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Nové v˘stavy v mûstském muzeu: 
Petr Vá‰a a Kultur8

K nejlep‰ím policistÛm okresu Bruntál 
patfií nprap. Milan ·i‰ka z R˘mafiova

Útûk z fiádu - první  akce na hradû Sovinci, 
kter˘ 2. a 3. dubna zahajuje sezónu

Îáci Z· Bfiidliãná se louãili se zimou 
v lyÏafiské ‰koliãce

Víkend desetibojafiÛ za zelen˘mi stoly 
a s bûÏkami na Ovãárnû

ročník XI I I .

Foto: Miroslav Urban
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Městská knihovna

Mezi oceněnými policisty je i Rýmařovák
V krnovské obfiadní síni mûstského
úfiadu probûhlo ve ãtvrtek 10. bfiez-
na 2011 slavnostní ocenûní dvanácti
nejlep‰ích policistÛ Územního odboru
Bruntál.
Za úspěšnou práci v loňském ro-
ce ocenila Policie ČR několik
svých zaměstnanců. Slavnostní
setkání se uskutečnilo za účasti
starostů měst a vedení Územního
odboru Policie ČR Bruntál.
Zástupci měst a obcí předali oce-
něným upomínkové dárky, ve-
doucí územního odboru JUDr.

Jaromír Tkadleček hovořil
o změnách v organizaci policie
v posledním roce a výhledu pro
letošní rok. Také poděkoval ro-
dinám, které podporují policisty
v jejich náročné profesi.
Mezi oceněnými byl také nprap.
Milan Šiška z obvodního oddě-
lení Rýmařov, který zde pracuje
od počátku služebního poměru.
V současné době řeší problema-
tiku zpracování trestních spisů.
Své zkušenosti z letité praxe
a znalosti předává mladším kole-

gům. Ocenění Milanu Šiškovi
předával kromě jiných také mí-
stostarosta města Rýmařova
Jaroslav Kala.
Jedinou oceněnou policistkou
byla nadporučice Mgr. Martina
Rošková, která získala titul
Nejlepší manager roku 2010.
U policie slouží 19 let a od čer-
vence 1997 pracuje u skupiny
kriminální policie a vyšetřování,
kde se specializuje na odhalová-
ní trestné činnosti mládeže.

Policisté si promítnutím video-
záznamu připomenuli tři nejvíce
mediálně sledované případy, kte-
ré loni vyšetřovali. Byl to ozbro-
jený útok v budově krnovského
Prioru, nehoda kamionu a vlaku
u Valšova a zásah toxi týmu pro-
ti výrobcům a distributorům per-
vitinu, marihuany a extáze na
Krnovsku. Celou akci modero-
vala policejní tisková mluvčí Bc.
Pavla Tušková. 

JiKo, -dd-

Havaj - stát lásky
Na cestu po Havaji, jejíÏ oficiální ná-
zev zní Aloha State (havajsk˘ po-
zdrav aloha v pfiekladu znamená lás-
ka, soudrÏnost, mír, soucit), pozval
zájemce PaeDr. Libor Turek pfii své
pfiedná‰ce v r˘mafiovské knihovnû.
Osmého bfiezna, za chladného pfied-
jarního poãasí, to byla vítaná v˘pra-
va za sluncem, mofiem a krásnou 
exotickou pfiírodou.
Středoškolský učitel z Trutnova
Libor Turek patří k neúnavným

cestovatelům, kteří vyrážejí za
poznáním zajímavých míst světa
na vlastní pěst, bez servisu 
a omezení cestovních kanceláří,
jen s průvodci série Lonely
Planet a mapami v kapse. Ještě
před revolucí procestoval do-
stupné krajiny východního bloku
a po převratu i zatím nepoznaný
svět za železnou oponou. Kromě
evropských zemí, jako Norsko,
Švýcarsko a Skotsko, navštívil

i exotické krajiny Nepálu,
Latinské Ameriky a Kanady (tam
a na Aljašku se chystá opět při
své další velké cestě) a o všech
těchto místech vypráví při svých
přednáškách, které doprovází
promítáním snímků. Ty přes
možnosti, jaké nabízí digitální
fotoaparáty, pořizuje stále na zr-
cadlovku a při besedách pak pre-
zentuje jako diapozitivy, které
podle jeho slov zachycují realitu
bez úprav, a proto autentičtěji.
Během besedy v knihovně prove-
dl Libor Turek své posluchače po
Havaji, a to nejen po té turisticky
vyhledávané, ale i po méně nav-
štěvovaných ostrovech. Ostrovy
byly původně samostatné, vedené
jednotlivými náčelníky, teprve na
přelomu 18. a 19. století je sjedno-
til Kamehameha, který vyhlásil
Havajské království. Koncem 
19. století zde byla vyhlášena re-
publika a v roce 1959 byla Havaj
připojena k USA jako Aloha State.
K charakteristikám Havaje patří
jak místa upomínající na historii

ostrovní země, např. socha
Kamehamehy nebo památník
v Pearl Harboru se zbytky lodi US
Arizona, tak především přírodní
specifika. Jedním z nich je už sa-
motné počasí, teplé a slunné, které
se během ročních období takřka
nemění a způsobuje, že rostliny na
Havaji současně kvetou a plodí.
Není divu, že symbolem Havaje
se stal věnec lei z květů nesčet-
ných druhů zdejších orchidejí.
Libor Turek společně se svou
manželkou prožil v roce 2005 na
Havaji 38 dní, během nichž ve
vypůjčeném autě, ale také pěšky,
procestovali ostrovy Oahu,
Hawaii neboli Big Island s me-
tropolí Honolulu, Kauai i Maui.
Posluchače přednášky zavedl na
místa odhalující havajské kon-
trasty - na nejznámější pláž svě-
ta Waikiki, ale také na izolované
pláže s černým sopečným pís-
kem a 40metrovými vlnami, kte-
ré lákají surfaře. Ukázal noční
život hlavního města i domorodé
vesnice, sloužící jako skanzeny,

Foto: Dita Dulovcová, redakce Náš Domov

Místostarosta města Rýmařova Jaroslav Kala předává ocenění
nprap. Milanu Šiškovi
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Pár slov... o prokrastinaci
Úvodem předesílám, že rozhodně netrpím hypochondrií. Jen tu
a tam, maximálně jednou za měsíc, když narazím na článek zabý-
vající se nějakou záludnou chorobou, začnu se zkoumat, jestli ná-
hodou nevykazuji některý z popisovaných příznaků. Vzhledem
k faktu, že jsem stále naživu, je zřejmé, že má introspekce končí vět-
šinou negativně, tedy konstatováním, že se mi daná choroba zatím
vyhýbá.
To se však nedávno změnilo. Narazil jsem totiž na jednu, jejíž sa-
motný název vyvolává mrazení v zádech a zrychlený puls. Ano, je
to v titulku zmíněná prokrastinace. Zpočátku jsem myslel, že jde
o další z tzv. moderních chorob, která by se mi, jakožto člověku se
spíše konservativními názory, měla vyhnout. Toto přesvědčení se ve
mně utvrdilo obzvlášť po provedení důkladného etymologického
rozboru - posuďte sami: název pochází z latinského slovesa pro-
crastinare, jež je kombinací příslovce „pro“ (značící pohyb kupře-
du) a „crastinus“ (s významem „patřící k zítřku“). Kdepak konse-
rvatismus a cesta ke světlým zítřkům! To přece nejde dohromady!
Postupem času jsem však s hrůzou zjistil, že tomu tak není.
Prokrastinace (česky též liknavost nebo otálení) je totiž chorobné
odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými
pocity, nejčastěji úzkostí. Tehdy mi zatrnulo. Přece jen jsem 21 let
prožil v reálném socialismu a mám pod kůží mnohé jeho lidové
moudro, kterým se i řídím, například Co můžeš udělat dnes, můžeš
udělat i zítra, nebo Práce není zajíc, neuteče. Jsem snad proto opra-
vdovým prokrastinikem?
A bylo hůř. Touto chorobou, resp. chorobnou závislostí, prý ve zvý-
šené míře trpí studenti. S těmi jsem přece ve styku (podotýkám
striktně pedagogickém, abych předešel nežádoucím spekulacím)
pět dnů v týdnu! Co když mě nakazili??? Vždyť (ač nerad) musím
přiznat, že i já velmi často nepříjemné povinnosti odkládám a tlačím
je před sebou jako buldozer, dokud mi nehrozí zavalení. I toto za-
myšlení píšu na poslední chvíli a pociťuji přitom úzkost z toho, že
by mi kolegové z redakční rady mohli střihnout na kabát, kdybych
je včas neodevzdal. A věřte nebo ne, taková ZN nebo ona se umějí
mračit stejně zarputile jako Drdův loupežník Sarka Farka. A kdo se
na ně jedním okem podívá... Odpověď na otázku, zdali jsem naka-
žen, se začala nebezpečně přibližovat ke kladné hodnotě.
Jenže pak jsem se zamyslel hlouběji a pookřál jsem. Vskutku není
důvod k panice, vždyť prokrastinace je v naší republice rozšířena
takřka epidemicky, hlavně mezi vrcholnými politiky. A je to dobře.
Opravdu, je to možná i víc než dobře. Vezměme si parlament -
všichni lidem volení zástupci odmítají zbytnělou poslaneckou imu-
nitu a neprůhledná výběrová řízení, ale stále se nemohou sejít v do-
statečném počtu, aby věci napravili. Jsou pro průzračné financová-
ní politických stran, ale seznamy dárců váhají širší veřejnosti po-
skytnout. Máme vládu, která si jako prioritu zvolila boj s korupcí,
ale výsledkem je to, že takřka každý měsíc vypadne z nějaké skříně
minimálně jeden korupčnický kostlivec nápadně podobný některé-
mu z jejích členů. Táž vláda se také definovala jako vláda rozpo-
čtové odpovědnosti, kterou si však představuje tak, že snížení platů
vykompenzuje zvednutím dolní sazby DPH o sto procent, čímž zá-
konitě dojde ke zvýšení životní úrovně tím způsobem, že budeme
mít hodně vysoko do žlabu. Nejsou snad právě toto typické pro-
krastinační symptomy? Vždyť ten rozdíl mezi slovy a činy, mezi zá-
měry a výsledkem, ta liknavost v realizaci záměrů je zkrátka do ne-
be volající.
Je mi však jasné, že čtenář teď musí být zmaten - proč o tomto ža-
lostném stavu píšu jako o něčem žádoucím a správném? Proč jej
neodsoudím? Odpověď je nasnadě. Inu proto, že mě děsí, čeho se
dočkáme, až za to tato vláda „pořádně vezme“ a spustí ony opra-
vdové slibované reformy. To bude teprve jízda! Jen jsem někde če-
tl, že ministr Kalousek z úsporných důvodů nechal vypnout světlo
na konci tunelu.
Proto volám spolu s klasikem - Prokrastinace budiž pochválena!  

VlaSt

tiché buddhistické kláštery
i křesťanské kostelíky s typickou
freskovou výzdobou.
Podstatnou část besedy věnoval
různým tvářím havajské přírody -
ukázal zelené džungle plné orchi-
dejí, ananasové a papájové plantá-
že i pěstírny kávy nebo naopak
poušti podobné svahy nejvyšší
hory Mauna Kea, osazené obřími
teleskopy, či žhavé lávové oblasti
na úpatí nejaktivnější sopky světa
Kilauei, kam je turistům vstup za-
kázán. Zvláštní pozornost věno-

val návštěvě botanické zahrady na
břehu Tichého oceánu; snímky
nádherných květin doprovodil 
originální havajskou hudbou. ZN

Půjčovní doba knihovny

Po 9.00 - 17.00
Út 9.00 - 17.00
St z a v ř e n o
Čt 9.00 - 17.00
Pá 9.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

Fota: Libor Turek
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Aktuálně z města

Radnice připravuje zavedení elektronické aukce
Elektronická aukce představuje
institut, pomocí kterého lze hod-
notit nabídky uchazečů po stan-
dardním hodnocení nabídek na
základě nově předkládaných
hodnot (nejedná se o řízení).
Toto hodnocení může být prová-
děno rovněž v několika na sebe
navazujících kolech, mezi nimiž
jednotliví uchazeči na základě
jim sdělených informací upravu-

jí („vylepšují“) své nabídky.
Díky elektronické aukci může
zadavatel získat od uchazečů
mnohem výhodnější nabídku,
než pouze na základě klasického
hodnocení nabídek.
Cílem zavedení elektronické
aukce je průhlednější zadávání
veřejných zakázek a lepší ceno-
vé podmínky pro MěÚ Rýma-
řov. Byli kontaktováni pracovní-

ci MěÚ Bruntál (i KÚ MSK
a další), kteří podobný systém již
několik let využívají a byli do-
konce za zadávání elektronic-
kých zakázek oceněni, aby sděli-
li zkušenosti se zadáváním po-
dobných zakázek. Zkušenosti
s využíváním elektronických
aukcí jsou veskrze pozitivní,
protože dochází k enormnímu
tlaku na cenu, ale rovněž se
všichni shodují, že je potřeba po-
čítat s tím, že většina současných
dodavatelů nebude schopna se
prosadit v elektronických auk-
cích. Rovněž je potřeba „zvýšit
pozornost při tvorbě zadávací
dokumentace“, protože jakáko-
liv chyba bude v elektronické
aukci nejen odhalena, ale i „zne-
užita“ proti zadavateli.
Většina měst přijala pracovníka,
který má na starosti pouze zadá-
vání elektronických aukcí. A to
nejen pro úřad, ale i pro organi-
zace města (školy, školky...).

V některých obcích s rozšířenou
působností takový pracovník za-
řizuje elektronické aukce i pro 
ostatní obce.
S předstihem byly osloveny tři
firmy zabývající se elektronic-
kými aukcemi. Všichni dodava-
telé aukčních systémů doporuču-
jí, aby byl před samotným zahá-
jením výběrového řízení prove-
den „ostrý test“ využití jejich
systému např. na 2 měsíce. Po
dobu dvouměsíčního zkušebního
provozu by probíhaly skutečné
aukce, nedošlo by tedy k žádné-
mu zdržení, ale na základě zku-
šeností by bylo možno lépe při-
pravit podmínky pro vypsání za-
kázky Dodávka aukčního systé-
mu pro MěÚ Rýmařov. Je tedy
možné, že samotné vypsání vý-
běrového řízení na dodávku
aukčního systému pro náš úřad
by proběhlo až např. za půl roku.

Odbor vnitřních věcí
MěÚ Rýmařov

Městské služby bilancují loňský rok
I když meteorologové předpovídali ještě
ochlazení a na vrcholcích hor se stále dr-
ží souvislá sněhová vrstva, obce a měs-
tečka pod horami se připravují na návrat
jarního života a probouzení přírody ze
zimního spánku. Potoky se vymanily
z ledového krunýře a kry u břehů ustou-
pily paprskům jarního slunce. Ještě něja-
kou chvíli bude trvat, než se po zimě sle-
hlá tráva zazelená. Při vycházkách může-
me spatřit jívy v rozpuku a ve slunečních

paprscích dokonce i nějakou tu zbloudi-
lou včelku. Ptačí křik se rozléhá již od
ranního kuropění.
S kuropěním nastupuje také úklidová če-
ta Městských služeb, aby po nepříliš vy-
datné zimě provedla úklid komunikací
a chodníků od posypového materiálu. Na
průběh letošní zimy z hlediska náročnos-
ti a na časový harmonogram jarního úkli-
du jsme se zeptali ředitele Městských
služeb Rýmařov Antonína Urbánka.

rozhovor
Jak byste zhodnotil průběh letoš-
ní zimy z pohledu údržby komu-
nikací a chodníků?
Sněhu nebylo tolik, měli jsme te-
dy míň zásahů. Zato nás potrápily
větší mrazy, proto jsme také mu-
seli použít větší množství posypo-

vého materiálu. Častěji se objevo-
valo náledí a museli jsme tuto si-
tuaci řešit. Z ekonomické pohledu
se dá ale říci, že tato zima byla pro
město přijatelnější.
Stačí vám na údržbu komuni-
kací a chodníků stroje, kterými

disponujete?
Používáme stroje, z nichž některé
jsou sice starší, ale svou práci ješ-
tě velmi dobře odvedou. Dispo-
nujeme celkem jedenácti mecha-
nismy, z nichž většinu můžeme
použít i v letním období. Nedávno
jsme vyhlásili výběrové řízení na
vozidlo pro zametání a vysávání
komunikací. Od Evropské unie na
něj dostaneme dotaci 90 % z cel-
kové částky. Vozidlo by mělo stát
200 tisíc euro, což je asi 5 milionů
korun, my uhradíme 500 tisíc. Do
měsíce bychom mohli vědět, zda
dotaci obdržíme, či nikoliv.
Co vám v průběhu uplynulého
zimního období dělalo největší
problémy?
Zcela určitě to byly průjezdy
sídlišti mezi zaparkovanými vo-
zidly při údržbě komunikací, 
ostatně jako každý rok.

