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Pfiíbûh majitelÛ janu‰ovské ‰pulkárny 
- exkurze do roku 1946

Sníh na stfiechách a komunikacích 
- vûãn˘ problém zimního období

Hasiãi vypro‰Èovali po‰Èaãku z dodávky 
po stfietu s autobusem

Mezi ocenûn˘mi policisty byl 
Petr Kubis z r˘mafiovského oddûlení

V zahradû Hedvy se jel krajsk˘ pfiebor 
v bûÏeckém lyÏování

ročník XV.
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Z pohádky do pohádky - karneval SVČ

Za malou chvíli roztančily sál plný princezen, víl, zvířátek a pohád-
kových postav

Pohádkovým karnevalem provázely beruška s kočičkou a dvě hodné
čarodějnice

Tančily se tance rozličné - kolektivní... ...i párové

Masky se představují Čarodějky zapůjčily do soutěží svá košťata

Velký pěvecký souboj mezi pejskem a kočičkou nakonec vyhráli všich-
ni Připravila ZNPřetahovaná aneb Pohádka o veliké řepě
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Pár slov... o „bez“
Ačkoliv to tak může na první pohled vypadat, nebude smyslem ná-
sledujících řádků útěcha všem, které už sníh otravuje a toužebně vy-
hlížejí jaro. Nebude řeč o bezu ani bezinkách, neboli smradinkách,
čili chebzí, alias bzejnu. Ostatně bez černý kvete a zraje až v létě, tak-
že jako posel jara by patrně neobstál, leda bychom jej - dle lidového
úzu - ztotožnili s šeříkem.
Dovolte mi se pár slovy pozastavit nad jeho homonymem, předložkou
„bez“, jedinečnou co do významu a nezastupitelnou co do využití.
„Bez“ je tzv. předložka primární, pojící se s druhým pádem.
Vyjadřuje absenci, tedy chybění něčeho, a je tudíž přesným opakem
předložky „s“ (krásně tento vztah naznačují anglické ekvivalenty
„with“ a „without“). Jen těžko pro ni nalézáme synonymum, tedy slo-
vo významově podobné - musíme si přitom pomáhat výrazy převza-
tými z cizích jazyků, např. matematickým „minus“, což ovšem není
vždycky možné. Dovedete si představit, že byste si vyšli do deště mi-
nus deštník nebo minus okolky přikývli na lákavou nabídku?
Je to tedy slůvko vyloženě nepostradatelné. Ba co víc - v současné
době doslova celebritní. Navzdory svému významovému efektu, jímž
nechává leccos zmizet, samo je v posledních letech vidět všude. Bez
„bez“ se zkrátka neobejdete, zvláště v komerční sféře.
Pár praktických příkladů: výrobce XY ubezpečuje, že jeho tvarohové
krémy jsou „bez konzervantů“, další deklaruje, že jeho bujóny jsou
„bez glutamátu“, zatímco jiný se dušuje, že jeho prací prášek je „bez
fosfátů“, barva na vlasy „bez amoniaku“ a deodorant „bez hliníku“.
Motiv je jasný - do povědomí spotřebitelů pronikla osvěta varující
před vedlejšími účinky nejrůznějších průmyslově vyráběných aditiv,
látek přídatných, jež do samotného produktu vlastně nepatří, ale ma-
jí jej „vylepšit“ tím, že prodlouží jeho trvanlivost, zvýrazní chuť
a barvu nebo zvýší účinnost (a hlavně zlevní výrobu).
Nikdo nechce být nemocný, trpět alergiemi a zakládat si na karci-
nom, a pokud si může vybrat mezi chemickým koktejlem a zbožím
„bez chemie“, sáhne raději po tom druhém. Paradoxně si rád připlatí
za to, co nekoupí, za ono „bez“. Jde o psychologický moment zado-
stiučinění, že správným výběrem dělá něco pro své zdraví. Možná
magické „bez“ evokuje i svou složeninu „bezpečný“.
A tak není divu, že se „bez“ stalo zaklínadlem v boji s konkurencí. Je
třeba zvýraznit, jaké jedy ušlechtilý výrobce vynechal. Jen bláhovec
by si dobrovolně koupil výrobek s velkým nápisem „s umělými kon-
zervanty, emulgátory a stabilizátory“, je proto lépe tuto informaci 
uvést drobným písmem na přehlédnutelném místě, zato vypíchnout,
jaké jiné svinstvo v sobě výrobek nemá! Díky tomu je v nabídce bí-
lý jogurt „bez umělých barviv“ a cukrem přeslazená limonáda „bez
aspartamu“. Hned to líp chutná.
Jedna bystrá dáma nedávno prohlásila, že je dnes člověk při nákupu
vystaven pocitu, že jej všichni chtějí otrávit. Přiznám se, že tímto po-
citem trpím taky, v obchodě čtu etikety velmi pečlivě a hledám na
nich nejrůznější éčka a jiné laskominy s nadějí, že najdu výrobek,
který jich bude zcela prostý. Mnohdy marně. Čím víc nutí legislativa
výrobce zákazníka informovat, tím silnější tento pocit ohrožení je.

Co oči nevidí, srdce nebolí? Člověk chvílemi přemýšlí, zda by neby-
lo lépe stát se samozásobitelem nebo rovnou přestat jíst, mýt si vlasy
a prát prádlo.
Ostatně, na to taky možná jednou dojde, zatím snad postačí vyhýbat
se nejhoršímu. Aktuálně čekám, kdy se na lahvích alkoholu objeví 
etikety „bez methanolu“ a na lasagních „bez koně“. ZN

Foto na titulní straně:
Miloslav Marek - Podolský potok ve Žďárském Potoce
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Aktuálně z města

Kácení lip na náměstí Míru
Město Rýmařov požádalo svůj odbor životní-
ho prostředí a regionálního rozvoje o povole-
ní ke skácení sedmi lip na náměstí Míru.
Důvodem tohoto kroku je připravovaná re-
konstrukce náměstí, o které jsme již několi-
krát veřejnost informovali a která započne po
sejití sněhu rekonstrukcí plynových rozvodů.
Hlavním důvodem pro kácení lip je jejich věk
a zdravotní stav. Stromy mají přibližně 110
let, nejsou v dobré růstové a zdravotní kondi-
ci, což se projevuje jejich prosycháním, čas-
ným opadem listí, minimálními přírůstky, de-

fekty na kmenech a větvích a nevyrovnaným
růstem. Jedna lípa je prakticky suchá. Stromy
byly v minulosti opakovaně, ale nepravidelně
řezány tzv. řezem „na hlavu“, kdy jsou hlav-
ní větve v koruně stromu z prostorových,
bezpečnostních nebo estetických důvodů ra-
dikálně zkráceny a znovu obrůstají. Lípa ten-
to druh řezu sice dobře snáší, ale strom pak
nemá přirozený tvar koruny a vzrůst, před-
časně stárne a ztrácí růstovou energii.
Při rekonstrukci povrchu náměstí a inženýr-
ských sítí by byl bezesporu významně zasa-

žen kořenový systém lip včetně vlásečnico-
vých kořenů, které mají stromy především
po obvodu, a to by znamenalo další význam-
né oslabení jejich kondice. Proto jsme při-
stoupili k rozhodnutí stromy pokácet a vysa-
dit nové lípy v kultivarech, které jsou méně
vzrůstné a dobře snášejí vlivy městského
prostředí. Stromy budou nahrazeny již
vzrostlými výpěstky se zapěstovanou koru-
nou a předpokládáme, že jejich výška bude
dosahovat úrovně soch.

