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V jifiíkovském kostele létají andûlé 
a meditují mni‰i

Mûsto R˘mafiov se prezentovalo na 
veletrhu Holiday World Praha 2012

Hrad Sovinec otevfie na Velikonoce akcí 
Na pomlázkové veselici

Po tfiech letech se vrací slovenská 
kapela Peha na koncertní pódia

Ski areál Stará Ves a závody 
ve snowboardcrossu a skicrossu

ročník XIV.
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Pár slov... k letošnímu jaru
Měl jsem nutkání napsat pár slov
k naší politické scéně, ale po ně-
kolika pokusech jsem toho ne-
chal, protože jsem dospěl k zá-
věru, že ke stručnému a asi nej-
výstižnějšímu vyjádření pocitu
z naší vnitřní politiky a stavu na-
ší společnosti by mi stačilo ne
pár slov, ale pár písmen slože-
ných do výrazů nepěkných až
neslušných, řekl bych nepubli-
kovatelných.
Uplynulo už dvacet let od doby,
kdy se u nás začalo hlásat, že
zjednodušeně řečeno není třeba
ani žádoucí nic regulovat, že
v éře nastupujícího kapitalismu
vše vyřeší mocná ruka trhu. To
by tedy znamenalo, že v těch ze-
mích, kde mocná ruka trhu vlád-
ne již několik desítek let, by už
vše vyřešeno být mělo nebo
mohlo. Ale ono to čím dál víc
drhne a ani nejslovutnější ekono-
mové a politici si s tím nevědí ra-
dy. Je možné tomu všemu poro-
zumět v pozici laika, občana, na
jehož bedra nutně důsledky krizí
dopadají? Známý novinář Karel
Steigerwald se ve svém článku
v MF Dnes 24. února 2012 ptá:
„Začne konečně kapitalismus?“
Obviňuje vlády bohatých států,
které dělají závratné dluhy a pe-
níze rozdávají podle vlastní úva-
hy. Považuje je za vlády ne kapi-
talistické, ale socialistické a ne-
mluví jen o vládách v postkomu-
nistických zemích, ale právě
i o těch v zemích „echtkapitalis-
tických“. A je vůbec možné na
tom něco změnit? Nevím, žád-
nou jednoduchou a hlavně usku-
tečnitelnou představu jsem zatím
neslyšel. Ostatně některé reno-
mované osobnosti označují sou-
časný stav jako „zoufalý nedo-
statek alternativ“. Významný
britský ekonom Phillip Coggan
prohlásil, že výsledkem dluhové
krize bude zcela nový meziná-
rodní politický a ekonomický
systém, jehož povahu bude dik-
tovat největší světový věřitel -
Čína (nic nového pod sluncem,
Sibyla to prý věděla už dávno).
Mnoho lidí se domnívá, že sou-
časná krize nějak odezní a všech-
no bude zase zhruba tak, jak to
bývalo. Ale odborníci říkají, že to
nemusí být pravda, změnilo se
příliš mnoho věcí. Souvisí to
i s tím, že nová generace, která se
narodila v 90. létech, je opravdu
hodně jiná, nejen u nás. Její pří-
slušníci mají potřebu sebeprosa-
zení, jsou agresivnější, prakticky

poznali jen ekonomický růst
a mají vysoké nároky na životní
styl. Budou trvat na svém právu
na „blahobyt“, a to může podstat-
ně změnit „politickou mapu“ spo-
lečnosti. Radikalizace ze všech
možných stran je velice pravdě-
podobná. Vedle demonstrací, re-
volt, zničujících stávek, násilí
a teroru v brutální podobě se dnes
objevují i zcela nové metody od-
poru nebo boje proti režimu,
systému, politice. Čeho již mo-
hou dosáhnout hackeři všeho dru-
hu, o tom většina společnosti ne-
má ani tušení. Výdobytky techni-
ky a civilizace jsou nebetyčné,
ale také nesmírně zranitelné.
Nabízí se srovnání s posledními
silnými erupcemi na Slunci, které
nejsou vůbec ničím výjimečným
a opakují se s různou intenzitou
v pravidelných intervalech.
Elektromagnetické záření z erup-
cí nejen vytváří pro obyvatele se-
verských zemí fantastické diva-
dlo v podobě polárních září, ale
může i významným způsobem 
ohrozit např. distribuci elektřiny,
funkci komunikačních sítí, sateli-
tů, navigací apod. Obávám se, že
mnohé z toho již dnešní hackeři
dovedou také. Není to příjemné
pomyšlení.
Ale na druhou stranu jsem opti-
mista (i když skeptický) a regist-
ruji i dobré zprávy. Kdo by na-
příklad neměl radost z toho, že
neutrina přece jen nejsou
rychlejší než rychlost světla,
jak se nás o tom před nedávnem
snažili přesvědčit uznávaní vý-
zkumní pracovníci. Chybička se
vloudila, ne soudruzi z NDR, ale
vědci z CERNu (Evropská labo-
ratoř pro fyziku částic) v Ženevě
odhalili selhání některých částí
nesmírně složitého systému na
730 km dlouhé dráze, na které
měření probíhala.
Já osobně (jako geolog) mám ra-
dost, že paleontologům se poda-
řilo identifikovat půl miliardy let
starého vyhynulého pěticenti-
metrového červa Pilaia gracie-
lens jako nejprimitivnějšího,
nejstaršího příslušníka rodiny
strunatců, ze kterých se v prů-
běhu desítek a stovek miliónů
let vyvinuli ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci a savci, potažmo
i člověk. Také jsem s nadějí za-
registroval zprávu o tom, že
francouzští vědci spolu s němec-
kými experty vytvořili v labora-
toři umělou kometu, na které si-
mulovali podmínky panující

v kosmu. Po několika dnech na
ní našli základní organické látky,
ze kterých se může vyvinout
DNA. Vědci to považují za další
důkaz, že život na Zemi pochází
z kosmu. A s potěšením sleduji
sílící frekvenci a hlasitost argu-
mentů poukazujících na nesmy-
slnost tvrzení, že mayský kalen-
dář předpovídá na 21. prosin-
ce roku 2012 konec světa, jehož
příčinou má být např. srážka
s „tajemnou planetou“ Nibiru
nebo znásobení gravitačních sil
planet, které se budou nacházet

na jedné přímce nebo také změ-
na magnetického pole Země.
A taky jsem jako správný Čech
rád, že Becherovka, vynález
a výrobek německého podnika-
tele Karla Bechera, a český 
absint, byly zařazeny ve světo-
vém turistickém průvodci
Lonely Planet mezi desítku nej-
lepších alkoholů na světě - řekl
bych ale, že znám některé lepší.
(Jen tak pro zajímavost - mezi
posledními se umístila polská
Zubrovka, na kterou průvodce 
upozorňuje slovy: „Ráno po ní
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nebudete mít kocovinu, pokud jí
tedy nevypijete příliš.“)
Ale hlavně jsem rád, že se neza-
držitelně blíží jaro. Ornitologo-
vé hlásili už koncem února, že
přiletěli skřivani, i když tady
vlastně měli podle pranostiky už
dávno být - tedy na Hromnice,
kdy má skřivan vrznout, i kdyby
měl zmrznout. Ale tak jako
v mnoha dalších případech jsem
se dozvěděl, že je to vlastně jinak.
Pranostika údajně vznikla v polo-
vině 15. století, kdy ještě platil ju-
liánský kalendář, takže podle stá-
vajícího gregoriánského kalendá-
ře nemělo jít o druhý, nýbrž jede-

náctý únor. Ornitologové vědí, že
skřivani obvykle přilétají v obdo-
bí od poloviny února do poloviny
března.
Tak jako všichni pěvci, jsou
i skřivani chráněni. Ne vždy tomu
tak bylo. Ještě v devatenáctém
století lidé chytali skřivany po ce-
lé Evropě a upravovali si je k jíd-
lu (jako ostatně mnoho dalších
druhů drobných ptáků). Dr. Han-
zák v publikaci Světem zvířat -
Ptáci uvádí, že v říjnu roku 1720
vybralo město Lipsko clo za 
403 000 skřivanů! Ptačí trhy byly
i u nás a teprve roku 1886 bylo ve
starém Rakousku-Uhersku lapá-

ní ptactva zakázáno. Bohužel
i v současné době přes protesty 
ochránců přírody je zpěvné ptac-
tvo stále loveno, zejména v Itálii,
a před časem přijeli italští lovci
lovit k nám, na Osoblažsko.
Přilétají i čápi, špačci, divoké hu-
sy už táhly na sever. Na rozdíl od
některých, kteří se bojí tání, re-
spektive spíš toho, co po něm zů-
stane, já mám z tání sněhu radost.
Ano, zůstane špína a všelijaký
možný a nemožný sajrajt nastřá-
daný za celou zimu bude mít svo-
ji jedinečnou příležitost se ukázat
v plné své kráse, ale přijde pořád-
ný déšť (a Městské služby)

a všechno to škaredé pošleme na-
šim blízkým v nížinách, kteří na
rozdíl od nás nejsou po většinu
roku v zajetí zimy; oni si to však
také nenechají a pošlou to dál, do
zdánlivě bezedných moří. Žijeme
na jednom z hydrografických
předělů Evropy - větší část naší
špíny a splavené ornice z Rýma-
řovska poputuje do moře Balt-
ského, okolí Ondřejova, Strán-
ského, Jiříkova, Horního Města
a Tvrdkova se přičiní o ještě vět-
ší znečištění moře Černého.
Psát o jaru bych si netroufl, ale
až přijde, bude to krása! 

M. Marek

Aktuálně z města

Prezentace mikroregionu Rýmařovsko
Prostřednictvím informačního
centra se město Rýmařov účast-
nilo ve dnech 9. - 12. února vele-
trhu Holiday World Praha 2012
a ve dnech 2. - 4. března výstavy
cestovního ruchu Dovolená a re-
gion Ostrava 2012. Návštěvní-
kům byl prezentován mikroregi-
on Rýmařovska jako turistický
cíl v rámci stánku Moravsko-
slezského kraje. Bylo nabízeno
velké množství tištěného materi-
álu v podobě letáků, brožur
a map se zaměřením na turistiku
a sportovní vyžití. Zájemci o náš
mikroregion mohli také ochutnat
domácí borůvkové koláče, které
u nás mají několikaletou tradici
díky Borůvkovým hodům. Na
své si přišli i milovníci živé lido-
vé hudby, keramiky, šperků, per-
níků, domácích sýrů, dobrého
vína a slivovice.

Kdo hledal tip na výlet, dovole-
nou či lázeňský pobyt, byl na
správném místě. Velkým lákad-
lem byly soutěže o luxusní well-
ness pobyty, letecké pobyty
v Řecku nebo týdenní zájezdy do
Turecka či Egypta. Lidé měli
možnost porovnat aktuální na-
bídky českých cestovních kance-
láří, své zastoupení zejména na
veletrhu v Praze měli i zahranič-
ní vystavovatelé z celé Evropy,
ale i z Číny, Egypta, Etiopie,
Indonésie, Japonska, Kuby nebo
Thajska. Lákadlem pro veřejnost
byly doprovodné programy
(World Film, Expediční kamera).
Cílem jednotlivých veletrhů je
předvést vzájemné souvislosti me-
zi světy cestování, sportu a stravo-
vání a představit je v co nejširší
paletě odborníkům i laikům.

Informační centrum Rýmařov

Sezóna na zimním kluzišti skončila. Jaká byla návštěvnost?
Provoz zimního stadionu pro sezónu 2011/2012
byl zahájen 8. listopadu 2011. Proti plánovanému
začátku byl o osm dní opožděn kvůli nadměrně
teplému počasí, za kterého mrazící zařízení není
schopno ledovou plochu mrazit.
Provoz probíhal po dobu necelých čtyř měsíců
a byl ukončen k poslednímu dni února 2012.
Návštěvnost v jednotlivých měsících je vidět
v přiloženém grafu. Největší návštěvnost byla
tradičně v prosinci, a to díky vánočním prázdni-
nám. Návštěvnost v listopadu byla ovlivněna po-
zdějším začátkem sezóny a v lednu a únoru 
ovlivnilo návštěvnost ve velké míře počasí, jak
tuhými mrazy, tak velkým přívalem sněhu.
Graf ukazuje, že 65 % návštěvnosti tvořily děti
a mládež a 35 % činila návštěvnost dospělých.
Celkem se za sezónu 2011/2012 uskutečnilo 
123 dvouhodinových volných bruslení s návště-
vou 3534 bruslařů. Ve srovnání s předchozí zimou
byla uplynulá sezóna asi o 25 % úspěšnější. 

Ing. Luděk Šimko, MěS Rýmařov

Foto: archiv městského muzea
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rozhovor
V souvislosti se sociální reformou přešlo od
1. ledna vyplácení sociálních dávek z obecních
úřadů na úřady práce. Které dávky to jsou?
Úřad práce od 1. ledna vyplácí dávky hmot-
né nouze, tj. příspěvek na živobytí a doplatek
na bydlení, případně mimořádnou okamžitou
pomoc, dále dávky pro osoby se zdravotním
postižením, kam spadá příspěvek na péči,
nový příspěvek na mobilitu a příspěvek na
kompenzační pomůcky, a vydáváme také
průkazy zdravotně postiženým. Kromě těch-
to agend i nadále zabezpečujeme agendu za-
městnanosti a státní sociální podpory.
Jak se změnila struktura rý-
mařovského pracoviště úřadu
práce?
Tyto změny byly nastartovány
už loni na jaře. K 1. dubnu
vznikl Úřad práce ČR a gene-
rální ředitelství v Praze, které
řídí krajské pobočky. Naše
kontaktní pracoviště je součás-
tí krajské pobočky v Ostravě.
Zároveň zaniklo všech 77 do té
doby samostatných úřadů prá-
ce v okresních městech, tedy
i Úřad práce Bruntál, pod který
naše pobočka spadala.
Na počátku léta jsme zahájili
jednání o přechodu výplat soci-
álních dávek z městského úřa-
du na úřad práce. Výsledkem
jednání byl převod čtyř pracov-
nic městského úřadu, které pře-
váděné agendy dlouhodobě vy-
konávaly, na naše pracoviště.
Agendu hmotné nouze mají na starosti dvě
pracovnice a další dvě vyřizují dávky pro
zdravotně postižené. Jejich kanceláře zůstaly
v původním sídle, v přízemí budovy
Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května.
Co se změnilo pro příjemce sociálních dá-
vek?
U dávek hmotné nouze k větším změnám ne-

došlo. Bylo upraveno životní minimum
a zrušeno navýšení dávek pro ty, kteří vyko-
návají veřejnou službu.
Novou dávkou je přípěvek na mobilitu.
Dříve byl vyplácen příspěvek na benzín jed-
nou ročně, nyní dostávají klienti 400 korun
měsíčně. O dávku ale žádají jen jednou a ná-
rok na ni trvá podle délky platnosti průkazu
zdravotně postiženého, nejdéle však do 
31. 12. 2015. Po uplynutí platnosti průkazu
bude provedeno nové posouzení zdravotního
stavu pro další trvání nároku na tuto dávku.
V případě příspěvku na kompenzační po-

můcky dochází ke změně v tom, že se na 
určité pomůcky neposkytuje příspěvek na je-
jich pořízení, ale tyto pomůcky se zapůjčují.
Jde například o schodolez, schodišťové ploši-
ny a stropní zvedací systémy. U příspěvku na
auto dochází k prodloužení doby, po které
lze o dávku znovu požádat, z pěti na deset
let. Zároveň byla ale zvýšena maximální vý-

še příspěvku na 200 tisíc korun.
Zrušen byl sociální příspěvek pro rodiče pe-
čující o zdravotně postižené dítě. Ke změ-
nám došlo také u rodičovského příspěvku.
Pro rodiče může být při splnění určitých pod-
mínek zajímavá možnost ovlivnit jak délku
pobírání příspěvku, tak i jeho výši.
V médiích se od počátku roku objevovaly
zprávy o kolapsu systému vyplácení dávek.
Jak se tyto problémy dotkly vašeho praco-
viště?
Samozřejmě tím, že k nám přešly nové pra-
covnice, které se musely adaptovat na naši

strukturu, a tím, že byly za-
vedeny nové programy pro
vyplácení dávek, které ne-
pracovaly dokonale, nastaly
určité problémy. Nicméně
naše pracovnice se rychle na-
učily s těmito programy pra-
covat a dávky se podařilo vy-
platit. Ovšem znamenalo to
pro ně spoustu přesčasových
hodin nejen během pracovní-
ho týdne, ale i o víkendech.
Jejich nasazení bylo opravdu
enormní.
Je po prvních dvou měsících
provozu systém už plně
funkční, nebo se dají ještě
očekávat problémy?
Obecně lze říci, že funguje.
Samozřejmě menší zádrhele
se ještě vyskytnou, systém se
postupně doplňuje a vylaďu-
je.