A proč město nepřistoupí v tomto
případě k instalaci přenosného
dopravního značení s označením
zákazu stání nebo zastavení, dej-
me tomu na konkrétní den a ho-
dinu?
Tento způsob značení jsme se
snažili aplikovat v praxi, ale bo-
hužel jsme neuspěli. Řidiči toto
přenosné dopravní značení vůbec
nerespektovali.
A dohlížela na dodržování znače-
ní městská nebo státní policie?
V poslední době jsme od podob-
ného značení upustili. Nepamatuji
si, jestli na dodržování takového
značení v minulosti dohlížela
městská policie.
Připomeňme si jen, kolik kilo-
metrů komunikací a chodníků
má město, potažmo Městské služ-
by Rýmařov, na starost?
Podle obecně závazné vyhlášky

Foto: Miroslav Urban
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města Rýmařova č. 62/2000 má-
me na starost celkem 60 kilomet-
rů komunikací a přibližně 30 kilo-
metrů chodníků. Tato vyhláška
rovněž stanoví prioritu úklidu, na
kterém se podílelo pětatřicet za-
městnanců včetně těch, kteří drže-
li takzvanou pohotovost.
Podílí se na zimní údržbě také
pracovníci, kteří jsou zaměstnaní
v rámci veřejně prospěšných pra-
cí?
Ne, tito zaměstnanci jsou najímá-
ni pouze pro letní sezónu. Ale na
letošní zimní údržbě se podílelo
šestadvacet zaměstnanců, které
k nám posílá sociální odbor
Městského úřadu Rýmařov
v rámci vyplácení sociálních dá-
vek. Tito zaměstnanci musí od-
pracovat minimálně dvacet hodin
měsíčně, aby splnili podmínky
pro výplatu sociálních dávek. Ten,
kdo odpracuje třicet hodin, dosta-
ne o 500 Kč více.
Jaké práce vykonávají tito za-
městnanci v zimním období?
Jedná se zejména o dočišťovací
práce, například po strojovém čiš-
tění chodníků, schodišť a podob-
ně. V poslední době, kdy už sníh
z ulic zmizel, začínají s úklidem
posypové drti.
Dá se posypový materiál dále
použít v příštím zimním období?
Nedá. Je totiž promíchán s různý-

mi nežádoucími prvky, například
drny, trávou, místy i blátem, a ta-
to drť by neprošla rozmetacím za-
řízením u vozidla, které posyp
provádí. Použitá drť se však vyu-
žije jinde. Používáme ji například
k zasypání výkopů, jako podloží
pro potrubí nebo do velkých vý-
tluků na komunikacích.
Kolik se za tuto zimu spotřebova-
lo posypového materiálu?
Na posyp jsme spotřebovali 204
tun drti a 25 tun soli.
Zima nás, alespoň podle kalen-
dáře, definitivně opustila a teď
vás čeká jarní úklid. Jaký je jeho
harmonogram a co čeká vaše
pracovníky při jeho naplňování?
Začínáme především s úklidem
drti z chodníků a komunikací.
K tomu využíváme velký zameta-
cí vůz, malé zametací mechanis-
my, a pokud nemrzne, tak vše do-
čista spláchne kropicí vůz.
Začínali jsme nad nemocnicí, na
křižovatce ve směru na Horní
Město a postupovali jsme k ne-
mocnici. Úklid pokračuje na pro-
stranstvích v nemocnici a tímto
způsobem směřujeme do centra
města. Čištění po zimě trvá asi tak
dva měsíce. Koncem dubna a za-
čátkem května začne sečení trávy
a přes léto jezdí už jen zametač,
a pokud jsou velká horka, tak ješ-
tě kropicí vůz. Pochopitelně ko-

nec jara a začátek léta s sebou ne-
se další práce, například ošetřová-
ní dřevin, výsadbu a pěstění rost-
lin a mnoho dalších, letních prací.
Velkým nešvarem některých rý-
mařovských občanů je odkládání
objemného a někdy i nebezpeč-
ného odpadu u kontejnerů na
domovní odpad, jak se díváte na
tento problém?
Především se jedná o bezpečnost
lidí a hlavně malých dětí. U kon-
tejneru může ležet skleněná nádo-
ba, o kterou se někdo zraní, ne-
mluvě o nebezpečných chemikáli-
ích, kupříkladu v autobateriích. Při
neopatrném zacházení může dojít
k poleptání kůže kyselinou. U ob-
jemného odpadu - ne zřídka na-
cházíme u kontejneru starý gauč,
garnýže, křesla apod. - je největší
problém, že do popelářského vozu
tyto věci nedostaneme. A proto
připomínám, že dnes už
v Rýmařově fungují dvě zařízení -
recyklační dvůr na Palackého ulici
a recyklační centrum na ulici 
8. května, kam mohou občané ob-
jemný odpad zdarma odložit.
V některých větších městech mají
občané tyto služby zpoplatněny.
V našem městě může občan při-
vézt do těchto zařízení za měsíc
0,5 kubíku odpadu, aniž by za to
zaplatil jedinou korunu.
Kolik jste odebrali celkem odpa-

du za rok 2010 a kam všechen
tento odpad směřuje?
Za rok 2010 bylo sebráno, roztří-
děno a odvezeno více jak 2528
tun odpadu, který se samozřejmě
v recyklačním centru nejdříve se-
paroval na velkoobjemový, ne-
bezpečný, dále na plasty, elektro-
odpad a další. Jednotlivé druhy
odpadu podle nebezpečnosti pak
putují prostřednictvím různých fi-
rem na místa k tomu určená.
Klasický odpad, který můžeme
vyvážet sami, pak vozíme do
Rapotína na skládku.
Co vás trápí z pohledu ředitele
Městských služeb nejvíce?
Nejvíce asi to, že místní podni-
katelé nehradí popelnice. Prostě
je nepotřebují. Ale otázka zní:
Kam tedy putuje jejich odpad?
Do kontejnerů u bytových do-
mů? To nikdo neví. V pátek jsme
vyvezli odpadkové koše z ná-
městí a ty doslova přetékaly od-
padky. V neděli jsem šel kolem
a stav s přeplněnými odpadko-
vými koši byl úplně stejný.
Pochybuji, že turisté nebo lidé,
kteří jdou na vycházku, mají ige-
litovou tašku plnou odpadků
a dokáží koše zaplnit. A podni-
katelů, kteří si neplatí popelnice
nebo kontejnery, je odhadem po-
lovina.
Děkuji za rozhovor. JiKo

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují, že bude proveden:
mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

pro místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov, Stránské
2. dubna 2011 od 8 hod.

a dále mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu pro město Rýmařov,
který bude prováděn z kapacitních důvodů ve dvou etapách, a to podle ulic:

I. etapa - svoz bude proveden 9. dubna 2011 od 8 hod.
II. etapa - svoz bude proveden 16. dubna 2011 od 8 hod.

I. etapa
ulice: Pivovarská, Strálecká, Hav-
líčkova, Národní, Radniční, Jung-
mannova, Máchova, Mlýnská,
Komenského, Husova, nám. Míru,
Školní nám., Příkopy, Rudé armá-
dy, Opavská (po ulici U Lomu),
Bezručova, U Potoka, Žižkova,
Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř.
Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová,
Okružní (po Dům zdraví), Ná-
dražní, Na Stráni, Pod Svahem,
Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce.

II. etapa
ulice: nám. Svobody, K. Čapka,
Divadelní, Bartákova, Jesenická,
U Lomu, U Rybníka, Opavská (od

Leny), Pivovarská, 1. máje, Sa-
dová, J. Sedláka, Palackého,
Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka,
Nerudova, Hornoměstská, Lidic-
ká, Větrná.

Nebezpečným odpadem se rozu-
mí staré léky, autobaterie, mono-
články, zbytky ředidel, barev, lepi-
del a rozpouštědel, motorové ole-
je, absorbční činidla a jiné filtrační
materiály, olejové filtry, zářivky,
teploměry a jiné předměty s obsa-
hem rtuti, chladící zařízení obsa-
hující freony, fotochemikálie.
Občané, kteří se chtějí zbavit ne-
bezpečných odpadů, je předají 
osobně pracovníkům Městských

služeb Rýmařov, s. r. o., kteří mo-
bilní svoz provádějí. Tekuté ne-
bezpečné odpady nebudou odebí-
rány, tyto lze uložit pouze v recyk-
lačním dvoře nebo v odpadovém
centru.

Objemným odpadem se pro tyto
účely rozumí takový komunální
odpad, který nelze pro jeho roz-
měry uložit do sběrných nádob na
zbytkový komunální odpad. Jedná
se především o vysloužilý nábytek
a jeho části, staré koberce, linolea,
televize, pračky, kamna, bojlery,
pneumatiky apod.

Druhotné suroviny lze ukládat

do kontejnerových hnízd nebo
na recyklačním dvoře a v odpa-
dovém centru. Směsný komu-
nální odpad do popelnic nebo
kontejnerů k tomu určených.

Ve svozových dnech bude otevřen
recyklační dvůr a odpadové cent-
rum od 8.00 do 13.00.
Zároveň upozorňujeme, že sou-
částí separačního systému města
Rýmařova je:
1. recyklační dvůr na Palackého 
ulici, otevřen po, st, pá 12.00 -
18.00 a út, čt, so 8.00 - 13.00;
2. odpadové centrum na ulici 
8. května, otevřeno po-pá 6.00 -
16.30, so 8.00 - 12.00.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je za nepovolené ukládání odpadů před re-
cyklačním dvorem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47. odst. 1. písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Odbory MěÚ informují

Dálkový výslech

odbor školství a kultury

Dotace z programů podpory kulturních, společenských
a zájmových aktivit v Rýmařově

Až do konce března 2011 mohou občané a organizace podávat žádosti
o poskytnutí městské dotace v rámci tradičních programů pro podporu
kulturních, společenských a zájmových aktivit. Žádosti se předkládají
na formulářích, které jsou k dispozici na odboru školství a kultury
Městského úřadu v Rýmařově, náměstí Míru 1, 795 01 nebo na inter-
netových stránkách města www.rymarov.cz.
Programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, kte-
ré ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozová-
ní kulturních a zájmových aktivit občanů. V rámci vyhlášených pro-
gramů nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace.

Program I - Podpora kulturních a společenských akcí ve městě

• Podpora pořádání kulturních a společenských akcí pro mládež
• Podpora pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory
• Podpora pořádání kulturních a společenských akcí s mezinárodní

účastí, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy
• Podpora kulturních projektů regionálního či celostátního rozsahu

a významu

Program II - Podpora kulturních a společenských aktivit občanů

• Podpora pravidelné kulturní a společenské aktivity, především mlá-

deže (obecný provozní příspěvek kulturním organizacím a klubům)
• Podpora účasti na kulturních nebo společenských akcích celostátního 

významu
• Podpora projektů regionálního či celostátního rozsahu a významu
• Podpora pravidelných kulturních aktivit občanů seniorského věku (od 

60 let)

Program III - Podpora zájmových organizací

• Podpora pravidelných zájmových aktivit, především mládeže
• Podpora zájmových aktivit seniorů (od 60 let)
• Podpora účasti členů zájmových organizací na akcích celostátního 

významu

Předložené žádosti projedná komise pro kulturu, cestovní ruch a mezi-
národní vztahy a předloží je Radě města Rýmařova ke konečnému roz-
hodnutí. Příjemce dotace podepíše s městem smlouvu o poskytnutí do-
tace, k níž doloží kopii dokladu o vlastnictví bankovního účtu.
Příjemce dotace podle Programu I předloží zprávu o akci, na niž byla
dotace poskytnuta, včetně vyúčtování poskytnuté dotace, a to do 5 týd-
nů od skončení akce. Příjemce dotace podle Programu II a III předloží
zprávu o činnosti organizace včetně rozboru hospodaření, a to do 
31. ledna následujícího roku. Odbor školství a kultury MěÚ

BBlleesskkoovvéé rroozzhhoovvoorryy nnaa ddáállkkuu ssee zznnáámmýýmmii ii mméénněě zznnáámmýýmmii oossoobbnnoossttmmii RRýýmmaařřoovvsskkaa..
Miroslav Glacner ml.

V čem jste nejsilnější?
Teď už v ničem. Můj šestnáctile-
tý syn začal dělat karate a to je
můj konec. Na druhou stranu
znám všechny druhy sov latin-
sky.
Kdy jste netrpělivý?
Když přijdu do restaurace, mám
obrovský hlad, donesou mi vře-
lou polévku a já musím čekat, až
vychladne.
Co je pro vás největší odměna?
Když můžu říct lidem dobrou
zprávu a vidím, že z ní mají ra-
dost.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Ve vzduchu, kde létám a nepo-
třebuji k tomu tělo. Krásný stav,
po kterém asi touží každý z nás.
Ocitnete se, kdekoliv chcete,
a nic vás přitom nebolí. Někteří
to údajně umí a říká se tomu ast-
rální cestování.
Jste „rýmařovská duše“?
Teď už ano. 33 let jsem až na ma-

lé výjimky bydlel v sousední
Břidličné, ale manželka mi říká,
že teď už nenosím žluté ponožky
a ledvinku kolem pasu, tak už
jsem prý Rýmařovák.
Máte v Rýmařově svoje oblíbe-
né místo?
Hospůdku u Honzy Černého,
kde se stavujeme s manželkou
dvakrát týdně na vychlazené pi-
vo, pražené mandle a pro příjem-
ný úsměv pana šéfa. Super je ta-
ky potom ta cesta domů.
Co vás dovede rozžhavit době-
la?
Islám a všichni muslimové bez
výjimky. Myslím si, že bychom
měli v téhle oblasti otevřít oči.
Podívejte se, kde se všude válčí.
A Evropa může být už teď
v ohrožení. Před pár lety běžela
petice proti vstupu Turecka do
EU. Tam může každý z nás, ko-
mu není lhostejná svobodná
Evropa, začít.

Co obdivujete na ženách?
Na ženách obdivuji fyzickou krá-
su spojenou s inteligencí. Měl
jsem v životě štěstí, že krásné že-
ny, které jsem potkal, byly vždy
zároveň inteligentní. A s tou nej-
krásnější jsem už 19 let. Ale vů-
bec, vždyť všechny ženy jsou ve
skutečnosti krásné. A když přece
jen krásu nemůžeme najít, může-
me to posunout dál a říct si, že ta
žena má manžela, který má krás-
né auto. A hned je tam krásy as-
poň trochu.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Jestli jsem v životě někdy něko-
ho zavraždil.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíc času?
V asijském bistru u Vietnamců
s kebabem a rýžovými nudlemi.
Můžete se vždycky upřímně po-
dívat do očí svému psovi?
Můžu, viz foto.

Věk: 41
Povolání: učitel
Záliby: ornitologie, buddhis-
mus, fotografování
Zvláštní znamení: velmi dů-
věřivý

-06-2011  23.3.2011 18:13  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2011

7

Zpravodajský servis ve zkratce Zdravotnictví

Školství

Oznámení Finančního úřadu v Bruntále
Výběr daňových přiznání budou provádět

pracovníci FU v zasedací místnosti
Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 

ve dnech
30. 3. 2011     13.00 - 17.00
31. 3. 2011     13.00 - 17.00

Dětský domov Janovice
hledá zdravotnického pracovníka

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, hledá
zdravotnického pracovníka na zástup po dobu pracovní neschopnos-
ti - pozice zdravotnický asistent (praktická sestra), plný úvazek, ne-
přetržitý provoz - denní směny od 6.30 do 18.30.
Zájemci mohou zasílat strukturované životopisy poštou, osobně nebo
na e-mail ddjanovice@seznam.cz do 31. 3. 2011. Mgr. Alena Horká

Zápis do všech rýmařovských mateřských škol
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál

vyhlašují termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na pondělí 2. května 2011 od 14.30 do 16.30
Samotný zápis spočívá v tom, že podáte při-
hlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a na
základě toho ředitelka školy zahájí správní
řízení (řídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-
ní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdr-
žíte do 30 dnů.
U zápisu se můžete dozvědět informace
o škole, o tom, co má dítě umět při nástupu,
co budete potřebovat, které poplatky a v jaké
výši budete hradit, a můžete se samozřejmě
zeptat na cokoli, co vás bude o provozu škol-
ky zajímat.
Podle čeho ředitelka školky o přijetí dítěte
rozhoduje?
Školský zákon ředitelkám ukládá, aby před-
nostně přijaly děti v posledním roce před za-

hájením povinné školní docházky, které ma-
jí trvalé bydliště v Rýmařově. Další kritéria
si stanoví každá školka samostatně - může to
být skutečnost, že jde o pravidelnou celoden-
ní docházku dítěte, že jde o sourozence dítě-
te, které již školku navštěvuje, že jde o dítě
zaměstnaných rodičů, případně zaměstna-
ných rodičů-samoživitelů a podobně.
Co můžeme poradit rodičům?
Především přijďte k zápisu. Pokud nepřijde-
te, nemůžete počítat s tím, že se pro vaše dítě
najde ve školce místo třeba v polovině roku.
U zápisu informujte o všem pravdivě a nic
nezamlčujte - pokud je ředitelka informována
o tom, že má vaše dítě například zdravotní
problémy, je možné jej přijmout a zajistit pro
něj asistenta pedagoga nebo přizpůsobit pro-

voz třídy. Když se o problému dozví až v týd-
nech po zahájení docházky dítěte, na zajiště-
ní asistenta je již pozdě. Neexistuje žádný
pořadník. Můžete klidně přijít kdykoli ve
stanovených hodinách, kritériem pro přijetí
dítěte není čas podání přihlášky. Nechoďte
k zápisu do více školek - vaši šanci na přije-
tí dítěte k předškolnímu vzdělávání to nezvý-
ší. Ředitelky si porovnávají seznamy poda-
ných přihlášek na společném jednání, hodno-
tí je podle stanovených kritérií a pak teprve
vydávají rozhodnutí; přijati tak můžete být
jen do jedné školky. Pokud se chcete podívat,
jak to v některé školce chodí, a podle toho se
teprve rozhodnout, kam byste chtěli dítě 
umístit, můžete se domluvit s ředitelkou na
individuální návštěvě.

Beseda o sportu na základní škole
V úter˘ 15. bfiezna se na Základní
‰kole R˘mafiov, Jelínkova 1, usku-
teãnila beseda k odznaku v‰estran-
nosti olympijsk˘ch vítûzÛ, krátce 
OVOV. Beseda se uskuteãnila v krás-
nû zrekonstruované ‰kolní jídelnû
a byla zamûfiena na Ïáky pát˘ch tfiíd.
Besedu pořádala firma našeho

prvního olympijského vítěze
v atletickém desetiboji Roberta
Změlíka Decaro RMG, s. r. o.,
ve spolupráci s Českým klubem
olympioniků a Ministerstvem
vnitra ČR. Cílem besed, které
probíhají po celý tento školní
rok i na dalších školách v repub-

lice, je propagovat projekt 
OVOV, besedovat s dětmi a na-
šimi významnými sportovci
o sportu a zapojit do pohybové
aktivity co nejvíce dětí.
V loňském ročníku, kdy projekt
vznikl, se vybraní žáci 6. a 7. tříd
naší školy probojovali až do re-
publikového finále. Tam skonči-
lo osmičlenné smíšené družstvo
celkově druhé a i v jednotlivcích
jsme dosáhli skvělých výsledků
na stupních vítězů. Letos je pro-
jekt rozšířen i pro žáky pátých
tříd a v jednotlivcích se i oni mo-
hou probojovat až do Prahy.
Besedu vedla a hezky si s žáky
o sportovních disciplínách, le-
gendách sportu či olympijských
hrách povídala paní Agnesa
Zochová z již zmiňované firmy.
Zajímavé postřehy ze své spor-
tovní činnosti našim žákům
sdělil i bývalý maratonec
Radek Hošek a to, jak je v ar-
mádě důležitá kondice a pohyb,

zase žákům vysvětlil třetí host,
vojenský kapitán Ladislav
Kabát.
Žáci školy byli velmi aktivní
a za správné odpovědi byli od-
měňováni sáčky zdravé výživy
či jinými předměty. Během bese-
dy rovněž zhlédli prezentaci na-
šeho úspěchu v Praze a pořad
České televize z republikového
finále. Přítomno bylo i deset na-
šich úspěšných loňských repre-
zentantů z krajského a republi-
kového finále.
Akce byla velmi povedená,
o čemž svědčí rozzářené a spo-
kojené obličeje dětí, pochvalné
vyjádření našich hostů, že naše
děti byly skvělé, a zájem učite-
lek prvního stupně tyto disciplí-
ny dělat v tělesné výchově, tak
jak se to děje tento školní rok na
stupni druhém. Více o celém
projektu se můžete dozvědět na
www.ovov.cz. 

Mgr. Miloslav Slouka
Foto: archiv ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA
komunitní školy

VZDĚLÁVACÍ KURZ NEJEN PRO SENIORY

NEBOJÍME SE POČÍTAČŮ
Kurz je zaměřen na:

1) základy práce s počítačem
2) využití internetu a moderních komunikačních

technologií (e-mail, Skype, ICQ ...)

Naučíme Vás komunikovat prostřednictvím počítače a Vy
můžete být v kontaktu se svými blízkými každý den.
Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti.