Ing. Petr Klouda, starosta

Sníh na střechách a komunikacích - věčný problém zimního období
Odklízení sněhu ze střech
a chodníků patří k zimnímu kolo-
ritu našeho města. Vysoká vrstva
sněhu na střechách těžkne vždy,
když se teploty vyšplhají nad nu-
lu. Máme za sebou už první ne-
bezpečné sesuvy. A jak to vypa-
dá, zima se své vlády hned tak
nevzdá, vyplatí se proto střechy
od sněhu očistit. Pravidelné sha-
zování sněhových převisů a ram-
pouchů ze střech je povinností
jednotlivých majitelů domů a ob-
jektů, ať už jsou v majetku či
správě obce, kraje, státu nebo
v soukromých rukou. Vrstvy sně-
hu na střeše mohou ohrozit chod-
ce i statiku střechy. Na chodní-
cích dělají problémy v závislosti
na teplotách břečka nebo led,
kterými se chodci musí na cestě
městem probrodit či proklouzat.
Ceny za odklízení sněhu ze
střech se u bytového domu
o dvou vchodech (cca 40 m ose-

kávané délky z jedné strany bez
přejezdů kolem domu) pohybují
v rozmezí 800-1200 Kč. Práce
klempířů, kteří jsou placeni
v hodinové mzdě a odklízejí
střechy, které nejsou přístupné
z plošiny, stojí 1000-2000 Kč za
jeden dům. Cena za provedenou
práci záleží na metrech očištěné
střechy, tloušťce sněhové po-
krývky a také na tom, zda se jed-
ná o led nebo jen o sníh.
Problém silných a těžkých vrs-

tev sněhu se může týkat i zatíže-
ní střechy. Střechy se navrhují
podle takzvané mapy sněhových
oblastí. Podle výšky sněhové
vrstvy lze odhadnout i váhu sně-
hové pokrývky. Podle norem
patří město Rýmařov do VI. sně-
hové oblasti z osmi, kde se di-
menzuje střecha na 240 kg/m2,
přičemž objemová hmotnost čer-
stvého sněhu 100 kg/m3 odpoví-
dá výšce 240 cm. Pokud ale do
sněhu naprší nebo ztěžkne vli-

vem oteplení, má sníh při výšce
pouhých 60 cm objemovou
hmotnost 400 kg/m3.
Firmy, které se věnují shazování
sněhu a ledu ze střech, najdou zá-
jemci na internetu, některé uvádí
i webové stránky Hasičského zá-
chranného sboru MSK.
O úklidu sněhu ze střech a chod-
níků jsme v krátkém rozhovoru
mluvili s jednatelem Městských
služeb Rýmařov Ing. Luďkem
Šimkem. JiKo

V minulých dnech byla k vidění
ve městě vysokozdvižná plošina
a pracovníci Městských služeb
Rýmařov, kteří z některých
střech shazovali sníh a led.
O jaké objekty se jedná? Jsou to
jen budovy ve vlastnictví města
nebo může jakákoliv právnická
nebo fyzická osoba požádat
o tuto vaši službu?
Jde především o objekty ve vlast-
nictví města Rýmařova a službu
si u nás objednává společnost
Byterm spravující tyto nemovi-
tosti. Samozřejmě si tuto službu
u nás může objednat kterákoliv

fyzická nebo právnická osoba.
Profesionální hasiči vyjíždějí
k zásahům na střechách pouze
v případě, kdy hrozí bezpro-
střední zranění chodců a zniče-
ní majetku pádem sněhového
převisu či rampouchů. Jak je to
u Městských služeb? Čekáte
s odstraněním sněhu a ledu ze
střech až do chvíle, než vám ně-
kdo zavolá, nebo střechy kon-
trolujete preventivně?
Jelikož nejsme majiteli těchto
nemovitostí, neprovádíme žádné
preventivní kontroly, ale čekáme
na impuls - objednávku - od ma-

jitelů. Je pravda, že někdy maji-
tele upozorníme na hrozící ne-
bezpečí, ale rozhodnutí, zda si
službu objedná, je už na něm.
Setkávají se pracovníci Měst-
ských služeb při odklízení sněhu
ze střech spíše s pochopením
chodců při dočasných uzavír-
kách chodníku, nad kterým se
práce provádějí, nebo jsou chod-
ci spíše podráždění a nevrlí?
U chodců se v převážné většině
setkáváme s ohleduplností a tak-
tem. Vždyť jsou to oni, komu
hrozí nebezpečí úrazu.
Jak je to s úklidem sněhu a ledu

na chodnících? Kdo má za sou-
časných legislativních norem
povinnost uklidit sníh na chod-
níku? Je to vlastník objektu, ke
kterému chodník přiléhá, nebo
město? V případě, že vlastník
chodník neuklidí, hrozí mu ně-
jaký postih?
Podle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů patří
chodníky obcím (ne nemovitos-
tem, ke kterým přiléhají) a ty také
zajišťují zimní údržbu. Ve většině
případů si na tuto službu najímají
úklidové společnosti, v našem pří-