Jak dlouhá byla zpoždění při vyplácení dá-
vek?
Klienti dostali dávky v měsíci, ve kterém jim
podle zákona náležely. Mohlo se stát, že ně-
kde byly později dodány složenky, ale od nás
dávky odešly v požadovaném termínu.
Jak na situaci reagovali příjemci dávek?
Klienti byli zvyklí dostávat dávky v určitém

Dva měsíce po reformě: Jak probíhaly na Rýmařovsku?
Na počátku roku 2012 došlo ke změnám
v oblasti sociálních dávek. Od 1. ledna byla
převedena jejich agenda z obecních úřadů
na úřady práce, které navíc dostaly k dispo-

zici nový počítačový program pro vypláce-
ní dávek. Jak probíhaly první dva měsíce
fungování rýmařovského pracoviště ÚP
v reformovaných podmínkách a také jaká je

aktuální situace nezaměstnaných v našem
regionu, jsme se zeptali ředitelky kontaktní-
ho pracoviště Bc. Olgy Bubelové.
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termínu všichni najednou. Pokud teď dávky
v tomto termínu neobdrželi, reagovali poně-
kud podrážděně. V novém systému je to ji-
nak. Například v případě dávky hmotné nou-
ze program umožňuje vyplatit dávku oka-
mžitě poté, co klient dodá veškeré podklady
a dávka je zpracována. Dávky se tedy nevy-
plácí najednou, ale průběžně. Někteří je pro-
to dostanou například už desátého, jiní až na
konci měsíce. Na to nejsou klienti dosud
zvyklí, často si myslí, že pokud již dostal
dávku někdo jiný, měli by ji mít i oni.
Kolik obyvatel našeho regionu sociální dáv-
ky pobírá?
V současné době vyplácíme měsíčně přibliž-
ně 500 dávek hmotné nouze, téměř 400 přís-
pěvků na mobilitu a rovněž kolem 400 přís-
pěvků na péči. U dávek hmotné nouze do-
chází k poměrně velkému navýšení žádostí,
což souvisí s rostoucí nezaměstnaností.
Kolik nezaměstnaných aktuálně evidujete?
K 29. únoru jsme na Rýmařovsku evidovali
1456 uchazečů o zaměstnání, což znamená
téměř 16% nezaměstnanost. Situace se zhor-
šuje, nezaměstnaných přibývá, a nejde jen
o každoroční sezónní trend související se
zimním útlumem např. ve stavebnictví.
Hromadné propouštění jsme v našem regio-
nu nezaznamenali, ale může jít o důsledek
většího propouštění mimo okres, kam spous-
ta lidí dojíždí za prací.
Jaká skupina nezaměstnaných podle věku
a vzdělání je nejpočetnější?
Obecně mají problémy absolventi škol, kte-
rým chybí praxe. Přitom by pro zaměstnava-
tele mohli být zajímaví díky stále se zlepšu-
jícímu stupni vzdělání a tomu, že nejsou 
ovlivněni předchozím zaměstnáním a even-
tuálními špatnými pracovními návyky.
Zaměstnavatelé si je mohou dotvořit podle
vlastních potřeb.
Další kategorií nezaměstnaných jsou lidé s níz-
kou kvalifikací, se základním vzděláním.
Poměrně početnou kategorií jsou stále lidé nad
50 let. Ačkoliv mají bohaté zkušenosti a mnoh-

dy si doplňují vzdělání, mají velké problémy
nalézt nové pracovní uplatnění.
Asi nemusím zdůrazňovat, že potíže mají také
osoby zdravotně postižené. Na Rýmařovsku
nepůsobí žádná firma zaměstnávající převážně
zdravotně postižené, takže nalézt místo je pro
ně obtížné. Musí uspět v konkurenci ostatních
žadatelů o zaměstnání na volném trhu práce.
Absolventům dříve pomáhal získat praxi
systém stáží. Nepřipravuje se něco podobné-
ho?
Program pro absolventy škol je v současné
době připravován, měl by být spuštěn v prů-
běhu roku. To by mělo jejich situaci zlepšit.
Nabízí úřad práce stále i rekvalifikační kur-
zy?
Rekvalifikační kurzy jsou nadále poskytová-
ny. Jejich realizace nyní spadá pod krajskou
pobočku úřadu práce, jejíž pracovníci jsou
ale dislokováni na kontaktním pracovišti
v Bruntále, takže pro klienty tato změna
prakticky nic neznamená. Zákon nově umož-
ňuje uchazeči, aby si rekvalifikaci zabezpečil
sám. Pokud má náklady rekvalifikace hradit
úřad práce, musí ji zabezpečovat akreditova-
né rekvalifikační zařízení a zájemce o ni mu-
sí požádat v dostatečném předstihu, aby bylo
možné jeho žádost posoudit a zpracovat.
Hrazení zvolené rekvalifikace ale není náro-
kové a je plně v kompetenci úřadu práce, zda
ji uhradí. Cena takto zvolené rekvalifikace
nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou
částku 50 tisíc Kč. Důležité je žádat předem,
nikoli zpětně.
Jaké obory jsou nejčastěji v nabídce vol-
ných pracovních míst na Rýmařovsku?
Dlouhodobě je poptávka po strojírenských
profesích, jako jsou svářeči, obráběči, hori-
zontkáři apod. Pokud má někdo tuto kvalifi-
kaci a k tomu praxi, neměl by mít s uplatně-
ním problémy. Další profesí, po které je vět-
ší poptávka spíše sezónně od provozovatelů
rekreačních zařízení, jsou kuchaři.
Který obor se naopak zaměstnanců nejvíc
zbavuje?

V současnosti má problémy stavebnictví,
které ovlivňuje sezónnost prací, zadávání ve-
řejných zakázek a také nárůst DPH. Lze ale
očekávat, že na jaře se alespoň někteří z ža-
datelů v naší evidenci opět vrátí do pracovní-
ho procesu.
Často se hovoří o změnách v souvislosti
s tzv. veřejnou službou. Až 20 hodin týdně
by nyní měli bez nároku na navýšení dávek
nastoupit dlouhodobě evidovaní uchazeči.
Jak se veřejná služba rozvíjí u nás?
Do konce loňského roku veřejnou službu za-
jišťovaly obce, od Nového roku přešla agen-
da na úřady práce. Každá organizace, která
chce veřejnou službu využívat, musí mít 
uzavřenu rámcovou smlouvu prostřednic-
tvím pracovníků krajské pobočky úřadu prá-
ce, kteří jsou v našem případě dislokováni
v Bruntále. Konkrétní pracovníky pro výkon
veřejné služby už poté vybírá a smlouvy s ni-
mi uzavírá naše pracoviště. Zařazujeme na ni
především dlouhodobě evidované uchazeče
o zaměstnání.
Kdo veřejnou službu u nás využívá?
V současnosti máme smlouvu o veřejné služ-
bě uzavřenu se sedmi organizacemi, většinou
jsou mezi nimi obce, ale i Diakonie ČCE.
Kolik lidí veřejnou službu vykonává?
Aktuálně je to 73 uchazečů, ale jejich počet
se bude zvyšovat. Obce mají o veřejnou služ-
bu poměrně velký zájem.
Může si organizace sama vytipovat, koho by
pro veřejnou službu potřebovala?
Organizace dává požadavek, jaké profese
potřebuje, konkrétní výběr už je na zpro-
středkovatelkách úřadu práce. Samozřejmě
pokud je zájem ze strany organizace i klien-
ta, vycházíme jim dle možností vstříc.
Jaké práce v rámci veřejné služby klienti vy-
konávají?
Jde především o úklid prostranství v obcích,
pro Diakonii vykonávají pomocné práce
v sociální oblasti. Podmínkou veřejné služby
je, že nesmí jít o výdělečnou činnost.
Děkuji za rozhovor. ZN

Odbory MěÚ informují

odbor sociálních věcí
Služby sociální prevence - přežijí rok 2012!?

Financování sociálních služeb je v České re-
publice založeno na tzv. principu vícezdrojo-
vého financování. Sociální služby jsou za pr-
vé financovány přímo od svých uživatelů
(např. úhrada za stravu, ubytování a péči 
apod.) a za druhé z dotačních řízení ze stát-
ního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce. Vedle
výše zmíněných zdrojů mohou poskytovate-
lé sociálních služeb využívat i platby od
zdravotních pojišťoven (ale to pouze u slu-
žeb, kde to zákon stanovuje), dále také ze
Strukturálních fondů Evropské unie, nadací
a nadačních fondů, sponzorů a dalších dárců.
Prostředky ze státního rozpočtu určené k fi-
nancování sociálních služeb každoročně kle-
sají a zdaleka neodpovídají oprávněným po-
žadavkům poskytovatelů sociálních služeb.

Většina služeb sociální prevence je poskyto-
vána bez úhrady, a je tedy většinou závislá
na příspěvcích z veřejných rozpočtů. Navíc
ochota financovat tyto služby ze strany obcí
je menší, protože klienti jsou hůře identifiko-
vatelní a často jde o osoby v konfliktu se
společenskými normami.
Jednotlivé kraje, tedy i Moravskoslezský
kraj, byly ze strany Ministerstva práce a so-
ciálních věcí v průběhu roku 2011 opakova-
ně ujišťovány, že služby sociální prevence
budou financovány v letech 2012 - 2013 na-
dále z návazného individuálního projektu.
V současné době se však může stát, že ně-
které služby budou muset být zrušeny.
Důvod je jednoduchý. Do dotačního řízení
Ministerstva práce a sociálních věcí pro le-

tošní rok se přihlásili i poskytovatelé služeb
sociální prevence, jejichž financování v le-
tech 2009 - 2011 bylo díky individuálnímu
projektu Moravskoslezského kraje „Podpora
a rozvoj služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji“ zajištěno z pro-
středků Evropského sociálního fondu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž
„výzvu“ v Operačním programu Lidské
zdroje a zaměstnanost otevřelo až v lednu le-
tošního roku a navíc s pozměněnými pod-
mínkami. To tedy bohužel znamená, že v le-
tošním roce nelze vybraným službám sociál-
ní prevence zajistit finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu.
Je více než zřejmé, že stát měl s takovou si-
tuací počítat. Celkový rozpočet tohoto indi-
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viduálního projektu, který zabezpečoval fi-
nancování služeb sociální prevence, např. 
azylových domů, sociálně terapeutických dí-
len, nízkoprahových denních center, nízkop-
rahových zařízení pro děti a mládež, sociálně
aktivizačních služeb pro rodinu a dítě, domů
na půli cesty, podporovaných bydlení aj., či-
nil na tři roky více než 595 mil. Kč. Roční
objem finančních prostředků jen v roce 2011
byl ve výši cca 225 mil. Kč. K tomuto je nut-
né podotknout, že v letech 2009 - 2011 ne-
musel stát na provoz služeb sociální preven-
ce financovaných z individuálního projektu
dát ani korunu.
Do tzv. služeb sociální prevence patří
v Rýmařově služby poskytované jednak
Diakonií ČCE (sociálně terapeutická dílna
Buřinka), jednak Slezskou diakonií (Azylo-

vý dům Bethel na ul. 8. května a služba soci-
ální asistence pro rodiny s dětmi). Všechny
tyto služby jsou nejen pro Rýmařov, ale i ce-
lý region velmi důležité.
Službu sociálně terapeutické dílny Buřinka
provozuje Diakonie ČCE od 1. ledna 2010.
Pod odborným vedením zde klienti vyrábějí
košíky, ruční papír, krmítka pro ptáky, lavič-
ky, dětské hračky a spoustu dalších výrobků.
Tato služba tak pomáhá uživatelům v zácvi-
ku dovedností jak pracovních a komunikač-
ních, tak sociálních.
Služba sociální asistence pro rodiny s dětmi,
kterou provozuje Slezská diakonie, vznikla
v roce 2008. Díky této službě se podařilo vy-
řešit mnoho případů dětí v rodinách s různý-
mi sociálními problémy, a to především ku
prospěchu nezletilých dětí, které by jinak

skončily v dětských domovech.
Azylový dům Bethel vznikl v lednu 2010
a nyní poskytuje služby mužům bez přístře-
ší. Od té doby se úroveň služeb pro tyto ob-
čany v celém rýmařovském regionu velmi
zlepšila a péče o cílovou skupinu těchto osob
je na zcela jiné úrovni.
Náš region se vyznačuje velkým nedostat-
kem sociálních služeb, proto Rýmařov pod-
poruje vznik nových zařízení, která napomá-
hají řešit obtížné situace občanů. Vzhledem
k tomu, že příjmy městského rozpočtu ne-
jsou v takové výši jako u velkých měst, jsou
finanční možnosti k podpoře sociálních slu-
žeb velmi omezené. Uzavření těchto služeb
by mělo velmi negativní dopad na řešení pro-
blematiky cílových skupin osob, kterým jsou
poskytovány. Bc. Iveta Podzemná

Zpravodajský servis ve zkratce

Oznámení
Finančního úřadu

v Bruntále
Výběr daňových přiznání budou provádět 

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

ve středu 28. 3. 2012
a v pondělí 2. 4. 2012 od 13 do 17 hodin.

Poděkování Dagmar Havlové
za projevenou soustrast

Když jsme Dagmar Havlové poslali kondolenci k úmrtí pana prezi-
denta Václava Havla a články vystřižené z Horizontu, obdržela jsem
toto krásné poděkování. Patří všem, kdo s úctou a bez obav přistou-
pili ke smuteční akci, k podpisu kondolenční listiny na radnici a za-
pálení svíčky u fotografie Václava Havla, s hrdostí, ale i s modlitbou.
Všem, kdo připravili celou důstojnou poklonu, rýmařovským skau-
tům, městskému úřadu i Horizontu, který to vše s fotografiemi otis-
kl, patří dík. Dokázali jsme vyznat, že si ceníme toho, koho jsme ztra-
tili. Vzkaz Dagmar Havlové patří našemu městu, jeho občanům i dal-
ším v celém regionu, kteří se připojili. Olga Schreiberová

Proč se tak děje aneb Dobrá rada od souseda
Bydlím na Jesenické ulici třicet let a až na
malé výjimky bez problémů v sousedských
vztazích. To platilo jen do letošní zimy.
Kladu si otázky, proč nový soused parkuje
auto na mé straně ulice a přitom garáž má
prázdnou? Ano, je to veřejná komunikace,
ale pluh nemůže projet nebo mi sníh nahrne
před můj vjezd do garáže a já jsem ten, kdo
musí zase uklízet. Když přijede městská po-
licie, tak se chytrý soused schová za záclonu
a neotevře. Ale dal mi dobrou radu: „...od-
stěhuj se do Egypta, tam nepadá sníh...“
Proč musí pluh odhrnovat sníh z celé šíře
cesty pouze na jednu volnou stranu? A když
pak je sněhu tolik, že jej pluh nepřehodí, ces-
ta se zúží a kam teď? Důsledkem jsou zamrz-

lé a zahrnuté odtokové kanály a při první ob-
levě potopa, kdy je nutno chodit v gumových
holínkách. Lituji maminky, které se musí
brodit s kočárkem.
Proč ráno, až se podnikatelé vyspinkají
a začne přehlídka sněhových fréz, je cesta
zaplněna jimi nafoukaným sněhem a pěšáci
ať šlapou, jak chtějí. Proč stojí popelnice na
sudé straně ulice (řadové domky) na okraji
cesty a pluh tam sníh nehrne, protože by je
převrátil? Proč sousedé z těchto bytovek hr-
nou sníh na široký pruh protější liché strany?
Prý to není tvoje, ale města. Samozřejmě
ano, ale já celé léto ten pruh udržuji, seču trá-
vu, sbírám psí hromádky, které oni nemusí,
protože prý platí daně. Takže když oni mají

na začátku března před vchodem „jaro“, já
musím rozhazovat sníh, který tam oni nahr-
nuli, a pomoci mi nepřijde nikdo z nich.
Tak si říkám, že by se ta naše ulice měla jme-
novat „Kočičí“ nebo Popelnicová“. Těch je
tam vidět nejvíc. Proč naši zastupitelé nemo-
hou rozhodnout o odvážení sněhu také z ji-
ných ulic, ne jenom kolem radnice? Proč by
překážející parkující vozidla nemohla být
odtažena, vždyť například vjezd do ulice
Příkopy byl v letošní zimě úchvatný. Možná
by tyto a podobné problémy mohlo řešit za-
pracování do nějaké městské vyhlášky.

