Probudil se
a ještě slyšel dozvuk Tvého hlasu. Rozsvítil,
za dveřmi nikdo nestál, vyšel před dům. Bylo
ticho a tma. Vrátil jsem se zpátky do postele.
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Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být 
jedině zpátky. Soren Aabye Kierkegaard Známá i neznámá výročíCitát:

7. 11. 1925 nar. Václav Cibula, spisovatel a překladatel (zemř. 
4. 5. 2009) – 90. výročí narození

7. 11. 1945 nar. Vladimír Macura, literární vědec, překladatel,
publicista a prozaik (zemř. 17. 4. 1999) – 70. výr. nar.

8. 11. 1890 zemř. César Franck, francouzský skladatel, varhaník
a pedagog (nar. 10. 12. 1822) – 125. výročí úmrtí

9. 11. 1980 zemř. Toyen, vl. jm. Marie Čermínová, malířka, grafič-
ka, ilustrátorka (nar. 21. 9. 1902) – 35. výročí úmrtí

9. 11. 1885 nar. Velemir Chlebnikov, vl. jm. Viktor Vladimírovič
Chlebnikov, ruský básník (zemř. 28. 6. 1922) – 130. výr. nar.

10. 11. 1930 nar. Josef Vinklář, herec (zemř. 18. 9. 2007) – 85. vý-
ročí narození

10. 11. 1995 zemř. René Wellek, americký literární historik a teoretik
českého původu (nar. 22. 8. 1903) – 20. výročí úmrtí

11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů – výročí pod-
pisu příměří, kterým v roce 1918 skončila 1. světová
válka

11. 11. 1855 zemř. Soren Aabye Kierkegaard, dánský prozaik, teo-
log a filosof (nar. 5. 5. 1813) – 160. výročí úmrtí

13. 11. Mezinárodní den nevidomých – výročí narození
Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-
tematické výchovy nevidomých

13. 11. 1675 zemř. Felix Kadlinský, básník a překladatel (nar. 
18. 10. 1613) – 340. výročí úmrtí

13. 11. 1885 nar. Václav Rabas, malíř (zemř. 26. 10. 1954) 
– 130. výročí narození

14. 11. 1840 nar. Claude Monet, francouzský malíř a grafik (zemř.
6. 12. 1926) – 175. výročí narození

14. 11. Světový den bez aut – v ČR se konal poprvé v roce
1991

15. 11. 1630 zemř. Johannes Kepler, matematik, astrolog, astronom
(nar. 27. 12. 1571) – 385. výročí úmrtí

15. 11. 1670 zemř. Jan Ámos Komenský, pedagog, filosof a biskup
Jednoty bratrské (nar. 28. 3. 1592) – 345. výročí úmrtí

15. 11. 1865 zemř. Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského
hnutí (nar. 12. 9. 1822) – 150. výročí úmrtí

16. 11. 1810 nar. Karel Hynek Mácha, spisovatel (zemř. 6. 11. 1836)
– 205. výročí narození

17. 11. Státní svátek ČR – Mezinárodní den studentstva,
Den boje studentů za svobodu a demokracii, výročí
perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zaháje-
ní sametové revoluce v roce 1989

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

listopad 2015
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Zima pomalu pfiichází a její pfiíchod uÏ tradiãnû pfiedznamenává pfiehlídka nej-
lep‰ích zimních filmÛ Snow film fest. Od 19. fiíjna do 3. prosince se ve více
neÏ dvou stovkách ãesk˘ch a slovensk˘ch mûst budou promítat filmy o ex-
trémním lyÏování, skialpinismu, zimních expedicích a dal‰ích extrémních ra-
dovánkách. Nad pát˘m roãníkem festivalu pfievzalo zá‰titu Ministerstvo kul-
tury âR. Do R˘mafiova pfiehlídka dorazí v nedûli 29. listopadu.
Milovníci sněhu, ledu a zimních sportů mohou zhlédnout celovečer-
ní pásmo těch nejúspěšnějších filmů, které byly oceněny na prestiž-
ních světových festivalech, ale i zajímavé expediční filmy z české
a slovenské kotliny. Festivalová porota pro diváky jako vždy vybra-
la filmové lahůdky se zimní tematikou. S aktéry jednotlivých snímků
zažijete extrémní situace během polárních expedic a neopakovatelné
momenty zdolávání těch nejtěžších překážek. Možná odhalí, proč se
často vydávají za hranice svých možností, na hranici života a smrti.
Stanete se svědky šokujících výkonů sportovců i chvil, které tráví mi-
mo nedozírné arktické pustiny a vrcholky zasněžených hor, když 
opadne adrenalin.
Martin Šťourač a Karel Svoboda se ve filmu The Pamir Game vydá-
vají na nejvyšší horu bývalého Sovětského svazu Pik Komunisma
(7 495 m) v tádžickém Pamíru, jejich výstup ale zastaví obrovská la-
vina. Co dělat, když se střetnete s lavinou, ztratíte vybavení a vaše
vysněná mise je ztracená? Vymyslíte si nový cíl, u kterého si opět bu-
dou všichni klepat na čelo.
Zkrotit Nezkrotnou Antarktidu se rozhodl horolezec a dobrodruh
Mike Libecki, který často spolupracuje s National Geographic. Plán
zněl najít největší koncentraci dosud neobjevených vrcholů a v ob-
lasti uskutečnit tolik prvovýstupů, kolik drsné antarktické počasí
a kondice lezců dovolí.
Dokumentarista Tomáš Galásek ve filmu Few Days sleduje dvě skupi-
ny českých freeskiingových jezdců. Obě mají stejný cíl, avšak odlišný
způsob jeho zdolání. Jejich přístup k horám ukazuje jednu společnou
vášeň: svobodu a čerstvý prašan. Na heliskiing ve Švédsku se vydal
mj. Robin Kaleta spolu s českým olympionikem Ondřejem Bankem.
Arrowhead 135 je název filmu režisérky a lezkyně Brendy Piekarski,
ale také název ultramaratonu napříč severní Minnessotou, který patří
mezi padesátku nejnáročnějších závodů na světě. Donutit zmrzlé tě-

lo ke zdolání 135 mil na sněžném kole, běžkách nebo pěšky za 60 ho-
din v mrazech minus 48 °C totiž není žádná hračka. 
Festival Snow film fest probíhá v České republice od roku 2011.
Akce vznikla jako sesterská přehlídka tehdy již zdárně rozběhlé
Expediční kamery. Festivaly pořádá občanské sdružení Hedvábná
stezka, partnery jsou letos Hudy sport, a. s., CK Kudrna a Heli ski-
ing, s. r. o. Dan Hála, Rostislav Navrátil
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Sníh, led a adrenalin: Snow film fest je za dveřmi

Klára Smolíková: Hus byl superstar
Spisovatelka a scenáristka Klára Smolíková má ráda komiksy. A taky stfie-
dovûk, Jana Husa a husity. Jak to jde dohromady? Podle ní úplnû dokonale.
Svou vizi pfiíbûhu upáleného reformátora Mistra Jana Husa, od jehoÏ úmrtí
letos uplynulo rovn˘ch 600 let, pfiedstavuje nejradûji dûtem. Hus má totiÏ,
i kdyÏ se to na první pohled nezdá, i dne‰ním mlad˘m ãtenáfiÛm co fiíct. Hus
byl prostû superstar.
O Mistru Janu Husovi a jeho době napsala Klára Smolíková několik
publikací pro děti. Vedle „muzejních“ knížek Husité, Řemesla a Jak
se staví město, které vznikly na základě libret pro muzejní expozice,
jí letos vyšla i próza pro náctileté čtenáře H.U.S. (Hus úplně světo-
vej), v níž představuje kazatele atraktivní formou příběhu plného na-
pětí a dobrodružství.
Klára Smolíková se popularizaci historie a vědy věnuje už od dob
studií. Začala články pro dětské časopisy, vytvářela vzdělávací mate-
riály pro školní výuku a podílela se také na muzejních expozicích.
Během působení v muzeu v Táboře spolupracovala na tamní expozi-
ci husitství. „Při výstavách se snažím převyprávět libreto odborníků
tak, aby výstavy návštěvníky bavily,“ vysvětluje Klára Smolíková.
K tomu, aby do muzea přilákala i nejmladší návštěvníky, ráda využí-
vá komiksy. A jak se sama přesvědčila, historie podaná komiksem
baví nejen děti, ale i dospělé.

Muzejní práce na ní „zanechala následky“ a inspirovala ji k psaní.
Z komiksů k expozicím vyšly knížky pro děti a v táborském muzeu
se odehrává i její debut pro dospělé (detektivku Mrtvá šelma vytvo-
řila spolu s manželem Jiřím W. Procházkou). Komiksy autorka vyu-
žila také při tvorbě naučných stezek, např. na Kozím hrádku, jednom
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z Husových působišť. O domě v Kostnici, kde Hus pobýval v roce
1414, a o kameni, který stojí na údajném místě jeho upálení, vypráví
její další knížka Husův dům.
Komiksová forma vyprávění se podle Kláry Smolíkové ke středověku
skvěle hodí. Už tehdy se totiž vzhledem k nízké gramotnosti obyva-
telstva mnoho informací šířilo vizuálně – v podobě iluminací knih ne-
bo fresek. Dnešní čtenáři se k obrázkové formě vyprávění opět vrace-
jí, a tak se nápad propojit historická témata s komiksem přímo nabízí.
Na besedě s Klárou Smolíkovou v rýmařovské knihovně (20. 10.) se
leccos zajímavého o Husovi, husitech, ale i o tom, jak „číst“ středo-
věké iluminace, dozvěděli žáci z druhého stupně základní školy.
Navzdory předsudku, že postava středověkého kazatele může sou-
časné pubescenty sotva zaujmout, se hlavní protagonistce besedy po-
dařilo vtáhnout posluchače do hry, vydolovat z nich celkem slušné
vědomosti o tématu a možná je i přesvědčit, že Hus zdaleka nebyl ten
asketa a suchar známý z tradičního podání, ale chlap z masa a kostí,
rebel a celebrita své doby, kterou stojí za to poznat. ZN