Upozornění pro občany
Finanční úřad v Bruntále oznamuje všem občanům města Rýmařova a jeho přilehlých částí, že ve středu 27. března bude 
otevřeno detašované pracoviště FÚ Bruntál v souvislosti s přebíráním daňových přiznání. Pro tyto účely bude pracoviště 

otevřeno v zasedací místnosti Městského úřadu Rýmařov na náměstí Míru 1 (v přízemí) v následujících provozních hodinách:
středa 27. března 13 - 17 hodin

rozhovor
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

Kraj zaplatí novou budovu cestmistrovství v Rýmařově
Investiční komise rady kraje, která se konala 14. února na Krajském
úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, projednala souhrn staveb-
ních investic na nemovitém majetku v letošním roce nad 500 tisíc Kč.
Mezi pět stavebních investic se dostala i rekonstrukce provozní budo-
vy cestmistrovství v Rýmařově na ulici 8. května. Stávající objekt po-

chází z roku 1973 a je
dnes již v nevyhovují-
cím stavu a provozně 
ekonomicky náročný.
V první fázi v tomto ro-
ce proběhne demolice
současného objektu
a hrubá stavba na stáva-
jícím půdorysu včetně
oken, střechy a přípojek
(voda, plyn, elektro

a kanalizace). Ve druhé fázi v příštím roce pak budou provedeny te-
pelné izolace, vnější a vnitřní omítky, dlažby, obklady, podlahy, mal-
by a interiér. Rekonstrukcí celé provozní budovy dojde k výraznému
zlepšení podmínek všech zaměstnanců cestmistrovství v Rýmařově.
Celkové náklady stavby se pohybují kolem 17 mil. korun, tato cena se
však jistě při vyhlášení
soutěže výrazně sníží.
Dále je potřeba zateplit
dílny pro opravu vozi-
del. Věřím, že i tuto in-
vestici se podaří v nej-
bližší době zařadit do
realizace. 

Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta,

krajský zastupitel

Pěstounská péče - nová profese?
Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schvá-
lila novelu zákona o sociálněprávní ochraně
dětí, která kromě jiného zavádí důležité změ-
ny do systému péče o ohrožené děti, zejmé-
na v oblasti pěstounské péče. Novela platí od
letošního ledna. Její základní myšlenkou je
deklarování faktu, že nejlepším prostředím
pro každé dítě je rodina a že by pokud mož-
no všechny děti měly mít možnost vyrůstat
v rodině. Ohrožené děti by tak měly stále
častěji místo do ústavů přicházet do rodin
profesionálních pěstounů v rámci pěstounské
péče na přechodnou dobu. Tito pěstouni do-
stanou významně lepší podmínky pro svou
práci - např. jejich odměna už nebude sociál-
ní dávkou, ale regulérním platem a budou
mít nárok na podpůrné a poradenské služby.
Na druhé straně novela znamená i náročnější
výběr a přípravu pěstounů, například v rám-
ci psychologické přípravy, a také povinnost
dalšího vzdělávání, aby toto povolání vyko-
návali opravdu kvalifikovaní lidé. „Děti,
o které se nemá kdo postarat anebo se ocitly
v prostředí, jež ohrožuje jejich vývoj, dosud
umísťovaly sociální pracovnice do kojenec-
kých ústavů a dětských domovů. Poté, co za-
čal 1. ledna letošního roku platit nový zákon
o sociálněprávní ochraně dětí, by je měly
místo do ústavů dávat do přechodné pěs-
tounské péče. Zde by měly děti žít do doby,
než se pro ně najdou stálí pěstouni.
Profesionální pěstouni budou brát za svou
péči plat ve výši asi dvaceti tisíc korun,“ sdě-
lila k novele vedoucí odboru sociálních věcí
Městského úřadu Rýmařov Iveta Podzemná.

Pokud se profesionálních pěstounů najde
dost, ubude dětí v kojeneckých ústavech
a svou kapacitu budou muset zřejmě snižo-
vat i některé dětské domovy.
Hrozí ale současně, že mnoho lidí se stane
pěstouny spíš kvůli penězům než proto, že
by chtěli pomoci. To by měla vyloučit dů-
kladná selekce kandidátů na profesionální
pěstouny v rámci precizní pedagogické
a psychologické přípravy, kterou budou řídit
kraje. Jedna domácnost profesionálních pěs-
tounů bude moci mít ve své péči maximálně
tři děti a mzdu dostanou i přesto, že u nich
momentálně nebude umístěno ani jedno dítě.
„V poslední době neustále slyšíme, že děti
do ústavů nepatří. Samozřejmě, že by bylo ide-
ální, kdyby všechny děti vyrůstaly v harmonic-
ké rodině. Realita je však poněkud jiná. V ko-
jeneckých ústavech a dětských domovech čas-
to končí děti z asociálních rodin, týrané a zne-
užívané děti, děti alkoholiků a drogově závis-
lých. Také jsou sem umisťovány děti s vážným
zdravotním postižením. Je otázka, jestli se prá-
vě o ně dokážou profesionální pěstouni posta-
rat lépe,“ podotkla Iveta Podzemná.
V první fázi se budou k profesionálním pěs-
tounům umisťovat předškolní děti. Dítě bude
moci v rodině v rámci pěstounské péče na pře-
chodnou dobu zůstat maximálně na jeden rok,
pak se musí vrátit k biologickým rodičům ne-
bo být umístěno do stálé pěstounské péče.
V našem kraji je v současné době připraveno
asi deset profesionálních pěstounských ro-
din, které po odborné stránce připravuje kraj-
ský úřad, pro náš region ve spolupráci

s bruntálskou Poradnou pro rodinu, manžel-
ství a mezilidské vztahy. Kontrolu správného
fungování péče profesionálních pěstounů bu-
de pro region Rýmařovska provádět sociální
odbor Městského úřadu Rýmařov. Podle sdě-
lení Ivety Podzemné jsou již evidováni zá-
jemci o tuto činnost, další se mohou hlásit na
sociálním odboru MěÚ Rýmařov na ulici 
8. května č. 48 v 1. patře.
„Vážím si všech pěstounů, kteří svůj život za-
světili pomoci dětem. Těm patří velký obdiv
a poděkování. Na druhé straně se ale obá-
vám, že se najdou lidé, kteří pojmou pěstoun-
skou přechodnou péči jako čistě výdělečnou
činnost. Případy, kdy si pěstounské rodiny
nabírají více dětí, aby braly příspěvky, ne-
jsou bohužel ani dnes žádnou vzácností,“ do-
plnila Iveta Podzemná. Naše země se nicmé-
ně může profesionalizací pěstounských rodin
významně přiblížit k civilizovanému světu,
který se snaží hájit zájmy dětí. JiKo

padě Městské služby Rýmařov.
Existuje norma, v jakém časo-
vém horizontu by měly být
chodníky, podobně jako komu-
nikace, schůdné?
Samozřejmě že existuje časový
limit, do kterého musí být závada

ve schůdnosti odstraněna. Tento
časový limit je uveden v plánu
zimní údržby a zní: Závada ve
schůdnosti chodníku musí být
odstraněna bez průtahu, nejpo-
zději do dvou hodin po vzniku
závady. V případě závady způso-

bené sněhovými srážkami nebo
srážkami způsobujícími vznik
náledí se za dobu vzniku závady
považuje ukončení srážek.
Vznikne-li závada na chodnících
ve správě Městských služeb
Rýmařov po 19. hodině, musí

být odstraněna v pracovní dny
nejpozději do 6.00, v sobotu,
v neděli a státem uznaný svátek
do 8.00, pokud vznikne dříve
než dvě hodiny před těmito lhů-
tami.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V České republice žije podobně jako v ji-
ných evropských zemích 1 % dětí (kolem
20 tisíc), které nemohou vyrůstat ve své
vlastní rodině. Pouze 2 % z této skupiny
jsou úplní sirotci, většina jich tedy svou
vlastní rodinu má, ale ta se o ně z nejrůz-
nějších důvodů nemůže, nechce nebo ne-
umí starat. Nejrozšířenější formou péče
o opuštěné děti v ČR je péče ústavní.
Zabezpečení jednoho dítěte v dětském do-
mově vyjde měsíčně zhruba na 25-50 ti-
síc, zatímco pěstounský příspěvek přibliž-
ně na 6000 Kč. Zdroj: www.nadacetm.cz
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

referenta odboru životního prostředí a regionálního rozvoje
- technika investic

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek
Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod  
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samos-

právných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky: •   vzdělání: ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na stavebnictví,