PaJa
(Pisatel nechce být jmenován, redakce zná
jeho celé jméno i adresu.)
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Téma vydání
Neukáznění pejskaři, poplatek za psy a čipování

V době pozvolného tání sněhu se
ve značné míře objevily a stále ob-
jevují nevábně vyhlížející menší či
větší psí výkaly, kterými je doslo-
va zamořeno celé město. Jeden 
opravdu neví, kde a kdy do „něče-
ho“ šlápne a domů si přinese „dá-
rek“ na podrážce. Na tuto skuteč-
nost nadávají nejen občané města,
ale také ukáznění majitelé psů,
kteří poctivě se sáčkem v ruce hro-
mádku po svém psím miláčkovi
vždy uklidí. Najdou se ovšem i ta-
koví pejskaři, kterým zřejmě klič-
kování mezi psími exkrementy
vůbec nevadí. S notnou dávkou
lhostejnosti či nevšímavosti a také
pohodlnosti přejdou bez povšim-
nutí to, že jejich pejsek vykonal
svou potřebu, a jdou dál.
Žádná obecně závazná vyhláška
města Rýmařova neukládá za po-
vinnost majitelům psů exkremen-
ty při venčení pejska uklízet.
Pamatuje na to ale zákon 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
v § 47 odst. 1 písm. d), který je ja-
kékoliv městské vyhlášce nadří-
zen. Přestupku se dopustí ten, kdo
znečistí veřejné prostranství, veřej-
ně přípustný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného pro-
stranství. Za přestupek podle od-
stavce 1 písm. d) lze uložit pokutu
až do výše 20 000 Kč. I přesto, že
Městské služby Rýmařov v těchto
dnech nasadily v boji proti znečiš-
těným prostranstvím psími exkre-
menty techniku - speciální vysa-
vač, neznamená to, že by majitelé

psů měli na vycházkách s pejsky
jejich „hromádky“ přehlížet.
Obecně závazná vyhláška města
Rýmařova č. 01/2010 o udržování
čistoty ulic, veřejných prostran-
ství, veřejné zeleně a o zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného
pořádku na území města Rýma-
řova, která vstoupila v platnost
15. července 2010, ukládá majite-
li psa za povinnost v městské pa-
mátkové zóně Rýmařov a v měst-
ských parcích mít psa vždy na vo-
dítku a s náhubkem. Na všech 
ostatních veřejných prostranstvích
ve městě s výjimkou ohrazených
soukromých prostor majitele psa
musí mít pes nasazen náhubek ne-
bo být na vodítku. V takových pří-
padech ale platí, že pohybuje-li se
pes na volno, musí mít nasazen
náhubek a musí být od osoby, kte-
rá ho doprovází či které je svěřen,
vzdálen na dohled (tj. max. 10 -
15 metrů). Majitel psa je rovněž
povinen zabránit vstupu psa na
veřejná prostranství, kterým se ro-
zumějí všechna veřejně přístupná
dětská hřiště či pískoviště, veřejná
sportoviště na území města, vodní
nádrže Edrovice a Harrachov, jež
jsou v majetku města Rýmařova.
Město Rýmařov oproti minulosti
sáčky na psí exkrementy již maji-
telům psů nevydává. „Zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ani jiné zákonné ustanovení
neukládá obci povinnost zajistit
sáčky na psí exkrementy. Záleží jen
na vůli obce, zda sáčky zajistí, ale
v dnešní špatné ekonomické si-

tuaci od toho město Rýmařov za-
tím upustilo,“ říká k dané proble-
matice Jana Jánská z Městského
úřadu v Rýmařově. Město Hlinsko

v Čechách, počtem obyvatel srov-
natelné s Rýmařovem, do sáčků
na psí exkrementy investuje 20 ti-
síc korun ročně. Sáčky jsou pak
rozvezeny po obchodech s chova-
telskými potřebami, kde si je ma-

jitelé psů mohou bezplatně vy-
zvednout. Tyto sáčky však mohou
nahradit i obyčejné mikrotenové
pytlíky, které si denně nosíme do-
mů z prodejen potravin při nákupu
pečiva či ovoce a zeleniny.
V Rýmařově jsou na exponova-
ných místech, např. v parcích,
k dispozici speciální psí popelni-
ce, pejskaři však mohou využít
i klasické nádoby na komunální
odpad kdekoliv ve městě.
Povinnost vybírat místní poplatek
za psy ukládá obcím § 2 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Obec si místní vyhláš-
kou určí sazby poplatku, ovšem
zase jen do výše povolené záko-
nem. V případě města Rýmařova
stanoví poplatek za psy obecně
závazná vyhláška města Rýmařo-
va č. 04/2010, o místních poplat-
cích, a jejich výše je uvedena
v přiložené tabulce:

a) za jednoho psa chovaného v obytném činžovním domě 
(více než tři bytové jednotky) v Rýmařově 840,-

b) za každého dalšího psa chovaného 
v obytném činžovním domě v Rýmařově 1.500,-

c) za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního,
starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jediným zdrojem jeho příjmu 180,-

d) za každého dalšího psa, jehož držitel je poživatelem 
invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu 300,-

e) za jednoho psa chovaného v rodinném domku 
(ne více než tři bytové jednotky) v Rýmařově 400,-

f) za každého dalšího psa chovaného 
v rodinném domku v Rýmařově 600,-

g) za jednoho psa chovaného v rodinném domku 
v místních částech Janovice, Jamartice, Ondřejov, 
Stránské a na ulici J. Fučíka 150,-

h) za každého dalšího psa chovaného v rodinném domku 
v místech uvedených pod písm. g) 200,-

i) za jednoho psa chovaného v obytném činžovním domě
v částech uvedených pod písm. g) 400,-

j) za každého dalšího psa chovaného v obytném
činžovním domě v částech uvedených pod písm. g) 600,-

Cedule na jedněch z rýmařov-
ských vrat

Městské služby Rýmařov začaly používat vysavač na psí exkrementy
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Poplatek za psa platí majitel psa
staršího tří měsíců a poplatková
povinnost vzniká v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců. Poplatková
povinnost zaniká dnem, kdy pře-
stala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhy-
nem psa, jeho ztrátou, darováním
nebo prodejem), přičemž se po-
platek platí i za započatý kalen-
dářní měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.
V případě držení psa po dobu
kratší než jeden rok se platí popla-
tek v poměrné výši, která odpoví-
dá počtu i započatých kalendář-
ních měsíců. Při změně místa tr-
valého pobytu nebo sídla platí dr-
žitel psa poplatek od počátku ka-
lendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém změna na-
stala, nově příslušné obci. Majitel
psa je povinen ohlásit správci po-
platku vznik své poplatkové po-
vinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejným způsobem je po-
vinen oznámit také zánik své po-
platkové povinnosti. Povinnost 
ohlásit držení psa má i osoba, kte-
rá je od poplatku osvobozena.
Poplatek je splatný: a) nečiní-li
více než 400 Kč ročně, nejpozdě-
ji do 31. března každého roku, b)
činí-li více než 400 Kč ročně, ve
dvou splátkách, vždy nejpozději
do 31. března a 30. září každého
roku. Město Rýmařov eviduje 
598 registrovaných poplatníků.
Od poplatku za psy jsou osvoboze-
ni držitelé psa, kteří jsou osobou
nevidomou nebo bezmocnou, oso-

bou s těžkým zdravotním postiže-
ním, které byl přiznán 3. stupeň
mimořádných výhod podle zvlášt-
ního právního předpisu, osobou
provádějící výcvik psů určených
k doprovodu osob nevidomých,
bezmocných a osob s těžkým zdra-
votním postižením (s 3. stupněm
mimořádných výhod podle zvlášt-
ního právního předpisu), osobou
provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy, oso-
bou, které zvláštní právní předpis
stanoví povinnost držení a použí-
vání psa (např. zákon č. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozděj-
ších předpisů). Od poplatku ze psů
jsou osvobozeni také členové sbo-
ru dobrovolných hasičů. Poplatek
se neplatí ze psů používaných ke
služebním účelům policejních, cel-
ních, zdravotnických, záchranář-
ských a protipožárních orgánů a ze
psů používaných městskou policií.
Držitelé psů, jejichž psi podle usta-
novení odst. 3 nepodléhají poplat-
ku, jsou povinni prokázat trvání
důvodu pro osvobození nejpozději
do 31. 1. každého kalendářního ro-
ku. Poplatek za psy je forma da-
ně a není na ni vázána žádná po-
vinnost města zajistit jakoukoliv
službu.
Povinnosti majitelů psů však ne-
končí jen u řádných poplatků, ale
od 1. března 2009 patří mezi po-
vinnosti majitele opatřit pejska
mikročipem. Tuto povinnost uklá-
dá obecně závazná vyhláška města
Rýmařova č. 01/2009, o trvalém
označování psů. Každý majitel
psa chovaného na území města je
povinen podle této vyhlášky ne-

chat psa, který je starší tří měsíců,
trvale označit mikročipem, který
odpovídá ISO standardu vydané-
mu Evropskou unií. Označení psa
mikročipem provádí na žádost
chovatele veterinární lékař vybra-
ný městem Rýmařov. V našem
městě se jedná konkrétně o veteri-
nární ambulanci MVDr. Vladi-
míra Hykela.
Od veterinárního lékaře, který
mikročip aplikoval, si k doložení
trvalého označení chovatel vyžá-
dá doklad o označení psa, na
němž je uvedeno registrační číslo
mikročipu. U psů s průkazem pů-
vodu lze toto potvrzení nahradit
stejnopisem průkazu původu.
Označování psů je prováděno
na náklady města Rýmařova.
Každý ale disciplinovaný není,
a tak přijde občas ke slovu i poku-
ta. Jak vyplývá ze zprávy o čin-

nosti Městské policie Rýmařov za
rok 2011, za volné pobíhání psů
a znečištění prostranství byla
městskou policií ve dvaceti přípa-
dech uložena bloková pokuta
v celkové výši 4 600 Kč a ve tři-
ceti případech řešila přestupek
městská policie domluvou. Za ne-
očipovaného psa byla ve třech
případech udělena bloková poku-
ta v celkové výši 900 Kč.
V loňském roce Městská policie
Rýmařov provedla odchyt 43 psů,
což je o sedm méně než v roce
2010. V převážné většině se poda-
řilo zjistit majitele a psi byli po 
uložení sankce vráceni. Městská
policie spolupracuje v záležitos-
tech odchytu, prohlídky a identifi-
kace psů s místními veterinárními
ambulancemi. Do výbavy měst-
ské policie přibyla také čtečka či-
pů pro identifikaci psů. JiKo

Dálkový výslech
Božena Jarošová

Věk: střední
Povolání: učitelka v MŠ
Záliby: zahrádka
Zvláštní znamení: upovídaná
Co na vás lidi štve?
Zeptejte se lidí.

Jaká je první věc, kterou spatříte
po probuzení?
Otevřu po ránu v ložnici okno
a vidím zase budovu školky. Ani
doma nemám od práce klid.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Vidím azurové moře a nikde ni-
kdo, jen já sama, slyším šplouchá-
ní vln, nic nevnímám, vyčistím si
hlavu.
Jste „rýmařovská duše“?
Určitě ano, i po maturitě (i když
jsem měla možnost pracovat
v Novém Jičíně, kde jsem studo-
vala), mě to táhlo domů, do malé-
ho města. Velká města já nemu-
sím.
Co vás dovede rozžhavit doběla?
Nejsem člověk, který se nechá
rozžhavit doběla, ale spíše mě
vnitřně vytáčí netrpělivost, impul-

sívnost a sebestřednost druhých.
Chybí mi u lidí pokora.
Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Právě na otázku, na kterou se mě
zrovna ptáte.
Ve kterém literárním díle byste
chtěla chvíli žít?
Bylo nás pět - K. Poláček - malo-
město, období první republiky,
kdy život nebyl tak „splašený“,
děti byly dětmi, i když také pro-
váděly různé nezbednosti.
Objevila se první auta, rozvíjela
technika, spousta nových pokusů
a objevů v různých oblastech.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
I. B. Singer - Otrok.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíce času?

Na lavičce, čekám, až si dcery vše
oběhnou, a pak chodím ke kase
a funguji jako pokladnička.
Od koho byste přijala pozvání na
večeři?
Od Marka Ebena. Ale pozvání od
Johnyho Deppa bych určitě taky
neodmítla.
Které jídlo byste nikdy nepozře-
la?
Jsem „všežravec“, ale dršťkovou
polévku nikdy.
Co byste si pořídila, kdybyste by-
la opravdu bohatá?
Bohatá se cítím v blízkosti své ro-
diny, svých nejbližších a přátel,
kteří mě umějí pohladit po srdíč-
ku. Pak se cítím vnitřně hodně bo-
hatá.
Květiny, nebo bonboniéra?
Obojí.
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Školství
Výsledky žáků ZŠ v jazykové soutěži

Naše škola si je vědoma toho, že
zlepšování připravenosti žáků
pro další studium i praxi si bez
posilování a prohlubování výu-
ky cizích jazyků nelze předsta-

vit. Dobrá jazyková vybavenost
je jedním ze základních předpo-
kladů úspěchu na trhu práce.
Mladým lidem, kteří jsou schop-
ni se v reálných situacích do-

mluvit v cizích jazycích, se ote-
vírají jak studijní, tak pracovní
či jiné příležitosti nejen v rámci
Evropy.
Vyučovací předmět Německý ja-
zyk je na naší škole zařazen do
vzdělávacího oboru Další cizí ja-
zyk. Výuka je zaměřena přede-
vším na zvládnutí komunikativ-
ních dovedností na úrovni A1
podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Cílem výuky je vést žáky k zís-
kávání zájmu o německý jazyk
a směřuje k jeho praktickému
použití při komunikaci.
Letos naše škola uspořádala
školní kolo soutěže v německém
jazyce pro žáky 9. tříd, finále se
zúčastnilo 8 žáků. Do okresního
kola, které se konalo 13. února

v Krnově, byli nominováni a při-
hlášeni první tři soutěžící -
Martin Nikl, Petra Vopařilová
a Ladislav Podhorský. Petra se
soutěže kvůli nemoci nezúčast-
nila, chlapci však dosáhli ve své
kategorii II. A výborných vý-
sledků. Martin Nikl obsadil 
1. místo s postupem do krajské-
ho kola a Ladislav Podhorský se
umístil na 2. místě a stal se ná-
hradníkem pro krajské kolo. To
se konalo 5. března v Ostravě
a Martin Nikl i zde naši školu 
úspěšně reprezentoval.
Soutěžícím moc děkujeme za 
účast a přípravu, výhercům gra-
tulujeme a všem přejeme mnoho
štěstí a úspěchů v dalším studiu. 

Mgr. Jana Pupíková,
Mgr. Miloslav Slouka

Projektové vyučování na gymnáziu
Pravidelným zpestřením výuky
na gymnáziu je projektové vyučo-
vání, ve kterém si studenti zkouší
svou podnikavost a rozhodování
jinou formou než běžným memo-
rováním předkládaného učiva.
Jednou z takových příležitostí by-
la kombinovaná výuka matemati-
ky, informatiky a angličtiny
v rámci projektu Jak se staví sen,
který byl určen pro studenty pri-
my. Ve třech etapách se seznámili
s problematikou stavby domů, za-

hráli si na designéry a navrhovali
přestavbu rodinného domku.
Vstříc našemu gymnáziu vyšla
místní firma RD Rýmařov, která
nám kromě ukázky práce při na-
vrhování domů poskytla pro celo-
denní výuku svůj vzorový dům.
Mohli jsme tak měřit, počítat
a navrhovat konkrétní místnosti
a vyzkoušet si, jak to při takové
rekonstrukci chodí. Navrhovali
jsme nové podlahy, dlažbu, obkla-
dy, výmalbu, žaluzie a teoreticky

vyzdobili okna bytovými textilie-
mi. Spočítali jsme, kolik bude če-
ho potřeba, a pokusili se dodržet
stanovený finanční limit. Veškeré
informace jsme zpracovávali
v hodinách matematiky a infor-
matiky do tabulek, grafických
programů a prezentací. Během
projektu jsme si vyzkoušeli různé
role v týmu, fotografovali jsme,
vyhledávali a zaznamenávali po-
třebná data a dokonce si sami 
uvařili malou svačinku. Seznámili

jsme se s prací v programech, kte-
ré slouží pro návrhy domů a in-
teriérů. Na závěr jsme psali dopis
svému anglicky mluvicímu příteli
a zhotovili prezentaci celého pro-
jektu.
Projekt i přes problémy s časem
proběhl velmi úspěšně a moc
jsme si ho užili. Jednu z prezenta-
cí jsme umístili na naše školní
stránky www.gymnaziumryma-
rov.cz. Kolektiv studentů primy,

Gymnázium Rýmařov

Gymnázium oslaví 110 let
V letošním roce oslaví Gymnázium
Rýmařov 110 let od svého založení. Při této
příležitosti vznikne v prostorách školy i tab-
lo s fotkami nejslavnějších absolventů.
K těm nejvýznamnějším patří v současné

době například profesor Jindřich Štreit, pro-
fesor Dušan Šimek, docent Bořek Zeman
a mnoho dalších. Redakce Rýmařovského
horizontu ve spolupráci s gymnáziem uve-
řejní v letošním roce několik medailonů

těchto osobností. V rámci oslav významné-
ho výročí chce škola také připravit sborník.
Mezi významné absolventy Gymnázia
Rýmařov, které představujeme, patří Petr
Sláma.