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

Městské muzeum a Galerie Octopus
Výstava dokumentuje 70 let historie Mahenu 

V pátek 30. fiíjna se v Galerii Pran˘fi a v Galerii Octopus Mûstského muzea
R˘mafiov otevfiela v˘stava dokumentující sedmdesátiletou historii divadelní-
ho ochotnického spolku Mahen.
Více jak pět desítek pozvaných hostů, zejména zástupců města,
Střediska volného času, sponzorů a početné herecké obce, zhlédlo
přes šest stovek unikátních fotografií z pětadevadesáti divadelních
her, které Mahen odehrál od roku 1945.
„Divadelní spolek Mahen byl založen v polovině července roku 1945
jako vůbec první český spolek v našem městě po druhé světové válce
a už 27. října téhož roku sehrál v divadle na Divadelní ulici první
českou hru – Maryšu bratří Mrštíků. A tak začalo v Rýmařově ama-
térské divadlo,“ řekla při zahájení výstavy vedoucí souboru a reži-

sérka Hana Vystrčilová. Poznamenala, že z osmatřiceti her se foto-
grafie nedochovaly a pět her není fotografiemi na výstavě zastoupe-
no pro nedostatek místa. V malém sále Galerie Octopus jsou vysta-
veny mimo jiné i kroniky divadelního spolku, které jsou návštěvní-
kům volně přístupné k nahlédnutí. 
Nebyla by to výstava divadelních ochotníků, kdyby na ní nezazněly
úryvky z her. Prostor k hereckému výkonu dostal jeden z nejdéle pů-
sobících herců Mahenu Pavel Hejsek, který se představil kompono-
vaným pásmem tří monologů pod názvem Od komedie po tragédii.
Komedie byla zastoupena úryvkem z díla Jana Wericha Falstaffovo
babí léto, které Werich napsal jako parodii na Shakespearovu hru
Jindřich IV. Tragédii přiblížil Pavel Hejsek prostřednictvím monolo-
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gu ze Shakespearovy hry Hamlet a tragikomedii monologem
z Molierova Lakomce. Za téměř třicetiminutový herecký výstup byl
odměněn vřelým potleskem.
Ochotníkům poděkovala za město také místostarostka Marcela
Staňková. Vyzdvihla kulturní přínos spolku pro město, poděkovala
Haně Vystrčilové a všem hercům za odvedenou práci i za kvalitně
připravenou výstavu a do dalších let jim popřála hodně vnímavého
publika a mnoho bouřlivých potlesků.
„Na závěr mi dovolte, abych poděkovala nejen rodině Dršťákových,
kteří se se svými přáteli o založení spolku v roce 1945 zasloužili, ale
také všem hercům, režisérům, nápovědkám, kulisákům, osvětlova-
čům, uvaděčům, hudebníkům, tanečníkům, zkrátka všem, bez kterých
by se divadlo neobešlo, včetně všech sponzorů, dále městu Rýmařov,
Středisku volného času a tisícům diváků, kteří zhlédli naše hry a do-
dnes nám zachovávají přízeň. Děkuji rovněž vedení muzea za to, že
nám umožnilo výstavu uskutečnit, všem, kdo pomáhali při její insta-
laci, a v neposlední řadě jídelně při Základní škole Rýmařov pod ve-
dením Jany Egidové za přípravu malého pohoštění a Emilu
Chlachulovi za dobré víno,“ nešetřila díky Hana Vystrčilová.
Při této příležitosti blahopřejí všichni příznivci Mahenu jeho dlouho-
leté režisérce Haně Vystrčilové k životnímu jubileu.
Mezi osobnostmi, které se vernisáže zúčastnily, byli například nejstarší
syn zakladatele divadelního spolku Zdeňka Dršťáka Jiří, Jana Vychodi-
lová – Babíková, dcera skvělého herce a učitele Františka Vychodila,
Miluše Stablová, herečka, která hrála po boku Zdeňka Dršťáka, Vlasta
Vykrutíková, současná herečka, která má na kontě neuvěřitelných pade-
sát rolí, a mnoho dalších významných hostů. V průběhu neoficiální čás-
ti vernisáže se o hudební produkci na klávesové nástroje postarali Jiří
Vystrčil a Ivana Dušková. Výstava bude k vidění do 29. listopadu. JiKo

Strom splněných přání vyroste 
v informačním centru

Chcete se před Vánoci zahřát dobrým skutkem a splněným přáním?
Přijďte navštívit Informační centrum Rýmařov, kde bude od 20. listo-
padu do 22. prosince tradičně stát Strom splněných přání. U něj si
můžete vybrat přání některého z dětí v Dětském domově Janovice,
dárek koupit a donést zpět do informačního centra. Děti tyto dárky
dostanou od Ježíška na Štědrý večer. Děkujeme jménem dětí v dět-
ském domově i Městského muzea a Informačního centra Rýmařov za
vámi projevený zájem o tuto výjimečnou tradici. 

Jitka Šašinková, Markéta Petrošová, Informační centrum Rýmařov

Exponát měsíce
Listopad: Panna Marie Pomocná (19. stol.)

Exponátem měsíce listopadu je lidová malba na
skle s vyobrazením Panny Marie Pomocné. Pro
tento druh malby na skleněné tabulce se odborně
užívá pojem podmalba. Hlavními tvůrci podma-
leb byli místní malíři bez uměleckého školení,
kteří si touto činností zkracovali zimní měsíce
a posléze své práce prodávali na trzích. 
Ikonografický typ zobrazení pochází z řeckého
termínu Eleusa nebo také Panna Maria milostipl-
ná či něžně milující. Kompozičně je inspirováno
olejomalbou Panny Marie Pasovské od Lucase
Cranacha st. (1472–1553). Originál, který byl
vytvořen okolo roku 1537, bychom dnes nalezli
v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku, kde je uctíván
od roku 1625. Po tomto roce se jeho kopie šířily
prostřednictvím grafik po celé Evropě.
Polopostava Panny Marie s Ježíškem je lemová-
na jednoduchou architekturou, složenou ze dvou
sloupů, které vyzdvihují baldachýn ukončený rostlinným dekorem.
Nejdříve autor vyrytím vytvořil kontury architektury a posléze se vě-
noval ústřední malované scéně – matce s dítětem, jež je v dolní části

označena S. Maria Hilf. Panna Marie zahalená
do tmavomodrého roucha se zlaceným pláštěm,
na němž jsou znatelné zbytky červené polychro-
mie, přidržuje svého syna. Ježíšek má pravou
nožku přehozenou přes matčinu levou ruku, svou
tvář tiskne k jejímu líčku a rukama se dotýká je-
jího obličeje. Zajímavé je užití zlatých odstínů na
plášti ženy a svatozářích obou postav a také zr-
cadlící se skleněná tabulka, jejíž odrazovou
vlastnost anonymní autor využil tak, aby se v ní
divák viděl.
Vyobrazení madony s dítětem se hojně kopírova-
lo za použití různých technik. Mohli byste je na-
leznout i v našem okolí, např. v kostele sv. Maří
Magdalény v Horním Městě.

Jana Štolfová, Městské muzeum Rýmařov
(Jiří Černý, Kult milostných mariánských obrazů
ve výtvarném umění. Nástin nejčastěji zobrazo-

vaných ikonografických typů na jižní Moravě. In: O křesťanské vý-
tvarné kultuře, Brno 2006, s. 82; Michal Vyhlídal, Lidové malířství
na skle, Rýmařovský horizont, č. 22, 2014.)
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Rozloučili jsme se

Günter Fiala – Rýmařov ..................................................... 1944
Anežka Kanovská – Rýmařov ............................................ 1945
Zlatica Strouhalová – Rýmařov ......................................... 1960
Antonín Fajtl – Horní Město ............................................. 1950
Ingeborg Mayerová – Rýmařov ......................................... 1939
Jiřina Horáčková – Dolní Moravice .................................. 1946
Markéta Gerychová – Dolní Moravice .............................. 1928
Eva Kokešová – Janovice .................................................. 1960

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Božena Habrová – Rýmařov ............................................... 81 let
Rozalie Kantorová – Janovice ............................................. 81 let
František Pohanka – Rýmařov ............................................. 82 let
Josef Kolařík – Rýmařov ..................................................... 83 let
Jaroslav Bartoš – Rýmařov .................................................. 83 let
Julie Lašáková – Rýmařov .................................................. 83 let
Vlasta Škorňová – Rýmařov ............................................... 83 let
František Dokoupil – Rýmařov ........................................... 83 let
Naděžda Němečková – Rýmařov ........................................ 86 let
Bohuš Maceček – Rýmařov ................................................. 86 let
Drahoslava Čermáková – Rýmařov ..................................... 86 let
Eliška Kozielová – Rýmařov ............................................... 88 let
Milada Zapletalová – Rýmařov ........................................... 89 let
Jaroslav Mrňka – Rýmařov ................................................. 90 let

Dne 8. listopadu oslaví

paní Jana Fojtíková
50. narozeniny

Vše nejlepší do dalších let, zdraví, štěstí
a Boží požehnání

přejí
manžel Ladislav, syn Petr s přítelkyní

Veronikou,
syn Ladislav s manželkou Kateřinou

a vnoučata Daneček a Ládíček

dne 12. listopadu oslaví manželé
Marie a Václav Šumpolcovi

60. výročí manželství.
K diamantové svatbě jim přeje celá rodina

všechno nejlepší a do dalších společných let
štěstí a hodně zdraví.

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

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

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 5 a více návštěvníků.
Objednávky v informačním centru.

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):
1. 12. a 15. 12. 2015.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v listopadu
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 bazéně:
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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Organizace a spolky
Výtěžek potravinové sbírky pomůže v azylovém domě

V polovinû fiíjna v Moravskoslezském kraji probûhla kampaÀ k Mezinárodnímu
dni za vym˘cení chudoby, kter˘ OSN vyhlásila v roce 1993. Do kampanû se za-
pojil krajsk˘ úfiad a celá fiada institucí, ‰kol a neziskov˘ch organizací, posky-
tujících sociální sluÏby lidem ohroÏen˘m chudobou a sociálním vylouãením.
V celé republice se počet lidí ohrožených chudobou odhaduje na 
1,6 milionu, což není zrovna zanedbatelné číslo. Kampaň má veřej-
nosti připomenout nejen tento fakt, ale i jeho příčiny (rozpad rodin,
nezaměstnanost, zadlužování, vznik závislostí, ztráta přístřeší apod.)
a také možnosti, jak problém lidí v nouzi řešit.
Součástí kampaně byly nejen besedy, prezentace a nejrůznější setká-
ní, ale i pomoc ryze praktická – sbírka potravin. Na krajském úřadě
v Ostravě a ve stovce dalších institucí vznikla sběrná místa, kam
mohli lidé přinášet trvanlivé potraviny. Výtěžek byl poté předán po-
bočce Potravinové banky v Ostravě, která jej ve spolupráci s nezis-
kovými organizacemi rozdělila mezi potřebné. Loni se v celém kraji
vybralo přes 5 tun potravin, letos se čeká ještě větší objem, neboť se
do organizování sbírky zapojilo více organizací, a vznikl tak větší po-
čet sběrných míst.
Kampaň za vymýcení chudoby letos zasáhla i na Rýmařovsko.
Sběrné centrum vzniklo na Gymnáziu a Střední odborné škole
Rýmařov a během 13. a 14. října přijímalo trvanlivé potraviny.
„Školu do kampaně přihlásila ředitelka Zdena Kovaříková. Oslovila
jsem nejen studenty a učitele naší školy, ale také rýmařovskou veřej-
nost. Se sbírkou mi pomáhaly studentky Marie Šubová, Kristýna
Kafoňková, Jarka Kulichová a Jana Prášková,“ shrnula organizátor-
ka sbírky na rýmařovské střední škole Miroslava Lounová. Dárci při-
nášeli doporučené potraviny nepodléhající rychlé zkáze, např. těsto-
viny, rýži, luštěniny, instantní polévky, mouku, cukr, olej, čaj nebo
masové konzervy.
Účastníci sbírky přitom neztratí přehled o tom, co se s vybranými po-
traviny bude dít dál, výtěžek totiž zůstal přímo v Rýmařově. Všechny
potraviny byly evidovány pro Potravinovou banku a putovaly do 
azylového domu pro muže bez přístřeší Bethel, který zřizuje Slezská
diakonie. „Děkujeme střední škole a všem, kteří do sbírky přispěli.
Potraviny z této sbírky mají sloužit potřebným. U nás pomohou 

v prvé řadě těm, kdo přijdou do azylového domu přímo z ulice, vy-
hladovělí a bez prostředků,“ přiblížila další osud sbírky koordinátor-
ka azylového domu Renata Karlová. Obyvatelé Bethelu, kterých je
aktuálně čtrnáct, si ale mohou příspěvek z potravinové sbírky za-
sloužit i prací nad rámec povinností daných provozním řádem.
„Pokud naši uživatelé vykonají nějakou práci navíc, třeba při malo-
vání prostor, opravách domu nebo žehlení prádla, mohou za odměnu
dostat tyto potraviny. Využijeme je také při společném vaření a peče-
ní,“ dodala Renata Karlová.
Sbírka trvanlivých potravin v Bethelu znamená jistotu první pomoci
pro ty, kteří z jakýchkoliv důvodů přišli doslova o všechno. Podobnou
rezervu představuje i sbírka oblečení, do níž přispívají dobrovolní dár-
ci celoročně. Fundus ošacení má nyní Bethel podle slov Renaty
Karlové dostatečný, chybí v něm ovšem povlečení nebo ručníky.
Přístup veřejnosti k azylovému domu je podle ní ještě zčásti nedůvěřivý,
mnoho lidí ale už začalo Bethel vnímat pozitivně jako zařízení, které po-
máhá lidem v krajní nouzi znovu se postavit na nohy. O tom, jak azylo-
vý dům funguje, se budou moci zájemci dozvědět při dalším dni otevře-
ných dveří, který Slezská diakonie připravuje na začátek prosince. ZN