Cena: 390 Kč/10 hod.
1 hodina = 60 minut

Začínáme 6. 4. 2011 v 8 hodin
TEL: 554 721 150, 554 721 153
www.gymnaziumrymarov.cz

E-MAIL: komunitniskola@seznam.cz

Kdo byl kdo

Ještě jednou Sidonie Heidenreichová z Felsu
V nedávno vydaných Starých
pověstech Rýmařovska se dočte-
me též legendu o Sidonii
(Zdeňce) Heidenreichové z Fel-
su, smutné obyvatelce Pustého či
Zakletého zámku, jehož staroby-
lé ruiny leží vysoko na strmém
ostrohu nad soutokem Tvrdkov-
ského potoka a Huntavy naproti
Sovím skalám. Obsah je vcelku
jednoduchý. Na izolovaném
zámku trávila smutné dny svého
života mladičká komtesa, kterou
nechal z domova v Tyrolích vy-
hnat její otec, když se spustila se
sluhou. Po smrti (1572) se kajíc-
nice nechala pochovat do hank-
štejnského (skalského) kostelíka
tak, aby po jejím náhrobníku vě-
řící šlapali při každé bohoslužbě.
Kupodivu se šlechtična objevuje
i v podstatně košatější pověsti ze
Sobotínska, jež téma rozvíjí vel-
mi podrobně a nejspíše zde ves-
ničany neobyčejně zaujala.
Pokusíme se ji tedy stručněji
převyprávět, originál je příliš
dlouhý.
Jedné horké noci uprostřed červ-
na se dopotácel k smrti unavený
poutník až k obrovité lípě, jež
chránila svými větvemi osamě-

lou chaloupku na skok od
Rýmařova. Otrhaný pocestný
měl na hlavě kdysi zelený klo-
bouk lovce a na zádech kuši.
Zaprášenou tvář zbrázděnou utr-
pením mu rámovaly husté havra-
ní vlasy, pravda už trochu pro-
kvetlé. Jen bystré oči prozrazo-
valy mladého muže. Za okny se
ještě svítilo a za plotem se zlost-
ně rozštěkali psi. Cizinec si do-
dal odvahy a zabušil na dveře.
Objevila se temná silueta starce,
který si lucernou posvítil na jeho
obličej. Neznámý neotálel, po-
zdravil a požádal jej o nocleh.
Mohutný staroch se vytáčel, od-
mítal a říkal, že by jeho pohos-
tinství každý místní odmítl.
Snažil se jej odvrátit od nero-
zumného nápadu a upřímně mu
doporučoval učinit ještě pár kro-
ků do města. Vyčerpaný a zřetel-
ně nešťastný člověk se již téměř
hroutil a nedal se odbýt. Třikrát
ho stařec varoval, ale nakonec se
mu jej zželelo a pozval jej dál.
Po skvělé pečeni a korbelu vína
začaly klížící se oči pocestného
bloudit po čisťounké jizbě od
prostého lože k otevřené bibli
a nezvyklé černé skříni. Před- Kostel sv. Václava ve Skalách
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stavil se vlídnému hostiteli jako
Valentýn. Stařec ožil a rozzářil
se, když viděl, jak poutníkovi
chutná. Leč nastala chvíle, aby
se příchozímu představil. Otev-
řel záhadnou skříň a v ní se blý-
sklo ostří mohutného meče. Ano,
jsem Ondřej, rýmařovský mistr
kat. Hned začal omluvně vysvět-
lovat, že jej, jak ví, přes velkou
snahu neodradil, ba ani nedoká-
zal odmítnout. Když však již po-
jedl z talíře mistra ostrého meče,
povídal, odloučil se navždy od
lidí a nyní se musí stát jeho po-
mocníkem. U jiného by to vyvo-
lalo hrůzu, ale Valentýn, který
prozradil, že je uprchlým věz-
něm, nehnul ani brvou. Vyprá-
věl, že se mu nepodařilo najít to
nejdražší, co hledal, a nyní účtu-
je se životem.
Jako by z něj spadla únava a roz-
vyprávěl se. Vzpomínal na krás-
nou domovinu ukrytou v hlubo-
kých údolích Alp, plných květů
a s bílými ledovci na ostrých
hrotech hor, i na své dobré rodi-
če. Tam kdysi býval lovčím sta-
rého hraběte na orlím hnízdě 
uprostřed skal a jedinou společ-
nost mu dělala krásná hraběcí
dcera. Jezdívali spolu strmými
stezkami nekonečných lesů. Přes
všechno odříkání se nakonec 
osamělí mladí lidé do sebe za-
hleděli. Měsíce svou lásku doká-
zali skrývat. Starý šlechtic, stále
spíš opilý než střízlivý, jako by
přes karty neviděl. Netrvalo však
dlouho a jednoho tichého dne je
přistihl v objetí ve stínu starých
hradeb. Rozběsnil se, nechal
Valentýna vsadit do hladomorny
a odsoudil jej k pomalé smrti.
Nešťastná Zdeňka si v slzách ne-
věděla rady, ale nevzdala se.
Chamtivého žalářníka oblomila
jediným zlaťákem a ten pomohl
vězni na svobodu. Hrabě trestal
krutě, zoufalou dcerku nechal
odvléct. Ani prchající Valentýn,

ani nikdo jiný v Tyrolích nevě-
děl, kam dívka zmizela. Léta ji
marně hledá ve všech zemích
a už ztratil veškerou naději, že
milou ještě někdy uvidí.
Kata Ondřeje nesmírně dojal,
neboť i jeho přivedla k jeho ny-
nějšímu řemeslu nešťastná láska.
Mistr však přes své soužení na
svět nezanevřel. Říkal, že jistá
ruka, dobré slovo a mírné srdce
mohou při děsivém divadle pod
šibenicí zkrátit odsouzenci utr-
pení a pomoci mu rychleji
k Pánu. Nového přítele uklidňo-
val, že se na rabštejnském pan-
ství již léta nepopravuje a že nej-
výše občas váže k pranýři
helmbrechtnice a místní klepny,
ba že ani krev nevytryskne, když
musí vypálit cizinci znamení.
Ráno se však Valentýnovi vše
rozleželo v hlavě a požádal
Ondřeje, aby se mohl ještě napo-
sledy poptat po ztracené milence
ve městě, ale pokud ji nenajde,
vrátí se a službu bez odmluvy
přijme. Ondřej neprotestoval,
věděl své.
Lidé už o Valentýnově chybě
slyšeli. Strážný mu zabránil
vstoupit Horní bránou do města
bez katovského znamení, rudého
pláště. Podruhé tedy přišel ozna-
čen, ale lidé se od něj s odporem
odvraceli a malé děti s hrůzou
prchaly. Netrvalo dlouho a vý-
rostci jej počastovali sprškou ka-
mení. Nejhůře vyváděl krásný
plavovlasý mládenec. Na chvíli
se Valentýnovi zazdálo, jako by
v něm zahlédl půvabnou Zden-
činu tvář se záplavou jejích zla-
tých kadeří. Tu jej však drzý neu-
rvalec zasáhl ostrým křemenem
do tváře, jež začala silně krvácet.
Smutný a zklamán se vrátil do ka-
tovny. Staroch jej ošetřil a poví-
dal, že nejhorší z útočníků je ne-
bezpečný lotr, že se mu říká divo-
ký Jorg a jeho andělská tvář je jen
klam. Roste pro šibenici. Je měst-

ským lesníkem a synem paní
z Pustého zámku pod Hankštej-
nem. Ta prý jej u sebe nedokázala
udržet a sebevědomý necita se
rozhodl jít tou nejhorší cestou.
Než stačil Valentýn jeho slova
domyslet, začaly bít rýmařovské
zvony na poplach. Vražda. Nový
katův pacholek si nasadil rudý
plášť a s červeným kloboukem
vyrazil do města. Už zdálky sly-
šel vzrušený křik shlukujících se
lidí. Záhy rozeznal ve směsici
hrozivých i zděšených slov, že
divoký Jorg proklál dýkou svého
kamaráda Jana Sitze, když se
spolu rvali o přízeň krásné Leny
od Abrahámů. Dorazil na rynk
a zahlédl dva dráby, jak strkají
do vrat radnice svázaného Jorga
v košili zbrocené krví přítele.
Valentýn se urychleně vracel,
aby vše mistrovi pověděl. Starý
Ondřej se však k jeho úleku sví-
jel bolestí u dveří. Uložil jej tedy
na lože. Starému se poněkud ule-
vilo a on mu vše pověděl. Ondřej
poučil nového společníka, jak
srazit člověku jednou ranou hla-
vu, neboť nepochyboval o ortelu
konšelů.
Poprava se konala hned na druhý
den. Valentýn vyrazil už zrána
a v záhybech rudého pláště ukrý-
val těžký meč a rudou kuklu.
Přivedli jej k vězni. Divoký Jorg
jen s úsměškem požádal o pro-
minutí, že Valentýna zranil, ale
jak se smrt blížila, ztrácel dřívěj-
ší zpupnost. Nechal si ostříhat
bohaté světlé kudrny a naslou-
chal bedlivě slovům svého kata.
Chlapec mu pak podal zapečetě-
ný dopis s prosbou, aby jej pře-
dal jeho matce.
Z radnice zvolna vyšel průvod
měšťanů v černém, ozbrojenci
v čele s rychtářem a nakonec od-
souzenec se svěšenou hlavou, po
boku kněz a temné procesí uza-
víral nový kat. Na temeni Stína-
del chlapce předali Valentýnovi.

Všude kolem napjatí lidé bez
soucitu a plni zloby. Jorg posluš-
ně položil krásnou hlavu na níz-
ký špalek. Svist, záblesk
a hřmotný náraz ... a pronikavý
ženský výkřik!
Jako bez života se vrátil
Valentýn domů. Na loži nalezl
mrtvého Ondřeje s úsměvem vy-
svobození na rtech. Ztratil po-
sledního přítele. Rozsvítil svíce
a zlomil pečeť Jorgova listu, kte-
rý měl chlapec otevřít až po mat-
čině smrti. Začal číst slova ne-
šťastné matky, jak kárá syna, že
ji opustil. Prosí jej, aby ji nechal
po smrti pohřbít pod práh koste-
líka ve Skalách, aby tak odčinila
svůj hřích. Pak zbledl hrůzou
a pokračoval. Řádky se však
Valentýnovi v slzách slévaly
před očima, jak bez ducha četl
příběh své ztracené milé i svůj.
Teprve nyní se dozvěděl, že na
něj zoufalá Zdeňka stále čeká.
Mladík, kterého ráno nerad spro-
vodil ze světa, byl jejich jediný
syn. Zhroutil se.
Třetí den lidé sledovali shrbené-
ho bělovlasého muže s vyhaslý-
ma očima, jak se vleče nejistým
krokem dolů Hankštejnem. Není
to snad panský kat? Kdepak,
vždyť jej nedávno viděli a byl to
mladý černovlasý chlapík.
Zesláblého poutníka přilákal hluk
kamenických kladívek k bílému
kostelíku, kde pokládali náhrobní
kámen. Z posledních sil se dopo-
tácel nahoru. Povídali, že nebož-
ka paní viděla popravu divokého
Jorga v Rýmařově a s hrůzným
výkřikem na místě skonala. Přes
noc zestárlý Valentýn četl: Zde
odpočívá vznešená paní Zdeňka
z Felsu. Bůh jí buď milostiv zde
i na nebi. Amen.
Valentýn už nemohl dál. Vypukl
v šílený smích a v mžiku klesl
mrtev na chladnou kamennou
desku ukrývající bezduché tělo
jeho ztracené milé. Jiří Karel

Mohutný příkop Pustého zámku

Zbytky zdiva hradní věže Fota: archiv J. Karla
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Nechal si vyplatit
otcovy peníze

Z podvodu byl v těchto dnech obviněn 36le-
tý muž z Horního Města, který měl loni v říj-
nu využít shody jména a bydliště se svým ot-
cem a bez jeho vědomí převzít výzvu poš-
tovní doručovatelky k vyzvednutí finanční
částky ve výši 175 tisíc Kč. Syn finance, kte-
ré měly být vyplaceny jeho otci, vyzvedl
a použil pro svou potřebu, část prohrál v au-
tomatech.

Policisté
našli zloděje peněženky

Rýmařovští policisté dopadli pachatele, kte-
rý měl loni v listopadu odcizit z šatny školní
kuchyně v Břidličné peněženku. Jedná se
o 35letého muže, který je za obdobné jedná-
ní stíhán po celé republice. Muž měl vzít
z odložené kabelky dámskou peněženku
s doklady, finanční hotovostí 300 Kč a pla-
tební kartou s PIN kódem, z níž vzápětí vy-
bral 5 tisíc Kč. V těchto dnech mu policisté
ve spolupráci s kolegy z Litomyšle sdělili
podezření z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.

Jel rychle
a skončil na střeše

V úterý 15. března havaroval mezi
Ondřejovem a hranicí okresu Bruntál 48letý
cizinec s vozidlem Škoda Superb. Nepři-

způsobil rychlost jízdy profilu komunikace
a při průjezdu zatáčkou vyjel za pravý okraj
vozovky, kde dostal smyk. Přejel do proti-
směru, narazil do dopravní značky a skončil
na louce, převrácený na střechu. Způsobená
škoda přesáhla 300 tisíc Kč.

V poledne narazil
do stromu

Jízda pod vlivem alkoholu se nevyplatila
26letému muži z Rýmařova. Patnáctého
března v poledne projížděl Opavskou ulicí
v Rýmařově, při výjezdu z místní komuni-
kace na hlavní nezvládl řízení, vyjel mimo
silnici a narazil do stromu. Při dechové
zkoušce mu policisté naměřili 2,34 promi-
le alkoholu a zjistili, že muž nevlastní ři-
dičský průkaz. Při nehodě došlo k lehčím
zraněním řidiče i jeho 35letého spolujezd-
ce. Viník nehody je podezřelý z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Minutu po nehodě zde chtěl zastavil 40letý
muž s vozidlem Octavia, aby pomohl účast-
níkům nehody a zjistil, zda není někdo zra-

něn. Při zastavování do něj však zezadu na-
razila dodávka Fiat, kterou řídil 20letý řidič.
Vzniklá škoda činí 200 tisíc Kč. Při šetření
této nehody policisté zjistili, že majitel octá-
vie má prošlou technickou kontrolu.

Zmizel lesní stroj
za 400 tisíc

V Horním Městě zmizel v noci z 9. na 10.
března lesní pracovní stroj LKT 81. Traktor
měl navařen na radlici hydraulický hák,
přední pneu byly nasazeny obráceně a byly
na nich sněhové řetězy. V nádrži bylo asi 60
litrů nafty. Majiteli vznikla škoda ve výši
400 tisíc Kč.

Policisté zadrželi pachatele loupežného přepadení
Policisté zadrÏeli ãtvefiici pachatelÛ,
ktefií jsou dÛvodnû podezfielí z ozbro-
jeného pfiepadení prodejny tabáku
v R˘mafiovû. Byla mezi nimi i jedna
Ïena. Následn˘m ‰etfiením a porov-
náváním obdobn˘ch pfiípadÛ policisté
zjistili, Ïe nûktefií ze zadrÏen˘ch toho
mají na svûdomí daleko více.
Policejní komisař SKPV tři
z nich (26letého muže, 52letou
ženu a jejího 63letého manžela)
obvinil ze zvlášť závažného zlo-
činu loupeže a přípravy na lou-
pež ve formě spolupachatelství.
Dále obvinil dva z nich - ženu
a mladšího muže - z pokusu
o krádež a poškozování cizí věci
ve formě spolupachatelství.
Další pachatel, 25letý muž, který
figuroval pouze v jednom z níže
uvedených činů, byl obviněn
z pomoci na pokusu o krádež.
Vše mělo začít tím, když se pa-
chatelé 20. prosince 2010 vlou-
pali do benzínky v Dlouhé

Loučce. Nejmladší z pachatelů,
25letý muž, měl svého o rok
staršího bratra a 52letou ženu
odvézt vozidlem k čerpací stani-
ci. Tam dvojice vystoupila, vy-
páčila zámek dveří a začala ob-
jekt prohledávat. Spustil se však
alarm, a tak rychle nasedli do
připraveného vozidla a ujeli.
26letý muž se měl krátce nato,
30. prosince 2010, na Revoluční
ulici v Rýmařově zmocnit neu-
zamčeného a nastartovaného vo-
zidla Peugeot. Den po odcizení
auta se měli tři z pachatelů (26le-
tý muž, žena a její manžel) do-
mluvit a odjet právě tímto vozid-
lem z Rýmařova do Unčovic,
kde chtěli přepadnout benzíno-
vou stanici. Přijeli na místo, nej-
mladší z nich šel dovnitř a zbylí
dva čekali ve vozidle. V prodej-
ně pak mladík se střelnou zbraní
v ruce požadoval po obsluze fi-
nanční hotovost. Obsluha mu pe-

níze nechtěla vydat, a tak vytrhl
z pokladny šuplík. Při jeho od-
chodu však byly vchodové dveře
uzamčeny, a tak namířil zbraň na
prodavačku s tím, že ji zastřelí.
Žena mu z obavy o život dveře
otevřela a on vyběhl i s poklad-
nou ven a nasedl do přistaveného
vozidla. Odcizené auto poté na-
lezli rýmařovští policisté odsta-
vené v obci Horní Město.
Dne 18. ledna se stejní tři pacha-
telé domluvili, že přepadnou
prodejnu potravin v Rýmařově.
Celou věc měli naplánovánu tak,
že žena vezme z prodejny po-
kladnu a mladší muž ji bude jis-
tit zbraní. Po příjezdu na místo
šla žena do prodejny obhlédnout
situaci. Viděla však, že je zde
vysoký pohyb lidí a neustále při-
chází noví zákazníci, tak od při-
praveného jednání upustili. Ne
však na dlouho, protože hned ná-
sledujícího dne dva z nich, žena

a mladší muž, maskovaní kuklou
a se zbraní přepadli prodejnu ta-
báku v Rýmařově. Požadovali
po prodavačce vydání finanční
hotovosti. Když odmítla, odcizi-
li jí pokladnu násilím. Následně
nasedli do připraveného auta,
kde čekal nejstarší pachatel,
a odjeli. Do dvou hodin od lou-
pežného přepadení policisté část
z nich zadrželi ve vozidle, kte-
rým odjeli z místa činu. Při do-
movní prohlídce a prohlídce vo-
zidla zajistili dvě kukly, zbraň
a finanční hotovost.
Odcizené peníze z loupeží ve vý-
ši kolem 40 tisíc Kč si pachatelé
rozdělili. Hrozí jim trest odnětí
svobody až do výše deseti let
a dva z nich, konkrétně 26letý
muž a 52letá žena, jsou stíháni
vazebně.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové,

tiskové mluvčí PCŘ Bruntál

Fota: PČR Bruntál
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Hasiči v terénu

Nepodceňujme varování hasičů
Stejně jako rychlá zdravotnická
pomoc a policie, tak i hasičský
záchranný sbor patří mezi složky
Integrovaného záchranného sys-
tému. A teď ruku na srdce! Kdo
z vás se ocitl v situaci, kdy mu-
sel jednat velmi rychle a telefo-
nicky přivolat jednu ze tří složek
integrovaného systému? Najed-
nou máte studený pot na čele,
čísla vám skáčí před očima a vy
si ne a ne vzpomenout na to
správné. Jedna moje známá mi
poradila dobrou pomůcku, jak si
zapamatovat ta tři magická tele-
fonní čísla, abychom nezpanika-
řili a přivolali si správnou po-
moc. Učila je tímto způsobem
i své děti. Možná tuto pomůcku
znáte. U policejního čísla 158 je
na konci osmička, která připomí-
ná policejní pouta, hasiči mají ve
svém čísle 150 nulu, která sym-
bolizuje rybníček nebo stočenou
hadici - tedy vodu. Poslední čís-

lo - 155, které patří rychlé zdra-
votnické pomoci, si můžete za-
pamatovat podle pravidla PP
(pět pět = první pomoc) a nebo
podle toho, že pětka na konci
symbolizuje invalidní vozíček.
Výsledkům zásahů záchranářů
a policistů za minulý rok věno-
val Rýmařovský horizont pozor-
nost v předchozích číslech, zbý-
vá statistika hasičů. Ochrana ob-
čanů před nebezpečím vzniku
mimořádných událostí je věc na-
tolik důležitá, že si určitě zaslu-
huje pozornost. V současné době
není hasičský sbor přítomen jen
u požárů, ale například i u živel-
ních pohrom, havárií s únikem
nebezpečných látek a dalších
mimořádných událostí, které
ohrožují životy a zdraví obyvatel
a způsobují značné materiální
škody. Pomáhají u dopravních
nehod, zdravotníkům s transpor-
tem pacientů, při odstraňování

spadlých stromů ze silnic, zasa-
hují při ekologických katastro-
fách, epidemiích, ale i v běžných
situacích, např. když si člověk
zabouchne dveře do bytu a klíče
zůstaly uvnitř.
Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje Územní-
ho odboru Bruntál se sídlem
v Rýmařově řešil za rok 2010
celkem 218 zásahů, z toho 150
jich bylo v rámci technické po-
moci, v 38 případech zasahovali
hasiči u dopravních nehod a 30
výjezdů bylo za účelem zdolání
požáru. Jen od začátku letošního
roku řešili 18 případů technické
pomoci, zasahovali u 9 doprav-
ních nehod a likvidovali 7 požá-
rů, z toho 5 jich vzniklo při vy-
palování trávy. Požáry založili
nezodpovědní majitelé nedbajíce
několikerých varování hasičů.
Dva požáry vznikly od závady
na komíně.