•   minimálně 3 roky praxe v investiční činnosti,
•   znalost rozpočtování investičních akcí,
•   velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
•   základní orientace v právních předpisech (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů),
•   komunikační schopnosti a profesionální vystupování,
•   odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování zákonů,
•   organizační schopnosti,
•   vysoké pracovní nasazení,
•   řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• referent vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky a předkládá 

návrhy opatření z nich vyplývající,
• ve spolupráci s Městskou policií Rýmařov dohlíží na dodržování nařízení města Rýmařova č. 02/2012, o roz-

sahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a o úsecích místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí,

•   sleduje ztrátovost autobusové dopravy a předkládá návrhy na opatření ke snížení ztrátovosti,
•   zajišťuje nezávadnost autobusových zastávek, zastupuje město při projednávání jízdních řádů,
•   zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při vybraných opravách,
•   zajišťuje obchodní soutěže ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
•   provádí činnost koordinátora u vybraných projektů.

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
•   jméno, příjmení a titul uchazeče,
•   datum a místo narození uchazeče,
•   státní příslušnost uchazeče,
•   místo trvalého pobytu uchazeče,
•   číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
•   datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte: •   životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadav-
ků tohoto výběrového řízení,

•   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, dolo-
ží se bezúhonnost čestným prohlášením,

•   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce dále uveďte: •   kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:

•   osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem 
odeslání nejpozději 20. března 2013.

Lhůta pro podání přihlášky: 20. března 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly 
(§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho
osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí a re-
gionálního rozvoje MěÚ RNDr. František Čermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Jedna paní povídala
Popelnice - za co konkrétně platíme?

Obecně řečeno samozřejmě vím,
za co platíme, za odvoz pevného
domácího odpadu jednou týdně.
Mě ale konkrétně zajímá přemís-
tění obsahu popelnice do popelář-
ského vozu. Chci vědět, jestli
v ceně této povinně placené služ-
by je konkrétní úkon, který bych
nazval „vyprázdnění popelnice
vyklopením do popelářského vo-
zu bez ohledu na to, nakolik je
naplněná“. Protože ne vždy se tak
děje.
Na jedné straně popeláře chápu,
že když je v popelnici jenom pla-

stový pytlík z kuchyňského koše
a pár nějakých drobností, tak pro-
stě jenom bafnou ten pytlík, hodí
ho do vozu a odfrčí. A stejně tak
další týden. Chlapi se méně na-
dřou, ale drobný odpad nadále
v popelnici zůstává.
Jenže v případě popelnicového
odpadu pro takové ulehčení po-
chopení mít nelze. Jako příklad si
představte třeba kulturního rýma-
řovského občana (doufám, že ta-
kových přibývá), který jde se
svým psem na procházku, a pro-
tože je opravdu hygienicky kul-

turní, tak výkaly svého psa sebere
do sáčku a vyhodí do nejbližší
popelnice. A když já (nebo vy)
minimalizuji domovní odpad na
jeden pytlík týdně (protože sepa-
ruji sklo, plasty, papír) a popeláři
popelnici nevyklopí, tak máme
ajncvaj před domem třeba třítý-
denní hnojiště psích výkalů. Sice
pod deklem, ale to z hygienické-
ho hlediska na věci nic nemění.
Děkuji za odpověď a zdravím po-
peláře; vím, že jejich práce není
lehká.

MVDr. Jaromír Špicera

Dálkový výslech

Petra Malá
Věk: 28, nestěžuju si
Povolání: muzejník každým
coulem
Záliby: od každého trochu: prá-
ce, archeologie, kultura, příroda,
knihy

Kdy jste netrpělivá?
To bývám docela často, ale sna-
žím se s tím bojovat. Většinou
když nejde vše rychle a hned, jak
by si člověk představoval. A vy-
táčí mě nedochvilnost. Nicméně
občas nespolehlivostí trpím tak-
též, takže - snažím se rozumět.
Co je pro vás největší odměna?
Možná to bude znít jako klišé,
ale když vidím, že to, co dělám,
někoho potěší a je mu třeba i pří-

nosem. A to jak v práci, tak 
v osobním životě. Zvednout ná-
ladu mi dokáže člověk, který se
na mě jen tak usměje na ulici,
případně prohodíme pár slov.
A to se mi v Rýmařově stává cel-
kem často a je to úplně super.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Strop malinkého pokoje čtyři
metry nad sebou, ale počáteční
klaustrofobie už odezněla. Nic-
méně je to dobrá motivace z té po-
stele vstát a začít něco dělat.
Zavřete oči... Kde se objevíte?
Právě jsem si prohlížela fotky
z archeologického výzkumu ze
severního Španělska, kde jsem
byla s kamarádkami. Takže mo-
mentálně asi tam - vítr, bahno,
dřina, 4 metry hluboký příkop,
ale taky slunce, moře, perfektní
společnost, dobrodružství.
Máte v Rýmařově svoje oblíbe-
né místo?
Nejsem Rýmařovák, jsem pravé
„městské dítě“. Takže mě stále
naprosto fascinuje možnost vy-
razit ven a za deset minut být
v přírodě, v klidu, v lese. Tudíž
to jsou všechny rýmařovské
kopce a v létě, když člověk ne-
může dospat, taky lavička na
Hrádku s knížkou.
Ve kterém literárním díle byste
chtěla chvíli žít?
Mám moc ráda atmosféru ruské-