Kurzy studené kuchyně v Buřince
Ve ãtvrtek 15. fiíjna zahájili první zájemci o zdokonalení sv˘ch kuchafisk˘ch
dovedností kurz studené kuchynû v prostorách Kavárny – obãerstvení
Bufiinka. Na pofiadu dne byly kanapky.
Jejich přípravu si účastníci kurzu vyzkoušeli pod taktovkou nedo-
stižné profesionálky, paní Slávky Pleské. Nacvičovali krájení, správ-
né nanášení krému a dozdobování uzeninou či zeleninou. Výsledkem
společného úsilí byla kanapková symfonie tvarů, barev a chutí.
Kurz bude prozatím probíhat jednou za měsíc, na každém setkání se
adepti kuchařského umění naučí přípravě rozličných pokrmů studené
kuchyně, pomazánek, obložených mís a jiných delikates. Stranou ne-

zůstane ani estetická stránka přípravy a servírování – např. vykrajo-
vání zeleniny či ovoce a jejich zdobení.
Chcete-li také objevit svůj gastronomický talent, máte příležitost již
12. listopadu, kdy se zaměříme na přípravu salámových a sýrových
mís, včetně vyřezávání leknínů ze zeleniny a ovoce. Na předvánoční
čas 10. prosince plánujeme pečení perníčků včetně kompletní přípra-
vy a zdobení. Kurz bude samozřejmě probíhat i po Novém roce a my
vás na něm velmi rádi uvítáme. Věřte, že stát se kuchyňským mist-
rem není tak obtížné, jak by se mohlo zdát.

Fota a text: Nela Habanová
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Kurz studené kuchyně
Srdečně Vás zveme 

na pokračování 
kurzu studené kuchyně

12. listopadu 2015 v 16:00
v Kavárně – občerstvení Buřinka 
na ulici Sokolovská 30, Rýmařov

Více informací o kurzu získáte 
na www.facebook.com/Kavarna

ObcerstveniBurinka nebo 
na tel. čísle 605 801 058
Těšíme se na Vaši účast!
Zaměstnanci a uživatelé 

Sociálně terapeutické dílny Buřinka

Přehled akcí pořádaných 
v Kavárně STD Buřinka

Není-li uvedeno jinak, akce začí-
nají vždy v 16:00. Pro více infor-
mací navštivte prosím naši strán-
ku (https://www.facebook.com/
KavarnaObcerstveniBurinka), volejte náš telefon (605 801 058), na-
pište nám (kavarnaburinka@seznam.cz) či přijďte osobně
(Sokolovská 30, Rýmařov).

Pozoruhodná místa na Rýmařovsku – 12. 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 místa,
která byste v internetových fotogaleriích možná nenašli. Do našeho 
okruhu jsme nad rámec Rýmařovska tentokrát zařadili i Karlovu
Studánku a její okolí. 
Připomeňte si čtrnáct zajímavostí našeho regionu prostřednictvím sou-
těže a nechejte se třeba inspirovat k výletu. Všem soutěžícím přejeme
nejen příjemné zážitky při putování jesenickou přírodou
a Rýmařovskem, ale také úspěch v soutěži při poznávání jednotlivých
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 příští-
ho roku. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 12
Jméno a příjmení

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

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

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

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

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

....................................................................................................... ✃

Občanské sdružení Stránské zve na 
Pastýřovu naučnou stezku

každý den od 10:00 do 17:00

Projekt spolufinancuje Moravskoslezský kraj z programu podpory agroturistiky

– procházka farmou s chovem ohrožené valašské obce
– zpracování ovčí vlny a vytváření vlastnoručních výrobků
– bezbariérový přístup do stájí
– pro nejmenší pohádka s omalovánkami
– v zimním období posezení u pece
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Z okolních obcí a měst
Druhý ročník běhu do schodů prověřil fyzičku závodníků

Více jak ‰est desítek závodníkÛ se rozhodlo zdolat v sobotu 31. fiíjna sto ‰e-
desát schodÛ rozhledny Na Vyhlídce v Nové Vsi a pokofiit rekord Rudolfa
Ba‰trnáka z Dolní Moravice, kter˘ vloni vybûhl schody v neuvûfiitelném ãa-
se 25 vtefiin.
Závod na rozhledu Na Vyhlídce již druhým rokem pořádá obec Dolní
Moravice společně s týmem dobrovolníků. Na běh do schodů se sje-
li účastníci z blízka i daleka. Bylo zde možno zahlédnout například
lyžaře ze Ski RD Rýmařov, kteří se po vyběhnutí 160 schodů pře-
místili na nedaleký start přespolního běhu. V rozhledně byli k vidění
také dobrovolní hasiči ze Staré Vsi a Břidličné, ti na schodišťovou
trasu vyrazili i s výstrojí včetně dýchacích přístrojů. K závodu na-
stoupili senioři i mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři, muži
i ženy. Nechyběl ani loňský vítěz Rudolf Baštrnák, který se nechal
slyšet, že se pokusí svůj rekord překonat. Za mohutného povzbuzo-

vání přítomných diváků vybíhali závodníci na jedenatřicet metrů vy-
sokou rozhlednu v třicetivteřinových intervalech. 
A jak celý závod dopadl? Jediný závodník v kategorii 54 a více let
Josef Barcuch (1954) zdolal 160 schodů v čase 38,2 sekundy.
Dobrovolný hasič Karel Golinarsch uběhl trasu s dýchacím přístrojem
v čase 35,4 sekundy. Celkovým vítězem, který obdržel putovní pohár
starosty obce Dolní Moravice, se stal loňský vítěz Rudolf Baštrnák,
který nejenže obhájil prvenství, ale pokořil také svůj osobní rekord
a schody zdolal v čase 24,6 sekundy, což je o čtyři desetiny méně než
vloni. Za vteřinu musel tedy zdolat průměrně sedm schodů.
Starosta obce Dolní Moravice Pavel Kopeček předal prvním třem
v každé kategorii diplom, všem sportovcům poděkoval za účast a po-
zval je na třetí ročník, který se uskuteční příští rok ve stejnou dobu. 

JiKo
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Žáci a učitelé ze Staré Vsi vyrazili do Velké Británie
V rámci 56. v˘zvy Operaãního programu Vzdûlávání pro konkurenceschop-
nost vycestovali Ïáci základní ‰koly ve Staré Vsi na poãátku fiíjna na t˘den-
ní vzdûlávací a poznávací pobyt do Velké Británie, konkrétnû do pfiímofiské-
ho mûsta Hastingsu v jihov˘chodním Sussexu.
Tento zájezd si smluvily čtyři partnerské malotřídní školy v Nemili,
Lukavici, Svratce a Staré Vsi, jejichž ředitelky i děti se již znají
z předchozích společných projektů. Organizačně ji zajišťovala agentu-
ra Student Agency. Z každé školy cestovalo do Velké Británie deset
dětí a dvě učitelky. Ubytování s polopenzí bylo zajištěno v penzionu
Astral Lodge přímo na lázeňské promenádě podél Atlantiku. Podle
manuálů ministerstva školství byl zájezd spojen s výukou žáků v ang-
lické jazykové škole, kde naše děti absolvovaly 12hodinový kurz.
Hostitelská škola Embassy CES, sídlící v krásné vile obklopené par-
kem v rezidenční čtvrti Silver Hill, získala prestižní ocenění králov-
ny Alžběty. Přivítal nás v ní vlídný a usměvavý pan ředitel, ale nej-
důležitější osobou byl pro nás pan školník, který věděl naprosto vše
a uměl dokonce tři česká slova: ahoj, čau a oběd. Výuku zajišťovaly
lektorky Viv, Alex a Pryia, se kterými si děti užily spoustu legrace,
anglických her a dokonce i tanečních chvilek. Zvláště exotická byla
pro naše žáky Pryia, původem z Indie.
Hostitelská škola měla ještě jednu specialitu, připravovala „meziná-
rodní“ obědy. Mohli jsme si vybrat z osmi národních jídel těch žáků,
kteří zde právě studovali. K mání byl třeba boršč a plněné pirožky, 
indické kuře na kari, italská pizza nebo špagety, čínské nudle se ze-
leninou a nechyběly ani české koláče.
Po obědě se vyjíždělo na výlety do okolí, protože kromě vzdělávání
bylo třeba poznat i zemi našich přátel. Prozkoumali jsme zříceniny
hradu v Hastingsu a Doveru a záhadné pašerácké jeskyně, navštívili

jsme pirátské městečko Rye se starobylými domky, hospůdkami
a křivolakými uličkami, muzeum času a opatství v sousedním Battle.
Další zastávkou bylo letovisko Brighton s královským pavilonem,
zábavním molem a fantastickým mořským akváriem. Zde jsme také
poprvé ochutnali mořskou vodu, běhali po pláži, krmili racky a sbí-
rali mušle. Nejkrásnější ale byl výlet do Eastbournu, do přírodní re-
zervace Seven Sisters. Naše zážitky byly umocněny krásným poča-
sím, sluncem a modrou oblohou. Kochali jsme se výhledy ze 
160 metrů vysokých, zářivě bílých křídových útesů, pod kterými se
převalovalo poklidné moře. Pokřikující racci, stáda ovcí a staré ma-
jáky dokreslovaly idylu anglického venkova. Na pláži jsme lovili me-
zi chaluhami kraby a odvážlivci dokonce zuli boty a prošli se v chla-
divém příboji Atlantiku. 
Poslední den našeho pobytu ve Velké Británii byl věnován Londýnu
a jeho památkám. Prohlédli jsme si Tower, projížděli jsme se parní-
kem po Temži, procházeli se úchvatnými londýnskými parky a krmi-
li zvědavé veverky. Nakonec jsme si prohlédli královskou rezidenci
v Buckinghamském paláci. Její výsost Alžběta byla určitě doma, ale
bohužel nám nezamávala. Snad někdy příště, až pro nás ministerstvo
školství připraví podobně krásný a smysluplný projekt. Uhradilo to-
tiž v plné výši veškeré náklady jazykového pobytu. Jsme za to vděč-
ni, protože podstatná část našich žáků by se do Anglie z finančních
důvodů stěží mohla podívat. 