Smyslem Integrovaného zá-
chranného systému není jen
rychlá reakce na konkrétní udá-
losti či likvidace jejich důsledků.
Hasičský záchranný sbor má roz-
pracován program prevence
a přípravy obyvatelstva k sebeo-
chraně a vzájemné pomoci a při-
pravuje prohloubení veřejné in-
formovanosti. Občané tak mo-
hou získat základní znalosti
o způsobu chování po vyhlášení
varovného signálu. Jde zejména
o informace o telefonních číslech
tísňového volání, o přípravě eva-
kuačního zavazadla, o provedení
improvizované ochrany např. dý-
chacích cest, očí a povrchu těla.
Důležité jsou také instrukce pro
případ ohrožení povodní nebo 
únikem nebezpečných látek, 
k udržování hygieny v době ka-
rantény, k provedení částečné de-
kontaminace a poskytování první
předlékařské pomoci. JiKo

Dopravní nehoda v Rýmařově na Opavské ulici

Dopravní nehoda v Rýmařově u Hornoměstské zatáčky

Fota: HZS MSK
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Městské muzeum Rýmařov, p. o., nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
IČ 750 379 47, email: muzeum@rymarov.cz, tel. 554 211 770

O z n á m e n í   o  v y h l á š e n í  v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í
na kumulovanou funkci

správce památkových objektů, průvodce, správce depozitáře, výstavář
Místo výkonu práce: Městské muzeum Rýmařov, p. o., nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
Předpokládaný nástup: duben/květen 2011
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou
Pracovní úvazek: 1,0
Platová třída: 8. - 9., v souladu se zákonem č. 222/2010 Sb. a nařízením vlády č. 381/2010 Sb. v platném znění

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte:
• motivační dopis včetně osobnostních předpokladů
• životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně v Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 30. 3. 2011

Lhůta pro podání přihlášky: 30. 3. 2011

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové ko-
mise bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou - emailem, popř. telefonicky. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zada-
vatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Bližší informace v případě dotazů podá Lenka Baborovská, Městské muzeum Rýmařov, tel.: 554 211 770, mobil: 731 101 859, email:
muzeum@rymarov.cz.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:

1. správce památkových objektů
a) zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu
b) zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost
c) příprava a organizace kulturních akcí

2. průvodce
a) organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu
v e

zpřístupněných památkových objektech, po turistických atrakti-
vitách a trasách

b) poskytování kvalifikovaných výkladů v cizím jazyce
c) doprovázení skupin návštěvníků

3. správce depozitáře
a) odborná správa depozitářů sbírek nebo mobiliárních fondů
b) inventarizace sbírkového fondu a odborné knihovny

4. výstavář
a) koordinace prací při instalaci výstav a expozic, zajišťování bez-

pečnosti práce účastníků instalace a dodržování časového har-
monogramu

b) zpracovávání projektů výstav, popř. expozic podle vlastních zá
měrů a příprava prováděcích scénářů

5. další: informační a poradenská činnost, popularizační činnost,
správa a aktualizace webových stránek, samostatná příprava vý-
stav, programů a publikací, kooperace ostatní výstavní a kulturní
činnosti, vyhledávání možností spolufinancování projektů z dotač-
ních titulů
• standardní povinnosti podle funkčního zařazení
• obecné povinnosti stejné pro každého muzejníka
• práce navíc, ale v malém muzeu nutná - zde nutno hrát více rolí, 

aby muzeum dostálo povinnostem, vždy nutné zabrat tam, kde je 
to momentálně třeba

Požadavky a znalosti:
• požadované vzdělání minimálně ÚSO, ÚSV
• dobrá znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook atd.)
• schopnost a nutnost samostatného jednání 

(samostatné řešení úkolů) a rozhodování
• organizační a komunikační schopnosti
• aktivní znalost angličtiny/němčiny, případně dalšího světového

jazyka (komunikace a průvodcovství v cizím jazyce)
• časová flexibilita - nepravidelná pracovní doba dle potřeby 

včetně víkendů
• morální a trestní bezúhonnost

Osobnostní předpoklady, další požadavky:
• příjemné vystupování
• spolehlivost a pracovitost
• odpovědnost a preciznost
• řidičský průkaz skupiny B
• průvodcovský kurs výhodou
• ochota učit se - práce s redakčním systémem na správu 

webových stránek a s grafickým programem CorelDraw
• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru

Zkušenosti z oboru jsou výhodou, ale přivítáme i entuziastickou 
osobu, která se chce učit novým věcem.

-06-2011  23.3.2011 18:13  Stránka 12



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2011

13

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Dětství je sen, který byl kdysi skutečností.    Jiří Mucha

Známá i neznámá výročí
25. 3. 1801 zemř. Novalis, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg,

německý spisovatel (nar. 2. 5. 1772) - 210. výročí úmrtí
25. 3. 1881 nar. Béla Bartók, maďarský skladatel (zemř. 26. 9.

1945) - 130. výročí narození
27. 3. 1871 nar. Heinrich Mann, německý spisovatel (zemř. 12. 3.

1950) - 140. výročí narození
27. 3. 1946 zemř. Gabriela Preissová, spisovatelka a libretistka

(nar. 23. 3. 1862) - 65. výročí úmrtí
28. 3. Den učitelů, výročí narození Jana Amose

Komenského v roce 1592
28. 3. 1881 zemř. Modest Petrovič Musorgskij, ruský skladatel

(nar. 21. 3. 1839) - 130. výročí úmrtí
28. 3. 1941 zemř. Adeline Virginia Woolfová, anglická prozaička

(nar. 25. 1. 1882) - 70. výročí úmrtí
29. 3. 1941 zemř. František Topič, nakladatel (nar. 20. 11. 1858) -

70. výročí úmrtí
1. 4. Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání mezi-

národní konvence o ochraně užitečného ptactva, sla-
ví se od roku 1906

1. 4. 1976 zemř. Max Ernst, německý malíř, grafik a sochař (nar.
2. 4. 1891) - 35. výročí úmrtí

1. 4. 1991 zemř. Martha Grahamová, americká tanečnice a cho-
reografka (nar. 11. 5. 1893) - 20. výročí úmrtí

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození Hanse
Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen
Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967

2. 4. Světový den autismu, od roku 2009
3. 4. 1991 zemř. Graham Greene, anglický spisovatel (nar. 2. 10.

1904) - 20. výročí úmrtí
4. 4. 1846 nar. Lautréamont, vl. jm. Isidore Ducasse, francouzský

básník (zemř. 24. 11. 1870) - 165. výročí narození
4. 4. 1896 nar. Tristan Tzara, francouzský spisovatel rumunského

původu (zemř. 27. 12. 1963) - 115. výročí narození
4. 4. 1911 nar. Václav Čtvrtek, prozaik, autor knih pro děti (zemř.

6. 11. 1976) - 100. výročí narození
5. 4. 1991 zemř. Jiří Mucha, spisovatel, překladatel a žurnalista

(nar. 12. 3. 1915) - 20. výročí úmrtí
6. 4. 1971 zemř. Igor Stravinskij, ruský skladatel (nar. 17. 6.

1882) - 40. výročí úmrtí
7. 4. Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnic-

ké organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 (OSN)

Městské muzeum a Galerie Octopus

Nové výstavy: Každodennost třetího světa a Vášovy kresby vínem
Obû galerie mûstského muzea otev-
fiely s jednodenním odstupem novou
v˘stavu. V pátek 18. bfiezna pfied-
stavil Jifií Pánek soubor dokumen-
tárních fotografií pod názvem
Kultur8, v sobotu 19. bfiezna uvedl
v˘stavu sv˘ch kreseb hudebník a fy-
zick˘ básník Petr Vá‰a.
Putovní výstava dokumentárních
snímků vzniklých během projek-
tu Kultur8 (číslovka 8, anglicky
eight, se vyslovuje stejně jako
anglické slovo aid, které zname-
ná pomoc) nese podtitul „mozai-
ka lidských témat objektivy čes-
kých dobrovolníků“. Tvoří ji
osm tematických celků slože-
ných z osmi barevných snímků
od osmi autorů, vesměs mladých

dobrovolníků, kteří se v rámci
programu GLEN (Global
Education Network of Young
Europeans) vydali na několik
měsíců do zemí tzv. globálního
Jihu, tedy do Afriky a Asie,
a kromě své činnosti dobrovol-
nické také poznávali a fotografo-
vali tamní každodennost.
V tematických okruzích, jako
Jídlo, Spánek nebo Rodina, mo-
hou návštěvníci výstavy nahléd-
nout do soukromí řadových oby-
vatel rozvojových zemí. Záběry
z Ghany, Etiopie, Nigérie, Keni,
Zambie, Mongolska a Vietnamu
doplňují snímky z České repub-
liky, které v analogiích, ale i po-
dobnostech spíše přenesených

poukazují na to, v čem se život
v srdci vyspělé Evropy liší nebo
naopak takřka neliší od všedno-
dennosti chudých oblastí. Divák
tak získává srovnání místních re-
álií s exotikou vzdálených krajů,
ale současně zjišťuje, že přes
všechny odlišnosti jsou základní
potřeby a hodnoty lidí u nás
i v zemích třetího světa stejné.
Fotografie seřazené vždy po
čtveřicích na dvou panelech se
stejným tématem doprovází i ko-
mentáře autorů fotografií, které
zachycené momenty osvětlí 
a obohatí o poznatky získané 
osobní zkušeností. Výstava, která
už procestovala řadu měst Čech,
Moravy a Slezska, je k vidění
v Galerii Pranýř do 6. dubna.
Velký sál Galerie Octopus nabízí
návštěvníkům výstavu docela ji-
ného druhu. Známý hudebník
a fyzický básník Petr Váša, který
v Rýmařově už několikrát vy-
stoupil se svou kapelou Ty
Syčáci, tentokrát představuje
svoje výtvarné já. To je ovšem
pevně srostlé s jeho polohou fy-
zickobásnickou, neboť jde de
facto o grafické zachycení příbě-
hů, postav a momentů, o nichž
Váša jindy vypráví prostřednic-
tvím pohybů a hlasu (tři fyzické
básně předvedl při vernisáži).
Výstava prezentuje několik sou-
borů kreseb barevnými pastely,

vínem a kávou. Vášovy vizuální
básně ovšem vznikají i jinými
technikami. Kromě vína a kávy
kreslí např. rajčatovou šťávou
(vzniklé obrazy ale podle jeho
slov na slunci blednou, a proto je
nevystavuje), tvoří černobílé
grafiky i fotografie objektů a se-
be sama v nejrůznějších panto-
mimických situacích, které za-
chycují jeho fyzické etudy jako
okénka filmového pásu. I ta část,
kterou vybral pro rýmařovskou
výstavu, však stojí za zhlédnutí.
Barevné kresby jsou narativněj-
ší, kresby kávou a vínem zase
zaujmou svou jednoduchostí,
připomínající ne náhodou výtvo-
ry pravěkých lovců mamutů ne-
bo primitivních národů. Výstava
potrvá do 10. dubna. ZN

Petr Váša

Jiří Pánek (vpravo)
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Marián Pletka ......................................................... Malá Morávka
Jan Řoutil ............................................................... Ondřejov
Natálie Krhovská ................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Fajnorová - Rýmařov ................................................ 80 let
Marie Konečná - Rýmařov ................................................. 80 let
Jiřina Grebeníčková - Rýmařov .......................................... 82 let
Jarmila Toušková - Janovice .............................................. 82 let
Marie Mílková - Rýmařov .................................................. 82 let
Naděžda Doleželová - Rýmařov ......................................... 83 let
Růžena Weinerová - Rýmařov ........................................... 83 let
Josefa Velartová - Rýmařov ................................................ 84 let
Růžena Ondrová - Rýmařov ............................................... 85 let
Anatolij Kroutil - Ondřejov ................................................ 86 let

Rozloučili jsme se
Jarmila Těšínská - Rýmařov ............................................. 1938
Vlastimil Beránek - Mirotínek .......................................... 1958
Ladislav Václavík - Rýmařov ........................................... 1927
Antonín Ulrich - Rýmařov ................................................ 1928

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Zlatá svatba
Dne 1. dubna 2011 oslaví manželé

Julie a Štefan Sobkuliakovi z Velké Štáhle
50 let společného života.

Ke zlaté svatbě jim oběma blahopřejí 
a hodně dalších společných let přejí
děti Olga, Jan a Julie s rodinami.

nekrolog
Amicum perdere est damnorum maximum

Ztráta přítele je škodou největší, praví středo-
věké přísloví v titulku. Počátek letošního břez-
na přinesl bolestnou ztrátu. Z našeho středu 
odešel René Zatloukal, který se zapsal do po-
vědomí mnoha lidí jako bystrý pozorovatel
a optimista.
Rtuťovitý chlapík nabitý energií získával mís-
to na slunci se záviděníhodnou lehkostí. Jeho
obliba netkvěla jen v umění vyprávět, zaujatě
naslouchat, v duchaplných replikách či dob-
ráckém humoru. Za fasádou harmonie se totiž
skrýval romantik a idealista plný emocí a tem-
peramentu. V každé společnosti dominoval
chytrostí a sečtělostí, byl poučeným partnerem
v kterémkoli tématu. Úspěchy mu hlavu neza-
motaly, na to byl příliš moudrý a skromný.
Přesto neměl daleko k rebelii, zvlášť když se
srazil s hloupostí a nátlakem. Nic si neulehčo-
val, byl na sebe náročný a v naší době zbytně-
lého ega působil až nepatřičně. Život pro něj
znamenal neustálý pohyb, nikdy se nenudil
a neuměl se zastavit ani tehdy, kdy už to bylo
přesvědčivou nutností. Stále pro něj zůstávalo
živé, co půlstoletí téměř vymazalo, slova dob-
rá věc. Pro ni byl kdykoli ochoten obětovat ne-
zištně obrovskou energii, pokud uvěřil, že za
to stojí. Právě proto bylo stěží najít spolehli-
vějšího a upřímnějšího kamaráda a otce rodi-
ny. Vždy a rád uměl pomoci, poradit a pofou-
kat vaše bolístky, i když sám tkvěl po krk
v těžkých problémech.
Narodil se ve válečné Olomouci v přetěžkém
létě roku 1944. Po válce se s matkou ocitl

v Rýmařově, přibyla sestra a rodina se tvrdě
probíjela pohraniční nouzí. Časem začalo být
únosněji a rodinu rozšířili dva bratři. Mezi spo-
lužáky získal nadaný chlapec s překypující vi-
talitou vůdčí místo schopností spojovat i orga-
nizovat. Stal se duší dětského divadla. Mrštný
kluk se prosadil i ve fotbalu a hokeji. Patřil
k nejúspěšnějším žákům, přesto si musel po-
zději vyšší vzdělání vyvzdorovat.
Přiblížila se šedesátá léta a mladík iritoval
místní potentáty dlouhými vlasy i občasnými
vokálními výstupy s kytarou pod nehybnou
maskou kamenného Stalina. Z vojny se vrátil
cílevědomý muž, našel si celoživotní lásku,
ženu Žofii, a záhy přišly i dvě dcerky. Odměk
šedesátých let nám umožnil založit kapelu
Exodus. Nešlo o honorář, třebaže jsme svými
výplatami úspěšně konkurovali kostelním my-
ším, vždyť moderní jazz a černý soul stěží ví-
tězil nad Strahováčkem či jinými skvosty.
Renek byl homo novus a ostatní ostřílení ko-
záci, přesto si u nás i posluchačů získal největ-
ší oblibu. Kytarista a zpěvák hrál srdcem a ne-
uvěřitelně rychle dohnal ostatní. Slávu měl za
polní trávu, muzicíroval s námi moc rád pro tu
krásu modrých tónů a tepání složitého rytmu.
Chtěli v něm slyšet Neckáře, ale on byl vždy
víc Krylem, s nímž se seznámil ve smutném
podzimu prvního roku okupace. Žel nic netrvá
věčně a kapela se rozpadla, kamarády jsme
však zůstali trvale. Pak dlouhé angažmá a od-
lišný repertoár v kvalitním a neobyčejně popu-
lárním Dynamiku.