Vzpomínka na gymnázium
To bylo najednou jiný kafe než
základka. Třída jako parta lidí,
se kterými se dalo mluvit: o po-
litice, o hudbě, o knihách, hrát
na kytaru a zpívat, potají na ly-
žáku žhavit Svobodnou Evro-
pu... Nezapomenu, že v hodi-
nách ruštiny jsme jeden celý rok
brali jen Čechova, Dostojevské-
ho, Tolstého a Gorkého, do de-
tailů a z různých stran (Ludmila
Pelková). Angličtina měla říz
a v rámci povinné četby jsme hl-
tali Hemingwaye a Steinbecka
(Pavel Kolář). V zeměpisu mj.
důkladně Ameriku, také kulturu
a dějiny (Jiří Kubita). Dějepis
normalizačně vykastrovaný, ale
s učitelem, který svou prvore-

publikovou vizáží, číslem z kon-
centráku na ruce a nervní preciz-
ností přece jen také říkal o ději-
nách své (Ctirad Boda; nemohl
jsem ho ovšem nesrovnávat s dě-
jepisářem s velkým „D“, Jiřím
Karlem ze základní školy. Ten
nás svým líčením vždy přenesl
přímo na agoru antického Řecka
nebo do zákopů první světové.
Nebál se, a když na to přišlo, vy-
kládal nám v hodinách i v ar-
cheologickém kroužku cestou na
Strálek o vyhnání Němců, o pa-
desátých letech nebo o čistkách
po osmašedesátém). Skvělá tříd-
ní, menší než my všichni a jen
o pár let starší, „prvotřídní“
(podle slova prvorodička). „Kde
je tady nějaký dozor!?“ zaječel

občas ve vlaku na školních výle-
tech průvodčí a ona se jen přikr-
čila (Marie Nováková-Novotná).
Později na gymnázium přešli
kantorští borci, které jsem znal
ze základky (Jiří Zahradník, Otto
Spitzer a Milan Galandr). Skvělé
byly brigády: pomoc národnímu
hospodářství, babí léto v půli zá-
ří, krásné spolužačky, starou ka-
rosou někam k Sovinci a na poli
obracet snopy lnu nebo přebírat
brambory, sladký čaj z várnic
a traktorem přivezená svačina...

Co bylo po gymnáziu
Po gymnáziu byl nejprve kolo-
toč, když moji maminku (Janu
Slámovou), která zde vyučovala
deskriptivní geometrii a stavař-

ské obory, z gymnázia vyhodili.
Důvodem bylo, že jsem se já při-
hlásil na teologickou fakultu.
Předcházely dlouhé pohovory
s komunistickými učiteli (ředitel

Foto: archiv ZŠ Rýmařov
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Zdeněk Bouda, Emilie Zava-
dilová a Pavel Kolář), ať přihláš-
ku stáhnu, jinak maminku vyho-
dí, neradi, ale budou muset. Pak
ji vyhodili, resp. oficiálně zrušili
předměty, které vyučovala. A mě
na školu nepřijali, protože k to-
mu byl potřeba souhlas z kraj-
ského národního výboru - a jeli-
kož kolem toho byl poprask, tak
mi ho v Ostravě nedali. Rok
jsem pracoval jako uklízeč
v Praze a pak jsem se na teologii
dostal. V polovině studia jsem
přerušil a šel na dva roky na voj-
nu. V kasárnách jsem také zažil
listopad 89.
V roce 1991 jsem vylezl z vojny

a pokračoval ve studiu, fakulta
se mezitím stala součástí
Karlovy univerzity, svobodná
škola s přísunem cizí literatury
a možností cestovat. Využil jsem
toho bohatě, rok v Jeruzalémě
a rok v Oxfordu, během nichž
mě víc než ostatní věci zaujala
hebrejština a židovský Starý zá-
kon. Po skončení školy jsem byl
v roce 1996 v Rýmařově ordino-
ván a začal v Praze působit jako
evangelický kazatel (farář).
Současně jsem ale na evangelic-
ké teologické fakultě vyučoval
hebrejštinu a Starý zákon. Po
doktorátu jsem si ponechal jen to
učitelování.

Moje současnost
Krátce po zahájení kazatelské
kariéry jsem se oženil. Moje že-
na Lucie je ekonomka. Narodily
se nám tři dcery - jako mužská
menšina jsem tím pádem doma
chráněn a obletován. Přestě-
hovali jsme se do Staré
Boleslavi, městečka na Labi asi
20 km od Prahy, na fakultu jez-
dím dvakrát až třikrát v týdnu.
Plodem téhle zábavy je mimo ji-
né nedávno vydaná kniha o ži-
dovské rabínské literatuře, na-
zvaná Tanu rabanan (Vyšehrad
2010) nebo editorství sborníku
nazvaného Tesáno do kamene -
psáno na pergamen - tištěno na

papír: Studie ke starozákonní
hermeneutice (ETF UK 2008).
Nemáme auto ani televizi, ale dí-
ky MHD a internetu nijak nestrá-
dáme. Beru to jako velký dar, že
se mohu živit něčím, co mě baví
a je mým koníčkem. Jen výji-
mečně se mi ale podaří přesvěd-
čit své domácí Polabanky, aby-
chom vyrazili do Rýmařova ne-
bo vůbec do Jeseníků. Pětiletá
Hana se mě nedávno ptala, jestli
tam žijí vlci. Uklidnil jsem ji, že
vím pouze o jednom, a ten je ve
znaku. Ale kdo ví?

Petr Sláma, roč. 1967,
maturita 1985

Jazzclub
Peha se vrací na scénu

Po tfiech letech se vrací slovenská
kapela Peha na koncertní pódia. V ob-
noveném sloÏení, se zásobou zná-
m˘ch hitÛ i nov˘mi písnûmi objíÏdí klu-
by a sály po âeské republice, kde
kdysi slavila stejné úspûchy jako do-
ma na Slovensku. Bûhem ãeského
turné zavítala také do R˘mafiova.
Prešovská Peha vznikla v roce
1997 a během příštích deseti let
se vyšplhala na vrchol oblíbenos-
ti u slovenských i českých fa-
noušků. Ve dvouletých interva-
lech vydala čtyři alba (Niečo sa
chystá, 1999, Krajinou, 2001,
Experiment, 2003 a Deň medzi
nedeľou a pondelkom, 2005), jed-
nu Best of kompilaci (2006) a zís-
kala několik prestižních ocenění
v oblasti populární hudby - v le-
tech 2001, 2005 a 2006 celkem
šest sošek Aurela (slovenská ob-
doba Andělů) a v roce 2007 dva
Sláviky (další doklad prováza-
nosti českého a slovenského hu-
debního průmyslu).
Deset let byla Peha spojená s tvá-
ří a hlasem zpěvačky Kataríny

Knechtové, ta
se ale rozhodla
vydat na sólo-
vou dráhu a ka-
pela se musela
odmlčet do té
doby, než našla
náhradu. „Po
troch rokoch
sme konečne
našli človeka,
ktorý dokáže
spievať naše
skladby,“ ko-
mentují důvody
dlouhé pauzy
členové kapely.
Baskytar is tu
Marka Belanského, kytaristu
Karola Siváka, klávesistu Juraje
Ondka a bubeníka Martina
Migaše doplnila teprve šestnácti-
letá zpěvačka a kytaristka
Romana Hlobeňová, s níž podle
jejich slov přišla i nová energie.
Návrat do šoubyznysu ovšem ne-
bude pro kapelu snadný. V době,
kdy se na popové scéně objevují

nové tváře jako
na běžícím pá-
su a standardní
kapely jsou vy-
t l a č o v á n y
hvězdičkami
uměle vytvoře-
nými při tele-
vizních soutě-
žích, musí Peha
nasadit víc než
staré hity. „Po-
pri koncerto-
vaní pilne pra-
cujeme na no-
vých veciach,
a ak sa zadarí,
do konca toho-

to roka vypustíme pár singlov do
éteru a budeme sa snažiť nahrať
nový album,“ plánuje Peha.
Naposledy si kapela v původním
složení zahrála v roce 2007 bě-
hem českého turné a v Česku se
nyní snaží o comeback. Poprvé se
v novém složení představila kon-
cem loňského roku v Brně a od 
února křižuje republiku všemi

směry. Kromě Prahy a Ostravy si
během letošního roku zahraje
i v menších městech, v Třebíči,
Hlučíně, v Hranicích nebo
v Hanušovicích. Rýmařovský
koncert v pátek 9. března patřil
k těm komornějším, ale kapela
zvyklá vystupovat před plnou 
arénou ukázala, že i pro malé
publikum umí zahrát precizní
koncert. Kromě starších skladeb,
jako Za tebou, Hlava vinná, telo
nevinné, Hypnotická nebo Vana
plná piraní, zazněla i pilotní pí-
seň Mince z chystaného alba.
Zda se kapele s touto skladbou
i těmi, jež budou následovat, po-
daří znovu prosadit, je otázkou
následujících měsíců. V čele se
sympatickou zpěvačkou Roma-
nou, která navzdory svému věku
disponuje překvapivě vyspělým
hlasem, má velkou šanci se dostat
přinejmenším zpátky do povědo-
mí publika a překvapit ty fanouš-
ky, kteří pokládali Pehu s odcho-
dem Katky Knechtové za odepsa-
nou. ZN

Foto: archiv Pehy
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Měl majiteli přivézt auto.
Nechal si ho

Z přečinu neoprávněného užívání cizí věci je
podezřelý 47letý muž z Rýmařova, který si 
13. února půjčoval nářadí z garáže svého zná-
mého. Ten jej pověřil, aby mu vyzvedl auto
a přivezl je k jeho bydlišti. Podezřelý si však
automobil Mitsubishi v hodnotě 200 tisíc Kč
nechal a začal sám používat. Za týden od udá-
losti policisté vozidlo nalezli u Opavy, kde mě-
lo podezřelému při užívání zamrznout, a vráti-
li ho majiteli. Škoda na vozidle nevznikla.

Chodce srazil autobus
Dopravní policisté zjišťují okolnosti nehody,
která se udála 8. března krátce po půl páté rá-
no mezi Rýmařovem a Malou Morávkou.
Řidič autobusu po výjezdu ze zatáčky kvůli
protijedoucímu vozidlu přepnul dálková svět-
la na tlumená a v tu chvíli zahlédl uprostřed
silnice potácejícího se chodce. Na to, že po
silnici jede autobus, chodec nijak nereagoval.
Řidič začal prudce brzdit, strhl řízení doprava,
ale přesto se levým rohem s chodcem střetl
a ten upadl na vozovku. Kvůli podezření na
možné krvácení do mozku byl letecky tran-
sportován do nemocnice v Ostravě. Zraněný
mladý muž u sebe neměl žádné doklady.
Policie si vyžádala odběr jeho krve pro zjiště-
ní případného ovlivnění návykovými látkami.

Poškodil chatařům auto
V noci ze 7. na 8. března řádil v Nové Vsi
vandal. Před jednou z rekreačních chat po-

škodil zaparkované vozidlo Fabia. Poničil je
v oblasti kliky a zámku a navíc vychýlil sklo
u dveří. Majiteli automobilu způsobil škodu
za více než 25 tisíc Kč.

Bez svolení používal
platební kartu přítelkyně

Rýmařovští policisté sdělili 29letému místní-
mu muži podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. V únoru si měl ve společně obý-
vaném bytě vzít bez vědomí své 32leté pří-
telkyně její platební kartu i s PIN kódem
a několikrát vybrat vyšší částky z bankoma-
tu. Peníze použil pro svou potřebu.

Rušil noční klid,
skončil na záchytce

Kolem třetí hodiny ranní 11. března byli rý-
mařovští policisté přivoláni na ulici Julia
Sedláka kvůli rušení nočního klidu. 22letý
muž tu vulgárně křičel a navíc pěstí praštil
do projíždějícího vozidla. Policisté jej zajis-
tili a při dechové zkoušce mu naměřili 
2,48 promile. Mladík vystřízlivěl na záchyt-
né stanici v Olomouci.

Krádež traktoru
V noci z 12. na 13. března se vloupal zloděj
do zemědělské haly v Horním Městě.
Vypáčil vrata a odcizil traktor Zetor 6245,
který měl klíče v zapalování. Traktor modré
barvy měl nasazenu čelní radlici na sníh.
Způsobená škoda činí 180 tisíc Kč.

Neplatily úvěr
Z trestného činu úvěrového podvodu a po-
škozování cizích práv byla nyní obviněna
58letá žena z Břidličné, která měla v říjnu
2004 neoprávněně získat úvěr. Společně
s 55letou ženou a její 49letou známou vypl-
nila a sama pak podepsala žádost o poskyt-
nutí úvěru na celkovou částku 400 tisíc Kč za
účelem opravy svého bytu. K žádosti měla
přiložit prohlášení s nepravdivým potvrze-
ním o zaměstnání a fiktivním prohlášením
ručitelky. Na základě těchto podkladů měla 
uzavřít překlenovací úvěr a po předložení
nepravé faktury si nechala převést na účet
celkovou částku 400 tisíc Kč. Peníze ženy
společně vybraly, rozdělily a použily pro
svou potřebu s tím, že úvěr budou poměrnou
částí splácet. To ovšem neučinily. Obviněné
hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,
u dalších dvou podezřelých žen bude případ
z důvodu promlčení odložen.

Koupil kradené kolo
a prodal ho dál

21letý muž z Rýmařova si vyslechl podezře-
ní z přečinu podílnictví. O letních prázdni-
nách 2011 měl koupit od 51leté ženy jízdní
kolo Kellys, ač věděl, že bylo kradené. Z ko-
la měl pak odmontovat některé součástky
a prodat ho další osobě. Způsobená škoda či-
ní 9 tisíc Kč.

Z podkladů komisařky
por. Bc. Pavly Tuškové

a komisařky por. Ing. Ivany Křištofové

Hasiči radí občanům
Vypalování trávy je zakázáno

Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve
sdělovacích prostředcích vznikají na jaře
i v dalších měsících roku v Moravskoslezském
kraji desítky zbytečných požárů způsobených
vypalováním starých porostů.
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spa-
lování shrabaných porostů, může mít neblahé
následky. Oheň se na otevřeném prostranství
snadno vymkne kontrole a suchý jarní porost
v kombinaci se silným větrem dokáže své!
Vznikají pak závažné ekonomické škody, je
ohroženo zdraví i životy osob a může být ne-
vratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost,
trocha nepozornosti nebo panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno
hned několika zákony, především zákonem
o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody
a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší.
Plošné vypalování porostů je zakázáno celo-
ročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí
dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, občanům poku-
ta až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být
udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

Při spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství zákon o požární ochraně ukládá po-
vinnost učinit odpovídající opatření proti vzni-
ku a šíření požáru - jinak řečeno zabezpečit vše
tak, aby se spalování nevymklo kontrole a ne-
vzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství předem oznámit územně přísluš-
nému Hasičskému záchrannému sboru kraje,
včetně přijatých protipožárních opatření.
Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc na-

řídit přijetí dalších opatření pro zajištění bez-
pečného spalování či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závazný-
mi vyhláškami obcí, které způsob pálení odpa-
dů na volném prostranství mnohdy zakazují
nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na vol-
ném prostranství navíc není jediný způsob, jak
se zbavit biologického odpadu. Ten je možné
také zkompostovat, odložit ve speciálních
kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že
jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě
bychom neměli zapomenout poučit je o tom,
jak lehce může dojít k požáru při neopatrném
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a le-
sích, na všech místech, které si děti vybírají ke
svým hrám.
V roce 2012 v Moravskoslezském kraji způso-
bilo zakládání ohňů v přírodě nebo vypalová-
ní celkem 31 požárů, při nichž byly tři osoby
zraněny a majetkové škody dosáhly částky
435 tisíc Kč. Proto znovu upozorňujeme:
Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

Odbor prevence HZS MSK
Foto: HZSMSK
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Připomínáme si

Není mnoho spisovatelů, kteří by oslovili tolik
čtenářů několika generací, jako se to podařilo
Karlu Mayovi. V únoru uplynulo 170 let od je-
ho narození a v březnu 100 let od úmrtí.
Narodil se na německé straně Krušných hor ve
velmi chudé rodině domácího tkalce a patrně
v důsledku špatné výživy do svých pěti let
prakticky neviděl. Když začal chodit do školy,
projevil se jako velmi nadaný žák a pod přís-
ným dohledem svého otce musel tvrdě studo-
vat. Četl a přepisoval knihy,
učil se latinsky, anglicky
i francouzsky a také hře na
klavír, housle a klarinet. Ve
čtrnácti letech ukončil školu
a nastoupil do učitelské-
ho semináře.
V roce 1861 seminář úspěš-
ně vystudoval, nastoupil ja-
ko pomocný učitel, ale v ná-
sledujících letech se dostal
do různých nepříznivých si-
tuací a za různé přestupky
byl několikrát souzen a od-
souzen k trestům nucených
prací i vězení.
Při posledním pobytu ve vězení začal sepisovat
své sny o dalekých cestách a posílat povídky
do různých časopisů; jeho talentu si
povšiml nakladatel Heinrich Gotthold Münch-
meyer a nabídl mu místo redaktora. V ro-
ce 1875 se May přestěhoval do Drážďan a za-
čal se plně věnovat spisovatelské práci a publi-
kovat svoje povídky a humoresky. V té době
začal vydávat i svoje první romány. Od roku
1892 vycházely romány z Orientu s hlavním
hrdinou jménem Kara ben Nemsí, který je to-
tožný s Old Shatterhandem, a známost autora
rostla. Základem jeho slávy se staly romány
pod názvem Sebrané příběhy z cest. Za nejlep-
ší se vedle Vinnetoua považuje cyklus Ve stínu
padišáha, V zemi Mahdiho a romány Poklad na
Stříbrném jezeře, Duch Llana Estacada a Pe-
trolejový princ. V době všeobecně nízkého
stupně znalostí o světě a cizích zemích a vzrů-
stající touhy po poznání na přelomu devatenác-
tého a dvacátého století dlouho nikomu nepři-
šly „osobní zážitky“ Karla Maye z Divokého
západu ani Orientu podezřelé a saský fantasta,
který dokázal vychrlit více než sedmdesát do-
brodružných knih, nakonec sám uvěřil, že je
Old Shatterhandem. Vydával plakáty se svými
fotografiemi v kostýmu Old Shatterhanda, tvr-
dil, že vypráví své vlastní příběhy z cest, které
vykonal do USA v letech 1862 až 1863, na
Dálný východ (1864-1865) a do Orien-
tu (1868-1870). Na svých autorských cestách
prohlašoval: „Já jsem vskutku Old Shatterhand
či Kara ben Nemsí a prožil jsem to, co vy-
právím. Ony země jsem skutečně navštívil
a mluvím jazykem zmíněných národů.
Mluvím a píši francouzsky, anglicky, italsky,
španělsky, řecky, latinsky, hebrejsky, rumun-
sky, šesti arabskými dialekty, persky... indi-
ánskou řečí Siouxů, Apačů, Komančů. Řeč