Fota a text: RNDr. Eva Staňková, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Školáci z Horního Města na jazykovém pobytu

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola
Horní Mûsto vyuÏila moÏnosti absol-
vovat jazykovû vzdûlávací pobyt ve
Velké Británii a v t˘dnu od 18. do 
24. fiíjna vyslala dvacet ÏákÛ v dopro-
vodu dvou uãitelek do letoviska
Ilfracombe. Hlavní náplní pobytu bylo

devût lekcí angliãtiny v tamní jazykové ‰kole pod vedením zku‰en˘ch lektorÛ.
Cestovali jsme přes Německo, Belgii a Francii a poté trajektem na
trase Calais – Dover. Naším cílem bylo město Ilfracombe u severní-
ho pobřeží hrabství Devon, jež je díky tamním loukám, úzkým ulič-
kám a tradičním domkům považováno za „autentickou“ Anglii.
Škola Channel School of English, v níž probíhala výuka, nabízí zá-
jemcům studium angličtiny již od roku 1951. Je menší školou s indi-
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viduálním přístupem k jednotlivým žákům, zaměřuje se na dětské
kurzy a aktuálně se stará o studenty z deseti zemí. Sídlí ve viktorián-
ské budově se zahradou v klidné, ale přitom atraktivní části města.
Naši žáci byli ubytováni přímo v hostitelských rodinách a vedle ja-
zykových lekcí měli čas i na poznávání místních reálií. Kromě sa-
motného města Ilfracombe navštívili národní park Exmoor, městečka
Lynton, Lynmouth a Barnstaple nebo rybářskou vesnici Clovelly,
kterou proslavil Charles Dickens. 
V závěru pobytu se děti vydaly do Londýna a zhlédly jeho dominan-
ty – věž Big Ben, Buckinghamský palác se slavnou výměnou stráží,
sídlo parlamentu Spojeného království, Londýnské oko, Picadilly
Circus s velkým množstvím obchůdků a obřími reklamními obrazov-
kami nebo Hyde Park.
Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii byl financován
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako
jedna z aktivit podporujících výuku cizích jazyků v zahraničních ja-
zykových školách a školských zařízeních a kurikulární reformu škol.

Fota a text: Mgr. Jana Fréharová, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

Setkání s rysem
Tak bychom mohli nazvat besedu žáků ZŠ Břidličná se zoologem Jiřím
Benešem. Na jeho povídání o přírodě v České republice a především
o rysu ostrovidu se těšili nejen žáci 6. třídy, ale především členové pří-
rodovědného a chovatelského kroužku. 
Pořadatele ze Studentského klubu Břidličná i lektora potěšil velký zájem
žáků, a proto byly uspořádány hned dvě besedy. První v rámci výuky pro
šesté třídy a druhá v odpoledních hodinách pro všechny zájemce. Na 
obou bylo plno. 
Účastníci besed se v rámci programu dozvěděli o počtu rysů, jejich trva-
lém výskytu v Beskydech a na Šumavě i o problémech jejich zpětného
začlenění do naší přírody. Mohli si nejen prohlédnout řadu aktuálních fo-
tografií, ale i krátký dokument ze záchrany rysího kluka, který dostal
jméno Blondýn a o němž jste možná slyšeli prostřednictvím médií i vy.
Zoolog Jiří Beneš prozradil spoustu dalších zajímavostí ze života rysů,
úsměvných i smutných, to když hovořil o pytlácích a jejich krutém cho-
vání, na které doplácejí zejména mláďata. Odvážní posluchači si na vlast-
ní kůži vyzkoušeli, jakým způsobem rys útočí na svou nejčastější kořist,
tedy na srny.
To bychom ovšem nebyli ve škole, kdyby nedošlo i na přezkoušení – vě-
domostní soutěže, např. zvukový kvíz, určování zvířat podle fotografií
nebo ukázky stop. Pro úspěšné řešitele byly připraveny odměny; tou nej-

cennější byl nádherný plakát Blondýna. Podívejte se sami, zda byste si
o něj s chutí nezasoutěžili i vy. Tak třeba někdy příště! 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

Cesta za poznáním s Jakubem Vágnerem
V pondělí 26. října brzy ráno se osmnáct odvážlivců ze ZŠ Břidličná
vydalo za dobrodružstvím. Cílem byl rybník Katlov Jakuba Vágnera,
vzdálený asi 200 km od Břidličné. Známý cestovatel a rybář, na je-
hož háčku skončila už nejedna obří ryba, se stal hostitelem mladých
přírodovědců z Břidličné odměnou za vítězství v celorepublikové
soutěži na téma biodiverzity, pořádané společností Veolia Praha.

Počasí bylo pěkné, průvodce přívětivý a připravený podělit se o své
zážitky z cest po Amazonii či Severní Americe. Pořadatelé ze spo-
lečnosti Veolia byli pohostinní, takže nechybělo ani jídlo a pití, foto-
aparáty cvakaly... Když zapadlo sluníčko a všichni se vrátili v pořád-
ku domů, přivezli si spoustu nových poznatků i zážitků. 

Fota a text: Mgr. Květa Děrdová, koordinátorka EVVO

-20-2015  4.11.2015 15:47  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2015

23

Moravskoslezský kraj informuje
Nejlepší studenti kraje a ekologické školy převzali ocenění

V sále Janáãkovy konzervatofie a Gymnázia v Ostravû 27. fiíjna zástupci kraje
slavnostnû vyhlásili a ocenili nejúspû‰nûj‰í Ïáky stfiedních ‰kol v Moravskoslez-
ském kraji ve ‰kolním roce 2014/2015. Souãasnû byla za stejn˘ ‰kolní rok vy-
hodnocena také soutûÏ Ekologická ‰kola v Moravskoslezském kraji.
Vítěze soutěže ocenila Věra Palková, náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje pro oblast školství, spolu s náměstkem hejt-
mana MSK pro oblast životního prostředí Danielem Havlíkem a ředite-
lem krajského úřadu Tomášem Kotyzou.
V letošním roce se rada kraje opět rozhodla ocenit dvě kategorie – jed-
notlivec a školní tým. V kategorii jednotlivců ocenění získalo 25 ze 
42 navržených nejúspěšnějších žáků středních škol a v kategorii školních
týmů bylo oceněno pět z celkových 25 nejlepších týmů středních škol
Moravskoslezského kraje.
Studenti ocenění v kategorii jednotlivců sklízeli úspěchy v oblastech 
umělecké a kulturní činnosti, sportu, technických dovedností a péče
o přírodu a životní prostředí. Úspěšně také reprezentovali školu na sou-
těžích a přehlídkách.
„Jste skvělí a nadaní žáci, kteří svůj talent nechtějí promarnit. Přeji vám,
aby vás vaše vůle, ctižádostivost a touha získávat vědomosti nikdy ne-
opustila,“ popřála studenům náměstkyně hejtmana Věra Palková.
Ocenění žáci kromě certifikátu a prezentačních předmětů převzali také
dárkové poukazy na nákup zboží pro volný čas a sport.
Moravskoslezský kraj již devátým rokem oceňuje školy bez rozdílu zři-

zovatele za jejich mimořádné akti-
vity v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. Do
letošního ročníku soutěže Ekolo-
gická škola v Moravskoslezském
kraji se přihlásilo 63 škol. Rada kra-
je rozhodla ocenit pět z nich refe-
renčními listy a dárkovými pouka-
zy na nákup pracovních pomůcek
v hodnotě pět tisíc korun. Tři nej-
úspěšnější školy v kategoriích ma-
teřských, základních a středních
škol ocenila certifikátem a dárko-
vými poukazy na nákup pracovních

pomůcek, experimentálního vybavení pro přírodovědné obory a knižní-
ho zboží v celkové hodnotě 25 tisíc korun pro každou oceněnou školu.
V kategorii základních škol certifikát získala Základní škola Břidličná za
realizaci 43. ročníku krajského kola celorepublikové přírodovědně eko-
logické soutěže Zlatý list, které se jen z Moravskoslezského kraje zú-
častnilo 50 družstev z 18 škol. Škola se také aktivně zapojuje do pořádá-
ní Mezinárodní noci pro netopýry. Slavnostního předávání ocenění se
vedle zástupců školy zúčastnil i starosta Břidličné Miroslav Kladníček.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje

Z kapsáře tety Květy
Jsme odvážní?

Dokážu říct do očí nepříjemnou pravdu, bez uzardění se přiznat ke své-
mu vyššímu stařeckému věku, bez problémů přiznat věk dětí, které jsou
staré až hrůza? 
Nevím, jestli bych dovedla reklamovat jídlo v restauraci, mám možná
zvrácené chutě, kuchař je přece odborník a konečně – do té restaurace
chci občas zajít a třeba by se na mě šklebili. 
Budu odvážná. Už jsem se objednala na preventivní zubní prohlídku, taky
na mamograf. Dávno tomu, co jsem tam byla, co kdyby mi něco našli? 
Vydržím alespoň chvíli dívat se na maxipavouka, na hada, být v míst-
nosti s pobíhající myší? Přečíst si esemesku, která přijde po sedmé ve-
čer, až ráno – to je pokaždé
bobřík odvahy. Odvážné
nemusejí být pouze velké
činy, každý všední den ne-
se s sebou porci odvahy. 
Ztratila jsem klíče od bytu,
trápím se tím, ale říct to
svému panu domácímu, to
chce odvahu asi jako dát
medvědovi pusu na čumák. 
Za skoro nejobtížnější po-

važuju vztahové věci, v rodině, ve škole, na pracovišti. A ohradit se 
arogantnímu lékaři. Nebo připomenout sousedce úklid chodby.
Vytknout šéfovi špatné vedení firmy. Přiznat u přijímacího pohovoru, že
nemám žádnou praxi ani řidičský průkaz. Jít na třídní schůzku a říct, že
mi lyžařský kurz připadá moc drahý, že češtinářka je k některým ne-
spravedlivá a že se ve třídě vyskytly vši. 
Můžeme pokračovat. Sáhněte na dno aktovky svému synečkovi a na-
jdete tam asi sto let starou plesnivou svačinu. Sprchujte se studenou vo-
dou. Otevřete dopis s modrým pruhem. Řekněte nahlas, co si myslíte,
i když ostatní si myslí něco úplně jiného. Odmítněte dát příspěvek na 
opuštěné děti slečně, která vybírá do odrchané krabičky. Řekněte něko-
mu, kdo to vůbec nečeká, že ho máte rádi. Že ten svetřík je ze sekáče,
pivo bylo silně pod mírou, v džusu plavaly obří kostky ledu a další ná-
poje byly silně křtěné vodou. 
Když to pak v dlouhodobém vztahu začne skřípat, je odvaha sebrat se
a odejít, anebo vydržet a zůstat? 
A najednou je tu strach a obavy z jinakosti, z přílivu uprchlíků, ačkoliv
se nás to v praktickém životě zatím nijak netýká. 
Mohla bych pokračovat... 
Chtějme se každý den alespoň chvilku cítit jako odvážný Superman.  