ho realismu, obzvláště v podání
Dostojevského, takže v některém
z jeho děl. Ale tam opravdu asi
jen na chvíli. Anebo jihošpaněl-
ské pasení ovcí a africké putová-
ní s Coelhovým Alchymistou by
bylo super.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
Nemám noční stolek, ale na ok-
ně jich mám tak deset a další stá-
le přibývají, okno už neotvírám.
Je to všehochuť, ale momentálně
vedou Dostojevského Bratři Ka-
ramazovi, ke kterým se asi vždy
budu vracet, encyklopedie Umě-
ní středověku a na „odlehčení“
úžasná poezie Francoise Villona.
Kterou známou knihu jste ne-
dočetla?
Nedočetla jsem jich víc. Ale nej-
blíže k dočtení jsem měla
u Psohlavců, kde mi tak deset let
chybí „jen“ posledních deset
stránek. Nicméně se obávám, že
už budu muset začít znovu.
Můžete se vždycky upřímně po-
dívat do očí svému psovi?
Psa bohužel nemám, ale do očí
psa mých rodičů určitě ano. Jen
ho to občas nějak znervózňuje.
Těžko říct, jaké má rošťák svě-
domí.
Květiny, nebo bonboniéra?
Dříve bych asi váhala, ale chutě
se mění a nějak se ze mě stal spíš
„masař“. Navíc mám moc ráda

luční kvítí, takže se vzdám roz-
hodně bonboniéry.
Čemu jste se naposledy nahlas
zasmála?
Směju se ráda, často, téměř če-
mukoliv. Ale opravdu dlouho
jsem se smála a doteď, když si na
to vzpomenu, se musím usmát,
kamarádčinu výroku. Studuje
v Brně a nedávno u mě byla na
návštěvě. Na jihu už začínalo jaro
a ráno, když jsme vyšly ven, tak
nevěřícně prohlásila: „V Rýma-
řově je -5 °C a taje.“ Bylo poso-
leno, ale to není podstatné.
Kdy jste se naposledy dobře na-
jedla?
Když někam cestuju, moc ráda
zkouším místní kuchyni. Ne-
dávno to byl pravý maďarský gu-
láš v Budapešti. Ale můj posled-
ní gastronomický zážitek je
z jedné brněnské ruské restaura-
ce, tam jsem se opravdu poměla.
Jinak není nad českou kuchyni,
mamčinu svíčkovou a samozřej-
mě guláš. Takže vždy na návště-
vě u rodičů.
Kdybyste měla něco udělat na-
posledy, co by to bylo?
Celý den v létě s přáteli, výlet
do přírody, s trochou archeolo-
gie, v podvečer nějaká kultura
v podobě muzea, koncertu či di-
vadla a nakonec nesmí chybět
pořádná pijatyka, když už je to
naposled.

Je pravda, že někdy si popeláři tímto způso-
bem práci usnadňují, je to ale především
v zimním období, kdy je manipulace se svo-
zovými nádobami na některých místech ob-
tížnější. Asi si neuvědomují, že v popelnici
mohou zůstat ať už jakékoliv zbytky odpadu.

Samozřejmě výjimku mohou tvořit přimrzlé
odpady v zimním období, i když je svozová
nádoba vyprazdňována správným způsobem.
Každopádně udělám takové opatření, aby se
popelnice vždy vysypávaly tak, jak mají.
Vážím si všech, kdo separují odpad (papír,

plast, sklo...), a doufám, že kulturních obča-
nů uklízejících výkaly po svých miláčcích
bude jen přibývat. Protože když se podíváme
kolem sebe, ne všichni jsou tak pořádní.

Ing. Luděk Šimko,
jednatel Městských služeb

odpovídá Ing. Luděk Šimko
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Školství

Skokani přes švihadlo poměřili síly
v okrskových závodech

V pondělí 18. února odpoledne
patřila tělocvična základní
školy na ulici 1. máje zdatným
skokanům. Žáci prvního stup-
ně ZŠ Rýmařov (30 dívek a 26
chlapců) poměřili své síly se
soupeři z Břidličné (17 dívek
a 10 chlapců) v okrskovém ko-
le závodů v přeskoku přes švi-
hadlo. Někteří zažili „větší“
závody poprvé, jiní byli již 
ostřílenými závodníky. Škoda

jen že se nezúčastnily i školy
z okolních obcí. I přesto jsme
strávili příjemnou, napínavou
hodinku plnou očekávání 
a úžasných výkonů. Čokolá-
dové medaile nahradily ty ko-
vové a drobná sladkost potěši-
la určitě každého. Vždyť není
důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. A jak všechno dopadlo? Na
nejvyšších příčkách se umísti-
li:

1. ročník: Motalová Pavlína 143 skoků/min ZŠ Rýmařov
Furik Tomáš 110 skoků/min ZŠ Rýmařov

2. ročník: Fridrichová Adéla 177 skoků/min ZŠ Rýmařov
Minich Marián 187 skoků/min ZŠ Břidličná

3. ročník: Talíková Tereza 159 skoků/min ZŠ Rýmařov
Hradil Roman 158 skoků/min ZŠ Rýmařov

4. ročník: Furiková Kateřina 187 skoků/min ZŠ Rýmařov
Laštuvka Matyáš 161 skoků/min ZŠ Rýmařov

5. ročník: Struhárová Natálie 182 skoků/min ZŠ Rýmařov
Pasecký Jakub 175 skoků/min ZŠ Rýmařov

Nejlepšími skokany se stali
Marián Minich z 2. třídy ZŠ
Břidličná a čtvrťačka Kateřina
Furiková ze ZŠ Rýmařov. Oba
shodně naskákali 187 skoků za
minutu.
Všem závodníkům gratuluje-

me, přejeme mnoho úspěšných
skoků v dalších kláních a za
rok se opět těšíme na další na-
dšené tváře.
Mgr. Michaela Mezihoráková,

ZŠ Rýmařov,
Jakub Vala, SVČ Rýmařov

Titul z mezinárodního mistrovství
Slovenské republiky 2013

Sestry Jaroslava a Jitka
Ježkovy ze střeleckého
kroužku Gyrym zabojovaly
na 22th Year International
Championship of Slovakia
ve slovenské Nitře. V sou-
těži družstev společně s Ja-
nou Brabcovou z SSK Uni-
top Louny zvítězily v kate-
gorii žen, a ze Slovenska si
tak přivezly titul meziná-
rodních mistryň Slovenské
republiky pro rok 2013.
Foto a text: Štefan Janošťák,

Gymnázium Rýmařov

Juniorští tanečníci zabodovali
v Olomouci

V sobotu 16. února se v prostorách
Domu dětí a mládeže v Olomouci
konala poslední žebříčková soutěž
pod názvem O Hanácký koláček.
Zastoupeny byly taneční školy
a kluby Olomouckého i Morav-
skoslezského kraje. Děti, junioři
a mládež se porotě představili
v disciplínách disco, výrazový ta-
nec a hip-hop.
Taneční obor ZUŠ Rýmařov za-
stupovali Míša Blašková a Jakub

Slovák, oba v juniorské věkové
kategorii výrazového tance. Kuba
v soutěži vybojoval bronzovou
příčku, zkušenější Míša ocenění
nejvyšší. Tím zároveň obhájila ti-
tul absolutního vítěze juniorské
kategorie.
Gratuluji oběma tanečníkům
a přeji jim další úspěchy v právě se
rozbíhající sezóně.