Život neměl Renek nikdy lehký, úspěchy stří-
daly pády, ale v půli osmdesátých let přišla ka-
tastrofa. Nesmírně těžký úraz v zaměstnání
a komplikované operace - strnuli jsme. Jiného
by to zlomilo, bojovníka ne. Vrátil se načas do
kapely. Pád režimu roku 1989 přivítal
s ohromnou nadějí a plný zaujetí se podílel na
změnách. Nade vše miloval svobodu. Ještě ně-
kolik let v zaměstnání a důchod. Tehdy rodina
získala malý, ale útulný domek. Spousta dřiny
a pomohli bratři, než si uvědomil, co znamená
vyměnit panelákový lomoz za ticho, vůni
a zpěv ptáků. Byl konečně šťastný, avšak žád-
né odpočívání. Vrátil se k dětské lásce, proto
jej dodnes najdete v seznamu členů fotbalové-
ho klubu TJ Jiskra. Ještě loni se s velkým na-
sazením věnoval tréninku a vedení oddílu star-
ších žáků. Od mnohých se lišil neotřesitelnou
vírou v mladé, jejich činorodost a solidnost,
věděl, že ani my nebývali andělé, vždyť zůstal
věčným klukem.
Sudba neměří stejně. Před několika lety od-
hodlaně, ale i zoufale opatroval svou statečnou
ženu, která upadla do těžké nemoci. K naší
ohromné lítosti marně. Ztráta byla pro Renka
nesmírná, ale žít se muselo. Ještě víc se přim-
kl k vnoučatům. Po pěti letech se tragédie vrá-
tila. Zákeřná choroba si vybrala i jeho. Do po-
sledních chvilek jsme čekali na zázrak, ale ani
lékaři, ani ohromná péče obou dcer nemohla
osud zvrátit. Renek opustil krutý a nevypočita-
telný svět osvobozen od těžkého údělu a ne-
změrného trápení. Jiří Karel

Jazzclub

Pavel Fajt: Bubenická pouť po českých kostelech
Znám˘ brnûnsk˘ bubeník Pavel Fajt,
ãlen legendárních kapel Je‰tû jsme
se nedohodli, Dunaj nebo Pluto,
a spolupracovník mnoha hudebních
osobností (Iva Bittová, Mikolá‰
Chadima, Stepanida Borisova, Jim
Meneses ad.), se pfied deseti lety

vydal na sólovou v˘pravu za zvukem
bicích, kterou s odkazem na kultovní
seriál o vesmírné pouti lodi
Enterprise nazval Drum Trek. V létû
roku 2007 se sv˘m projektem zaví-
tal i do jazzclubu SVâ, kde pfied zra-
ky a slechy fascinovaného publika

pfiedvedl originální symfonii pro bicí.
V sobotu 12. bfiezna 2011 se stal
R˘mafiov zastávkou Fajtovy bubenic-
ké pouti znovu. Koncert se odehrál
opût v reÏii jazzclubu, tentokrát
v husitské modlitebnû.
Architektonicky a akusticky za-

jímavý chrámový prostor si
Pavel Fajt pro své koncertování
vybírá záměrně. V roce 2006 za-
hájil projekt s názvem
Souhvězdí Santini, jehož podsta-
tou bylo dvouleté putování po
kostelech a kaplích, které na růz-
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ných místech Čech a Moravy vy-
stavěl barokní architekt Jan
Blažej Santini. Myšlenka pouti
se zrodila po koncertě v kapli sv.
Bernarda v Plasích u Plzně v ro-
ce 2000. Jak Fajt sám řekl, po-
slechl si nahrávku svého tehdej-
šího vystoupení a zjistil, že chrá-
mový prostor je pro hru na bicí
nástroje nesmírně inspirativní.
To byl prvopočátek nápadu 
uspořádat bubenickou pouť po
Santiniho kostelech, k níž Pavel

Fajt přizval jako svého „duchov-
ního producenta“ geologa a spi-
sovatele Václava Cílka, jednoho
z největších současných znalců
české krajiny a jejího duchovní-
ho rozměru.
Společně prošli dvanáct míst,
kromě kaple v Plasích nahrávali
např. v Kladrubech, ve Žďáru
nad Sázavou a na Zelené Hoře,
ve Křtinách a Rajhradu u Brna
nebo v klášteře Želiv. Během
těch několika dnů a nocí (nahrá-

valo se v době, kdy byly kostely
prázdné) se odvíjel Fajtovými
slovy zvláštní dialog „mezi
mnou a Santinim, mezi bubny
a barokem, mezi současností
a minulostí někdy sahající až do
předkřesťanské kultury“. Jed-
notlivé skladby tak vznikaly pří-
mo na místě jako výsledek ko-
munikace mezi zvukem bicích
nástrojů a jejich dozvukem uv-
nitř složitě komponovaného pro-
storu, založeného na číselném
principu, který převzal Pavel
Fajt do základu svých skladeb.
Šestnáct vybraných kompozic
vyšlo na albu Souhvězdí Santini
v roce 2009.
Rýmařovský koncert v malé pro-
testantské modlitebně, která má
do rafinovanosti barokních chrá-
mů daleko, měl spíše komorní
atmosféru. Skladby, které zde
zazněly, pocházejí především
z alba Drum Trek (první sólové
album z roku 2001, doplněné 
ukázkou santiniovského projek-
tu Live in Želive z roku 2007).
Album, jakkoliv vynikající,
ovšem nenahradí zážitek z živé-
ho vystoupení. Bicí se pod
Fajtovýma rukama a nohama vy-
maňují z mantinelů pouhého do-

provodného nástroje a stávají se
svébytným rytmickým a součas-
ně melodickým instrumentem,
který disponuje velkou zvuko-
vou barevností. V jednotlivých
skladbách tepou jako lidské srd-
ce, jindy se rozduní v magickém
rytmu rituálního tance nebo roz-
běhnou po samostatných rytmic-
kých linkách v různém taktu
(skladba 3-2-4) a společně vy-
tvoří zběsilou kompozici plnou
proměn. Sestava perkusí přitom
není nijak omračující; rozšíře-
nou soupravu bubnů a činelů do-
plňuje zvukový kruh, který si
Fajt kdysi sám vyrobil z železné
obruče, několika strun, pružin
a kytarových snímačů a který má
podle jeho slov suplovat dalšího
spoluhráče. V některých sklad-
bách se uplatní sampler, kterým
Fajt přiznává svůj zájem o elek-
tronické experimenty se zvu-
kem, případně rolničky navleče-
né na kotnících, drobný odkaz
k world music. Pavel Fajt je
zkrátka mužem mnoha hudeb-
ních tváří, ale pouze dvou rukou
a nohou, kterými dokáže ze své-
ho nástroje vytěžit maximum
možného a navíc stále hledat no-
vé cesty. ZN
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Úsměvně
Divím se i ušima

My Češi rádi jíme. Nedivím se
proto, jaké množství kuchařských
knih a receptů stále vychází.
Televizní nabídka nemůže zůstat
stranou. Takže šéf pan Pohlreich
nás nevybíravými slovy nabádá, 
abychom nejedli blafy, zarostlý
Ezau Babica s orlojem na ruce 
udělá výjimečnou lahůdku z čeho-
koliv, dva kluci v akci jsou s čes-
kou rybou tak bezprostředně nenu-
ceně drzí, potěší snad Ital v kuchy-
ni, je roztomilý svou češtinou a ji-
žanskými recepty.
V poslední době se mi podařilo vi-
dět pořad Čápi s mákem. I při své
velké tolerantnosti to považuji za
primácký úlet. Už delší dobu vysí-
lá tatáž soukromá televize pořad
Prostřeno.
Pět neznámých lidí je postaveno
před úkol pohostit a zabavit své
návštěvníky - hosty. Před zraky te-
levizních kamer je to nelehké.
Vymyslí název, pokrm musí být 
originální, až stupidně nevkusný.
Dají se do přípravy podvečerního
menu, které se rovná kalorické
bombě. Vaří... A už jsem u toho,

čemu se nestačím divit. Ženy při
vaření s rozevlátými vlasy poha-
zují hřívou, rukama si kštici přeha-
zují za uši, nehty - oloupané, špat-
ně nalakované, umělé drapáky -
krájejí zeleninu a ovoce na stejném
prkénku, na jakém předtím nakle-
pávaly maso. Pokrm je třeba 
ochutnat, nabere na vařečku, zálib-
ně se olízne, znovu oblizuje a po-
kračuje v míchání. Olizuje se i nůž,
je třeba vrazit si ho skoro až do kr-
ku. V každé gastroučebnici je uve-
deno, že degustovat se má malou
lžičkou na talířek, podšálek. To po-
tom odložit do použitého nádobí.
Vím, že jde o amatéry, ale u ma-
ličkostí to začíná. Takže: samý
vlas, samý dráp, samý dým, po-
skakující psi u noh, kočky na kre-
denci... Potom se přejíme, zkriti-
zujeme a dáváme si body, taktizu-
jeme a věříme, že finanční sumu
získáme právě my. Olizujeme stá-
le ještě vařečku a naběračku.
Divím se i ušima. Vypínám televi-
zi a hruď.
Dnes to vůbec není úsměvné? Hm. 

Si
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1953
Hned v 1. čtvrtletí tohoto roku došlo ke třem
velmi významným událostem: zemřel J. V.
Stalin a Klement Gottwald, prezidentem re-
publiky byl zvolen Antonín Zápotocký.
Stalin zemřel 5. března; v sále rýmařovského
divadla se 10. března konala smuteční tryzna
za veliké účasti občanů. Zpráva o úmrtí 
K. Gottwalda 14. března zapůsobila na oby-
vatelstvo drtivě svou náhlostí. Na domech vi-
sely černé prapory a státní vlajky na půl žerdi.
Před rýmařovskou radnicí byl postaven kata-
falk, u něhož se střídaly čestné stráže pionýrů,
svazáků, milicionářů a zástupců všech složek
a závodů. 19. března se konalo shromáždění
na náměstí, kde si přítomní vyslechli rozhla-
sovou reportáž z Gottwaldova pohřbu v Praze.
V budově radnice byly vystaveny kondolenč-
ní listiny, do nichž se mohli občané zapsat
a vyjádřit tak svou soustrast s úmrtím prezi-
denta republiky.
Sedmého června se v Harrachově konala osla-
va Mezinárodního dne dětí, pořádaná ONV
a spojená s tělovýchovným dnem. Dopoledne

se představili pionýři střední školy s pásmem
písní a tanců, pěvecký soubor závodu Brokát
01, odpoledne patřilo Svazarmu. Jeho členové
předvedli terénní závod na motocyklech, vo-
jáci z Bruntálu ukázali boj o chráněnou pev-
nůstku. Návštěva však byla poměrně slabá,
což způsobila zřejmě měnová reforma, vyhlá-
šená o týden dříve.
Měnovou reformu vyhlásila vláda 31. května.
Byl to generální útok na úspory všech poctivě
pracujících lidí v celé republice. Byla zrušena
dosavadní měna i všechny dosud platné ban-
kovky a 1. června začaly platit nové. Reforma
byla výhodná jen pro ty, kdo disponovali ma-
lými částkami. Každý občan si totiž směl vy-
měnit jen 300 Kčs v poměru 5:1, tedy za pět
korun staré měny dostal 1 korunu nové.
Rodina se dvěma dětmi dostala takto za 1 200
Kčs 240 korun v nových bankovkách, veške-
ré další částky v hotovosti se měnily v pomě-
ru 50:1. V Rýmařově byly případy, že lidé mě-

nili 50 až 200 tisíc
Kčs v hotovosti, ale
i takoví, kteří si muse-
li vypůjčit, aby měli
na výměnu povole-
ných 300 korun.
Peníze uložené u pe-
něžních ústavů se mě-
nily podle výše ulože-
né částky - vklady do
5 000 Kčs v poměru
5:1, od 5 000 do
10 000 Kčs v poměru
6,5:1, od 10 000 do
20 000 Kčs v poměru
10:1, od 20 000 do
50 000 Kčs v poměru
25:1 a nad 50 000 Kčs
v poměru 30:1.
Reforma měla být 
útokem na zbohatlíky,
kteří si nejrůznějšími podvody vydělali vyso-
ké částky, jenže takových moc nebylo, zato

těch, kdo měli našet-
řeny peníze poctivě,
byly miliony. Je jasné,
co si lidé o reformě
mysleli, a především
o jejích tvůrcích, ve-
doucích činitelích
KSČ. Strana si však
byla zcela jistá; tam,
kde došlo k otevře-
ným nepokojům, jako
třeba v Plzni nebo
Prostějově, poslala na
nespokojence policii.
Desítky lidí byly za-
tčeny, ať si lůza myslí,
co chce. Lidé sice za-
ťali pěsti, většinou ale
jen v kapsách.
Současně s měnovou

reformou byl zrušen
i přídělový systém na potraviny a jiné zboží
na lístky, takže vše se prodávalo volně za jed-
notné ceny.

Příklady cen:
druh před po
zboží reformou         reformě

volných    na příděl
chléb 18 16 2,80
rohlík 3 1,50 0,40
mouka hrubá - 15 6
mléko 8 4,20 2
máslo 450 80 44
maso vepřové 250 52 29,40
pánský oblek 5 200 1 200 530 atd.

Všechny ceny jsou v korunách za jeden kilo-
gram, litr nebo kus.
V Rýmařově proběhla měnová reforma bez
incidentů, ale lidé si mysleli o „státní zloděj-
ně“ své.

Dne 15. září přijalo plénum MNV plán vý-
stavby a zvelebení města na příští tři roky.
Bylo v něm mimo jiné uvedeno rozšíření 
a oprava vodovodu, vybudování čistící stani-
ce a přebudování kanalizační sítě, elektrifika-
ce Harrachova, předlažba náměstí, postavení
nebo přípravné práce pro novou budovu jede-
náctiletky, postavení státního kina a jiné.
Něco z toho se splnilo, i když ne ve stanove-
ném termínu, ale rozhodně ne všechno.
V roce 1953 město zajistilo předání 18 byto-
vých jednotek, získaných adaptací starších
budov.
Podstatné změny nastaly ve školství. Zavádí se
povinná osmiletá docházka (zkrácená o jeden
rok), zřizuje se jednotná osmiletá střední ško-
la, ruší se dosud samostatné národní školy.
V Rýmařově vznikly dvě samostatné osmileté
střední školy (OSŠ). První v budově na
Jelínkově ulici 1, druhá na Národní 15 a na
Kostelním náměstí. Ředitelkou 1. OSŠ se sta-
la Jarmila Veselá, 2. OSŠ vedl Josef Jeřábek.
Dosavadní ředitelé Fr. Vychodil, Jar. Růžička
a Jar. Němec začali vyučovat jako pedagogové
na 1. OSŠ. Zvláštní škola se přestěhovala do
budovy po bývalé zemědělské škole na ulici
Julia Sedláka 16. Průmyslová škola tkalcovská
byla k 1. září zrušena, stejně jako výchovné
středisko pro dívky. Některá z děvčat se vráti-
la k rodičům, část přešla do jiného ústavu a ně-
které zůstaly v Rýmařově jako dělnice.
Při TJ Jiskra působilo v roce 1953 deset oddí-
lů. Oddíl kopané hrál v krajské soutěži, lední
hokejisté pod vedením Ing. Gudricha zvelebo-
vali kluziště. Z brigádníků byli nejaktivnější
pánové Večeřa, Vykoukal, Zavadil, Vavroušek
st. a Vlach. Oddíl hrál v krajské soutěži a v té-
to sezóně skončil na 2. místě. Dne 25. prosin-
ce byl utkáním mezi Rýmařovem a Bruntálem
slavnostně otevřen nový stadion. Rýmařov
zvítězil 16:3. Kromě toho pracovaly oddíly
turistický, lehkoatletický, tenisový, lyžařský,
kuželkářský, stolního tenisu, šachový a oddíl
všeobecné průpravy. Vratislav Konečný

Pionýrky stř. školy zpívají a tančí na Radostných dnech mládeže
v Harrachově

Pohlednice Rýmařova - 1953 Fota: archiv muzea
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Během zdlouhavého přemýšlení,
které nejspíš zaměstná každého,
kdo se uvolí pro naši novou rubri-
ku připravit a nalít „svůj šálek ča-
je“, přemýšlení nad tím, jaký lite-
rární text ze svých oblíbených vy-
brat, nakonec volím Prévertovu
báseň Pour faire le portrait d’un
oiseau (Jak dělat podobiznu ptá-
ka). Důvod je jednoduchý - právě
tato jedna báseň ve mně už kdysi
po prvním přečtení a kdykoliv po-
zději vyvolala dojem, že je prostě
přesná, dokonalá, že v několika
verších říká vše.
Čtenářům ji předkládám v čes-
kém překladu Adolfa Kroupy, ne-
boť ten je asi nejprostší a jednodu-
chost Prévertovi sluší. Patří k jeho
největším přednostem, vedle hra-
vosti, vtipu, často i drsně ironic-
kého, vedle citlivosti, která není
sentimentální, a obraznosti, která
neunavuje. Jako čtenář jsem spíš
lenoch, od četby poezie mne čas-
to odrazuje její metaforičnost,
ukrývání smyslu sdělení do složi-
tých, koncentrovaných obrazů,
k jejichž dešifrování musím vyna-
ložit velkou míru soustředění.
Prévertova obraznost je přístupná,
obejde se bez kudrlinek, bez rýmů
a vysoustružené rytmiky, bez ko-
šatých metafor, a přesto jsou jeho
básně krásné, až z nich mrazí.
Prévert neexhibuje, nekompliku-
je, nebásní, spíš vypráví, filmuje
nebo maluje. Jako v tomto přípa-
dě. To, co zde nabízí, je na první
pohled jakýsi návod pro začínají-
cí malíře. Jak namalovat ptáka -
co na tom? Jenže právě v tom 
opeřenci je háček. Zkuste pře-
svědčit kteréhokoliv, aby vám
v klidu seděl modelem. Bude-li
živý, a ne jen smutná vycpanina,

bude-li navíc žijící volně, nikoliv
v kleci zdomácnělý papagáj, asi
sotva ho udržíte na místě víc než
pár vteřin. Ptáci jsou častými ná-
vštěvníky Prévertových básní.
Někdy se v nich jen tak nacho-
mýtnou, jindy pobudou déle, ale
vždycky jsou symbolem naprosté
svobody, nespoutanosti, nepolapi-
telnosti. Ptáci a děti.
Ke krajnosti přivedl Prévert svou
symboliku ptáka v této básni á la
popisu pracovního postupu. Jeho
návod zní docela stroze, místy 
úsečně - udělat to a to, bez kom-
promisů - ale zároveň vyznívá ve-
lice něžně, když nabádá k extrém-
ní opatrnosti, jakou vyžaduje ma-
nipulace s plachým a křehkým
tvorem, který nám může kdykoliv
frnknout do oblak, kam se my ve
své těžkopádnosti nikdy nedosta-
neme. Na potenciálního malíře se
tu kladou takřka nadlidské náro-
ky, dostává de facto nesmyslné 
úkoly. Ale to básník smí. Může po
nás chtít, abychom lákali do otev-
řené klece ptáka na něco hezkého
/ něco prostého / něco krásného /
něco vhodného..., na co, to už je
na nás, a pak na něj čekali třeba
celé roky tiše a bez pohnutí, může
po nás chtít, abychom pak klec
zavřeli a vzápětí ji smazali (ale
nedotkli se přitom ani pírka) a pak
polapenému ptáku namalovali
strom a přírodu, protože klec tu
byla jen dočasně a pták musí zů-
stat svobodný, a nakonec, po vší
té nervy drásající námaze očeká-
vali, zda se ptáček uráčí pípnout.
Protože teprve pak je obraz hotov
a bez splnění této poslední pod-
mínky můžeme celou, třebas i le-
titou snahu hodit do popelnice.
Zní to dost šíleně, ale Prévert ví,

o čem mluví, jako člověk tvoři-
vý, jako umělec, který dokáže
malovat podobizny ptáků, ví
moc dobře, jak je to těžké. A že
stejné je to se vším křehkým,
zranitelným a smysluplným
v našem životě - s láskou, přá-
telstvím, štěstím, kterého jsme
si, jak známo, sami strůjci. Že
stačí malá chyba a všechno, na

čem nám záleží, zmizí, uletí.
Pokaždé, když čtu tuto Préverto-
vu báseň, znovu si uvědomím, že
i kdyby nenapsal nic víc, tahle by
stačila. Předložil v ní svou osobní
poetiku, návod, který sám na sobě
demonstruje, jak psát dobrou poe-
zii. Jak namalovat podobiznu ptá-
ka. 