Si 

Fota: MSK a archiv ZŠ Břidličná
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Z historie
Německé spolky na Rýmařovsku: Sbory dobrovolných hasičů

Mezi typické znaky společenských proměn v někdejší habsburské
monarchii v průběhu 19. století patřil vznik a rozvoj spolků. Spolek
byl dobrovolným sdružením jednotlivců, které mělo sledovat společ-
né cíle a prosazovat vlastní zájmy. Docházelo v něm k vědomému
a neřízenému setkávání členů a tím k dalšímu rozšiřování myšlenek
a názorů. Samotné členství ve spolku pak záviselo především na in-
dividuálních zásluhách.

Prostor pro vznik spolků se vytvořil především po zavedení konsti-
tuční monarchie v 60. letech 19. století a vydání prosincové ústavy
v roce 1867, ve které bylo zakotveno právo občanů shromažďovat se
a tvořit spolky. Ty se pak zakládaly nejen ve všech městech, ale i na
venkově. Vůbec nejrozšířenějšími se staly spolky hasičské, jež se tě-
šily velkému společenskému uznání. A právě o dějinách německých
hasičských spolků, respektive sborů, na Rýmařovsku pojednává ten-
to článek.

K určitému druhu spolčování obyvatelstva za účelem hašení požárů
docházelo na Rýmařovsku již v předcházejících staletích (velké po-
žáry poničily Rýmařov např. v letech 1405 a 1561). Toto spolčování
však bylo zcela náhodné, souviselo pouze s daným požárem, přičemž
chyběla zejména organizace, výcvik, hasicí zařízení a nástroje.

Obecně hořívalo velmi často, neboť v podhorských oblastech, jako je
Rýmařovsko, se stavělo hlavně ze dřeva. Proto došlo k vydání proti-
požární legislativy z vyšších míst, tzv. ohňového patentu Marií
Terezií v roce 1751 a tzv. řádu k hašení ohně Josefem II. v roce 1787.
Oba patenty stanovily především základní protipožární zásady při
stavbě domů (např. zákaz dřevěných komínů), rovněž zásady pro ha-
šení požárů, povinnost vybavit vesnice zvoničkami a službu nočních
vartýřů. Také město Rýmařov mělo požární řád, který vydal dne 
24. ledna 1787 tehdejší starosta Antonín Hönigschmidt pod číslem
jednacím 211. V něm byla nařízena zejména přesná posloupnost ha-
sicích prací, jež měli obstarávat příslušníci místních cechů za použi-
tí zařízení a nástrojů (např. ručních stříkaček, kádí, trhacích háků
a žebřů) uložených na radnici. Tato opatření ale všem požárům,
k nimž vedla hlavně neopatrnost při zacházení se žhavým popelem
během zatápění a nepřízeň počasí, nezabránila. V roce 1790 tak na-
př. shořel celý Rýmařov. K jednomu z následujících požárů, který
měl zcela zásadní vliv na začínající spolkový život na Rýmařovsku,
pak došlo 7. prosince 1868, kdy za strašného vichru vypukl v domě
starosty v 19 hodin večer požár. Plameny se tehdy podařilo zastavit,
aby se nešířily dál na sousední domy. Celou situaci ale po organizač-
ní stránce komplikovalo to, že již neplatila ustanovení požárního řá-
du vzhledem k nedávnému zrušení cechů živnostenským řádem
(1859). To spolu s novou spolkovou legislativou vedlo ke zřizování
a vybavování spolků, respektive sborů dobrovolných hasičů (freiwil-
lige Feuerwehr), které mohly mnohem rychleji zasahovat v případě
požárů objektů a lesů.
Velikého významu nabyl početný rýmařovský dobrovolný hasičský
sbor, který byl založen v červnu roku 1870, tedy pouhé dva roky po
zřízení obdobného spolku v Olomouci. Na jeho vzniku se podíleli ze-
jména známý rýmařovský veřejný činitel a státní notář dr. Karl
Hesse, okresní hejtman Julius Boese, starosta Johann Rotter a ředitel
školy Dominik Kunschner. Další následovaly v okolních obcích (již
roku 1871 mělo svůj dobrovolný hasičský sbor Ryžoviště, roku 1873
Břidličná s 83 členy, 1877 Horní Město, 1885 Moravský Kočov

Pozvánka na hasičský bál v Tvrdkově (1919)

Z vybavení rýmařovského sboru – motorová stříkačka Hrček & Neu-
gebauer

Z vybavení rýmařovského sboru – automobil se stříkačkou a světlo-
metem

Z vybavení rýmařovského sboru – motorová stříkačka na podvozku
značky Chevrolet z roku 1932

Posvěcení motorové stříkačky v Bedřichově (1939)
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a 1886 Stará Ves) a v závodech (Flemmich 1882, Schielové). Dr.
Hesse se stal také prvním náčelníkem rýmařovského sboru až do ro-
ku 1876. Následoval obchodník Josef Pustofka a dokonce továrník
Ferdinand Spiller (1878). To svědčilo o váze, kterou hasičům přiklá-
dalo město.
Císaře Františka Josefa I. při jeho návštěvě (1880) již vítalo 40 rý-
mařovských hasičů. Posléze došlo k vydání nového statutu sboru,
který taktéž obdržel podporu za dobrý zásah při požáru kaple
V Lipkách (1883). V roce 1887 byl založen okresní sbor či spolek
(Bezirksverband), který v sobě zahrnul hasičské sbory všech obcí.
V jeho čele stanul majitel továrny na výrobu plátna Karl Sponer.
Toho vystřídal punčochář Franz Schwan (vedl v letech 1901–1919
i rýmařovský sbor), následoval Karl Siebert a po něm Alois Jenauth
a Leopold Rösner. Vedle zařízení a nástrojů převzatých z radnice by-
ly zakoupeny výkonné stříkačky, mechanické výsuvné žebříky, rov-
něž byly stavěny hasičské zbrojnice. Roku 1895 měl pak rýmařovský
sbor 91 přispívajících a 104 výkonných mužů a 4 se stali čestnými
členy. O čtyři roky později stoupl počet aktivních a dobře vybave-
ných hasičů (sekerkami, přílbami) na 257 členů. Ve 13 družstvech
sboru bylo 35 specialistů lezců, 30 mužů obsluhy hydrantů a proud-
nic, 10 mužů tvořilo ochranu a za signály zodpovídalo 6 trubačů.
Hasiči měli také mnoho dalších funkcí. Hráli např. důležitou roli
v místním kulturním životě. Hasičské bály se staly pověstnými.
Uniformovaná jednotka poskytovala stafáž při významných akcích.

Rýmařovský sbor se zúčastnil též závodů mimo oblast své působ-
nosti, v Jihlavě, Krnově, Olomouci, Mikulově a jinde. Pořádaly se 
okresní hasičské dny. Byl užitečně naplňován volný čas a poskytován
výcvik mladšímu a staršímu dorostu, vybavenému uniformami
i menšími přílbami. Mnozí hasiči získali za výjimečné výkony státní
vyznamenání. Sbory také zajišťovaly žňové hlídky, zabývaly se kon-
trolami protipožárního zabezpečení a osvětou.
I v 19. a 20. století se na Rýmařovsku stavělo ve velké míře ze dře-
va, požáry však ničily pouze jednotlivé domy, nejvýše jejich nevelké
skupiny. Pokud šlo o podniky, nejvíce byly ohněm postiženy tírny lnu
a truhlárny. Jen v 19. století se podle dochovaných záznamů na celém
Rýmařovsku vyskytlo asi 244 požárů. V roce 1900 nehořelo nikde.
Požáry způsobovaly většinou nepředvídatelné náhody, blesk, mnoh-
dy nepozornost, žháři či výrostci. Na opravy vyhořelých objektů se
spotřebovávalo značné množství dřeva. Také živelní katastrofy niči-
ly domy, mosty a další dřevěná zařízení. Z toho důvodu se hasiči sna-
žili pořídit výkonnější stroje, stříkačky, vozy, sáně tažené koňmi na
přepravu hasičů i hasicích přístrojů, přílby, lucerny, rukavice, žebří-
ky, háky atd. Výkonná stříkačka např. byla zakoupena ještě před zří-
zením rýmařovského sboru (1840) z továrny Karla Mücka
v Kašperku za 2 382 zlaté 39 krejcarů, první vysunovací žebřík po-
tom až roku 1911 od firmy C. D. Magirus z Ulmu za 1 200 korun. Po
provedení elektrifikace se od roku 1910 užíval elektrický poplacho-
vý signál, starší přístroj z roku 1901 stál 6 130 korun 60 haléřů.
Na začátku 1. světové války narukovalo patnáct hasičů, z nichž jeden
padl. V té době byl také při rýmařovském sboru ustaven zdravotnic-

ký oddíl ženských sester. Do roku 1918 se ve válce ocitlo dalších ně-
kolik desítek členů sboru. Po jejím skončení se v Rýmařově konala
slavnost k padesátému výročí založení sboru (1920), přičemž se zří-
dil fond pro motorovou stříkačku (na nákupy se vůbec používaly ze-
jména příspěvky členů, výnosy z bálů a dary). V roce 1923 byla tato
stříkačka opatřena za 72 000 korun. Ve stejném roce též došlo 
k ustavení samaritánského oddílu ze členů sboru. O tři roky později
byl objednán nový vůz pro zakoupené konopné hadice. Provedla se
rekonstrukce hasičské zbrojnice za 36 643 korun (1927). Obstaraly se
také hadicové nástavce, rozdělovač a elektrická kamna pro hasičskou
zbrojnici. Posléze byl dán návrh na zhotovení dopravního vozidla pro
požární účely. V roce 1928 bylo celkem 123 členů výkonných, 
423 přispívajících, jeden čestný velitel a čtyři čestní členové. V roce
následujícím se pořídily další nové hadice.
Bohužel od roku 1930 do roku 1945 existuje o místních hasičích mé-
ně zpráv. Podle toho, co je doloženo, byl sbor ve městě na dobré 
úrovni s velmi dobrou členskou základnou, již v roce 1932 měl např.
další motorovou stříkačku na podvozku značky Chevrolet a veškerá
technika byla uložena v hasičské zbrojnici za kostelem.
Konec 2. světové války znamenal zánik všech německých dobrovol-
ných hasičských sborů na Rýmařovsku, zároveň ale vznik českého
dobrovolného hasičského sboru v Rýmařově. Ten po převzetí arze-
nálu německých předchůdců pokračoval v jejich činnosti a dodnes
jsou jeho mottem tato slova: „V úctě k Bohu a bližnímu ku pomoci.“

Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov, fota: archiv muzea
Za cenné rady a materiály poskytnuté k článku děkuji panu Mgr.
Jiřímu Karlovi.
(J. Springer: Chronik von Römerstadt und Umgebung, Rýmařov 1908;
K. Berger: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno 1909; F. Tutsch:
Römerstadt und das Römerstädter Ländchen, Wolfratshausen 1964; 
J. Matyska a kol.: 100 let požární ochrany v Rýmařově, Rýmařov
1970; J. Karel: Změny životního stylu ve století páry, in prep.)