Šošonů a laponštinu nechci připočítávat.“
Ve skutečnosti však Evropu do té doby vůbec
neopustil. Na první skutečně doloženou cestu
se vydal až v roce 1899 do Orientu, kdy navští-
vil dějiště svých románů a dostal se až
na Sumatru. Tato cesta trvala patnáct měsíců
a pro Maye znamenala těžkou konfrontaci se
skutečností, která byla zcela odlišná od jeho li-
terárních představ. Následující romány se od
předchozích lišily mnohem realističtějším po-

hledem. První a jedinou ces-
tu do Spojených států ame-
rických uskutečnil až v roce
1908 a během tří měsíců nav-
štívil kromě hotelů v New
Yorku, Bostonu a Washin-
gtonu jen Niagarské vodopá-
dy a čtyři stovky Irokézů
v jedné rezervaci.
Jeho věhlas byl otřesen,
když po Münchmeyerově
smrti vydal nakladatel Adal-
bert Fischer staré kolportáž-
ní romány v knižní podobě
s uvedením Mayova jména

(v době svých začátků, zejména v době pobytů
ve vězení, vydával své práce pod různými
pseudonymy) a na veřejnost se dostala jeho ne-
zanedbatelná kriminální minulost. May se za-
čal se svými odpůrci soudit a téměř celý zbytek
života strávil u soudů. V roce 1910 sepsal
svou autobiografii Můj život a mé cíle. V pro-
sinci 1911 soudní spory vyhrál, zanedlouho
však zemřel.
Dobrodužné romány Karla Maye z amerického
západu a z Orientu údajně dosáhly v prodeji
počtu 100 milionů exemplářů v němčině a ješ-
tě více milionů v překladech do 42 jazyků. Jeho
fantazie při vytváření příběhů byla neuvěřitel-
ná, je však na místě podotknout, že Karl May
získal mnoho vědomostí ve škole i vytrvalým
studiem v pozdějších letech (včetně pobytu ve
vězení) a jeho znalosti byly opravdu rozsáhlé;
fantazie však rozsah jeho znalostí vysoce pře-
sahovala.
„Nikdy nikomu neublí-
žil,“ říkají jeho fanouš-
ci. Hlavní hrdinové děl
Karla Maye byli přitaž-
livými nositeli uznáva-
ných a žádoucích mo-
rálních hodnot, zastánci
pravdy a nepřáteli ne-
spravedlnosti; jeho „in-
diánky“ poskytovaly
„morální kompas“ ně-
kolika generacím. V na-
ší zemi k oblibě mayo-
vek přispěly i fantastic-
ké a exotické obrázky
vynikajícího ilustrátora
některých jeho knih
Zdeňka Buriana.
V roce 1913 bylo v sas-
kém Radebeulu u Dráž-

ďan založeno nakladatelství Karl-May Ver-
lag (dnes sídlí v Bambergu), které vydává se-
brané spisy Karla Maye (doposud osmdesát
šest svazků). V roce 1928 bylo v jeho Ville
Shatterhand v Radebeulu zřízeno muzeum,
které existuje dodnes a v roce 1969 vznik-
la Společnost Karla Maye (Karl-May-Gesell-
schaft), která se zabývá studiem života a díla
Karla Maye a propagací jeho prací.
Podle románů Karla Maye bylo natočeno mno-
ho televizních filmů a seriálů. První Na tros-
kách ráje (1920), Karavana smrti (1920)
a Vyznavači ďábla (1921) však byly neúspěšné.
Produkce zvukového filmu Pouští z roku 1936
byla v souvislosti s nastupujícím nacismem
v Německu zakázána.
V Česku získal největší oblibu film z roku 1962
Poklad na Stříbrném jezeře režiséra Heralda
Reinla (byl promítán ve více než 60 státech po
celém světě) a série Vinnetou I-III. V těchto fil-
mech hrálo mnoho slavných herců, mezi jiný-
mi Pierre Brice jako Vinnetou, Lex Barker jako
Old Shatterhand a další.
Nejznámějšími postavami ze světa Mayova 
amerického západu jsou vedle indiána Vinne-
toua, symbolu míru, lásky a bratrství mezi lid-
mi, a Old Shatterhanda (Drtící ruka), stavební-
ho inženýra z Německa, dohlížejícího na stav-
bu železnice přes území Apačů - silného a od-
vážného pokrevního bratra Vinnetoua, také
Inču-čuna, náčelník kmene Apačů a otec
Vinnetoua, a krásná Nšo-či (Krásný den), která
se zamilovala do Old Shatterhanda, a protože
se mu chtěla vyrovnat svým vzděláním, roz-
hodla se kvůli němu jet na východ a učit se
zvyky bělochů, byla však se svým otcem za-
vražděna bílým padouchem Santerem. Do
Ribanny, indiánské dívky, se zamiloval
Vinnetou, nový náčelník Apačů, i jeho bílý pří-
tel zálesák Old Firenhand. Mezi známé posta-
vy patří i svérázný zálesák Sam Hawkins, ma-
lý mužík s parukou (v mládí přišel o skalp)
v záplatovaném kabátě takové tloušťky a tvr-
dosti, že jím neproniknou šípy.
Češi odhalili na podzim roku 2006 v Sokolově

Karlu Mayovi pamětní
desku; zasloužil se o ni
tím, že zde dvakrát pře-
nocoval. V Benešově
nad Ploučnicí, kde ani
ne třicetiletého Karla
Maye, který bez doku-
mentů sháněl nádenic-
kou práci za Děčínem,
zadrželi četníci, žád-
nou pamětní desku ne-
má. Četníkům údajně
tvrdil, že se jmenuje
Aldin Waldenbach a je
majitelem plantáží na
Martiniku. Snad tomu
ve své fantazii i věřil,
četníci však nikoliv. 

M. Marek

Karl May - autor s neobyčejnou fantazií
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Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
vysvětlivky: /ssp/ - akce pořáda-
ná ve spolupráci se soukromým
pořadatelem či jiným subjektem
23. 3. DIE UNENDLICHE
GESCHICHTE Nr. 3 (koncert)
Restaurace Na Růžku / 20:00

Nekonečný rockový příběh po-
kračuje. Tentokrát domácí kape-
ly Meclopín Band a 5kg ubrusu
doplní zdomácnělý Svatý Jidáš
z Bratrušova a litovelská banda
Kámen.

26. 3. Patrik Hartl: KLÁRA
A BÁRA (divadlo/komedie)
Městské divadlo / 19:30 / hraje:
Studio Dva Praha

Příběh Kláry a Báry vypráví
o tom, co se může stát, když jed-
né z kamarádek po řadě životních
kompromisů rupnou nervy a po-
kusí se radikálně svůj manželský
život změnit. Komedie o dvou
manželských krizích a jednom 
úmyslně založeném požáru.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva
Holubová, Jan Holák, Mojmír
Maděrič

29. 3. JABLKOŇ (koncert)
Hotel Praděd / 20:00

„Jablkoň je setkáním Georga
Friedricha Händela s pračlově-
kem.“ Tato stručná charakteristi-
ka publicisty Jiřího Černého asi
nejlépe vystihuje svéráznou hud-
bu ryze české (pražské) skupiny,
která se s nevšedním nadhledem
pohybuje na hranicích moderní
vážné hudby a popu.

1. 4. MICHALŮV SALÁT -
Michal Nesvadba (divadlo) /
ssp / Městské divadlo/ 10:00

Michal jako kniha mluvit neumí,
ale přesto knihám rozumí.
Tentokráte se něco dozví, co
o sobě neví, a to, že se ho knížky
bojí. Vyzradí mu to jeho deníček.
Dobrodružné, legrační, poplete-
né i groteskní představení plné
Michalových nápadů, zlepšová-
ků a vynálezů, které najdete v je-
ho originálních knížkách, ale
pouze mezi řádky.

7. 4. HIPPIE DIKTAT
/Francie/ (koncert) Restaurace
Na Růžku / 20:00

Jazzcoreová kapela plná energie
až z Paříže. Kytara, bicí, saxofon.
Komu se líbili rakouští Tres
Hombres či Les yeux de la Téte
z Caen, bude spokojen i tentokrát.

27. 4. MORE GRIND, MORE
FUN (koncert) / ssp /
Restaurace Na Růžku / 19:00

Velká hudební nakládačka.
Rabid Dogs /Itálie/, Bastard
Peels /Rakousko/, Human
Humus /Slovensko/, I Survived
Cremation /Bohumín/, Bomba-
tolcsér /Blučina/.

28. 4. MARTINA TRCHOVÁ
TRIO (koncert) sál ZUŠ / 20:00

Písničkářka a zpěvačka Martina
Trchová vystupuje od roku 2009
v triu s kytaristou Patrikem
Henelem a kontrabasistou
Radkem Polívkou. V dubnu
2010 vydala kapela album
Takhle ve mně vyjou vlci, jež se
textově zaměřuje na tematiku
lidské svobody, vztahů a motivů
města, přičemž hudebně jemně
proplouvá napříč hudebními
žánry.

5. 5. Alma de Groen - MRCHY
aneb Řekni mi pravdu o své
lásce (divadlo) Městské divadlo /
19:30

Čtyři ženy se sejdou po smrti
manžela jedné z nich. Jsou ka-
marádky, jsou věkově na rozhra-
ní, jsou inteligentní, jsou vtipné -
každá svým svérázným způso-
bem. Život jim nadělil různá pře-
kvapení, ale stále si žádá další
rozuzlení. Čí muž to tedy byl?
V divadelní komedii se řeší mo-
rální dilema mezi přítelkyněmi -
věrnost a zbabělost, přátelství,
práce a peníze, čestnost a kon-
formismus, útlocitnost a živočiš-
nost - a hlavně, co když to byla
láska? Rozuzlení je šokující!
Hraje: Intimní divadlo Bláhové
Dáši Praha - Dana Batulková,
Nina Divíšková, Dagmar Blá-
hová, Lenka Skopalová

12. 5. JACK CANON BLUES
BAND (Maďarsko) (koncert)
místo konání bude upřesněno

„Tak precizní pojetí akustického
blues se příliš často nevídá ani
v americké kolébce žánru. Trio,
jehož hlavní hvězdou je foukačkář
a zpěvák György Zoltai, ovšem
otrocky nepřehrává vzory, nýbrž
přistupuje ke standardům tvůrčím
způsobem a v neposlední řadě
prezentuje i vlastní autorskou
tvorbu. Dokonalá vzájemná sou-
hra až jakási prorostlost všech tří
muzikantů, která jim umožňuje
zcela ‘volně dýchat’ i v rámci jas-
ně vymezených pravidel. “Miláč-
kové českého a moravského pub-
lika, kteří jsou v České republice
jako doma. Tentokrát do ČR zaví-
tají v rozšířené sestavě a jejich 
akustické blues obohatí speciální
host, bubeník Ákos Kertész.

25. 5. VÁCLAV KOUBEK
s kapelou (koncert) Restaurace
Na Růžku / 20:30

„Václav Koubek je z toho typu
kumštýřů, kterým se nežije lehce
za žádného režimu a který jedno-
duše řečeno není ‘user friendly’,
neboli uživatelsky přátelský pro
hlavní média a velká publika.
Však také spojení skřehotavého
hlasu, temperamentní tahací har-
moniky a svérázných textů často
Koubkovi přinášelo a přináší po-
vrchní odsudky z ‘divnosti’ nebo
na druhou stranu stejně tak po-
vrchní poplácávání po zádech od
rádoby spřízněných hospodských
opilců. Přitom písně, filmy či po-
vídky z Koubkovy dílny prozrazují,
že do klubů zavítá přírodně lyric-
ký, chlapsky melancholický, ple-
bejsky kritický, živelně vtipný
a především velmi citlivý pozoro-
vatel labyrintu světa i (ráje) srd-
ce...“ (Vít Kouřil: Pozoruhodné
půlstoletí Václava Koubka)
více info:
www.svcrymarov.cz/jazzclub

-06-2012  21.3.2012 14:43  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2012

14

-06-2012  21.3.2012 14:43  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2012

15

Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Buďte milí ke svým nepřátelům! Nic je nemůže víc roz-

zuřit. Carl Orff
Známá i neznámá výročí

23. 3. Světový meteorologický den, výročí založení Světové
meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od
roku 1961

23. 3. 1842 zemř. Stendhal, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzský
prozaik a publicista (nar. 23. 1. 1783) - 170. výročí úmrtí

23. 3. 1862 nar. Gabriela Preissová, spisovatelka (zemř. 27. 3.
1946) - 150. výročí narození

24. 3. Světový den proti tuberkulóze - výročí zveřejnění
Kochova objevu bacilu tuberkulózy v roce 1882, sla-
ví se od roku 1982

28. 3.í Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komen-
ského v roce 1592

28. 3. 1592 nar. Jan Amos Komenský, pedagog, filozof, spisova-
tel, teolog (zemř. 15. 11. 1670) - 420. výročí narození

29. 3. 1902 nar. Martin Frič, filmový režisér a scenárista (zemř.
26. 8. 1968) - 110. výročí narození

29. 3. 1982 zemř. Carl Orff, německý skladatel (nar. 10. 7. 1895)
- 30. výročí úmrtí

30. 3. 1912 zemř. Karl May, německý spisovatel, autor dobrodruž-
ných románů (nar. 25. 2. 1842) - 100. výročí úmrtí

31. 3. 1732 nar. Joseph Haydn, rakouský skladatel (zemř. 31. 5.
1809) - 280. výročí narození

1. 4. Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání mezi-
národní konvence o ochraně užitečného ptactva
v roce 1906

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

3. 4. 1962 zemř. Josef Kopta, spisovatel a novinář (nar. 16. 6.
1894) - 50. výročí úmrtí

4. 4. 1832 nar. Josef Zítek, architekt (zemř. 2. 8. 1909) - 180. vý-
ročí narození

4. 4. 1882 nar. Emil Filla, malíř, grafik, sochař a výtvarný teore-
tik (zemř. 7. 10. 1953) - 130. výročí narození

4. 4. 1932 nar. Andrej Tarkovskij, ruský filmový režisér (zemř.
29. 12. 1986) - 80. výročí narození
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Městské muzeum a Galerie OctopusSpolečenská kronika
Narodili se noví občánci

Kryštof Vystrčil ............................................................ Ondřejov
Tereza Husáková ........................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Zdenka Dobrovičová - Rýmařov ........................................ 80 let
Anna Fajnorová - Rýmařov ................................................ 81 let
Marie Konečná - Rýmařov ................................................. 81 let
Jiřina Grebeníčková - Rýmařov ........................................... 83 let
Jarmila Toušková - Janovice ............................................... 83 let
Marie Mílková - Rýmařov .................................................. 83 let
Naděžda Doleželová - Rýmařov .......................................... 84 let
Růžena Weinerová - Rýmařov ............................................ 84 let
Josefa Velartová - Rýmařov ................................................. 85 let
Růžena Ondrová - Rýmařov ................................................ 86 let
Pavel Bednár - Janovice ...................................................... 86 let
Anatolij Kroutil - Ondřejov ................................................. 87 let
Karolina Coufalová - Rýmařov ........................................... 88 let
Františka Hlobilová - Rýmařov .......................................... 89 let
Josef Furiš - Janovice .......................................................... 90 let

Dne 25. března oslaví
své 60. narozeniny

pan Ladislav Mikulášek.
Přejeme ti vše nejlepší, zdraví, štěstí,

spoustu lásky a hodně síly do dalších let.
To ti ze srdce přejí manželka Lucie

a dále Markéta, Renata, Pepa, Franta
a vnoučátka Lucinka, Terezka,

Pepík a Romanka

Rozloučili jsme se
Ladislav Večeřa - Rýmařov .......................................... 1950
Věra Holá - Rýmařov ........................................... 1926

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Františku Filipovi a Mgr. Květoslavě
Sicové za organizaci a pomoc při důstojném rozloučení s naším dě-
dečkem a naší drahou předčasně zesnulou paní Monikou Váňovou.
Naše rodina oceňuje, že pro nás měli pochopení, byli ochotní a vstříc-
ní v těchto těžkých životních chvílích.
Děkuji upřímně. Martina Pišťáčková a celá zarmoucená rodina

Městské muzeum Rýmařov
vyhlašuje sbírku knih

německy psané dobové literatury
Městské muzeum Rýmařov zís-
kalo zajímavou sbírku německé
klasiky, rozhodlo se ji rozšířit
a otevřít v rámci muzejní kni-
hovny oddělení německé dobové
literatury. Proto se obracíme na
občany, kteří mají doma němec-
kou literaturu a jsou ochotni ji
darovat muzeu, nechť ji prosím
přinesou do muzea.
O jakou literaturu nám jde?
Hlavně o německou klasiku typu
Goethe, Schiller, Heine, Kleist,
Kant, Nietzsche, bratři Mannové
atd., ale i o německé pohádky, li-

dové písně a knihy vázající se
k regionu Rýmařovska. Knihy
mohou být v novogotickém pís-
mu (švabachu) i latince.
Cílem otevření oddělení němec-
ké dobové literatury je jí do urči-
té míry vzdát hold, pozvednout
zájem o německou literaturu
a kulturu a zároveň se přihlásit
k odkazu německých obyvatel
tohoto kraje.
Za každý dar či pomoc vám bu-
deme vděčni. 