Zdenka Přikrylová

Můj šálek čaje

Jacques Prévert: Jak dělat podobiznu ptáka
(sb. Jako zázrakem, 1972, přel. Adolf Kroupa)

Nejdříve namalovat klec
s otevřenými dvířky
pak namalovat
něco hezkého
něco prostého
něco krásného
něco vhodného...
pro ptáka
podepřít potom plátno o strom
v zahradě
v háji
nebo v lese
schovat se za strom
beze slova
bez pohnutí...
Někdy přijde pták brzo
ale může si dát na čas po dlouhá léta

než se rozhodne
Nedat se odradit
a čekat
čekat je-li třeba léta
přičemž rychlost nebo pomalost
příchodu ptáka není v žádném poměru
ke kvalitě obrazu
Když přijde pták
přijde-li
zachovat nejhlubší ticho
čekat až pták vstoupí do klece
a když tam vstoupí
pomalu zavřít štětcem dvířka
pak
smazat všechny příčky jednu po druhé
a dávat pozor abychom se nedotkli
žádného ptačího péra

Udělat potom obraz stromu
a vybrat tam nejhezčí větev
pro ptáka
namalovat i zeleň listů a svěžest větru
sluneční pyl
bzučení hmyzu v trávě za letního parna
a čekat pak až se pták rozhodne zpívat
Když pták nezpívá
je to špatné znamení
znamení že je obraz špatný
ale zpívá-li je to dobré znamení
znamení že můžete obraz podepsat
Tehdy vytrhnete zlehýnka
ptákovi jedno péro
a napíšete své jméno do rohu obrazu.

Servis služeb

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

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

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově. Začátek vždy ve 13.30. Ukončení posezení 
15.30 - 16.00. Kdo není schopen dojít do kavárny, může 

využít odvoz v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli. 
Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2011:
29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v dubnu
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 17.00
Středa 14.00 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00
Aerobik se koná v úterý od 17.00 do 18.00

a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.
Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné
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Organizace a spolky

Kouzelná buřinka vítala jaro peticí
V březnu začíná sluníčko vítězit
nad zimou, nálada se všeobecně
rozradostňuje a Společnost pro
podporu lidí s mentálním postiže-
ním (SPMP ČR) v Rýmařově pra-
videlně pořádá členskou schůzi
spojenou s jarní diskotékou.
Ve čtvrtek 17. března se sešli čle-
nové sdružení a jejich příznivci
v koncertním sále SVČ a schváli-
li plán činnosti pro rok 2011.
Aktivity, které pravidelně společ-
nost zajišťuje, tj. cvičení ve fit-
centru, plavání a vodní relaxace
v aquacentru, bowling v restaura-
ci Viktorie, budou v tomto roce
v rámci projektu „Sportujeme
s Kouzelnou buřinkou“ realizová-
ny na soutěžní úrovni. Klienti bu-
dou mít pravidelný výcvik v pla-
vání pod odborným dohledem
plavčíka a ti nejšikovnější budou
závodit v plavání na soutěžích po-
řádaných SPMP ČR v rámci kra-
je. Také trénink bowlingu bude
probíhat pod vedením trenéra
a družstvo Kouzelné buřinky si
zahraje na krajské úrovni.

Děkujeme majitelům Aquacentra
Slunce a restaurace Viktorie, že
nám trénink umožňují zdarma
a tím našemu snažení výrazně po-
máhají.
Mezi větší akce letošního roku
bude patřit také třídenní návštěva
Prahy s prohlídkou Pražského
hradu, letiště, návštěvou muzikálu
Děti ráje a koncertu TV Nova
„Chceme žít s Vámi“. Za tento
kulturní a vzdělávací zážitek po-
stižení lidé vděčí sponzorům, kte-
ří nás v roce 2010 podpořili svými
peněžitými dary. Díky!
Novým projektem SPMP Rýma-
řov je vytvoření skupiny sebeob-
hájců. Je to skupina postižených
lidí, kteří se pravidelně scházejí,
učí se diskutovat o svých problé-
mech, učí se nakupovat, říci si
o pomoc, mluvit sami za sebe.
Postižení lidé se tak mají naučit,
jak prožívat svůj život ve společ-
nosti, ne na jejím okraji.
Radost z jarního počasí všem čle-
nům společnosti zkazila pouze
připravovaná sociální reforma mi-

nisterstva práce a sociálních věcí,
která ruší dosavadní výhody i těž-
ce zdravotně postižených osob.
Protože navrhovaná reforma je
pro většinu postižených lidí a je-
jich opatrovníků nepřípustná, vy-
jádřili členové SPMP ČR
v Rýmařově svůj názor podepsá-
ním petice Národní rady zdravot-
ně postižených v Praze. Petice tlu-
močí jejich nesouhlas s níže navr-
ženými změnami zákona:
- zrušení tzv. mimořádných výhod
(průkazů TP, ZTP a ZTP/P), neboť
na ně je navázán systém daňo-
vých slev, vyhrazeného parkování
a podpor ve veřejné dopravě;
- zrušení příspěvku na nákup mo-
torového vozidla, který by zásad-
ně ovlivnil mobilitu osob se zdra-
votním postižením, jejich přístup
ke vzdělání, zaměstnání, péči ro-
din o osoby zdravotně postižené;
- 20% spoluúčast u dávky na
kompenzační pomůcky, která mů-
že dosáhnout až desetitisíců ko-
run, čímž by se staly pomůcky ne-
dostupnými;

- zrušení příspěvku na péči pro
děti od 1 do 3 let, neboť by došlo
k nepřijatelnému poškození rodin
s těmito dětmi;
- zjednodušený způsob posuzová-
ní míry závislosti na péči (neod-
povídá ve světě používanému po-
suzování), protože by byl neprů-
hledný, subjektivní a výrazně by
omezil spravedlivé posouzení ná-
roku na získání příspěvku;
- zrušení minimálního 15% příj-
mu u osob pobývajících v ústav-
ních zařízeních sociální péče, ne-
boť zbavit je kapesného by bylo
krajně nedůstojné.
Petici podepsali všichni účastníci
členské schůze, kteří se připojili
k odporu vůči snaze ministerstva
vylepšit rozpočet státu na úkor so-
ciální pomoci postiženým lidem.
Schůzi společnosti zakončila jarní
diskotéka, na které sponzorsky
zahrála skupina Duo Akord a po-
mohla tak rozjasnit tváře klientů
Kouzelné buřinky, jejich rodičů
a přátel. A. Přikrylová,

předsedkyně SPMP RýmařovArteterapie

Muzikoterapie
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Akce hradu Sovince
Hrad Sovinec 2011

Vážení přátelé, návštěvníci hra-
du Sovince,
na konci sezóny 2010 byl vyví-
jen nátlak, aby posádka Dědictví
hrad opustila. Nakonec ale vše

dobře dopadlo, a budeme se tak
s vámi moci na Sovinci opět pot-
kávat a vytvářet spolu s vámi ro-
dinnou atmosféru oblíbených ví-
kendových programů.

Naše Sdružení přátel hradu
Sovince oslaví v tomto roce již
patnácté narozeniny. Vzhledem
k tomu, v úzké spolupráci
s Muzeem v Bruntále a s pomo-
cí sdružení Špinavci, připravuje-
me zbrusu nový program, a to za
účasti vyhlášených kumštýřů,
kteří na Sovinci dosud neúčinko-
vali. Pochopitelně se lze těšit
i na ty nejoblíbenější tradiční 
účinkující, kteří pro všechny ná-
vštěvníky hradu Sovince připra-
vují nová vystoupení. Za všech-
ny jmenujme kejklíře Vojtu
Vrtka, divadelní soubor Koňmo
nebo Teátr Víti Marčíka. Na své
si ale zajisté přijdou i příznivci
historického šermu. Všichni ob-
divovatelé ostrých čepelí a nelí-
tostných soubojů, okořeněných
špetkou humoru i trochou dějin,
se dočkají skupin Valmont,

Revertar či M. C. E.
V roce 2011 bude tedy Muzeum
v Bruntále spolu se sdružením
Dědictví a s pomocí sdružení
Špinavci pořádat celkem osm
historických akcí s celodenním
programem. Dalších sedm ví-
kendů pak bude patřit oblíbeným
netradičním prohlídkám s dopro-
vodným programem a prezentací
historických řemesel.
O všech těchto akcích, plných
zábavy a odpočinku na Sovinci,
se lze dozvědět více na stránkách
www.sovinec.cz.
Za Muzeum v Bruntále a za
všechny věrné králi a koruně sr-
dečně zveme k návštěvě hradu
Sovince v sezóně 2011, počínaje
víkendem 2. a 3. dubna. Konec se-
zóny připadne na neděli 30. října.

Patrik Mondo Balon,
zástupce purkmistra na Sovinci

2. a 3. dubna
Útěk z řádu - Slavnostní zahájení sezóny

Netradiční prohlídky v Jižním paláci hradu
Šermířské a divadelní scénky

Neomezený pohyb po hradě včetně vyhlídkové věže po oba dny 
v 9.15 - 18.00

Nová pohádka O Hloupém Janovi
Doprovodný program hudební skupiny Rabussa

11.30 Učil sa gajdovat. Doposud na Sovinci neuveřejněné pásmo lidových,
renesančně upravených moravských písniček v délce 35 min.

13.30 Víno, meč, růže - světová premiéra. Zbrusu nové pásmo sestavené vý-
hradně z šermířských písní Petra Milaty v délce 35 min.

15.30 Poslechněte, co se stalo. Nejoblíbenější pásmo z desetileté tvorby. Na
Sovinci uveřejněno v letech 2007, 2008 a 2009. Délka pásma 40 min.

Hudební skupina Rabussa
Skupina hraje lidové písně v novorenesančních úpravách a šermířské skladby
z vlastní tvorby. Rabussa vystupuje v pětičlenné sestavě a hraje v historických
kostýmech po celé ČR na hradech a městských jarmarcích. Mimo Českou republi-
ku má své posluchače i na Ukrajině a Slovensku. K desátému výročí založení sku-
piny vychází nové CD, které v sobotu 2. dubna zazní na hradě Sovinci v premiéře.

Prohlídky s průvodci ve středověkých kostýmech
Možná rezervace prohlídky v uvedených časech na tel.: 725 577 725

9.45, 10.15, 10.35, 10.50, 11.05, 12.00, 12.10, 12.20, 12.35, 12.45, 13.00, 14.00,
14.10, 14.20, 14.35, 14.45, 15.00, 16.00, 16.10, 16.20, 16.35, 17.05

Stánkový prodej řemeslných výrobků a upomínkových předmětů, 
na zub Čichačovy koláčky a Toníkovy klobásy

Připravujeme
16. a 17. dubna

Na pomlázkové veselici
Jarmark lidových řemesel s velikonoční netradiční prohlídkou. Tradice a zvyky při vítání jara

Fota: archiv Dědictví
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat kuchařkám a vedení
školní jídelny a pochválit je za dobré obědy,
slušné chování k dospělým i dětem a to všech-
no ve velmi čistém a pěkném prostředí. 
Mohu hodnotit. Chodím do jídelen (hlavně
školních) již asi 60 roků a nejsem zvyklá moc
chválit. Ti starší jistě ví, jak to bylo dříve a co
jedli v jídelnách. Doba i možnosti se mění,

v tomhle k lepšímu. Nás starší a jistě i kuchař-
ky však mrzí, že děti nechávají spoustu jídla na
talířích. Polévku si berou jen některé a do hlav-
ního jídla jen rýpnou. Doma pak jistě navště-
vují ledničku.
Záleží na vás, rodičích, jak dítě vychováte a vy-
světlíte mu, co se sluší a co zbytečně platíte. Na
těchto zbytcích je vidět, že se máme stále moc

dobře. Možná by mládeži stačilo občas promít-
nout film o dětech z Indie, Haiti, Afriky ad.
Našim dětem zatím nic podobného nehrozí.
Proto ještě jednou děkuji za vaši práci, za jídla,
která jsou díky velké nabídce potravin velmi
pestrá a dřívější strávníci by se jistě divili, co
jejich děti jedí. Doufám, že budeme chválit
i nadále.    Marie Piňosová

otevřený dopis
Vážení zastupitelé, 
mimo dvě čestné výjimky jste
nikdo opět nereagoval na moji
výzvu ke spolupráci. Do nestran-
né komise pro posouzení návrhů
pro snížení nákladů na GJ v naší
městské kotelně doporučuji špič-
kového odborníka, občana naše-
ho města Ing. Vladimíra Štefka.
Svoji odbornost uplatnil při vy-
pracování energetických auditů

při tzv. akci „Panel“. Za polovič-
ní cenu vypracoval pro družstev-
ní domy tyto doklady, kte-
ré umožnily čerpat státní dota-
ce v podobě úroků z úvěru 
a to 55 000 Kč na jednu bytovou
jednotku! Prakticky řečeno má-
me kvalitní okna zdarma!
Předpokládám, že povinností
Vás, zastupitelů, je snažit se
zmírnit dopady budoucího zvý-

šení DPH i u tepla, a tak je nej-
vyšší čas se danou problemati-
kou seriózně zabývat. 
V příloze jsem si dovolil přepo-
slat Vám dokumenty týkající se
mého více jak dvacetiletého sna-
žení o prosazení slušného, eko-
logického zemědělství v naší re-
publice. Současně poslední roky
marně usiluji prosadit postupné
zavádění biopotravin do před-
školních a školních stravovacích
zařízení jako součást primární
prevence zdraví našich dětí.
Smutnou skutečností je, že žád-
ná vláda za minulé období nemá
zájem tuto tolik důležitou priori-
tu řešit! 
Je lepší produkovat biopotraviny
pro děti než stavět onkologické
dětské kliniky!
V další příloze jsem si dovo-
lil zaslat Vám záběry z pře-
krásného areálu v malebné
vesničce Rusavě, která má ví-
ce jak třicet let solární ener-
gií vyhřívané koupaliště. Je
to vesnička s cca 800 obyva-
teli, a tak se domnívám, že si
naši občané a hlavně naše dě-
ti zaslouží něco podobného. 

V loňském roce jsem absolvoval
dvouměsíční manažerský kurz
na čerpání finančních prostředků
EU. Jako jediný z patnácti absol-
ventů jsem se snažil o reálný
projekt. Kontaktoval jsem pra-
covnice ROP Moravskoslez-
ského kraje, které mi sdělily sku-
tečnost, že bude vypsána výzva
týkající se občanské vybavenosti
a do ní lze zahrnout i mnou na-
vrhované solární energií vyhří-
vané koupaliště, do našich pod-
horských podmínek ideální. Měl
to být pilotní projekt pro všech-
na větší městečka v Jeseníkách.
Pan Ing. Klouda odmítl poskyt-
nout informace do projektu
o tzv. finančním zdraví města
Rýmařova a tím tento projekt
zhatil! Na základě této skuteč-
nosti jsem na jmenovaného po-
dal na Okresním státním zastupi-
telstvím trestní oznámení pro
důvodné podezření ze zneužití
pravomoci veřejného činitele
a porušení zákona o informa-
cích.

S pozdravem Ing. Josef Švéda,
angažovaný občan Rýmařova

Rád bych využil této příležitosti a reagoval
na dva dopisy zaslané panem Ing. Švédou
vybraným představitelům města Rýmařo-
va, protože se týkají i mé osoby.
Na začátek se musím důrazně ohradit proti
prosazování mé osoby určité cíle a pracov-
ní skupiny, které pan Ing. Švéda v dopisech
zmiňuje. Já jsem pana Ing. Švédu ani niko-
ho jiného nežádal o takovou spolupráci
s představiteli města. Díky dobré spoluprá-
ci s řadou firem v této republice, známých
projekčních kanceláří a význačných archi-
tektů mám naštěstí dostatek práce, která
mne nadmíru uspokojuje. Nějakou práci
jsem rovněž odvedl i pro toto město a mys-
lím, že pro obě strany ke vzájemné spoko-
jenosti.
Teď k druhé obsahové části obou dopisů,
týkající se např. výstavby venkovního ba-

zénu se solárním dohřevem pro vícemě-
síční užívání. Na základě zkušeností jsem
si rychle spočítal, že by venkovní bazén
o velikosti 15x50 m a hloubce 2,0 m při
nákladech 12.000 Kč za m3 obestavěného
prostoru mohl stát cca 18 miliónů Kč.
K tomu je potřeba připočítat šatny pro
převlékání, sociální zařízení a již zmíně-
ný solární dohřev vody v bazénu. Tato su-
ma prací a technologií by stála kolem 
6 miliónů Kč. Nehledě k upravení příjez-
du, parkování apod. ve vybrané lokalitě.
Celkově se částka bude pohybovat mini-
málně kolem 25 miliónů Kč. Říká se ústy
pana Ing. Švédy filantropie, ať to z velké
zčásti zaplatí firmy, které pracovaly pro
město. Já nechci nikomu sahat do svědo-
mí a za někoho mluvit, ale osobně si vů-
bec nemyslím, že by některá ze staveb-

ních firem, které zde podnikají, byla
schopna v této době snížení stavebních
prací a stlačování cen najít několik milió-
nů jako dar pro tuto věc. Další z věcí je
provoz tohoto zařízení a udržení výše
vstupného na úrovni pro Rýmařovsko.
Provoz by dle mého soudu musel být do-
tován z rozpočtu a nepočítám, že se zde
nějaké peníze najdou.
Co se týče odstavce pana Ing. Švédy týka-
jící se snížení nákladů na GJ v našem měs-
tě, zde bych tuto problematiku přenechal
firmě Teplo Rýmařov, s. r. o., která má vý-
robu a distribuci energie v našem městě na
starosti a která by podala informace k reál-
nému stavu výroby, potřeby a nákladovosti
energií. 