Dobrovolný hasičský sbor Horní Město s motorovou stříkačkou při
příležitosti 50. výročí svého založení (1927)

Dobrovolný hasičský sbor Horní Moravice s ruční stříkačkou (1928)

Dobrovolný hasičský sbor Stará Ves s ručními stříkačkami a vysuno-
vacím žebříkem při příležitosti 40. výročí svého založení (1926)
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Drahota roku 1817
Je‰tû dnes mám tento rok s jeho bídou
a nouzí v neblahé vzpomínce.
Pfiedchozí rok 1816 byl velmi chladn˘
a drsn˘, mokr˘ a neplodn˘, a proto se
v následujícím roce projevilo velké zdraÏe-
ní i s obrovsk˘m lichváfistvím jako metla
BoÏí.
Na podzim roku 1816 se kupoval vûrtel
brambor za 30 kr. W. W.,1 av‰ak následují-
cí rok za nûj ãlovûk musel zaplatit 5 fl.2

a tato cena byla je‰tû skromná, neboÈ po-
zdûji uÏ brambory stály 6 zlat˘ch.
Obilí se nedalo koupit vÛbec a nouze
o drah˘ chleba byla veliká. Mûfiice zrna (Ïi-
ta) stála 30 zlat˘ch a za jeden velmi mal˘
chleba, kter˘ se dal strãit do kapsy kabátu,
se platil jeden zlat˘.
Mûfiice ovsa stála 50 zlat˘ch atd. atd.
KaÏd˘ otec rodiny, jenÏ musel zaopatfiit
a Ïivit hromadu lidí, se v tomto roce dostal
do hrozn˘ch dluhÛ. Nicménû tkalcovství
se v té dobû dafiilo velmi dobfie a hodnû
vydûlávalo. Pfiesto se muselo v mnoha za-
mûstnáních kaÏd˘ den více pracovat, a tak
to pokraãovalo aÏ do podzimu, kdy se
hned po sklizni zlevnilo, protoÏe rok 1817
byl velmi poÏehnan˘.
Proklatá lichva ustala bûhem 14 dní a za
tuto krátkou dobu byly v‰echny potraviny
zase tak levné jako dfiíve.
Chud˘ lid musel za toho stra‰ného zdra-
Ïení jako obyãejnû trpût nejvíce, obzvlá‰tû
ti fiemeslníci, ktefií nemûli Ïádn˘ v˘dûlek.
To byl i pfiípad punãocháfiského mistra
Geiera, velmi dobromyslného, vzrÛstem
malého muÏe, jenÏ mûl poãetnou rodinu
a bydlel v R˘mafiovû v domû Franze Paula
Kürschera.
Tomu se bûhem zdraÏení vedlo tak zle, Ïe
si nevûdûl rady se svou rodinou, a jedno-
ho veãera, kdyÏ jeho Ïena byla je‰tû v prá-
ci, se v jizbû na bidle nad kamny obûsil. 
V tûchto dobách byli lidé na venkovû je‰-
tû dost povûrãiví a po‰etilí, a tak nesmûl
b˘t Ïádn˘ sebevrah pohfiben na hfibitovû,
pfiestoÏe to josefínské zákony nafiizovaly.
Taková mrtvola byla tajnû pod rou‰kou
tmy dopravena na hranici.
Proto se tûlo tohoto muÏe dostalo za
mûstsk˘ les (zvan˘ Pörschel) na jamartic-
kou hranici; pfiece zde v‰ak nezÛstalo
dlouho, protoÏe pro ondfiejovské sedláky,
ktefií zrána a naveãer sváÏeli obilí do dol-
ního ml˘na, kde ho nechávali mlít, to by-

la ohavnost. Tvrdili, Ïe v Pörschelu stra‰í,
a proto se uÏ v ml˘nû neukazovali, aby ne-
museli jet tou dûsivou cestou.
Dolní mlynáfi tím samozfiejmû zaznamenal
znaãné ‰kody, a tak se obrátil na magistrát
s prosbou, aby byla Geierova mrtvola vy-
hrabána a pohfibena na jiném místû, a je-
ho obchod tím pádem uÏ netrpûl ‰kody.
Jeho Ïádosti bylo vyhovûno. Geierova mrt-
vola byla vykopána a pohfibena na dolno-
moravické hranici rovnûÏ za mûstsk˘m le-
sem, a proto se tomuto lesu, jenÏ byl dfiíve
jen malou hou‰tinou a koupí se mezitím
podstatnû zvût‰il, od té doby fiíkalo
GeierÛv, a to jméno si ponechal navÏdy.
Poté, co tam byl Geier pohfiben, sem byli
ukládáni v‰ichni sebevrazi, jako: Bräuer,
Tufka, Anton Karger, Lofert a jiní, aÏ do ro-
ku 1829, kdy se po vánoãních svátcích
v onom lese obûsila úãetní z Janovic.
ProtoÏe byla Ïenou úfiedníka, rozhodl
vrchní úfiad v Janovicích, aby byla po-
hfibena na r˘mafiovském hfibitovû, jelikoÏ
náleÏela k tamûj‰í farnosti.
Naveãer dva dny pfied Tfiemi králi byla mrt-
vola pfiivezena na selsk˘ch saních do mûs-
ta na hfibitov, aby zde byla pohfibena.
Pfiedtím se v‰ak shromáÏdil velk˘ dav lidu
u hfibitovní brány. Ta byla zamãená a klíã
odhozen do hlubokého snûhu. Mrtvola
byla zvednuta s velk˘m kfiikem a shozena
pfies kopec dolÛ. K tomu se hrálo na lyru
a duchovní, jenÏ chtûl mrtvole poÏehnat,
musel odjet s nepofiízenou.
Byl to mlad˘ knûz jménem Heinrich
Schreiber, jenÏ byl právû vysvûcen a pfii‰el
na Moravu.
Druhého dne bylo ve v‰ech ulicích a kou-
tech mûsta oznámeno, Ïe se nikdo nesmí
opováÏit následujícího dne na Tfii krále 
úãastnit se pochování této mrtvoly, jinak
bude pfiísnû potrestán.
JenÏe se docílilo pfiesného opaku!
V‰ichni obyvatelé mûsta byli následujícího
dne na nohou i lidé z okolních vesnic pfii-
‰li do mûsta v zástupech, aby byli odpo-
ledne u té podívané.
Já sám jako mlad˘ tovary‰ jsem se nemo-
hl zdrÏet, abych tam ne‰el navzdory velmi
vysokému snûhu a nepodíval se na tu po-
zoruhodnou podívanou.
Koneãnû okolo ãtyfi hodin odpoledne pfii-
jely pûkné sánû s dvûma zapfiaÏen˘mi
koÀmi, ktefií vezli mrtvolu, vpfiedu stráÏ se-
stávající z myslivcÛ, za neboÏkou úfiedníci

zahalení do cestovních koÏichÛ, poté ná-
sledovala opût stráÏ, po obou stranách je
doprovázelo více neÏ dvacet muÏÛ s kara-
báãi, ktefií kaÏdého, kdo se pfiiblíÏil ke hfibi-
tovu, hnali pryã.
Mezi tisíci diváky bylo pfiece jen mnoho
tûch, ktefií ve svém bludu byli rozzlobeni
nad touto událostí a nechtûli pfiipustit, aby
byl na jejich vysvûceném hfibitovû po-
hfiben sebevrah a odpoãíval po boku je-
jich zesnul˘ch pfiíbuzn˘ch, coÏ bylo do 
onoho dne zcela nesl˘chané.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe kdyby nebylo b˘valo
tolik snûhu a taková zima, Ïe by snad
hrozn˘ dé‰È kamenÛ pfiece jen byl pohfieb
pfiekazil.
Od té doby mohl b˘t kaÏd˘ sebevrah bez
námitek pochován na hfibitovû; byli zpra-
vidla uloÏeni ve ãtyfii hodiny ráno na urãi-
tém místû v dolním rohu hfibitova.
Pfii této pfiíleÏitosti nemohu vynechat vy-
právûní o tom, jak kvÛli lidské povûrãivosti
pfii‰el GeierÛv les ke ‰patné povûsti a jak
vznikaly takzvané stra‰idelné historky.
V roce 1822 byl postaven hostinec
U Dolního ml˘na, ve kterém to po nûkolik
let velmi Ïilo. Byla v nûm zfiízena kuÏelko-
vá dráha a stfielnice, a protoÏe v té dobû
lidé velmi dobfie vydûlávali a v‰e bylo vel-
mi levné, tak se sem v‰ichni hrnuli o ne-
dûlích i bûhem t˘dne.
Tu se jednou stalo, Ïe jeden ãlen cechov-
ní spoleãnosti musel jít do Dolní Moravice,
a protoÏe to bylo na podzim, kdy se uÏ dfií-
ve stmívá, a on se v Dolní Moravici déle
zdrÏel, tak uÏ bylo velmi pozdû, kdyÏ se vy-
dal na cestu domÛ do R˘mafiova.
·el dolÛ dlouhou vesnicí aÏ ke kostelu, od-
kud vedla polní cesta ke Geierovu lesu
a dále k „Dolnímu hostinci“. Byla mûsíãná
noc, ale obloha byla zataÏená, jak to na
podzim obyãejnû b˘vá. âas od ãasu zavál
hroziv˘ poryv vûtru, jenÏ se s hvízdáním
prohánûl po strni‰ti.
Tak se vydal r˘mafiovsk˘ mû‰Èan v ponûkud
rozjafieném stavu na cestu domÛ a ‰el zna-
ãenou, asi pÛl hodiny dlouhou polní ces-
tou smûrem ke Geierovu lesu. KdyÏ k nûmu
dorazil a ‰el okolo nûj, spatfiil u hou‰tiny bí-
lou postavu, jak se pomalu sklání a narov-
nává. ZÛstal stát a nûjakou chvíli se nemo-
hl rozhodnout, jestli má jít dál nebo se vrá-
tit, protoÏe zrovna na tom místû, kde se ta
pfií‰erná postava nacházela, leÏel pohfiben
Geier se svou spoleãností.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 30 krejcarÛ vídeÀské mûny, pozn. red.
2 5 fl. = 5 zlatek, pozn. red.
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Jako rozhodn˘ muÏ v‰ak sebral odvahu
a vydal se srdnatû smûrem k domnûlému
stra‰idlu; a co tam potkal? – Bíl˘ kus plát-
na, které bylo rozprostfieno pfies kfioví, aby
uschlo, a které si zapomnûl vzít pasák krav.
– Zasmál se nad strachem, jenÏ se ho
zmocnil, sloÏil domnûlého ducha a vzal
ho s sebou do „Dolního hostince“, kde ho

uÏ jeho kolegové oãekávali.
Zde vyprávûl právû pfiekonané dobrodruÏ-
ství a dal „ducha“ hostinskému Johannu
Simionovi, kter˘ plátno zase pfiedal jamar-
tickému pasákovi krav.
Takov˘m zpÛsobem se uÏ dostalo mnoho
stra‰ideln˘ch historek mezi lidi, a kdyby se
dotyãn˘ muÏ k oné vûci nepfiiblíÏil, byl by

jistû opût vznikl nov˘ hrÛzn˘ a nevysvûtli-
teln˘ pfiíbûh.
Konec tohoto pfiíbûhu zní: „Duchové 
z onoho svûta se nikdy nevracejí zpût,
a kdo je jednou mrtv˘, nikdy neobÏivne
a nechá Ïivé na pokoji;“3 bylo by jen zá-
hodno, aby si Ïiví dali pokoj navzájem.