Foto a text: Martin Samson,
Městské muzeum Rýmařov

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

Plavání pro veřejnost v březnu
Pondělí 14.00 - 20.00 Úterý 14.00 - 18.00
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
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45!

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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 ve 13.30. Odvoz seniorů je 
nově přesunut k prodejně H+H na ulici 1. máje.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste
sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v roce 2012 (každý lichý týden v úterý):
27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Slunce
na Jesenické ulici

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

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

-06-2012  21.3.2012 14:43  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2012

17

Soutěž o Cenu Karla Schinzela
V sobotu 17. března byla
v Galerii Octopus zahájena vý-
stava oceněných prací z letošní-
ho 11. ročníku celostátní soutěže
barevné fotografie o Cenu Karla
Schinzela, kterou pořádá Stře-
disko volného času Rýmařov
a Volné sdružení fotografů každé
dva roky. Soutěž nese jméno vy-
nálezce barevné fotografie
a spolupracovníka firmy Kodak,
který se roku 1886 narodil
v Edrovicích.
Fotografická soutěž byla vyhlá-
šena v lednu 2012 ve čtyřech ka-
tegoriích. Během dvou měsíců
přijala 192 fotografií od 28 sou-

těžících z celé České republiky.
Porota složená z členů Volného
sdružení fotografů (součást sdru-
žení umělců Octopus) hodnotila
v jednotlivých kategoriích 60 až
70 snímků.
V kategorii Příroda bylo uděleno
pouze 3. místo, jež získal Petr
Vydra za fotografii Pamětníci
lepších časů. V kategorii
Reportáž, dokument zvítězil sní-
mek Hlídač elektřiny Františka
Valíčka, 2. místo získal Jan
Hrubý za sérii Na výstavě 1, 2, 3
a bronz si odnesl snímek
Františka Valíčka s názvem
Ženich přichází. V kategorii

Volné téma porotu nejvíce zauja-
la kolekce Život ve vesmíru,
Dovádějící velryby, Vězení Pavla
Novotného, 2. místo udělila Janu
Hrubému za Žluté židle a 3. mís-
to Bohumilu Švédovi za fotogra-
fii Setkání věků. Hlavní cenu zís-
kal Petr Vydra za soubory Ze ži-
vota národa Luli a Portréty ná-
roda Luli (snímek z této série na-
jdete na titulní straně RH). V ka-

tegorii fotografů do 15 let zvítě-
zila Vendula Motličková za Zimu
na Oskavě a čestné uznání dostal
Milan Fara za Opojení tancem.
Vítězné i další oceněné fotogra-
fie z letošního ročníku soutěže
o Cenu Karla Schinzela si mo-
hou zájemci prohlédnout v obou
sálech Galerie Octopus při
Městském muzeu Rýmařov do 
3. dubna. ZN

Městská knihovna

Bohumil Švéda, 3. místo v kategorii Volné téma

Jan Hrubý: Na výstavě, 2. místo v kategorii Reportáž, dokument

Vendula Motličková, 1. místo v kategorii do 15 let
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Organizace a spolky

Písničkářka Beata Bocek se naro-
dila v Českém Těšíně, na Těšín-
sku vyrůstala v komunitě tamní
polské menšiny, po studiích
v Těšíně a Litomyšli cestovala po
Evropě a nakonec zakotvila
v Rožnově pod Radhoštěm.
Každé z těchto míst se nějak za-
psalo do její hudby. Jak sama ří-
ká: „Písničky jsou moje autobio-
grafie, zpívám o svých cestách.“
A jsou to cesty skutečné i ty du-
chovní.
S rodným Těšínskem jsou spoje-
ny Beatiny hudební začátky, výu-
ka hry na klavír i první texty sklá-
dané na známé melodie, od 12 let
i vlastní hudební kompozice. Pak
objevila harmoniku a o něco po-
zději kytaru, nástroje, které ji při
koncertech doprovázejí dodnes.
Do inventáře časem přibylo ještě
ukulele, vzpomínka na cestu do
Holandska, valašská koncovka
a mbira, drnkací nástroj původem
z Afriky, který Beata Bocek obje-
vila v jedné pražské čajovně a sa-
ma se na něj naučila hrát.
Navštívená místa se ale do jejího

hudebního „cestopisu“ vtiskla
i jiným způsobem; Těšínsko se 
ozývá převažující polštinou
v textech, Valašsko rezonuje ve
folklórních ozvucích, jedna z pís-
niček je inspirována výletem na
Krétu, mnoho dalších se písnič-
kářce zrodilo v hlavě u pásu v to-
várně na LCD monitory ve wa-
leském Cardiffu.
Později naplnily druhé CD s ná-
zvem Czary moje, dary twoje
z roku 2007 (debut Przeszkoda
vznikl v roce 2004), které natoči-
la s doprovodem houslí Davida
Kulišťáka a perkusisty Tomáše
Maliny. Spolupracovala i s další-
mi muzikanty, např. s kapelou
Ležérně a vleže, jak ale sama ří-
ká, ráda a často hraje sama. Jako
sólistku ji mohli slyšet účastníci
loňského Pásma duchovního
v Albrechticích u Rýmařova,
s doprovodem současných kole-
gů Filipa Kramera (kontrabas)
a Terezy Machačíkové (housle)
vystoupila v sobotu 10. března
v Muzikantské čajovně.
Při koncertu v čajovně zazněly

skladby z alba Czary moje, dary
twoje, ale i písně, které by se mě-
ly objevit na připravovaném CD
Ja tutaj mieszkam. To se Beata
Bocek chystá vydat u Indies
Records letos v květnu. Pokud
má být výčet její tvorby úplný, je
třeba zmínit ještě fiktivní album
Zapraszam was do waszego ci-
cha (v překladu Zvu vás do vaše-
ho ticha), „jež je nahrávkou ti-
cha, kterou si ve své hlavě pře-
hrává každý sám“.

Z hudby Beaty Bocek, žánrově
inklinující k folku a world music,
vyzařuje silná osobnost autorky.
Poetické i meditativní texty mají
ráz intimní zpovědi, svérázné
modlitby k Bohu, někdy zachy-
cují drobné detaily osobního ži-
vota, postřehy a zážitky z putová-
ní světem a životem. Dokládají,
že inspirací pro vnímavého tvůr-
ce může být cokoliv - příroda,
láska, víra, krása zvuku i hloubka
ticha. ZN

Beata Bocek: Písničky jsou moje autobiografie

Je veřejným tajemstvím, či spíše
společenským tabu, že v Rýma-
řově se divadelní - a nebuďme
zbytečně skromní - celkově kul-
turně-umělecké gramotnosti zrov-
na nedaří. O to více jsou umělecké
pokusy o dramatickou tvorbu
místních ochotníků chvályhodné.
Leč ani dobrá myšlenka často ne-
stačí, a tak pomyslná kvalitativní
křivka značně kolísá.
Inscenace Pod praporem něžných
dam je však jasným příkladem
křivky prudce vzrůstající. Pod re-
žijním vedením Hany Vystrčilové
nastudovalo amatérské divadelní
sdružení Mahen hru celosvětově
oblíbeného Kena Ludwiga. Tento
současný americký autor komedií
zakládá humor ve svých hrách na
vtipných dialozích, záměně postav
a z toho plynoucích komických si-
tuacích. Hlavní zápletka hry Pod
praporem něžných dam se točí 
okolo dvojice méně úspěšných
(ale ne netalentovaných) herců,
kterým spadne do klína příležitost,
jak si vydělat pěkné jmění. Stačí
jen předstírat, že jsou vnučky bo-
haté ženy, a shrábnout její dědic-
tví. Ale jak je v komediích zvy-
kem, nic není tak přímočaře jed-
noduché.

Častým a většinou fatálním pro-
blémem amatérských souborů je
neodhadnutí vlastních sil a s tím
související špatný výběr hry.
V případě nejnovější inscenace
spolku Mahen můžeme mluvit

o výběru velmi šťastném, neboť po
nepříliš povedených Veselých pa-
ničkách windsorských (Mahen)
a technicky předimenzované in-
scenaci Romeo, Julie a tma
(Pradivadlo) si rýmařovské publi-
kum zasloužilo pobavit a rozesmát
nenáročnou komedií. Režisérka

Hana Vystrčilová měla však šťast-
nou ruku dokonce dvakrát.
Povedlo se jí obsadit do rolí herce,
kteří se na jevišti skvěle doplňova-
li, a byla na nich vidět radost ze sa-
motného hraní. Porovnávat či
hodnotit herecké výkony neprofe-
sionálů by bylo nesprávné (ne-li
nemožné) a rád bych tedy jen zdů-
raznil, že na první pohled nelogic-
ké skutečnosti (jako třeba věkové
rozdíly u postav) herci, až na ob-
časné slabší chvilky, překonali
a diváky vtáhli do děje - což je jev,
který jsem za dva roky studia di-
vadelní vědy a zhlédnutí desítek
představení zažil jen málokdy.
Pod praporem něžným dam rýma-
řovského Mahenu je příkladem to-
ho, že méně někdy znamená více.
Ačkoliv kulisy by jistě zasloužily
větší nápaditost a renovaci, nemů-
žeme jejich technický stav brát ja-
ko výtku pro soubor, který nemá
prakticky žádný efektivní rozpo-
čet (už vůbec na scénografii).
Zároveň mi však připadá, že kuli-
sy a rekvizity jsou v této inscenaci
zbytečně nevyužité a podceňova-
né. Ken Ludwig je totiž autor, kte-
rý do svých her vpisuje mnoho au-
torských poznámek o scéně a rád
pracuje s detaily. Kostýmní strán-

ka inscenace je v takto napsané
hře stěžejní, avšak nebylo s ní tak
v inscenaci zacházeno. Děj hry se
odehrává na konci padesátých let
v americké Pensylvánii, ale jakou-
koli kostýmní soudržnost bychom
hledali zbytečně. Tato skutečnost
průběh hry rozhodně nenarušuje,
ale bohužel ani naopak.
Recenzovaná inscenace se dá bez
váhání zařadit mezi to lepší, co
mělo možnost rýmařovské publi-
kum za poslední léta zhlédnout.
Divadelní spolek Mahen nám uká-
zal, že i s malým souborem jde za-
hrát „velké“ divadlo, a pokud se
tímto směrem vydá dál, zaměří se
na důslednější režijní vedení herců
a technické složky představení,
můžeme se my, diváci, opravdu
těšit na jejich další nastudování.
Pod praporem něžných dam (Ken
Ludwig - Leading Ladies, přeloži-
la Ludmila Janská)
Režie: Hana Vystrčilová
Hrají: Pavel Konštacký, Jan
Steiner, Radka Koláriková,
Helena Papajová, Jana Stehlíková,
Vratislav Konečný, Josef
Konečný, Martin Holouš, Milan
Kříž
Premiéra: 5. 3. 2012 (psáno z re-
prízy 8. 3. 2012) Marek Čermák

Divadelní travesti show

Foto: archiv Mahenu
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Sportovci plesali v Břidličné
Protože rýmařovský kulturní stánek prochází
rekonstrukcí, byla letošní plesová sezóna
oproti předchozím rokům o něco hubenější.
Vše zlé je ale k něčemu dobré, a tak alespoň
aktéři plesů mohli „otestovat“ parkety 
v okolních obcích. Občanské sdružení BFAA
Oldies se rozhodlo nepřerušit sérii a připra-
vilo svůj 11. společenský ples.
Pro uspořádání plesu byl vybrán kulturní
dům v Břidličné, který v sobotu 10. března
přivítal na 260 sportovců a jejich příznivců.
Spojení mezi Rýmařovem a Břidličnou zajiš-
ťoval autobus, který hosté plesu ocenili
zvláště pro odvoz domů. K tanci přijela za-
hrát skupina Kreyn a o hudební zábavu v res-
tauraci se postaralo Duo Heni. Přestávky vy-
plnily svými sportovními a tanečními výko-
ny formace ze Studia sport a zdraví Rýmařov
a taneční skupina Move2you.
V poslední přestávce došlo tradičně k dražbě

dresu. Letos jej věnoval fotbalista Tomáš
Ujfaluši, rýmařovský rodák působící v sou-
časné době v tureckém klubu Galatasaray
SK Istanbul. Výtěžek dražby bude věnován
dětem z mateřské školy v Břidličné.
Organizátoři plesu děkují všem sponzorům
za dárky věnované do tomboly a těší se na
další plesovou sezónu. Sponzoři plesu:
Kovošrot Moravia CZ, a. s.; Easy Control
Morava, spol. s. r. o.; Pátá stavební CZ, a. s.;
Hotel Avalanche; Pipa klempířství, s. r. o.;
Autocolor Design, s. r. o.; Auto Lašák;
Autodíly - Juráň Antonín Autoprodejna - au-
tanasplatky.cz; Bobsport - Rektořík
Bronislav; BP Design - Baslar Ladislav; CA
ABC - Jindřiška Slováčková; Čistírna oděvů
- Šopíková Irma; DKS, s. r. o. - Köhler Petr;
Dřevěné konstrukce Šopík, s. r. o.; Duko 
- Durman Vlastislav; Elektro Bernátek 
- Macháčová; Elektro Kováčová; INFINI, a. s.

- Slováček Jakub; Interhans - Hanslián
Karel; JWR Auto dop. - Jazudek Petr; Hotel
Praděd; K+K stolařství - Kopeček David;
KSI Filtrtechnik; Květinka - Filip; Lékárna
Avion; Lékárna Karajannis; Matuska - zlat-
ník, klenotník; Městský úřad Rýmařov; MI-
TOS, s. r. o. - Mitáček Josef; MOBISS - NÁ-
BYTEK, s. r. o.; Motyka Tomáš - tenisové
kurty; Nábytek elektro - Icha Eduard;
Papírnictví - Háková Jaroslava; Partners -
Hanslián Filip; Pekárna Rýmařov; Penzion
Mary; Prima Pizzerie; Prádelna - Šopík
Vítězslav; RD Rýmařov, s. r. o.; Rehabilitace
Dolák Petr; RM servis - R. Mezihorák; Shop
mobil - Iordachi; Sichr Interier, s. r. o.; SIM
elektro - Medek Ivo; Šimko Alois; Teplo
Rýmařov, s. r. o.; V&K masážní a relaxační
salon; Vesper Frames, s. r. o.; Voda, plyn, to-
pení - Bednář M. 

Marek Bocián

Soutěž Marie Kodovské
Kamil Princ

Rokle

Padám do propasti, jež ve mně zeje
- nelze se vrátit zpět. A nechci ani.
Na dně té rokle dlí kostlivců reje,
na tanec s umrlci všichni jste zváni!

Koná se duchů flám - bál beznaděje.
A pochod pohřební hude zpěv vraní.
Padám do propasti, jež ve mně zeje
- nelze se vrátit zpět. A nechci ani.

Pojď tančit, Smrti! Pojď ke mně, má paní.
V prsou mám prázdný důl. 

Mé srdce - kde je?
V jámu je pohřbeno. S ním sny a přání.
Padám do propasti, jež ve mně zeje
- nelze se vrátit zpět. A nechci ani.

Květy pekla

Znám v trní narozené květy pekla,
jsou jedovaté, škaredé jak pýr.
Kdybys je zřela, asi by ses lekla,
je opyluje pouze netopýr!