Ing. Vladimír Štefek,
projekční a poradenská kancelář

Vyjádření Ing. Vladimíra Štefka

Foto: archiv Ing. Josefa Švédy
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Zamyšlení nad právem života a smrti
Každý rok na jaře pravidelně několikrát nav-
štěvuji rybník u obce Šumvald. Tato lokalita
je významným stanovištěm tažných ptáků,
kteří pokračují dále na sever do svých hníz-
dišť. Nachází se na tahové cestě, která vede
přes Červenohorské sedlo, kudy ptáci zdolá-

vají horský masiv Jeseníků. Můžete tu v tom-
to období narazit na opravdu vzácné jedince,
kteří zde pouze několik dní, nebo dokonce ně-
kolik hodin odpočívají a pak zase pokračují ve
své cestě. Z dravých ptáků můžete pozorovat
orly mořské nebo orlovce říční, z vodních ptá-
ků například ostralky štíhlé, poláky kaholky,
morčáky, hoholy severní, hvízdáky, volavky
bílé nebo mnoho bahňáků, jako například jes-
páky, vodouše a kulíky. Kdo ještě neviděl ni-
kdy ledňáčka, tady je jich celoročně několik.
Při poslední návštěvě, kdy již vodní hladinu
opustil ledový krunýř, jsem nevěřil svým 
očím. Podél jednoho z břehů jsem napočítal
osm mrtvých kormoránů velkých. Podle nále-
zu spousty prázdných nábojů z brokovnice
bylo jasné, že kormoráni byli zastřeleni.
Tento pták, který před několika lety patřil
k našim největším vzácnostem, se v součas-
nosti značně přemnožil, a stal se tak noční
můrou všech rybářů. Jedinec totiž dokáže

denně ulovit až půl kilogramu ryb. Dříve se
kormoráni mohli pouze plašit pomocí speci-
álních plašiček, které v pravidelných inter-
valech vydávají rány stejné jako při střelbě.
Kormoráni zřejmě tuto imitaci prokoukli,
a tak se v některých měsících vydává povo-
lení k odstřelu několika jedinců na přísluš-
né lokalitě.
A nakonec filozofická otázka? Máme právo
jako lidé takto regulovat přírodu? Ze svého
úhlu pohledu někdo odpoví ano, někdo ne.
Má odpověď je taková: Každý, kdo usmrtí ži-
vého jedince z jiného důvodu, než je obstará-
ní potravy pro vlastní přežití, si to v životě
jednou odskáče. Je jediný zákon, který nikdy
neobejdeme, ani s pomocí právníka, a tím je
zákon příčiny a následku. A ten platí pro
všechny, i pro rybáře a myslivce. Škoda že ten
následek dozraje mnohdy až za značně dlou-
hou dobu.  Ing. Miroslav Glacner,

Česká společnost ornitologickáKormorán Foto: Dušan Boucný

Z okolních obcí a měst

MDŽ v Ryžovišti
I když oslava MDŽ by měla být
výhradně pro ženy, v Ryžovišti
jsme byli nuceni přizvat i muže.
Jelikož už v minulosti jsme se
rozhodli, že toto odpoledne pou-
ze neprosedíme u vínečka a ká-
vičky, ale že si vyměníme zkuše-
nosti v oboru pečení, uspořádali
jsme na tento den soutěž
Buchtyádu.
Celkem se nám sešlo 21 dobrot
všeho druhu - buchty, koláče, sla-
né pečivo, frgále, eskymo a rafa-
elové řezy, dortíky. Porota slože-
ná výhradně z mužů to neměla
vůbec jednoduché. Pro všechny

bylo velkým překvapením, když
se celkovým vítězem stala nej-
mladší účastnice této soutěže, je-
denáctiletá Maruška Paličková,
se Střechou z Bebe oplatků, kte-
rou se naučila v kroužku vaření
ve škole. Musíme pochválit i zá-
stupce mužského pokolení, a to
Radka Brunclíka a pana Cipra,
kteří se aktivně zapojili a všech-
ny přítomné mile překvapili.
Všem ženám, které se naší soutě-
že ani oslavy MDŽ nezúčastnily,
přejeme za Obec Ryžoviště vše
nej. 

Eva Lašáková, starostka obce

Kurz sjezdového lyžování v rámci projektu
Školička sportu v zimě i v létě

Projekt Školička sportu v zimě
i v létě Základní školy v Břid-
ličné měl dvě části. Podzimní

proběhla ve spolupráci s místní
organizací biatlonu a druhá ná-
sledovala nyní, kdy se 40 dětí

z naší a polské školy učilo zákla-
dům sjezdového lyžování. Kurz
proběhl v době jarních prázdnin
od 21. do 25. února 2011 na
Relaxe ve Staré Vsi.
Za mrazivého, ale slunečného
počasí se děti pod vedením ly-
žařských instruktorů ze Základní
školy v Břidličné učily zákla-
dům sjezdového lyžování. A že
to nebylo vůbec jednoduché,
o tom by mohly vyprávět nejen
děti, které poprvé stály na lyžích,
ale i jejich instruktoři. Za sebe,
ale i za děti, které už v pátek do-
kázaly sjíždět s kopce, bych jim
chtěla moc poděkovat. To, co
dokázali, bylo naprosto úžasné.

Závěrečné závody ve slalomu ab-
solvovaly všechny děti a ty nej-
rychlejší byly odměněny diplo-
mem a cenou. K programu lyžař-
ského výcviku patřilo i nastudo-
vání pohádky Mrazík v českém
a polském jazyce a nemohla chy-
bět diskotéka pro děti a zábavná
soutěž „Česko-Polsko má talent“.
Děti rovněž zhlédly naučný film
„Pravidla bezpečnosti na sjez-
dovce“. Domů přijely možná tro-
chu unavené, ale snad spokojené.
Tento projekt byl spolufinanco-
ván z prostředků „Evropského
fondu pro regionální rozvoj -
Překračujeme hranice.“ 

Mgr. Hana Dobrozemská

Foto: OÚ Ryžoviště

Foto: ZŠ Břidličná
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Zajímavosti z přírody

Březen - za kamna vlezem,
duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj

V období kolem 21. března nastává
jarní rovnodennosti Slunce. Při
svém zdánlivém ročním pohybu na
obloze protíná světový rovník - pře-
chází z jižní polokoule na severní
a je příčinou zvyšování délky slu-
nečního svitu, intenzity slunečního
záření a oteplování. Každoroční dů-
vod k radosti. Uvádí se, že český
název měsíce března pochází z ra-
šení bříz a začátku březosti zvířat.
Bříza je odjakživa symbolem jara,
mládí, svěžesti a krásy. Od pradáv-
ných dob byla vychvalována jako
ozdoba krajiny. U všech národů
byla využívána při nepřeberném
množství lidových obřadů. Byl to
symbol navracející se Matky příro-
dy po dlouhém zimním spánku.
Bříza, která ze všech lesních stro-
mů nejdříve raší, představuje prý
jarní bohyni (Vesnu), která zjara
zároveň se stromovím oživuje
a stromy listím a květem odívá.
U dávných Slovanů byla symbo-
lem přírody, jež přes zimu zůstává
zakleta, a teprve zjara přichází
Slunce, které ji vyprošťuje ze zim-
ních pout a ona se objevuje pozne-
náhla ve své mladistvé podobě.
I staří Keltové při jarní rovnoden-
nosti přidávali březovou šťávu do
vína na rituální oslavu přicházející-
ho jara, jež osvobozuje duše stro-
mů a navrací přírodě život. 
Ještě v 17. století Slované v sever-
ním Sasku měli tento obřad: Jejich
ženy každého roku na sv. Jana po-
kácely břízu nazvanou korunním
stromem, podle toho, že byla až do
koruny od větví osekána, potom se
samy místo koní zapřáhly do vozu
a táhly ji zpívajíce z lesa na náves.
Zde pak porazily starý korunní
strom od loňska a postavivše nový
s jásotem navěšely na něj věnce
a květiny a zasvětily ho 12 korbely
piva. Zvláštní obyčej býval ve
Švábsku, kde mívaly ženy právo
každý rok v noci postní porazit 
v obecním lese nejkrásnější strom
a přivézt jej do vsi, tam ho prodat
a peníze propít. Další prastarý po-
hanský, u většiny evropských náro-
dů velmi známý lidový obřad je
tzv. stavění máje na 1. května. Je to
vlastně rituál oslavující plodnost
a sexuální aktivitu. Další rituály
jsou spojeny s vyháněním stád zja-
ra větvemi (metlami) březovými,
neboť se věřilo, že mají magickou
moc ochránit dobytek od nemocí,
aby dával hojně mléka, byl plod-
ným a nic zlého mu neuškodilo.
Bříza byla tedy považována za

strom ochranný, který chrání toho,
kdo nosí při sobě jeho části, a ně-
kde se věšela koním na stáje, aby je
v noci čarodějnice nemohly odvést
a projíždět se na nich. Používala se
i v obřadech pro přivolávání deště,
v takovém případě byly její části
házeny do vody.
Bříza je nenáročný rychle rostoucí
strom, některé ze 120 druhů dosa-
hují výšky až 25 m. Je to typický
pionýrský druh, který velmi aktiv-
ně obsazuje opuštěná a zpustlá 

území včetně neúrodných skrý-
vek, výsypek apod., a využívá se
proto také při rekultivaci a osazo-
vání exhalacemi postižených úze-
mí. Jeden z druhů - bříza zakrslá,
dorůstající výšky pouze cca 80 cm
- se také velmi aktivně podílel na
zalesnění krajiny po ústupu ledov-
ců na konci poslední doby ledové
a je dnes jedním z mála živoucích
svědků té doby.
Bříza bělokorá (Betula pendula), ta-
ké zvaná bříza bradavičnatá
nebo bříza bílá, je zdaleka nejhoj-
nějším druhem břízy v Evropě.
Důvod jejího dalekosáhlého rozšíře-
ní od jižní Evropy až na daleký se-
ver, případně do odpovídajících
výškových poloh alpských pohoří,
spočívá v její nenáročnosti a odol-
nosti vůči nepříznivému klimatu.
Pravděpodobně přitom hraje důleži-
tou úlohu její nápadně bílá kůra,
která odráží podstatnou část dopa-
dajícího záření. To se zdá být, ze-
jména na silně a vytrvale osluně-
ných místech, velice účinným zna-
kem. Důvodem jejich rychlého šíře-
ní je také obrovská plodnost. Samičí
jehnědy, které jsou v době květu ne-
nápadné, se na podzim zbarvují do
sytě hnědé. Jehnědy se otevřou 
a uvolní nepatrné nažky s dvěma
postranními blanitými křidélky.
Každá jehněda má několik set těch-
to nažek, u středně velkého stromu

jde už o několik milionů. Nažky
jsou unášeny podzimním větrem do
značných vzdáleností a na jaře na
příhodných místech vyklíčí.
Břízy svítí do dálky svými bílými
kmeny s jednotlivými šedobílými
příčnými pruhy, při bázi kmene
s hrubými, sukovitými, hluboce
rozpraskanými černými lištami. Na
našem území, zejména v Jesení-
kách a jejich předhůří, roste i bříza
tmavá s velmi tmavou, červeno-
hnědou, místy skoro černou a té-

měř neloupavou kůrou. Dalšími
druhy jsou bříza pýřitá a velmi de-
korativní bříza papírovitá.
I když v hospodářských lesích bý-
vá bříza často vnímána jako plevel-
ný strom, na druhé straně je její
dřevo velmi ceněno v nábytkář-
ském průmyslu. Používalo se v ko-
lářství na výrobu ojí a loukotí a by-
lo také hojně využíváno v řezbář-
ství a bednářství. Z březového
proutí se již odpradávna pletla koš-
ťata a košíky.
Již staré kultury, zvláště na severu,
znaly léčivé účinky břízy bělokoré.
Bříza působí jako výborný močo-
pudný prostředek, který nedráždí
ledviny. Má také účinky mírně des-
infekční, snižuje vysokou teplotu
a pomáhá při revmatických potí-
žích a ischiasu. Bříza odvodňuje
a lze ji užívat ve směsích pro re-
dukční diety. Březové pupeny pod-
porují vylučování žluče, léčí zánět
a odvápnění kostí, stimulují jaterní
funkce a mají příznivý vliv při one-
mocnění slinivky břišní a na funkci
sleziny. Při zánětlivých chorobách
ledvin odstraňují bílkovinu z moče.
Bříza má důležité uplatnění také ze-
vně. V dubnu, někdy až v květnu,
v závislosti na počasí, se dá z navr-
taného dřeva a kůry stáčet březová
míza - „březová voda“, která se
konzervuje, aby nezkvasila a s při-
dáním lihu se z ní vyrábí přípravky

k ošetření vlasů a vlasové pokožky.
Březová voda se v severských ze-
mích a v Rusku nechává zkvasit
a získává se tak březové víno. Pro
kosmetické účely se z listů připra-
vují léčivé a desinfekční koupele,
které čistí pleť, uvolňují póry a pod-
porují regenerační schopnost kůže.
Pro mne měla bříza vždy i několik
dalších zvláštních významů. Můj
otec říkával, že kdyby se bříza ne-
styděla, hořela by i ve vodě. Přímo
ve vodě bříza skutečně nehoří, ale
všichni táborníci dobře vědí, že je-
jí dřevo hoří velmi dobře a kůra ho-
ří i mokrá. Příčinou je obsah látek,
které se ze dřeva kůry dají získat
při suché destilaci jako dehet (pix
betulae). Ten se používal a dodnes
používá k napouštění kůží a přípra-
vě juchty na nepromokavou obuv,
ve farmaceutickém průmyslu i v li-
dovém lékařství. Z břízových sazí
se připravoval kopt k výrobě tis-
kařské černi. Bílá barva březové
kůry je způsobena přítomností be-
tulinu, přírodního pentacyklického
triterpenického alkoholu, který 
uděluje březové kůře specifické
vlastnosti. Např. březová kůra ni-
kdy neshnije ani neplesniví, což je
způsobeno právě protiplísňovými
a antibakteriálními vlastnostmi be-
tulinu. Pravděpodobně se jedná
o přirozený prostředek proti požeru
a napadení mikroorganismy. Betu-
lin a jeho deriváty však disponují
dalšími zajímavými biologickými
účinky, např. protizánětlivými,
protivirovými, anti-HIV, hepatop-
rotektivními a dalšími. Betulin
aplikovaný v podobě vodovzdor-
ného vosku dává vůni a odolnost
ruským výrobkům z kůže.
O kráse březových hájů s bílými
kmeny u nás, ale i nekonečných
březových lesů v sibiřské tajze by-
lo oprávněně napsáno mnoho ro-
mantických slov a vět. Právě tam
také sloužila bílá březová kůra
v době první světové války a po ní
našim vojáků, zajatcům a legioná-
řům k písemnému zachycení utrpe-
ní a stesku po domově v krutých
dobách první světové války a le-
tech poválečných.
Takový obyčejný strom... a kolik
zázraků v sobě skrývá. Vyjádřeme
mu i my při našich procházkách
jarní přírodou alespoň část úcty,
kterou mu jako symbolu ochrany,
životní energie, štěstí, lásky a plod-
nosti právem poskytovali naši
vzdálení předci. 

Foto a text: M. Marek
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Sport

Víkend rýmařovských desetibojařů
O víkendu, kter˘ pfiedcházel prvnímu
jarnímu dni, provûfiili r˘mafiov‰tí de-
setibojafii svou fyzickou kondici.
Absolvovali totiÏ hned dvû disciplíny
35. roãníku desetiboje.
Nejdříve v sobotu 19. března na-
stoupili proti sobě nad zelenými
stoly. Dopoledne změřily své síly
kategorie žen A i B a kategorie
mužů B. V obou ženských kate-
goriích bylo o drama postaráno až
do konce. Stejného počtu bodů
dosáhly vždy první tři v těchto ka-
tegoriích, a tak nakonec rozhodo-
vala vzájemná utkání. V kategorii
žen A zvítězila Jana Pitorová, dru-
há skončila Marcela Žáková a tře-
tí Hana Svatoňová. V kategorii
žen B byla nejlepší Alena
Jurášová, loňská vítězka Jarmila
Urbanová brala druhé místo a tře-
tí skončila Markéta Míčková.
Desítka mužů kategorie B svedla
vyrovnané boje. Nejlépe si vedl
nováček letošního ročníku Josef
Kočnar, který zvítězil před
Miroslavem Egidou a Milanem
Ondrašíkem.
Odpoledne zasáhli do bojů muži
kategorie A a C. V kategorii C pře-
kvapil svými výkony Ivan Soviš,
který v celkovém hodnocení obsa-
dil třetí místo. Finálový duel sved-
li nejlepší z této kategorie - Václav
Orlík a Jaroslav Lachnit. Po vy-
rovnaném prvním setu se projevi-
la větší hráčská vyzrálost Václava
Orlíka, který zaslouženě zvítězil.

Jaroslav Lachnit byl opět jako loni
stříbrný.
Nejpočetněji zastoupenou byla
kategorie mužů A, kterých se se-
šlo 14. Všichni zúčastnění museli
prokázat velkou fyzickou připra-
venost, poněvadž v rámci objekti-
vity bylo rozhodnuto, že se bude
hrát systémem každý s každým.
Nejlépe si svou formu načasoval
Karel Toman, na druhém místě
skončil Petr Nenutil a jako třetí
Jan Hnilo.
Při této disciplíně bylo k vidění
leccos. Obranná i útočná hra, to-
čené míčky i pověstná „prasátka“,
která dokážou vždycky pořádně
naštvat. Doufáme, že celkově ni-
kdo naštvaný nebyl a všichni od-
cházeli s dobrými pocity.
Když jsme odvolávali původně
stanovený termín běhu na lyžích
12. února pro naprostý nedostatek
sněhu, nikdo z nás netušil, že dal-
šího přídělu sněhu se už nedočká-
me. Pěkné svezení v kvalitně 
upravovaných stopách kolem vá-
nočních svátků v rýmařovské
„Flemdě“ bylo pro tuto zimu po-
slední. Marně jsme celý únor i za-
čátek března vyhlíželi nějaké sně-
hové mračno. Ale smířit se s tím,
že pro letošní rok bude z desetibo-
je jen devítiboj - to tedy ne. Vždyť
účelem desetiboje je rozhýbat co
největší počet lidí z Rýmařova
a okolí. Proto byla zvolena ná-
hradní, ale jak se ukázalo plně

hodnotná varianta. Když není
sníh v Rýmařově, pojedeme za
sněhem tam, kde je ho dostatek.
A tak se v neděli 20. března sešlo
32 desetibojařů na Ovčárně s cí-
lem absolvovat na běžkách trasu
na Švýcárnu a zpět - celkem 
10 km. Ideální sněhové podmínky
- teplota mírně pod nulou, krásná
stopa v čerstvě napadaném sněhu,
k tomu nádherná zimní příroda.
Občas se na všechny usmálo i slu-
níčko. To samozřejmě vylákalo
několik běžců až na vrchol
Pradědu, ale vládce jesenických
hor neodměnil jejich snahu pěk-
nými výhledy do krajiny a trvale
svůj vrchol halil do neproniknu-
telných mraků. Na obrátce na

Švýcárně i v cíli vládla při občer-
stvování výborná nálada a všichni
byli s tímto náhradním řešením
spokojeni. Mnozí přiznávali, že
na Švýcárně byli poprvé.
Hodnocení výkonů bylo jedno-
značné - zvítězili všichni a jako
vítězové také získali plný počet
bodů do závěrečného hodnocení.
Dvojnásobně mohou litovat ti,
kteří se nezúčastnili - přišli nejen
o krásný výlet, ale i o příjemné
bodové hodnocení. Možná ale tím
budou zajímavější závěrečné boje
ve zbývajících třech atletických
disciplínách.
První z nich - vrh koulí - se usku-
teční v sobotu 30. dubna 2011.

Výbor Rýmařovského desetiboje

Závody se pojedou v těchto kategoriích:
Divize: D1 do 1400 ccm, D2 do 2000 ccm,
speciály, ženy.
8.00 - 9.15 administr. a technická přejímka
9.15 - 9.45 trénink
9.50 rozprava

10.00 hodin start
Uzávěrka přihlášek je v 9.15. Výjimečné při-
hlášky přijmou organizátoři telefonicky na 
č. 607 690 999. Takto přihlášené vozidlo mu-
sí být do 9.45 přistaveno k technické přejím-
ce. Závody se konají při výjezdu z Rýmařova

směrem na Olomouc, pod firmou Styrotrade.
Srdečně zveme všechny příznivce a těšíme
se na vaši návštěvu.