Fota a text: Alena Tomešková,
vedoucí tanečního oboru

Fota: Jakub Vala
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ZUŠ vystavila v Uničově Oheň
Připomíná to trochu řeckou báji
o Prométheovi, který přinesl lidem

oheň z Olympu; v tomto případě 
oheň ve všemožných podobách

„snesli“ z hor do podhůří, tedy
z Rýmařova do Uničova, žáci vý-
tvarné třídy ZUŠ pod vedením
Šárky Lupečkové. Po celý měsíc
únor zdobil Novou galerii spřátele-
né ZUŠ Uničov výběr prací z loň-
ského celoškolního projektu Živly.
„Spolupráce naší školy se zá-
kladní uměleckou školou v Uni-
čově trvá už řadu let, především
v pořádání vzájemných výstav,“
uvedla Šárka Lupečková. Loni
například prostory rýmařovské
školy na Čapkově ulici hostily
výstavu prací z projektu učitele
Miloše Adolfa pod názvem
Pompeje, rýmařovští výtvarníci
na oplátku v Uničově vystavova-

li předloňský projekt Voda.
Tentokrát vystřídaly modrou barvu
vodního živlu ohnivé odstíny pla-
menů, perutí Ptáka Ohniváka nebo
šupinatých křídel draků. Třída
Šárky Lupečkové, kterou navště-
vují děti ve věku od pěti do pat-
nácti let, v Uničově prezentuje
i techniky, které pracují s ohněm
jako výtvarným prostředkem, na-
př. malby kouřem.
Také letošní celoškolní projekt
ZUŠ Rýmařov nabídne mnoho za-
jímavých technik a námětů. Jeho
tématem bude život na zámku
a dějištěm velké přehlídky na kon-
ci školního roku prostory zámku
Janovice. ZN

Jazzclub

Valentýnský polibek s vůní česneku
Valentýnská srdce z prodejen po-
malu vytlačují velikonoční zajíč-
ci, kteří ohlašují navzdory typic-
ky únorovému počasí, že jaro se
blíží. Těch několik doprodáva-
ných atributů svátku zamilova-
ných přesto svědčí o tom, že ved-
le Halloweenu a Santy Clause se
komerčním zájmům podařilo
do české kotliny implantovat
i Valentýna, ba že je už poměrně
(asi)milován. Nicméně stále jsou
pravidelně kolem 14. února slyšet
hlasy odmítačů nepůvodních tra-
dic, mezi nimiž rýmařovská anti-
valentýnská komunita zesiluje
pádnost svých projevů odporu
prostředky téměř vymítačskými -
údernou muzikou a česnekem.
Potřetí se stala kavárna DJ Stan-
ley club 13 dějištěm Česnekfestu
s podtitulem Svátek opravdu za-
milovaných. Jazzclub SVČ po-
zval k oslavě Antivalentýna dvo-
jici nekonvenčních folk-punko-
vých písničkářů - Jakuba Tiché-
ho z Frýdku-Místku a domácímu

publiku dobře známého hitma-
kera Ladibora Dandu.
Jako první se na minimalistické
pódium česnekovým odérem
provoněné kavárny postavil
Jakub Tichý. Písničkář s retro vi-
záží rock’n’rollového kytaristy
nabídl ukázku ze své autorské
tvorby, kterou shromáždil na al-
bech Tragédie (2010) a Nic ze ži-
vota (2013) a kterou z velké čás-
ti tvoří „písničky o lásce“ a „pís-
ně smutné, až skličující“. Na 
obou pólech Tichého repertoáru
se obecenstvo výborně bavilo
a podobně jako v loňském roční-
ku Česnekfestu si zvolilo nejchyt-
lavější song - Kytičku - a dožado-
valo se jeho nesčetných repríz.
Ladibor Danda si za nedlouhé
období aktivního vystupování na
domácí půdě vydobyl značného
renomé. Po minulém Česnekfes-
tu si zahrál např. na Prestigefestu
nebo jako předskokan legendár-
ních Už jsme doma, při oslavě
desátého výročí existence kapely

Moskvič pokřtil demo snímek
a na místo činu se při letošním
Česnekfestu vrátil s mírně obmě-
něným repertoárem. Narozdíl od
Jakuba Tichého je tvorba Ladi-
bora Dandy společensky angažo-
vanější, o čemž svědčí skladby
jako Úřad práce (ten se loni do-
čkal i klipu) nebo Rastaman.
Oblíbený večírek Jazzclubu, žán-
rově zaměřený na tvorbu alterna-
tivních písničkářů, měl letos jedi-
nou vadu - výrazně menší iniciati-

vu návštěvníků co do přípravy čes-
nekového občerstvení. Překvape-
ním bylo česnekové pivo, dalších
česnekových dobrot bylo však po-
málu a někteří gurmáni včetně loň-
ského neformálního vítěze soutěže
o nejvýraznější česnekovou po-
choutku jsou v podezření, že letos
podlehli vlivu valentýnské lobby.
Doufejme, že v příštím ročníku
svůj postoj přehodnotí a zohlední
fakt, že česnek je lepší afrodizia-
kum než čokoláda! ZN

Jakub Tichý

Foto: Šárka Lupečková
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Ze sádek se ztratily ryby
V pátek 8. února dostala policie
oznámení o krádeži ryb ze sádek
v Tylově. Pachatel či pachatelé
odstranili oplocení firemního 
areálu a odnesli okolo 80 kg ži-
vých ryb rodu siven. Majitel
škodu vyčíslil na cca 11 tisíc Kč.

Srny srážku s autem
nepřežily

O víkendu 8. až 10. února šetřili
dopravní policisté na Bruntálsku
devět nehod. Ve třech případech
došlo k lehkým zraněním jezdců,
hmotné škody se celkově vyšplha-
ly na přibližně 900 tisíc Kč. Jedna
z nehod se odehrála na Rýmařov-

sku. V sobotu 9. února vpodvečer
srazilo mezi Valšovem a Břidlič-
nou osobní vozidlo Škoda Felicia
srnu. Zvíře na místě uhynulo.
Podobný případ se stal v pondělí
18. února vpodvečer mezi Malou
Morávkou a Dolní Moravicí.
Řidička za volantem vozu Škoda
Fabia nestačila zareagovat, když
jí do cesty náhle vběhla srna,
a došlo ke střetu. Srna srážku ne-
přežila, na vozidle vznikla škoda
za 60 tisíc Kč.