Ty květy rostou jenom z krve lidské,
žiletky mají místo okvětí
a na světlo jsou prudce alergické,
tak rostou ve tmě, skryty pod smetí.

Leč kdyby sis je natrhat přec chtěla,
jdi tam, kde je den nocí a noc dnem,
běž v pustinu, kde kost se místy bělá.
- Ty strašné květy rostou v srdci mém.

Labutí píseň

Sžírá mě deprese, zabíjí tíseň.
Už brzy zazpívám labutí píseň.
Ale i v smrti mám na srandu nárok:
bude to šílený labutí hard rock!

Psychedelická odysea

Čeká mě dlouhá pouť, riskantní, daleká.
Té bludné štreky se má duše zaleká:
„Nechci tam, Bože můj!“ (Hlava mi tříští.)
- Pouť z této vteřiny k vteřině příští.

Rada do života

V mládí mi říkali: „Neber to osobně,
ne abys přiléval oleje do ohně!“

Dnes jsem už zkušený. Věk hloupost boří.
Do ohně přilévám benzín. (Líp hoří.)

Úsměvně
Přece nechceme moc

Tak vám, přátelé, podávám další zprávu o za-
sedání našeho babince. Zpočátku bylo na pro-
gramu počasí. Dělá si, co chce, ale pěkné to ne-
ní. Pěkné nejsou ani ceny potravin, tedy speci-
elně ceny vajec. Prý je vrátili do Polska, vrátí-
me taky příliš zahnuté okurky, uzeniny a vý-
robky solené posypovou solí, když se budeme
vracet z reklamací, na zpáteční cestě si jako
bolestné koupíme levnější benzín, nějaké had-
říky a třeba umělé květiny - ať se má na co 
usazovat prach.
Dalším bodem sezení byly stížnosti na nepo-
slušné děti, na chodníky ve městě, výměna za-
ručeně skvělých receptů, obdiv nových kousků
z našich šatníků.
A už se dostáváme k nosnému tématu: Muži.
Jaký by měl být muž našich snů? Společně vy-

tváříme portrét, jaký by ON měl být. Moc toho
nechceme. Musí nás bezmezně milovat i s naši-
mi nedostatky, i v natáčkách. Prostě brutto. Dále
musí mít smysl pro humor, neměl by být chudý,
občas kupovat květiny, snášet naše nálady, mít
upravené ruce, umět nosit oblek, mít pochopení
pro naše rodiče, přehlížet a pochutnávat si na
studených večeřích, nesmí mít břicho a chlupa-
tá záda, zjevem by měl být něco mezi Bradem
Pittem a Antoniem Banderasem, nesmí chrápat,
chodit doma ve slipech nebo teplákách, občas
z nás udělat princezny, nakupovat někdy v par-
fumerii, stěhovat větší kusy nábytku, manipulo-
vat s elektrospotřebiči, vyrábět poličky, opravo-
vat zámky, sníst vše, co mu dáme do nůše, ne-
smí být nudný, mít prošlou záruční lhůtu...
A pak bylo ticho... Přece nechceme moc? Si
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Čtení ze stoletých novin

Jižní točna je dosažena!
Norský polární cestovatel a bada-
tel Roald Amundsen podal obšír-
nou zprávu o svém objevení jižní
točny. Časopisy Aftenposten
a Tidens Teng v Kristianii zprávu
tu zevrubně uveřejňují: Roald
Amundsen píše: „Dne 1. dubna
zřídili jsme tři skladiště, v nichž
jsme uložili zásoby různého dru-
hu, celkem 4100 kg. Nejnižší
temperatura byla konstatována
dne 13. srpna, totiž 53 stupňů
Celsiových pod nulou. Dne 8. zá-
ří nastoupili jsme, totiž 8 mužů se
sedmi saněmi, 90 psy a zásobami
na čtyry měsíce, pochod k jižní
točně. Poněvadž temperatura od
této doby klesala den ze dne,
čímž trpěli zejména psi, vrátili
jsme se k naší sněhové chatrči.
Dne 20. října byl poznovu na-
stoupen pochod k točně. Výprava
sestávala nyní z pěti mužů se
čtyřmi saněmi, 52 psy a zásobami
na čtyry měsíce. Dne 17. listopa-
du dosáhli jsme 85. stupně šířky,
kde jsme zřídili hlavní skladiště.
Území, které jsme tu shledali,
zdálo se býti zcela neschůdné.

Musili jsme překročiti horské
hřbety až do výše 10.000 stop,
kteréžto hřbety směrem jižním
zdály se býti ještě vyššími. Byli
jsme nuceni učiniti veliké za-
cházky, abychom obešli široké
rokle a prorvy, které z valné části
byly naplněny sněhem.
Dne 2. prosince dosáhli jsme při
87. stupni 40. min. největší výš-
ky, totiž 10.750 stop nad hladinou
mořskou. Dne 8. pros. jsme se-
znali, že jsme na 88. stupni 16
min. jižní šířky. Před námi prostí-
ral se úplně hladký terain. Dne
13. pros. dosáhli jsme 89. stupně
45 min., a museli jsme tudíž příš-
tího dne dosáhnouti jižní točny.
Dne 14. prosince vál slabý vítr od
jihovýchodu a teplota činila 23.
Ve 3 hod. odpoledne jsme se za-
stavili, poněvadž jsme v tomto 
okamžiku stihli dle svého výpočtu
k cíli. Vztýčil jsem na tomto mís-
tě, kde jsme stáli, hedvábnou nor-
skou vlajku a nazval jsem ohrom-
né rozlehlé území, na němž leží
jižní točna, „Země krále Haakona
VII.“. Jest to ohromně jednotvár-

ná rovina. Odpoledne prošli jsme
touto krajinou v okruhu 8 km.
Druhého dne konali jsme od 
6. hod. odpoledne až do 7. hod.
ráno pozorování. Dospěli jsme
k 89. stupni 55 min. jižní šířky.
Abychom dostali se k točně po-
kud možno nejblíže, urazili jsme
ještě 9 km. jižním směrem. Dne
16. prosince ztrávili jsme příjem-
ný den, ve kterém slunce jasně
svítilo. 4 členové výpravy byli po
celý den zaměstnáni pozorová-
ním. Jedno bylo jisto. Dospěli
jsme k jižní točně tak blízko, jak
to jen bylo možno s přístroji, kte-
ré jsme měli k disposici, totiž
sekstantem a umělým horizon-
tem. Obešli jsme území v okruhu
7 km. Zřídili jsme malý stan, na
kterém vyvěsili jsme norskou
vlajku a korouhvičku výpravní
lodi Fram. Norskému stanu na
jižní točně dali jsme jméno „toč-
nová útulna“.
Vzdálenost mezi naším zimním
obydlím a točnou činila asi 1400
km. Urazili jsme tudíž průměrně
denně 25 km. Na zpáteční cestu
vydali jsme se dne 17. prosince.
Počasí bylo velmi příznivé, takže
jsme již v lednu r. 1912 přibyli
zdrávi se dvěma saněmi a 11 psy
do svého zimního obydlí.
Nejdůležitějšími výsledky výpra-

vy jsou kromě dosažení jižní toč-
ny určení rozlohy a rázu Rossovy
barriery, dále objevené spojení
mezi jižní zemí Viktorie a prav-
děpodobně zemí krále Eduarda
a jejího pokračování v mohutném
horském pásmu, jež se táhne pa-
trně napříč přes celou antarktic-
kou pevninu. Nazvali jsme tyto
hory „horami královny Maud“.
Loď výpravy Fram přibyla do
Velrybí zátoky dne 9. ledna. Dne
16. ledna přibyla do Velrybí záto-
ky japonská výprava a přistála
u ledové barriery před samým na-
ším zimním obydlím. Velrybí zá-
toku jsme opustili dne 30. ledna.
Cesta odtud byla následkem ne-
příznivého větru zdlouhavá.
Všichni účastníci výpravy jsou
zdrávi.“
Norský polární cestovatel a bada-
tel Roald Amundsen jest 40 let
stár. Narodil se v městečku Borje
v jižním Norsku. Věnoval se ná-
mořnictví, r. 1897 dal se do slu-
žeb belgických a účastnil se jako
první poručík na lodi Belgica vý-
pravy k jižní točně. Po skončení
této výpravy sloužil kratší dobu
v německém námořnictvu
v Hamburku.
Od r. 1906 připravoval se
Amundsen ku výpravě k jižní
točně, nyní se zdarem skončené.

Vilém Mrštík, ✝
Známý mor. spisovatel, zemřel 
usmrtiv se proříznutím tepen,
v Divácích u Klobouk dne 2. t. m.
V. Mrštík narodil se 14. května
1863 v Jimramově na Moravě.
Studia gymnasijní konal v Brně
a v Praze a chtěl se původně věno-
vati malířství, od čehož ale upustil
a studoval práva na české univer-
sitě a později rozhodl se věnovati
se výhradně spisovatelství. Lite-
rárně činným byl Mrštík již na br-
něnském gymnasiu. Zúčastnil se
známého hnutí v české literatuře
mladé generace, která si dala ná-
zev „Moderna“, a spolupodepsal
její manifest, uveřejněný v Pel-

clových „Rozhledech“ v září
1895, který vyvolal tehdejší doby
neobyčejný rozruch.
Vilém Mrštík jest první, který
zemřel z těch, kteří manifest
„Moderny“ podepsali, a zúčastnil
se horlivě jako spolupracovník
„Rozhledů“. S úctyhodným enthu-
siasmem zastal se krás staré Prahy
proti obci pražské ve stati nazvané
„Bestia triumphans“, která vyšla
jako samostatná brožura. Vykonal
i větší cesty po Evropě, zejména
po Francii a Německu. Z belletri-
stických spisů jeho jest uvésti ro-
mány „Santa Lucia“, „Pohádka
máje“, dále „Pia desideria“, „Kni-

ha z cest“ a časopisecký román
„Zumři“. O dramatickou práci po-
kusil se s úspěchem „Paní
Urbanovou“. S bratrem svým
Aloisem, který dosáhl loni 50 let,
napsal proslulé drama „Maryšu“
a sbírku povídek „Bavlnkovy ženy
a jiné povídky“. V. Mrštík byl čin-
ným také jako překladatel z rušti-
ny i z frančiny. Přeložil Tolstého
„Vojnu a mír“ a „Vládu tmy“,
Písemského „Rozbouřené moře“,
„Bojarštinu“, „Hňupa“, „Tisíc du-
ší“, Gorčakovu „Oblomovštinu“,
z Turgeněva a Garšina a j. Pohřeb
Mrštíkův konal se 5. t. m. v Divá-
cích.
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Vzduchoplavba.
Nejmladší aviatka francouzská,
19letá slečna Zuzanka Bernardo-
va, zaplatila odvahu svoji životem.
Podnikla nedaleko Etampsu dne
10. března vzlet aeroplanem a do-
sáhla dosti vzdáleného města
Orleansu, když aparát její náhle se
převrátil. Slečna Bernardova, jejíž

podobiznu uveřejňujeme, spadla
s výše 60 metrů k zemi a zůstala le-
žet mrtvá. Vzletem tímto chtěla do-
cíliti vzduchoplaveckého diplomu.
Francouzský vzduchoplavec Hen-
ry Salney vykonal dne 7. března
velmi zdařilý let z Londýna do
Paříže a zpět. Chtěl brzy dostati

se z Londýna do Paříže; poně-
vadž doprava loďmi následkem
stávky horníků jest značně ome-
zena, byl by ztratil čekáním mno-
ho času. Proto užil svého aeropla-
nu. Letěl průměrně ve výši 2000
m. Vzlétnul v Londýně v 7 hodin
40 minut ráno a přibyl na letiště

(vojenské cvičiště) v Issy les
Moulineaux již v 10 hodin 57 mi-
nut; z Paříže odletěl téhož dne ve
2 hodiny a po páté vrátil se do
Londýna. Uveřejňujeme dnes ná-
črtek jeho cesty jakož i scénu, jak
Blériot jemu gratuluje ke krásné-
mu letu.

Londýnské sufražetky.
Londýnské sufražetky usilují ne-
zřízenými prostředky vymoci pro
ženy volební právo. Po dlouhá lé-
ta už agitují, aby tohoto cíle do-
sáhly. V posledních týdnech sáh-
ly k prostředkům neslýchaným.
V minulých létech spokojily se
pouličními demonstracemi: pořá-
daly průvody londýnskými ulice-
mi, zvláště před parlament, nebo
najaly parník, ověsily ho nápisy
a prapory s heslem: „Volební prá-
vo pro ženy!“ a pluly po Temži,
soustřeďujíce k sobě všeobecnou
pozornost. Poněvadž těmito pro-
středky nedocílily skoro ničeho,
rozhodly se v posledních týdnech
užíti prostředků daleko ostřejších.

Ozbrojily se kladivy a těžkými
holemi, aby vytloukaly výkladní
skříně londýnských obchodů
a aby tak soustředily pozornost
na svoje požadavky. Svoje ná-
stroje, totiž kladiva, palice a klac-
ky, velmi chytře skryly, obalivše
je látkou, zamotavše je do prádla
nebo nesouce je v rukávnících.
Takto vyzbrojeny smluvily si
schůzku v některé ulici živé ob-
chodní čtvrti londýnské a v něko-
lika okamžicích vytloukly něko-
lik set tabulí ve výkladních skří-
ních, způsobivše tak škodu velmi
značnou, daleko dříve, nežli poli-
cie mohla býti upozorněna. Když
se takové scény opakovaly častě-

ji, obchodníci, kteří trpěli velikou
škodu, se smluvili a zadrželi ele-
gantní demonstrantky, až přišla
policie. Sufražetky při zatýkání
kladly nemalý odpor, takže mno-
ho policistů utrpělo lehká zraně-
ní, totiž rány způsobené nehty,
deštníky a také kousnutím. Jest
přirozeno, že úřady konečně
vzchopily se k vydané odpomoci.
Bývalo dříve zvykem sufražetky
za jejich různé výtržnosti trestati
peněžní pokutou nebo lehkým
vězením. To mělo za následek, že
sufražetky bažily po potrestání,
aby mohly chlubiti se, že jsou
mučennice, trpící za své názory.
Když demonstrace sufražetek

zvrhly se ve skutečné zlořády, tu
také soudy anglické uznaly za
vhodno, zakročiti se vší přísností.
Usneseno, souditi sufražetky
podle zákonů platných pro buři-
če. Demonstrantky nyní dostávají
tresty velmi citelné: nucenou, těž-
kou práci - čili káznici. Je to tím
těžší trest, poněvadž většina su-
fražetek jsou krásné, elegantní
mladé dámy ze zámožnějších ro-
din anglických a byly čilou agita-
cí svedeny k demonstracím.
Jedna z čelných sufražetek, velmi
hezká, 26letá miss Christabel
Pankhurst - jest nezvěstná.
Dopustila se při demonstracích
četných trestných skutkův, poda-
řilo se jí uprchnouti a teď už po
celé týdny nemůže ji policie najít.
Miss Pankhurst skrývá se prý
u svých příbuzných, a to v Paříži,
chtějíc tak uniknouti přísnému
trestu. Jest prý naděje, že ji poli-
cie přece dostane. Očekává se, že
se vrátí a na některé schůzi sufra-
žetek ujme se slova a dá se za-
tknout, aby současně vyhověla
své ctižádosti a aby byla slavena
jako mučennice ženského hnutí
volebního.
Přinášíme dnes dva obrázky z de-
monstrací londýnských sufraže-
tek. Na jednom z nich zobrazena
miss Drummond, vůdkyně sufra-
žetek; právě vedou ji policisté
k vězení. Na obrázku druhém vi-
dět demonstrační činnost sufraže-
tek, jež takovým způsobem po-
škodily mnoho obchodníků lon-
dýnských velmi citelně.
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Používání tekutého cementu.
Používání tekutého cementu
vzmáhá se v poslední době při
stavbách amerických vůčihledě.
Vynálezcem téhož byl americký
vycpavač zvířat, který hrubě z dře-
va zhotovené formy poléval zvláš-
tě složeným cementem a pak po-
krýval koží. Nyní postříkávají se
tímto cementem, zvaným „guni-
to“, dřevěné stavby, aby staly se
nepromokavými a zevně i uvnitř
činily dojem domů dokladně sta-
věných, t. j. z cihel neb z kamene,
opravují a „zalepují“ se jím trhliny
na budovách, zdech, schodištích
a pod. a konečně hodlají ho použí-
vati i železnice, by drobící se ská-

ly, kterými trať probíhá, učinily
bezpečnějšími. Náš obrázek za-
chycen byl při stavbě průplavu pa-
namského a vidíme polévání skal
tekutým gunitem, jež ohromným
tlakem žene se z přístroje, zvané-
ho „kanon“, do trubic stříkačky.
Vynález ten může způsobiti v bu-
doucnosti značný převrat ve
vzhledu venkovských příbytků.
Do vsi přijede podnikatel s tímto
„kanonem“ a který z vesničanů
bude si přáti, tomu za nevelký ob-
nos bude dřevěný dům pomocí
gunita „přeměněn“ v betonový,
proti požáru daleko bezpečnější
a vzhlednější.