Za Auto Hobby Cross Rýmařov
Jitřenka Raníková, ředitelka závodů

Auto Hobby Cross Rýmařov
Termíny závodů v roce 2011

16. 4., 21. 5., 18. 6., 23. 7., 13. 8., 17. 9., 15. 10. - dle počasí

Rýmařovská obrliga 2010/2011

Foto: archiv Rýmařovského desetiboje
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Hodnocení Rýmařovské obligy ledního  hokeje
Ve čtvrtek 10. března 2011 proběhlo závěrečné vyhodnocení
Rýmařovské obrligy, soutěže v ledním hokeji 2010/2011. Soutěž by-
la neuvěřitelně vyrovnaná, o čemž svědčí i závěrečná tabulka (viz ní-
že), kdy bylo nutné do konečného pořadí při stejném počtu bodů pře-

počítávat i vzájemná utkání. Do konce posledního kola bylo umístě-
ní většiny týmů nejasné.
Dále bylo vyhodnoceno i pořadí individuálních soutěží (vždy 
do 10. místa).

Nejlepší střelec:
1 Dohnal Karel, Grizzlies - 43
2 Motyka Tomáš, Predators - 30
3 Matzke Petr, Medvědi - 29
4 Zahradník Jiří, Medvědi - 28
5 Doležel Radek, H. Město - 24
6 Zapletal Rost., M. Morávka - 22
7 Šimko Luděk ml., T-S - 21
8 Jiřičný David, Predators - 20
8 Pospíšil Petr, Grizzlies - 20
10 Samson Vlast., Kovošrot - 19

Nejlepší nahrávač:
1 Pospíšil Petr, Grizzlies - 26
2 Motyka Tomáš, Predators - 14
3 Zapletal Rost., M. Morávka - 14

4 Jiřičný David, Predators - 12
5 Matzke Petr, Medvěd -12
6 Bocián Marek, T-S -11
7 Kopeček David, Predators - 11
8 Palys Jaroslav, Horní Město - 10
8 Zahradník Jiří, Medvědi - 10
10 Cejnek Tomáš, M. Morávka - 9
10 Doležel Radek, H. Město - 9
10 Lašák Martin, T-S - 9
10 Pjajko Vlastimil, H. Město - 9
10 Rosolanka P., M. Morávka - 9
10 Šrutka Antonín, Grizzlies - 9
10 Valerián Vladimír, Medvědi - 9

Nejtrestanější hráč:
1 Merva Pavel, T-S - 78

2 Jahoda Pavel, Vikingové - 50
2 Moják Karel, Kovošrot - 50
4 Kolpák Jaroslav, Grizzlies - 43
5 Dřevo Marek, Extreme! - 39
5 Niesner Tomáš, Kovošrot - 39
7 Melichárek Pavel, Jeřáby - 36
8 Bičan Roman, Vikingové - 35
8 Doležel Radek, H. Město - 35
8 Procházka R., Vikingové - 35

Nejužitečnější hráč:
1 Dohnal Karel, Grizzlies - 49
2 Pospíšil Petr, Grizzlies - 46
3 Motyka Tomáš, Predators - 44
4 Matzke Petr, Medvědi - 41
5 Zahradník Jiří, Medvědi - 38

6 Zapletal Rost., M. Morávka - 36
7 Jiřičný David, Predators - 32
8 Doležel Radek, Horní Město - 31
9 Kopeček David, Predators - 29
9 Šimko Luděk ml., T-S - 29

Pořadí soutěže slušnosti týmů:
1 Medvědi - 74
2 Malá Morávka - 95
3 Jeřáby - 109
4 Extreme! - 153
5 Predators - 165
6 Grizzlies - 179
7 Horní Město - 196
8 Kovošrot - 205
9 Vikingové - 222
10 T-S - 247

Podrobnější informace jsou na stránkách obrliga.webnode.cz. 
Celkem bylo v soutěži během 13 týdnů odehráno 120 utkání.
Takovou smršť utkání v tak krátkém čase neumí ani slavná NHL.
Za hladký průběh a velmi dobře odvedenou práci si zaslouží oce-
nění především rozhodčí. K osvědčeným matadorům - H. Janků, 
S. Štefanovi, P. Přecechtělovi, P. Šrutkovi a R. Bičanovi - letos při-

byli i P. Chaloupka a J. Pavlík a vedoucí boxu A. Šrutka. Dík pat-
ří i vedoucím jednotlivých týmů za organizaci hráčů. 
Do dalšího ročníku přeji všem hodně sportovních úspěchů i tolik
toužebně očekávané zlepšení služeb od provozovatele zimního sta-
dionu v Rýmařově.   

Jiří Slováček

Úspěšné zahájení 4. ročníku MLA 2011
V neděli 19. února byl soutěží AerobicStar Frýdek-Místek zahájen 
4. ročník Moravskoslezské Ligy Aerobiku 2011. SK Studio Sport
a zdraví Rýmařov reprezentovalo 13 závodnic, které jako vždy před-
vedly výborný sportovní výkon. Všechny naše závodnice se ve své
kategorii probojovaly do finálového kola a vybojovaly cenné body
do MLA, tři rýmařovské závodnice – Jana Hamplová, Šárka

Zapletalová a Tereza Krywdová vystoupily na stupně vítězů a při-
vezly do Rýmařova cenné kovy. Závodní atmosféru si poprvé vy-
zkoušely v 0. kategorii i naše nejmenší berušky – Verunka Tihelková
a Ivanka Hořínková.
Průběh MLA a všech ostatních závodů najdete na www.studiospor-
tazdravi.cz.

Kategorie 1 Profi (8-10 let)
Jana Hamplová 1. místo

Kategorie 1 Neprofi (8-10 let)
Šárka Pallová 2. místo
Aneta Černíčková 4. místo
Tereza Človečková 5. místo
Dominika Maceková 6. místo

Kategorie 2 Profi (11-13 let)
Šárka Zapletalová 1. místo
Bára Kuzmíková finál. umístění
Klára Zifčáková finál. umístění

Kategorie 2 Neprofi (11-13 let)
Michaela Bršťáková 4. místo
Lenka Hamplová 6. místo 
Natálie Gremlicová finál. umístění
Tereza Šrámková finál. umístění

Kategorie 3 Profi (14-17 let) 
Tereza Krywdová 3. místo

Za výbornou reprezentaci klubu
a města Rýmařova děkujeme
všem závodnicím, rodičům a tre-
nérkám – Lydii Mihálové, Olze
Človečkové a Lydii Švédíkové. 
Lydie Švédíková, předsedkyně SK

Foto: SK SSaZ Rýmařov
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Téměř padesát hendikepova-
ných kuželkářů z celé republiky
se sjelo na turnaj započítávaný
do Českého poháru 2011, který
se uskutečnil v sobotu 19. břez-
na v kuželkářské hale TJ Jiskra
Rýmařov. O tom, že si naši bor-
ci vedli vskutku velmi dobře,
svědčí i podané výkony, které
byly při zápasech v porovnání
s ostatními hráči značně vyrov-
nané. Do soutěže pochopitelně
nastoupil také rýmařovský fa-
vorit a čerstvý mistr České re-
publiky za rok 2010 Zdeněk

Dočkálek, který své příznivce
nezklamal a v kategorii těžce
postižených (TP) opět pokořil
všechny své soupeře a výko-
nem 496 poražených kolků
s přehledem zvítězil. Ve stejné
kategorii si nevedl špatně ani
náš Čestmír Šrom, který vybo-
joval bronzovou medaili výko-
nem 442 kolků a zůstal tak jen
o šestnáct kolků za stříbrným
Rudolfem Vávrou z Opavy-
Kateřinek.
V kategorii lehce postižených
(LP1) předvedl skvělý výkon

náš Jirka Polášek a o jediný
shozený kolek (celkem 420)
fantastickým výkonem porazil
druhého Martina Vejdu z Ryb-
níku (419 kolků) a třetího Petra
Kumstáta z Blanska (412 kol-
ků) a dosáhl tak rovněž na zla-
tou medaili.
Ani za výkony ve třetí kategorii
lehce postižených (LP2) jsme
se nemuseli stydět. Rýma-
řovský Ivo Mrhal bojoval do
poslední chvíle a 420 shoze-
ných kolků mu nakonec vyne-
slo třetí bronzovou příčku. Na

čtvrté pozici se za ním umístil
výkonem 405 shozených kolků
rovněž Rýmařovák Karel
Forcek. V celkovém součtu dvě
zlaté, dvě bronzové a jedna
bramborová medaile pro
Rýmařov, to je obrovský ús-
pěch našich hendikepovaných
sportovců. Blahopřejeme!
Příští turnaj započítávaný do
Českého poháru 2011 se bude
konat 23. dubna v Blansku.
Našim kuželkářům budeme sa-
mozřejmě držet palce. 

JiKo
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Rýmařovští kuželkáři opět ve formě

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Akce: bfiezen
balakryl - sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, Rýmařov, tel.: 554 211 228

Fota: TJ Jiskra Rýmařov
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WWW.ALKOHOLTEKASTONOZKA.CZ
Hornomûstská 10, Revoluãní 28

Děkujeme, že pijete
naše kvalitní sudová vína,
oceněná zlatými diplomy.

Pro velký zájem a dobrou pověst
jsme rozšířili počet druhů vín

na dvacet a tím se tak stali

VINOTÉKOU
S NEJVĚTŠÍM VÝBĚREM

SUDOVÝCH VÍN
V OKRESE

DĚKUJEME
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I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady

Prodáme bytov˘ dÛm se ãtyfimi bytov˘mi 
jednotkami, v pfiízemí s prostorem pro 

obchod nebo sluÏby, vhodné pro podnikání. 
V blízkosti námûstí Míru. Cena dohodou.

Tel: 736 628 033

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 8. 4. 2011

Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek 31. 3. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
7/2011
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Pronájem
Od května tohoto roku nabídka pronájmu kanceláří, 

popř. lékař. ordinace, kadeřnictví, pedikúry, 
masážní salon, kosmetika, solární studio apod.

Prostory jsou v budově Nábytku Polách 
- 2. patro

tel.: 554 211 790
- kancelář s vlastním měřením elektrické energie
- teplou i studenou vodou, s vlastním měřičem
- minikuchyňkou
- kabelové připojení k internetu
- označení, rozměry a cena za měsíční pronájem, jednotlivých 

místností:

Místnost č. 310 se skládá ze dvou prostor.
Vhodné pro zřízení ordinace (včetně WC, sprchy, umyvadla
a připojení na kuchyňské spotřebiče).

č. 310 - 34,7 m2 ....................................................... 10.410 Kč
č. 314a - 11,5 m2 ....................................................... 3.450 Kč
č. 314b - 11,2 m2 ....................................................... 3.360 Kč
č. 316 - 9,3 m2 ....................................................... 2.790 Kč
č. 317 - 8,5 m2 ....................................................... 2.550 Kč
č. 318 - 8 m2 ....................................................... 2.400 Kč
č. 319 - 10,8 m2 ....................................................... 3.240 Kč
č. 320 - 13,2 m2 ....................................................... 3.960 Kč
č. 321 - 15,9 m2 ....................................................... 4.770 Kč
č. 322 - 15,1 m2 ....................................................... 4.530 Kč

Ceny za pronájem jsou včetně topení

Zájemci o pronájem se mohou hlásit již nyní 
v kanceláři prodejny Nábytek Polách 

a zajistit si tak vhodné místo k podnikání.

22.. 44..
JJaarrnníí ddiissccoo pplleess

ABBA revival, DJ,
vystoupení disco tanec,

módní přehlídka, pexeso párty

99.. 44..
PPfifiáátteellsskkéé eexxhhiibbiiããnníí

uuttkkáánníí vv bbooxxuu

Pořádá Box klub Gambare Olomouc
a Společenský dům

Hosté:
Michal Franek - Mistr světa v boxu

Zdenek Kortiš - několikanásobný Mistr ČR
Petr Sommer - přemožitel Teofila Stevensona, 

olympijského vítěze

Akce Spoleãenského domu
v Bruntále

duben 2011
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PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Opavská 287/57, 793 42 Janovice,
tel.: 554 230 254, e-mail: autodedoch@seznam.cz www.autodedoch.cz

Kvalitní provûfiené vozy se zárukou poãtu najet˘ch km

MB  A  - 1,7 CDi – topení WEBASTO, 66 kW, r. v. 1999,  159

000 km, 1. majitel, servis. kníÏka, nehavarováno, klima, rádio,
CD, centrál, imobilizér, nastaviteln˘ volant, otáãkomûr, 4x airbag.

FORD FOCUS  C-MAX  1,8  TDCi, 85 kW, r. v. 2006, 112.000

km, 1. majitel, nehavarováno, servis. kníÏka, alarm, imobi-
lizér, klimatizace, nastav. volant, multifunkãní volant. 

HONDA  CIVIC  2,2 i-CTDi – EXECUTIVE – XENON – 103 kW,

âR, po prohlídce, r. v. 2006, autom. klima, 8x airbag, xeno-
ny, mlhovky, palubní poãítaã, panoramatická stfiecha.

VW   PASSAT  2,0 TDi, HIGHLINE, 103 kW,  r. v. 2008, 158

000 km , 1. majitel, servis. kníÏka, nehavarováno, automat.
klima, ABS, ESP, palubní poãítaã, CD pfiehrávaã.

FORD  FIESTA 1,4 TDCi, 50KW, r. v. 2002, 104.000 km,

1. majitel, nehavarováno, servis. kníÏka, rádio CD,
centrál, mlhovky, nastaviteln˘ volant, klimatizace.

SEAT  LEON  1,9 TDi, SPORT, 81 kW, r. v. 2002,

125 000 km, 1. majitel servis. kníÏka, nehavaro-
váno, klima, ABS, servo, 4x airbag, rádio CD.

RENAULT SCÉNIC 1,9DCi, 88 kW, r. v. 2004, 140

000 km, 1. majitel, nehavarováno, servis. kníÏka,
klima, el.okna, 4x airbag, ABS, centrál, servo.

VOLVO  S60, 2,4 TDi, D5, 120 kW, r. v. 2003, 147 000 km, 

1. majitel, servis. kníÏka, nehavarováno, automat. klima, rádio
CD, centrál, alarm, sportovní sedadla, multif. volant, 6x airbag. 

FORD FOCUS 1,8 TDCi, 85 kW, r. v. 2001, 110

000 km, 1. majitel, nehavarováno, servis. kníÏ-
ka, ABS, klima, rádio CD, el. okna.   

VW GOLF 1,9 TDi, EDITION, 66 kW, r. v. 2000, 131 000

km, 1. majitel, servis. kníÏka, nehavarováno, ESP, rádio,
centrál , imobilizér, nastaviteln˘ volant, AL kola.

TOYOTA RAV 4, 2,0 D-4D, r. v. 2004, 150.000

km, 1. majitel, servis. kníÏka, nehavarováno, kli-
ma, AL kola, nastaviteln˘ volant,  taÏné zafiízení. 

SUZUKI  SX4, 1,9 DDiS, 4x4, 88 kW, r. v. 2006, 89 000 km,

1. majitel, servis. kníÏka, nehavarováno, klima, rádio CD, kli-
ma, centrál, multifunkãní volat, palubní poãítaã, imobilizér. 

93.000 Kã 148.000 Kã + DPH 229.000 Kã 280.000 Kã + DPH

187.000 Kã129.000 Kã128.000 Kã99.000 Kã

104.000 Kã 118.000 Kã 229.000 Kã 265.000 Kã
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Auto color Design, autorizovaný servis Škoda v Rýmařově, nabízí:
Prodej nových vozů Škoda | prodej ojetých vozidel všech značek včetně záruky na technický stav vozu | prodej a montáž Originálního příslušenství
Škoda | splátkový prodej ŠkoFIN, CETELEM | zpětný leasing/úvěr | zajištění předčasného ukončení leasingu/úvěru | pojištění vozidel s nejvýhodnější 
sazbou v regionu - Allianz, Česká Pojišťovna, Generali, ČPP, Kooperativa | výkup ojetých vozidel, protiúčty | předváděcí vozidla | příjemné prostředí, 
proškolení pracovníci, certifikát kvality a jakosti dle ISO 9001:2010 | největší nabídka ojetých vozidel Škoda v regionu, zajistíme Vámi poptávaný ojetý vůz |

KKrrááttkkooddoobbýý pprroonnáájjeemm jjee cchhyyttrrýý
pprroodduukktt ddnneeššnníí ddoobbyy,, kktteerrýý uummoožžňňuujjee
vveellkkoouu vvaarriiaabbiilliittuu vvýýbběěrruu vvoozzuu ddllee
aakkttuuáállnníí ppoottřřeebbyy zzáákkaazznnííkkaa.. NNaavvíícc
zzaa cceennuu,, kktteerráá jjee nniižžššíí nneežž kkddyybbyy
ssii vvůůzz kkoouuppiill aa pprroovvoozzoovvaall řřaadduu lleett,,
ttaakk jjaakk ttoo bbyylloo ddoossuudd zzvvyykkeemm..
KKrrááttkkooddoobbýý pprroonnáájjeemm mměěnníí ppoohhlleedd
nnaa vvllaassttnniiccttvvíí aa uužžíívváánníí vvoozzuu..

VVÝÝHHOODDYY PPRROONNÁÁJJMMUU::

Jedná se vždy o nový vůz Škoda. Vůz 
je v záruce a v průběhu zápůjčky 
v podstatě nepotřebuje žádnou údržbu,
odpadají tak Vaše výdaje za servis.

Doba pronájmu je 6 měsíců = 6 splátek
nájemného, které je včetně havarijního
pojištění, povinného ručení. Splátka 
zahrnuje silniční daň a 20% DPH, které 
si navíc plátci DPH mohou odečíst.

Žádná splátka předem či akontace, 
pouze poplatek za vyřízení smlouvy, 
přípravu a předání vozidla.

Pronájem zahrnuje 10.000 ujetých km 
ujetých za 6 měsíců. Pokud najedete 
více, jsou ujeté km navíc při vrácení 
vozu zpoplatněny částkou 1,80 Kč 
za 1 km.

Po 6-ti měsících vůz vrátíte u nás. Pokud 
si vůz natolik oblíbíte, že si jej budete chtít
nechat, je možné vůz za velmi zajímavou
zůstatkovou hodnotu zakoupit.

VV nnaabbííddccee jjee ššiirrookkáá ppaalleettaa mmooddeellůů
vvoozzůů,, vvýýbbaavv aa bbaarreevv.. NNoovvoouu FFaabbiiii
mmůůžžeettee mmíítt jjiižž zzaa 22..550000KKčč mměěssííččnněě..
YYeettiihhoo 44xx44 zzaa 55..990000KKčč mměěssííččnněě..
PPoottřřeebbuujjeettee kkoommbbii?? MMáámmee,, FFaabbiiaa
CCoommbbii oodd 22..990000KKčč mměěssííččnněě nneebboo
OOccttaavviiaa CCoommbbii TToouurr oodd 33..990000KKčč
mměěssííččnněě..

VVyyřřeeššíímmee VVaaššii mmoobbiilliittuu,, bbeezz
ddlloouuhhooddoobbýýcchh zzáávvaazzkkůů,, bbeezz ppoottřřeebbyy
úúddrržžbbyy vvoozzuu,, bbeezz nnuuttnnoossttii vvyyssookkéé
ssppllááttkkyy ppřřeeddeemm.. NNaavvíícc zzaa cceennuu,,
zzaa kktteerroouu ssii nneeppoořřííddííttee aannii oojjeettýý vvůůzz..

NNeevvááhheejjttee aa nnaavvššttiivvttee nnááss..
TTěěššíímmee ssee nnaa VVááss!!

wwwwww..aauuttooccoolloorrddeessiiggnn..cczz

PPRROOČČ PPRROONNÁÁJJEEMM VVOOZZUU ŠŠKKOODDAA??
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