3 To samozfiejmû nelze bezpodmíneãnû pfiijmout, i kdyÏ autor nûco o spiritualismu sly‰el, nikdy by nic takového netvrdil, neboÈ by
ho stoupenci spiritismu a spiritualismu pouãili zfiejm˘mi fakty. Dále nelze smysl slova smrt identicky pouÏívat se „záhubou“, jak je
v˘‰e patrné, neboÈ ãlovûk Ïije vûãnû a prodûlává tak rÛzné promûny, jejichÏ pozemskou fází je „umírání“. D. H.

Užitečná informace
Údržba a opravy bytu – co platí nájemce a co pronajímatel?

Pronajímatel je povinen udrÏovat po dobu nájmu
byt v dobrém stavu, zpÛsobilém k ob˘vání. BûÏnou
údrÏbu a drobné opravy si v‰ak musí zaji‰Èovat
a hradit sám nájemce. Co se obvykle povaÏuje za
drobné závady, a co uÏ jde na vrub pronajímatele?
V jak˘ch pfiípadech mÛÏe nájemce Ïádat po prona-
jímateli úhradu nákladÛ na odstranûní závady?
„Zákon ani jiný právní předpis nedefinuje,
co se považuje za běžnou údržbu a drobné 
opravy. Pronajímatel a nájemce si to však
mohou sami vymezit v nájemní smlouvě, na-
příklad podle druhu činnosti či výše vynalo-
žených nákladů,“ říká Lukáš Zelený, vedou-
cí právního oddělení dTestu.
Za drobné opravy se považují například 
opravy podlahových krytin a prahů, opravy
částí oken a dveří, výměny zámků, rolet a ža-
luzií, výměny elektrických koncových zaří-
zení a rozvodných zařízení, zejména vypína-
čů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích tele-
fonů, zásuvek rozvodů datových sítí či sig-
nálů televizního vysílání. Dále třeba opravy
vodovodních výtoků, odsavačů par, digesto-
ří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, 

umyvadel, výlevek, splachovačů, kuchyň-
ských sporáků, infrazářičů, kuchyňských li-
nek či vestavěných skříní. U zařízení pro vy-
tápění se za drobné opravy považují opravy
kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů
etážového topení na pevná, kapalná a plynná
paliva, včetně uzavíracích a regulačních ar-
matur a ovládacích termostatů etážového to-
pení. Nepovažují se však za ně opravy radiá-
torů a rozvodů ústředního vytápění. 
„Pokud nájemce zjistí v bytě jinou než drob-
nou závadu, kterou je zapotřebí bez prodle-
ní odstranit, má povinnost na ni ihned upo-
zornit pronajímatele. Zároveň má i povin-
nost předcházet škodám, které by mohly
vzniknout jako následek takové závady.
Pokud tedy například v nočních hodinách
praskne stoupačka, je nájemce povinen 
ihned zastavit přívod vody, případně přivo-
lat havarijní službu. Pokud tak neučiní, od-
povídá za škodu způsobenou vytékající vo-
dou,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Úhradu
nákladů, které nájemce účelně vynaložil –
například na provedení havarijní opravy –

může požadovat po pronajímateli.
Pokud nájemce zjistí v bytě jinou než drobnou
závadu bránící obvyklému bydlení, kterou ale
není zapotřebí neprodleně řešit, má povinnost
upozornit na ni pronajímatele bez zbytečného
odkladu. Například se může jednat o opravu
střechy domu, pokud při deštích dochází
k mírným průsakům do interiéru bytu.
Pronajímatel musí v přiměřené době zajistit
nápravu oznámené závady. Pokud tak neuči-
ní, může závadu odstranit sám nájemce
a pronajímatel má povinnost nahradit mu dů-
vodně vynaložené náklady. „Pokud není zá-
vada tak podstatná, že by nájemce musel nut-
ně sám zajišťovat její nápravu a kvůli nečin-
nosti pronajímatele dochází ke snížení kom-
fortu bydlení, má nájemce právo požadovat
po pronajímateli slevu z nájemného,“ upo-
zorňuje Zelený. Vanda Jarošová, dTest

Šest kroků k bezproblémové změně dodavatele energií
Jako spotřebitelé máme všichni právo zvolit si
a bezplatně změnit svého dodavatele elektřiny
či plynu, což nám umožňuje ovlivnit výši čás-
ti výdajů za energie, které spotřebuje naše do-
mácnost. Sepsali jsme několik kroků, které
pomohou zorientovat se v postupu při změně
dodavatele a poradí, nač bychom si v tomto
procesu měli dávat pozor.
Aukce dodávek energií – možná cesta 
k úspoře 
I na českém trhu se setkáváme s tzv. aukcemi
dodávek energií. Fungují na principu kolek-
tivního nákupu, tedy tak, že se dá dohromady
skupina spotřebitelů (nebo podnikatelů),
a čím větší tato skupina je, tím nižší ceny jsou
ochotni nabízet dodavatelé elektřiny nebo
plynu, kteří se účastní aukce.
Setkáte-li se s nabídkou zapojit se do aukce,
vězte, že je to způsob, který vám může pomo-
ci ušetřit na účtech za energie. Nikdy se ale
nezapojujte do aukce, ve které by vás už re-
gistrace zavazovala k přechodu k novému do-
davateli či byste byli jiným způsobem tlačeni
ke změně dodavatele, aniž znáte vysoutěže-
nou cenu za dodávky energie. Zásadní je také

ujistit se, že organizátor aukce bere v potaz
obchodní podmínky dodavatelů a nemůže do-
jít k tomu, že spotřebitelé budou nuceni do
přechodu k dodavateli, jehož obchodní pod-
mínky jsou k nim nevstřícné.
1. Zjistěte, kdy můžete dodavatele změnit
Zkontrolujte si, jaký druh smlouvy v součas-
nosti máte a jaká se k ní váže výpovědní lhů-
ta. Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neur-
čitou, bývá lhůta stanovena zpravidla na tři
měsíce. U smluv na dobu určitou je rozpětí
širší, zobecňovat se v tomto případě nedá.
Jisté je jediné – pokud byste výpovědní lhůtu
nedodrželi a chtěli odejít dříve, zaplatíte tuč-
nou pokutu.
Je tu však ještě jedna možnost. Nejste-li spoko-
jení s chystaným zvýšením cen elektřiny či ply-
nu, o kterém vás informoval váš dodavatel,
můžete ze zákona odstoupit od smlouvy. Pokud
vás na změnu a s tím spojené právo odstoupit
od smlouvy bez jakékoli sankce upozorní nej-
později 30 dní před účinností chystané změny,
můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desá-
tý den před její účinností. Pokud vás dodavatel
včas a správně neinformuje, máte stejné právo

na odstoupení bez sankce celé tři měsíce od
chvíle, kdy změny nabyly účinnosti.
2. Vytipujte si dodavatele
Před změnou dodavatele je na místě vytipovat
si konkrétní dodavatele a srovnat jejich ceno-
vé a obchodní podmínky. Naopak lákavá slo-
va podomních prodejců či obchodních zástup-
ců konkrétního dodavatele, kteří slibují úspo-
ry, je dobré brát vždy s rezervou. Nepodepi-
sujte smlouvu s novým dodavatelem bez srov-
nání s jinými nabídkami na trhu.
3. Zorientujte se v cenách
Výsledná cena za dodávky energií se skládá
z několika složek, z nichž některé jsou regu-
lované Energetickým regulačním úřadem
(ERÚ). Regulované ceny jsou pro každý ka-
lendářní rok pevné a neměnné pro všechny
dodavatele a jejich výši nemůže dodavatel ani
spotřebitel žádným způsobem ovlivnit.
Naopak neregulovaná složka ceny za komodi-
tu (silová elektřina nebo zemní plyn) a služby
závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů.
Právě výši ceny za spotřebu tedy můžete 
ovlivnit volbou jiného dodavatele.
Na webových stránkách dodavatelů elektřiny či
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Zajímavosti z přírody

Podzim pokročil aneb O přirozené estetice
Podzim pokročil a v slunci všechno doslova
plane. Vstoupím mezi buky, o jeden se opřu
a žasnu: pohled do čistě světle modré oblohy
skrz větve a žlutavou měď listů je prostě 
úchvatný. Stříbřitě šedá hladká kůra je pro-
hřátá, mladé buky s břízami jsou jako po-
chodně, svalcovitý kmen opodál se leskne,
větve rostlé nejrůznějšími směry dávají ně-
kterým stromům až bizarní vzhled.
Nahlížíme zde přirozenou, samorostlou krá-
su, utvářenou jen dle zákonů přírody, které 
obecně nedovolují vybočení, přesto umožňu-
jí projevit se až neslýchaně rozmanitými
způsoby. Na přirozenou krásu se díváme ne-
jen souhlasně s přírodou – přirozená krása
pro nás znamená přirozenou estetiku, kterou
spojujeme s uměním či schopností právě tak-
to vnímat – ale i transformačním způsobem
vnitřního zaujetí, zduchovněle. Ať už přehlí-
žíme krajinu jako panorama nebo její výsek
jako své nejbližší okolí anebo jako detail, 

uplatňuje se náš estetizující smysl, který ústí
minimálně do vrcholné spokojenosti.
Listy, mezi nimiž se proplétají větve, stín vr-
žený na prozářený list jiným listem, prostří-
dání světla a stínu, stejně jako barev a jejich
valér, velejemnost detailů i větších různoro-
dých prvků, to vše společně vytváří harmo-
nii, která mocně působí na náš vnitřní posun

do oblasti umění, jež dlí v každém z nás. Je
to natolik inspirativní, že z toho může vznik-
nout báseň nebo obraz. Alespoň k nim ve
svém momentálním duchovním rozpoložení
směřujeme, i když se tak nakonec obvykle
nevyjádříme. Smysl pro krásu nám však dá
alespoň nezapomenutelný dojem, otisk, jenž
se nám ustálí v paměti a na nějž budeme čas
od času vzpomínat, přestože jsme tento stav
zažili již mnohokrát. Avšak právě tím se
v nás přirozená krása zakotvuje a dál se du-
chovně rozvíjí. Proto, i když ji stále přiživu-
jeme tímtéž, nezevšední.
A tak se stále znovu chodíme dívat na prozá-
řené podzimní listí a vzhlížet skrz větve do
bělavé oblohy, oživujeme v sobě až mystic-
ký smysl pro krásu a estetiku a objevujeme
skryté významy, jež už jsme podvědomě 
odezírali z přirozené estetiky na přímé vzá-
jemné spojnici my – příroda a příroda – my.