Vandal polámal
informační tabuli

Během víkendu od 15. do 18. úno-
ra poškodil vandal informační

tabuli umístěnou u objektu střed-
ní školy na Sokolovské ulici
v Rýmařově. Pachatel ji vylomil
z kovového rámu a následně po-
lámal na několik kusů. Škodu
střední škola vyčíslila na částku
okolo 6,5 tisíce Kč.

Policie při kontrolách
odhalila

pět opilých mladistvých
Během noci z pátku 22. na sobo-
tu 23. února proběhla v Rýma-
řově policejní kontrola barů, res-
taurací, heren a diskoték. Poli-
cisté se zaměřili na podávání 
alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let, na projevy rasis-

mu, antisemitismu, hraní osob
mladších 18 let na výherních
hracích automatech, ale i na kon-
trolu dodržování pravidel bez-
pečnosti silničního provozu.
Desítka policistů zkontrolovala
třináct restauračních zařízení ve
městě i v okolních obcích a zjis-
tila pět mladistvých osob - tři
dívky a dva chlapce - pod vlivem
alkoholu. Mladiství byli násled-
ně předáni zákonným zástup-
cům, případy se řeší jako pře-
stupky na úseku ochrany před al-
koholismem a jinými toxikomá-
niemi.

komisař por.
Ing. Ivana Křištofová

Bruntál‰tí policisté provûfiují okolnosti pfiepadení 
osádky vozidla po‰tovní spoleãnosti, která pfieváÏí
v autech finanãní hotovost. K pfiepadení mûlo dojít
v pondûlí 11. února okolo 19:50 poblíÏ Dûtfiichova
nad Bystfiicí.
Policisté z Územního odboru Bruntál po ozná-
mení vyjeli okamžitě na místo. Podle dosud
zjištěných informací byl řidič poštovního vo-
zidla Iveco modré barvy zastaven nenásilným
způsobem. Pravděpodobně dva pachatelé se za
použití plynové pistole snažili zmocnit převá-
žené zásilky. 
Neznámí pachatelé v tmavém oblečení se
mohli pohybovat na úseku komunikace mezi
železničním přejezdem v Lomnici a Dětřicho-

vem nad Bystřicí dál ve směru na obec
Krahulčí, k dispozici měli zřejmě osobní mo-
torové vozidlo Škoda Octavia v provedení
combi světlé barvy, pravděpodobně se stříbr-
nou metalízou.
Policisté ohledali místo přepadení i okolí.
Zajistili různé stopy, které budou vyhodnoco-
vat kolegové z odboru kriminalistické techni-
ky a expertíz krajského ředitelství. Policisté 
ověřují a detailně analyzují veškeré zjištěné
i získané informace a intenzivně pátrají po pa-
chatelích. Poškozená společnost vyčíslila ško-
du na zhruba 50 tisíc korun, přičemž větší část
tvoří škoda způsobená na majetku a zčásti se
jedná o hodnotu odcizené zásilky. Případ poli-

cisté prověřují pro podezření z trestného činu
loupeže.
V souvislosti s ‰etfiením této trestné ãinnosti Ïádá-
me pfiípadné svûdky, ktefií projíÏdûli nebo se jin˘m
zpÛsobem pohybovali v danou dobu v blízkosti místa
ãinu nebo v jeho ‰ir‰ím okolí a zaznamenali pode-
zfielé jednání ãi pohyb neznám˘ch osob nebo do-
pravních prostfiedkÛ, popfiípadû jiné podezfielé cho-
vání, které by mohlo mít spojitost s uveden˘m ãi-
nem loupeÏe, aby jak˘koliv poznatek sdûlili na nej-
bliÏ‰ím oddûlení policie nebo se ozvali na linku 158 ãi
pfiímo na telefonní ãísla vy‰etfiovatele 974 731 333
nebo 974 731 651.

komisař por. Ing. Ivana Křištofová,
Preventivně informační skupina Bruntál

Přepadení poštovního vozu

V Bruntále byli vyhlášeni nejlepší policisté roku 2012
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe Územní odbor
Bruntál oceÀuje policisty za jejich ce-
loroãní svûdomitou a pfiíkladnou prá-
ci. Letos se slavnostní vyhodnocení 
uskuteãnilo v prostorách Mûstského
divadla v Bruntále za mimofiádného
pfiispûní starosty mûsta Bruntálu Ing.
Petra Ryse.

Ve středu 13. února proběhlo
v malém sále bruntálského diva-
dla slavnostní ocenění kolegů po-
licistů za mimořádné výsledky
a příkladnou práci v loňském ro-
ce. Atmosféru oceňování podpo-
řila i osobní účast ředitele Kraj-
ského ředitelství policie Morav-

skoslezského kraje plk. Mgr. Bc.
Tomáše Tuhého. Pozvání přijali
i hosté, předseda Okresního sou-
du v Bruntále Mgr. Vladimír
Čermák, za Okresní státní zastu-
pitelství v Bruntále JUDr. Libor
Malý, zástupci místních správ
a samospráv a zástupci médií.
Pamětní list, upomínkové před-
měty a poděkování si z rukou
krajského ředitele Tomáše Tuhé-
ho, vedoucího Územního odboru
Bruntál plk. JUDr. Jaromíra
Tkadlečka a jednotlivých starostů
měst a obcí převzalo celkem deset
oceněných policistů. Devět pří-
slušníků jednotlivých obvodních
oddělení, skupiny kriminální poli-
cie a vyšetřování a dopravního in-
spektorátu získalo ocenění „Nej-
lepší policista Územního odboru
Bruntál za rok 2012“ a jedno oce-
nění připadlo na pozici „Nejlepší
manažer roku 2012“. Za Obvodní
oddělení policie Rýmařov byl vy-

hlášen nejlepším policistou pprap.
Petr Kubis.
V krátkém čase byl dán prostor
i zajímavým pracovním okamži-
kům loňského roku zaznamena-
ným fotografy. Přítomní zhlédli
ve fotogalerii taktické součinnost-
ní cvičení policistů s hasiči s vy-
užitím speciální techniky při si-
mulaci krizové situace v Bruntále.
Jednalo se o cvičení složek inte-
grovaného záchranného systému
při likvidaci požáru v místní
střední škole, evakuaci studentů
a dalších osob a nálezu podezřelé-
ho předmětu v objektu školy. Jak
bylo vidět na záběrech, proběhlo
bezpečné zajištění nalezeného
kufříku, který byl následně vy-
hodnocen jako funkční nástražný
výbušný systém. Poslední snímky
této prezentace zachytily pohled
do zákulisí práce policejních py-
rotechniků. komisař por.