Užitečná informace

Světový den spotřebitelských práv
Spotfiebitelé na celém svûtû si 15. bfiezna pfiipo-
mnûli Svûtov˘ den spotfiebitelsk˘ch práv. Americk˘
prezident J. F. Kennedy vyhlásil 15. bfiezna 1962 zá-
kladní teze spotfiebitelsk˘ch práv, ãímÏ zahájil éru
novodobé ochrany spotfiebitelÛ.
Spotřebitel je ve vztahu k profesionálnímu do-
davateli zboží či služby obvykle v nevýhodě.
Proto byla prezidentem J. F. Kennedym defi-
nována čtyři základní spotřebitelská práva:
právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo
na informace, právo na výběr (právo volby)
a právo být slyšen.

Na počest této události byl v roce 1983 právě
15. březen vyhlášen Světovým dnem práv spo-
třebitelů. Celosvětová spotřebitelská organiza-
ce Consumers International postupně doplnila
ještě další čtyři práva pro zohlednění všech zá-
jmů spotřebitelů: právo na uspokojení základ-
ních potřeb, právo na náhradu, právo na spo-
třebitelskou výchovu a právo na zdravé život-
ní prostředí.
V našem kraji mohou spotřebitelé využívat
služeb v sedmi poradnách Sdružení obrany
spotřebitelů Moravskoslezského kraje. Je evi-

dentní, že roste zájem o rady v situaci, kdy ob-
čan neví, jak postupovat, nebo je podveden.
Podle statistiky se občané nejvíce zajímají
o spotřebitelské poradenství, zejména o práva
vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele či
z Občanského zákoníku. Počet stížností podle
oblastí výrobků se příliš nemění, na předních
místech se stále střídají problémy s obuví 
a elektronikou, následují potíže s mobilními
telefony a s počítači. Rostou také stížnosti na
oblast financí, odběr energií, nákup v autoba-
zarech nebo v oblasti smluv o dílo.

Rozšíření služeb SOS MS kraje - nová poradna
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslez-
ského kraje připravuje od poloviny dubna další
nabídku služeb, jak pro spotřebitelskou, tak pro
podnikatelskou veřejnost.
V pondělí 16. dubna 2012 bude zahájen pro-
voz nové Finanční a insolvenční poradny.
Posláním Finanční a insolvenční poradny bude
poskytovat (pro spotřebitele) za dotované
a zvýhodněné ceny kvalitní informace a služby
v oblasti:
- poradenství fyzickým a právnickým osobám
při platební neschopnosti, před hrozícím úpad-
kem nebo v úpadku,
- reakce na podání insolvenčního návrhu věři-
telem,

- posouzení vhodnosti případu pro insolvenční
řízení, sepsání insolvenčního návrhu,
- poradenství fyzickým a právnickým osobám,
které se dostaly do situace, kdy hrozí exekuce
nebo vymáhání dluhu inkasními agenturami,
- posouzení osobní finanční situace a doporu-
čení vhodných způsobů pro její zlepšení (např.
konsolidace půjček),
- zajištění rizik při výběru půjček a úvěrů, ne-
závislý, objektivní rozbor finanční situace,
- pomoc při získání výpisu z dluhového regist-
ru Solus, z Centrální evidence exekucí,
z Bankovního registru atd.
Poradna vznikla ve spolupráci s Ing. Reném
Skýpalou, LL.M., který více jak desetileté zku-

šenosti v poskytování služeb v oblasti financí,
insolvence a krizového řízení zúročil i studiem
na Nottingham Trent University ve Velké
Británii.
Poradna bude pro veřejnost působit vždy třetí
pondělí v kalendářním měsíci od 11 hodin do
15 hodin. Do poradny bude nutné se předem
objednat. Email pro dotazy: poradna@sos-
msk.cz.
Otevřením této poradny Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravskoslezského kraje (po otevření
poradny pro řešení sporů pomocí mediace) tak
dále zkvalitní a rozšíří nabídku svých služeb.

Marcela Reichelová,
předsedkyně SOS MS kraje
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Z okolních obcí a měst

Jifiíkovská Pradûdova galerie aspiru-
je na dal‰í zápis do Guinessovy knihy
rekordÛ. Stalo se tak poté, co znám˘
fiezbáfi Jifií Halouzka nainstaloval
v kostele, kter˘ je jeho majetkem, na
dÛmysln˘ systém pfiesnû vyváÏen˘ch
duralov˘ch tyãí pût létajících dfievû-
n˘ch andûlÛ v Ïivotní velikosti, obfií
vyfiezávan˘ lustr a dále ‰est mnichÛ,
ktefií se svíãkami v ruce stfieÏí tuto
starobylou kulturní památku.
Pradědova galerie U Halouzků je
dnes již známá nejen svou výstav-
ní expozicí dřevěných vyřezáva-
ných soch v životní velikosti a dí-
ky největší expozici malých vyře-
závaných betlémů, ale zejména
pro několik svých „nej“. Je zde 
umístěn největší vyřezávaný bet-
lém světa čítající na bezmála tři
stovky postav, oceněný Asociací
betlémářů v Římě, a také největší
dřevěná socha - vládce jesenic-
kých hor děda Praděda - která se

tyčí do výše 10,4 m a váží okolo
15 tun. Po něm je také pojmeno-
vána galerie. Třetím unikátem 
je obří dřevěný obraz Děda
Praděda a jeho říše, který původ-
ně stál v kamenné rozhledně na
vrcholku Pradědu. Ta byla i s ob-
razem zničena. Replika je vyře-
zána z 24 lipových kmenů, měří 
5,5 m x 2,2 m a je umístěna v jed-
né ze zastřešených částí expozice.
Další kuriozitou je největší drak
chrlící oheň na vzdálenost tři met-
ry, který je 8,5 metrů dlouhý a je-
ho obvod má čtyři metry.
Dřevěných plastik, zejména ze
zvířecí říše s přívlastkem „nej“, je
mnohem víc, například největší

krokodýl, medvěd nebo ježek s ví-
ce jak sedmi tisícovkami bodlin.
Všechny zmíněné dominanty jsou
zapsány do české knihy rekordů.
Poslední výše jmenované unikáty,
dřevěný vyřezávaný lustr a dřevě-
né létající anděly, dokončil autor
v minulých dnech. Hlavním řez-
bářovým záměrem je, aby jiříkov-
ský kostel nebyl pustý a nezel
prázdnotou. V současnosti zde ne-
jsou žádné sochy, obrazy ani vý-
zdoba. Podle slov Jiřího Halou-
zky předchozí majitel veškeré vy-
bavení kostela odvezl neznámo
kam. Po odkoupení kostela jiří-
kovským řezbářem zde byla roz-
bita okna, vytrhány některé píšťa-
ly z dosud funkčních varhan.
Píšťaly se později, alespoň ně-
které z nich, podařilo objevit
volně pohozené po vesnici, a tím
je zachránit. Dnes jsou všechna
okna opravena, byly nově zre-

konstruovány boční dře-
věné ochozy a částečně
opravena i střecha koste-
la.
„V kostele vyvěrala voda,
která se tam dostávala
z přilehlých strání a z mo-
křiny. Dříve k jejímu od-
vádění sloužily odvodňo-
vací příkopy kolem koste-
la, které se ale časem za-
nesly zeminou a zarostly
křovím. V současnosti
jsem je nechal na své ná-
klady opět obnovit a slou-
ží dál svému účelu. Vlivem
prosakování vody v koste-
le a následným zamrznu-
tím se vyklenula kostelní
dlažba, kterou bude třeba
srovnat a opravit,“ sdělil
k záchraně kostela v Jiří-
kově jeho majitel řezbář

Jiří Halouzka, který věří, že sou-
časný příznivý stav kostela umož-
ní již v letošní době adventu
a Vánoc uspořádat v jeho prosto-
rách například adventní koncert.
Sloužit by měl rovněž k pořádání
důstojných sympozií nebo work-
shopů. To byl také hlavní důvod,
proč vznikl dřevěný lustr, létající
andělé a šest mnichů.
Lustr je vyřezávaný z jednoho ku-
su kmene, má pět pater se šesti ra-
meny. Původní záměr byl celý
lustr elektrifikovat, bylo by to ale
technicky velmi náročné a neod-
povídalo by to autorovu záměru.
Lustr je vyroben z topolového
dřeva, vysoký je více jak dva met-

ry a v průměru má jeden a půl
metru. „Někdo si řekne, proč prá-
vě z topolového dřeva, odpověď je
jednoduchá. Topolové dřevo, když
vyschne, tak se stane nejlehčím
dřevem, které je u nás dostupné,
tím se podstatně sníží i váha lust-
ru. Ten má třicet svíček. Před za-
hájením adventního koncertu či
jiné podobné akce se lustr spustí,
lidé si zapálí svíčky, lustr vyjede
nahoru. Svíčky mají proti elektric-
kým žárovkám jednu přednost,
mají teplé, živé, plápolavé světlo,
které ještě více navodí atmosféru
pořádané akce, například již zmí-
něného adventního koncertu. Po
koncertu se lustr zase spustí a dě-
ti si mohou svíčky zhasnout,“ při-
blížil svůj záměr s instalací lustru
řezbář Jiří Halouzka.
Druhým řezbářským dílem mistra
Halouzky je pět vyřezávaných an-
dělů, kteří jsou zavěšeni na ocelo-
vých lankách na systému přesně
vyvážených duralových trubek
a tento celek je jedním ocelovým
lankem veden do půdních prostor
kostela, kde je uchycen ke speci-
álnímu elektrickému navijáku.
Andělé se pohybují (létají) nad
kněžištěm za pomoci proudění
vzduchu v kostele. Všichni andělé
jsou téměř totožní, všichni mají
červenou čelenku ve vlasech, až
na jediného, ten ji má zlatou.

Anděl se zlatou čelenkou má tvář
papeže Jana Pavla II. Podle slov
Jiřího Halouzky tuto důmyslnou
technickou skulpturu ještě nikdo
na světě nevyrobil, proto je jistým
kandidátem na zápis alespoň do
české Guinessovy knihy rekordů.
Pracovníci agentury Dobrý den
z Pelhřimova by do Jiříkova měli
přijet zapsat tuto pozoruhodnost
v průběhu čtrnácti dnů.
Nadšený řezbář vítá při obnově
kostela každou pomoc, ať již ze
strany podnikatelské veřejnosti
nebo od fyzických osob. Úklid
vnitřních prostor této jiříkovské
dominanty, která je zároveň kul-
turní památkou, už přislíbili také
skauti. Kostel prozatím nebude
přístupný veřejnosti, výjimku bu-
de tvořit letní sezóna, kdy budou
moci návštěvníci Pradědovy gale-
rie v rámci její prohlídky po do-
hodě absolvovat jedenkrát v týd-
nu (kupříkladu v sobotu) návštěvu
vnitřních prostor kostela. V obdo-
bí letních prázdnin budou mít zá-
jemci možnost nahlédnout do
kostela alespoň přes mříže hlavní-
ho vstupu a budou tak moci spat-
řit dřevěný lustr a létající anděly
na vlastní oči. Premiéra oficiální-
ho otevření se podle Jiřího
Halouzky může uskutečnit teprve
až v rámci adventního koncertu
na konci letošního roku. JiKo

V jiříkovském kostele létají andělé
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Sport

Ski areál Stará Ves hostil třetí ročník závodů ve snowboardcrossu a skicrossu
V neděli 11. března po roční pauze do staro-
veského areálu opět přijeli sportovci změřit
své síly v adrenalinovém kontaktním sportu,
snowboardcrossu a skicrossu. Středisko vol-
ného času Rýmařov s majitelem ski areálu
panem Machovským a dobrovolníky připra-
vili pro závodníky cca 600 metrů dlouhou
trať čítající 7 klopených zatáček, 4 skoky ne-
bo vlny zvané velbloudy.
Oproti loňskému roku byla zima k pořadate-
lům štědřejší a díky velké sněhové nadílce by-
lo trať z čeho stavět. To se bohužel nedá říct
o počasí v samotný den závodu, kdy skoro ce-
lé dopoledne mrholilo. Bohužel i to asi odra-
dilo závodníky a oproti předloňskému závodu
byla účast menší, s celkem 18 závodníky.
Díky malému počtu závodníků se závod ne-

jel klasickým vyřazovacím způsobem, ale na
3 až 4 kola, kdy se počítaly celkové body pro
postup do finálových jízd. I samotné finále
se jelo na více jízd, ať se připravená trať co
nejvíce využije.
Příští rok by se měl základ tratě nachystat již
v létě, což velmi usnadní pořadatelům stavbu
tratě a snad i dovolí stejný závod uspořádat
dvakrát za sezónu.
Poděkovat bychom chtěli hlavně partnerům
a sponzorům závodu: SVČ Rýmařov, Ski 
areál Stará Ves, Lesy České republiky,
Holba, RM Servis, Extremeshop, Květinář-
ství Filip, MŠ Janovice, Cykloklub Stará
Ves. Naše velké díky patří i mnoha dobro-
volníkům, kteří pomáhali při přípravě trati
i při samotném závodu.

Výsledky:
Snowboardcross:
1. Adam Merva, 2. Jakub Vala, 3. David
Chlup
Ski nad 18 let:
1. Jaromír Pospíšil, 2. Filip Hanslián, 3. Petr
Slaměník
Ženy ski:
1. Michaela Matulová, 2. Kamila Kinclová,
3. Michaela Mezihoráková
Snowboard do 18 let:
1. Tomáš Lehký, 2. Jiří Matušek, 3. Adam
Špicera
Ski do 18 let:
1. Jan Šolc, 2. Bedřich Štěpaník

Jakub Vala

Výsledky Rýmařovské obrligy ledního hokeje
V pátek 16. března proběhlo na
zimním stadionu v Rýmařově vy-
hlášení výsledků Rýmařovské 
obrligy 2011/2012, předání pohá-
rů týmům a vyhodnocení indivi-

duálních statistik.
Vítězem kanadského bodování
soutěže se stal Karel Dohnal z tý-
mu HC Grizzlies, který získal cel-
kově 76 bodů. Karel Dohnal vy-

hrál s 62 body i střeleckou soutěž.
Vítězem soutěže slušnosti je
Roman Malík z týmu STARS za
získání 0 trestných minut při
100% účasti na zápasech, naopak

nejvyšší počet trestných minut
(53) dostal Pavel Merva ze
Slovanu B. Nejtrestanějším hrá-
čem co do počtu vyloučení se stal
Radim Přecechtěl z týmu
Predators Břidličná (22 vylouče-
ní). Vítězem soutěže slušnosti
mezi týmy se stal HC Železná, na
posledním místě této tabulky
skončil Slovan B.
Nejrychlejším gólem se může po-
chlubit Jakub Slováček ze
Slovanu A (00:07), nejpozdější
gól, pouhých pět vteřin před kon-
cem 45minutového utkání, se po-
dařilo vsítit hned třem hráčům:
Tomáši Dudovi z týmu EXTRE-
ME!, Pavlu Dittrichovi z HC
Malá Morávka a Lukáši Rei-
chelovi z týmu Hazardéři Bruntál.
Poděkoval bych všem rozhodčím
za trpělivost a hráčům za skvělé
zážitky. Bohužel provozovatel
zimního stadionu v Rýmařově
svoji roli nezvládl úplně úspěšně,
což potvrzuje i nedůstojný závěr
soutěže. 

Jiří Slováček

Fota: Romana Valová, Jiří Štan-
glica a Jakub Štanglica
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Akce hradu Sovince

Brány hradu Sovince
se otevřou na Velikonoce

7. a 8. dubna 2012
Na pomlázkové veselici

Zahájení sezóny 2012
Tradice a zvyky od masopustu do Velikonoc

Účinkují Berušky 12.00, 14.00 a 16.00
Pečení a zdobení velikonočních perníčků

- Netradiční prohlídky Rytířského sálu a hradních zákoutí
- šermířské a divadelní scénky

Doprovodný program hudební skupiny Rabussa
Skupina hraje lidové písně v novorenesančních úpravách a šermířské

skladby z vlastní tvorby, vystupuje v pětičlenné sestavě a hraje 
v historických kostýmech nejen po celé ČR, ale i v zahraničí.

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

Soukromá řádková inzerce
• Prodám stavební pozemek v Janovicích, část Janušov 639/3, 
cca 600 m2. Inženýrské sítě v dosahu pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 606 135 457.

• Prodám dvě garáže v Rýmařově na ulici Okružní u kotelny s po-
zemkem v os. vlastnictví. Nové rozvody elektřiny, garáže vedle sebe,
možno udělat dvojgaráž. Nyní průchozí dveře. Bez vlhkosti, udržo-
vané, izolované, drenážní trubky. Garáže možno prodat zvlášť. V jed-
né z nich je montážní jáma. Prohlídka možná kdykoliv. Cena k jed-
nání. Tel.: 604 639 963.

• Prodám rodinný dům v Rýmařově. Cena: 1.500.000 Kč. Po dohodě
sleva. V případě zájmu kontaktujte p. Martínka tel.: 602 776 091.
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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
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Reklama

v R˘mafiovském horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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