Miloš Zatloukal, foto: Jiří Taufer

plynu můžete obvykle nalézt komplexní ceník.
Z něj by mělo být zřejmé rozložení regulova-
ných i neregulovaných složek ceny a současně
by měla být uvedena konečná cena, kterou mů-
žete očekávat za spotřebovanou jednotku.
V našich průzkumech ovšem zjišťujeme mno-
há pochybení. Někteří dodavatelé na svých
webových stránkách uvádějí pouze ceny pro
stávající zákazníky. Noví zákazníci tedy ne-
mají šanci ceny zjistit, pokud si o nabídku in-
dividuálně nezažádají. Mezi častá pochybení
patří také uvádění pouze části ceny za dodáv-
ku a vynechání regulovaných cen, uvádění ce-
ny bez DPH či vynechání poplatku za činnost
operátora trhu.
Pokud provádíte srovnání dodavatelů na
vlastní pěst, nezapomeňte proto zkontrolovat,
že vámi zkoumaní dodavatelé zahrnuli do ce-
ny opravdu vše. Pro snadné porovnání ceno-
vých nabídek dodavatelů můžete využít napří-
klad nezávislý a certifikovaný kalkulátor na
stránkách Energetického regulačního úřadu.
4. Zvažte další faktory
Pokud se rozhodnete pro změnu dodavate-
le, není vhodné zaměřit se při výběru pou-
ze na toho s nejlepší cenovou nabídkou.
Důležité jsou také reference neboli pověst
nového dodavatele. Za jednu z dobrých re-
ferencí lze považovat jeho přihlášení
k Etickému kodexu obchodníka.

Etický kodex obchodníka v energetických
odvětvích zpracoval Energetický regulační 
úřad. Dokument obsahuje souhrn pravidel
chování, k jejichž respektování a dodržování
se může obchodník s elektřinou či plynem
dobrovolně přihlásit, a to oficiálním dopisem
adresovaným předsedkyni ERÚ. Seznam ob-
chodníků – signatářů etického kodexu – je
společně s kodexem uveřejněn na webových
stránkách www.eru.cz.
Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů
patří také obchodní podmínky obvykle uvede-
né na jejich webových stránkách. Obsahují
zejména následující ujednání:
– úplný a platný ceník pro konkrétní rok (po-
zor na zavádějící informace a staré ceníky),
– zda bude změna dodavatele zpoplatněna
(změna dodavatele je sice ze zákona bezplat-
ná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. akti-
vační poplatek za zprostředkování),
– jaké jsou další nabízené služby, jaký je
k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak
jsou zpoplatněny,
– způsob ukončení smluvního vztahu s novým
dodavatelem v případě nespokojenosti,
– výpovědní lhůtu.
5. Podepište smlouvu s novým dodavatelem
Jakmile si vyberete nového dodavatele, je ne-
zbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených
službách dodávky. Před podpisem si nechte

předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné
obchodní podmínky. Všechny dokumenty do-
poručujeme znovu a důkladně prostudovat.
Samotný proces změny dodavatele je poměr-
ně snadný, již při podpisu smlouvy můžete 
udělit vybranému dodavateli plnou moc, a on
pak provede některé činnosti za vás, čímž mů-
že, i z důvodu větších zkušeností, celý proces
změny urychlit. Samotný proces změny pak
trvá od jednoho do šesti měsíců, a to v závis-
losti na délce výpovědních lhůt.
6. Přesměrujte platby a zkontrolujte vy-
účtování
Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně
dodavatele a uplyne výpovědní lhůta, budete 
odebírat energii od nového dodavatele. O této
skutečnosti musíte být informováni stejně jako
o datu, od kterého byla skutečně zahájena do-
dávka. Zároveň doporučujeme, abyste pak
k termínu změny dodavatele nahlásili dosavad-
nímu dodavateli stav vašeho elektroměru či ply-
noměru. Také obdržíte závěrečné vyúčtování
spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků
s původním dodavatelem. Nezapomeňte pře-
směrovat platby za energii na bankovní konto
nového dodavatele. Při prvním vyúčtování si
důkladně zkontrolujte celou fakturu, především
to, zda jsou dodrženy smluvené obchodní pod-
mínky a ceny. Mgr. Lukáš Zelený, 

vedoucí právního oddělení dTestu

Poděkování bruntálské nemocnici
V polovině října mne záchranná služba odvezla do bruntálské nemoc-
nice Agel. Ještě v noci mi lékaři udělali různá vyšetření a ráno začali
s léčbou. Nyní, po návratu domů, bych ráda poděkovala celému per-
sonálu pod vedením výborného primáře MUDr. Petra Opletala, všem
lékařům a sestřičkám v bruntálské nemocnici, za pomoc v mé nemo-
ci a za péči, díky níž jsem se mohla vrátit domů ke své rodině. Rovněž
jim chci popřát mnoho úspěchů v léčení nemocných a vzkázat přede-
vším sestřičkám, aby milovaly své povolání a poslání, kterým je po-

moc nemohoucím, aby měly více pokory k pacientům, protože ani je
stáří nemine. Dnes ještě může být dobře, ale zítra úplný opak.
Když jsem přijela domů, zastihla mě smutná zpráva, že zemřela moje
kamarádka z dětství. Protože je čas dušičkový, ráda bych připojila
vzpomínku na zemřelé. Ten klid a mír jim přejme a ve svém srdci tu
nejkrásnější vzpomínku na své milé si zachovejme.
Krásný podzimní čas všem čtenářům Horizontu přeje 

Olga Schreiberová
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Sport
Silvini Skiroll Classics s výraznou rýmařovskou stopou

BûÏci na lyÏích nejsou sportovci, ktefií by ãtyfii mûsíce v roce lyÏovali a pak
se osm mûsícÛ váleli. Právû naopak. DÛkazem je seriál závodÛ v bûhu na ko-
leãkov˘ch lyÏích Silvini Skiroll Classics. V leto‰ním roãníku byla série po-
skládána z osmi závodÛ, z nichÏ jeden pofiádal Ski klub RD R˘mafiov.
Již podruhé se členové rýmařovského klubu postarali o organizaci
Výjezdu na Praděd – závodu s cílem na nejvyšší hoře Moravy, které-
ho se zúčastnilo 52 lyžařů a lyžařek. Ředitel závodu Václav Sedláček
celý podnik shrnul: „Letošní druhý ročník Výjezdu na kolečkových
lyžích na Praděd patřil rozhodně mezi nejlepší závody, což vyplývá
z reakcí závodníků a letošní druhé největší účasti ze všech osmi zá-
vodů seriálu. Po organizační i technické stránce byl závod zvládnut
na jedničku, a to také díky sponzorům – Media Tenor, Kovošrot
Moravia, a. s., XC SPORT.CZ, RDmont, s. r. o, Holba a dalším, kte-
rým samozřejmě patří obrovský dík. Náš závod je již nepostradatel-
nou součástí seriálu a předběžný termín dalšího ročníku je stanoven
na 6. srpna 2016.“
Také ve výsledkových listinách jednotlivých závodů byla jména od-
chovanců Ski klubu RD Rýmařov vždy vysoko. Václav Sedláček
(Silvini Madshus Team) vybojoval čtyři umístění na stupních vítězů
a v celkovém hodnocení seriálu vystoupil na bronzovou příčku za
mistrem Evropy v dálkových bězích Jiřím Ročárkem a současným
nejlepším reprezentantem do 23 let Adamem Fellnerem. Pavel
Ondrášek (Atlas Excavator) vybojoval bednu dvakrát a v celkovém
součtu všech osmi závodů skončil pátý.
Jen pro dokreslení prestiže seriálu Silvini Skiroll Classics dodejme,

že finálového závodu z Liberce na Ještěd, který byl zároveň
Mistrovstvím ČR v běhu na kolečkových lyžích, dominovali repre-
zentanti Martin Jakš a Lukáš Bauer nebo český nejlepší laufař
Stanislav Řezáč. Největší hvězdou seriálu pak byl vítěz růžového tri-
kotu pro nejlepšího dálkového běžce na lyžích do 26 let ve světově
proslulé SWIX Ski Classics Nor Anders Molmen Host, který
v Beskydech vybojoval dvě prvenství. Štěpán Sedláček

Adam Fellner, Jiří Ročárek a Václav Sedláček jako nejlepší trojice
závodníků Silvini Skiroll Classics

Start finálového závodu a MČR z Liberce na Ještěd
Fota: archiv Ski klubu RD Rýmařov Stupně vítězů po Výjezdu na kolečkových lyžích na Praděd

Byli jsme vidět !!!
výsledkový servis

Běh na Zlatý Chlum
Sobota 24. října byla dnem, kdy naši starší a ostřílenější lyžaři pro-
věřili své síly v jednom z nejnáročnějších závodů – ve výběhu na
rozhlednu Zlatý Chlum u Jeseníku. Počasí bylo nádherně podzimní
a na startu 11. ročníku se sešlo přes šedesát odvážlivců, kteří byli
odhodláni zdolat 4 100 m dlouhý výběh s převýšením 450 m.
Nejnáročnější úsek čekal běžce hned krátce po startu, trať vedla po ly-
žařské sjezdovce a dál lesem k vyhlídkové restauraci Křížový vrch. Zde
byli přibližně v půli cesty a k vrcholu jim zbývaly dva kilometry. Cílovou
páskou před rozhlednou proběhli a opravdu skvělé výkony tím ve svých
kategoriích předvedli Michal Kautz (1. místo, absolutní vítěz v čase
21:44,6) Renáta Andrýsková (2. místo), Tereza Krečmerová (3. místo),
Ondřej Baslar (1. místo), Karolína Ryšková (1. místo), Natálie
Struhárová (1. místo), Adam Továrek (2. místo), Petr Andrýsek (3. mís-
to), Rostislav Sedláček (2. místo), Ludmila Glacnerová (3. místo) i ne-
medailoví závodníci Tereza Krejčí (4. místo), Jakub Fryblík (4. místo),
František Sázel (5. místo), Mikuláš Holub (6. místo), Eduard Casciani 
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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 byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000
korun. Tel.: 776 784 649.

• Hledám pronájem garáže na Okružní ulici v Rýmařově (u kotel-
ny). Tel.: 773 108 580.

Ze stolního tenisu
Družstvo stolních tenistů SVČ Rýmařov odehrálo v sobotu 31. října
další dva zápasy krajského přeboru. V dopoledním utkání zajíždělo
do Jedlí. Záloha domácího družstva A na naše hráče vůbec nestači-
la a nevyhrála jediný zápas včetně čtyřher.
Jedlí B – SVČ Rýmařov 0:18
Polák, Casciani, Václavík, Palivec – všichni získali po 4,5 bodech.
Na odpolední utkání odjeli naši borci do dalekých Štítů, kde sehráli
vyrovnaný zápas plný zvratů s dobrým koncem.
Štíty A – SVČ Rýmařov 7:11
V tomto utkání je potřeba vyzdvihnout výkon Aleše Václavíka, který
neprohrál a připsal si plný počet bodů. Václavík 4,5 bodu, Palivec 
2,5 bodu, Polák a Casciani po 2 bodech.
Po dvou vítězných utkáních a šesti kolech se tedy naši vyhoupli na
první příčku tabulky. Bob Rektořík

Foto: archiv SVČ Rýmařov

(7. místo) a Tomáš Sedlář (8. místo). Poklona a uznání patří všem, kteří se
tohoto závodu zúčastnili (kdo nevěří, ať ho běží), všem jim gratulujeme. 
Pro mladší kategorii byl připraven nejen vložený závod na koloběž-
kách, ale i závodní trať ve Smetanových sadech, kde nás reprezentoval
Filip Krečmer, který obsadil krásné 1. místo. 

Fota a text: Ladislav Baslar
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