Ing. Ivana Křištofová
Foto: Karel Janeček

-04-2013  27.2.2013 21:14  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2013

11

rozhovor
Oceněnému rýmařovskému policistovi,
vrchnímu asistentu pprap. Petru Kubisovi,
jsme položili několik otázek.

O vás se říká, že jste v podstatě kliďas a po-
hodář, a možná právě proto máte u svých
kolegů přezdívku „strýc“. Dokáže vás něco
opravdu vytočit?
To víte, že ano, jako každého člověka, a snad
nejvíce neomezená lidská hloupost. Platí to

zejména při práci s našimi stálými „klienty“,
kteří si vymýšlejí neustále se opakující vý-
mluvy a hrají si takříkajíc na svatoušky, ně-
kdy i poté, co jim prokážeme, že konkrétní
čin spáchali. Rovněž to platí o oznamovate-
lích, kteří opakovaně hlásí nesmyslné udá-
losti, většinou ve snaze se někomu pomstít.
Co pro vás znamená titul nejlepšího policis-
ty obvodního oddělení Rýmařov za rok
2012?
Samozřejmě mám z tohoto ocenění radost,
i když to nijak zvlášť neprožívám. Je příjem-
né vědět, že nadřízení dokáží ocenit i takové
pro mne samozřejmé věci, jako je přesčasová
práce nebo služba navíc za nějakého kolegu.
Každý by měl pomoct, když je to potřeba.
Zmínili jsme se, že jste pohodář, ale taky se
o vás ví, že jste „územář“. Jde o slangový
policejní výraz. Můžete nezasvěceným při-
blížit, co toto pracovní zařazení znamená?
O pracovním zařazení se hovořit nedá, je to,
jak říkáte, slangový výraz pro policistu, který

má zodpovědnost za část území služebního
obvodu. Měl by přitom znát tuto část lépe než
ostatní policisté, měl by se lépe orientovat
v prostředí, vědět, jaké firmy zde podnikají,
jací nepřizpůsobiví občané z hlediska možné
trestné činnosti se zde pohybují, případně by
měl znát kontakty na chataře či chalupáře
v případě vykradení objektu a podobně.
Pomýšlel jste někdy na lukrativnější místo -
například na práci na vyšších pozicích nebo
třeba u kriminálky?
Nemám ambice dosáhnout na vyšší místa.
V dnešní době u policie navíc ten, kdo nemá
vysokoškolské vzdělání, ani nemá šanci se
na vyšší pozice, případně ke kriminální poli-
cii vůbec dostat.
Když se ohlédnete za těmi dvaceti lety, které
uplynuly od chvíle, co jste nastoupil do slu-
žebního poměru, co se vám vybaví a jak je
vnímáte?
Vybaví se mi asi to, jak se vše postupně mění
k horšímu. Když jsem v devadesátých letech
začínal, byla to taková porevoluční euforie.
Dnes, když člověk vidí, co se děje ve společ-
nosti nebo i u policie, tak si uvědomuje, že
celková situace se ubírá spíše k horšímu. Lidé
jsou naštvaní, zklamaní. Představovali si, jak
se budou mít stejně dobře jako například lidé
v Německu nebo Rakousku. Obyčejní lidé
jsou čím dál tím chudší, nevědí, kam dřív sko-
čit, aby uživili sebe a rodinu. Pokud mám ho-
vořit o policii, mám takový pocit, že se sou-
časný režim snaží naše bezpečnostní složky
spíše likvidovat, než aby je budoval. Nehledí
se na nic jiného než na peníze. Finance jsou
mantra. Nemáme peníze, zrušíme to, omezí-
me ono. Však ono to zase bude „nějak“ fun-
govat. Vezměte si fakt, že už tři roky se na na-
še oddělení nepřijímají žádní noví policisté,
tak jako na většinu oddělení. Kdo časem na-
hradí odcházející kolegy, nevím.
Kdyby se dnes psal rok 1993, rozhodl byste
se zase pro policejní uniformu, nebo byste
své tehdejší rozhodnutí změnil?

Rozhodnutí jít k policii bych dnes neměnil,
tato práce mě stále baví a máme to taky tro-
chu v rodině. Můj děda byl za první republi-
ky u četnictva. Změnil bych jen to, co bylo
předtím, to znamená, že bych ze střední ško-
ly zamířil nejdříve na vysokou a pak by se vi-
dělo, jestli bych své původní rozhodnutí změ-
nil, nebo nikoliv. Čas vrátit bohužel nelze.
Co byste jako policista vzkázal občanům
našeho města?
Aby byli více všímaví ke svému okolí a ne-
byli neteční. Policie není schopna vyšetřovat
bez informací. Jedině díky informacím lze
dosáhnout dobrého výsledku. A díky infor-
macím občanů se nám podařilo objasnit
mnoho případů. Za to bych chtěl poděkovat.
Vaším koníčkem je fotografování. Už jste
měl někdy nějakou, byť malou výstavu
svých fotografií? Co všechno neunikne po-
zornosti vašeho objektivu, jaký fotografický
žánr upřednostňujete?
Fotografuji opravdu jen na amatérské úrovni
nebo někdy i v práci, pokud je to nevyhnu-
telné u některých šetřených případů. Výstavu
jsem nikdy žádnou neměl ani žádnou nepři-
pravuji. Rád fotím hlavně lidi, a pokud se na-
jde nějaký pěkný pohled do krajiny, také ne-
odolám. Nemám žádné profesionální vyba-
vení. Jak říkám, je to jen koníček v amatér-
ských podmínkách.
Cestujete rád? Kam se například letos
chystáte na dovolenou?
Ano, dá se říct, že cestuji a že jsem procesto-
val docela hodně, zejména po naší republice.
Baví mě na cestách objevovat pořád něco no-
vého a pěkného. Cestuji spíš pěšky a autobu-
sem než vlakem. Vlakem jsme cestovali,
když jsme byli malí, a to hlavně díky tomu,
že otec měl režijní průkazku.
Dovolenou neplánuji. Přiznám se, že nejsem
příznivcem pobytů u moře. Vyrazím si spíše
nárazově po vlastech českých. Mně stačí,
když mám o své dovolené klid od práce.
Děkuji vám za rozhovor. JiKo

Hasiči v terénu

Hasiči vyprošťovali pošťačku z dodávky po střetu s autobusem
Dvû jednotky hasiãÛ zasahovaly 
v úter˘ 12. února poblíÏ Karlovy
Studánky u nehody autobusu a po‰-
tovní dodávky Ford Tranzit. Hasiãi
museli vyprostit zranûnou fiidiãku
dodávky, zranily se také dvû senior-
ky cestující v autobuse.
Operační středisko hasičů bylo
o nehodě mezi Karlovou Stu-
dánkou a Vrbnem pod Pradě-
dem informováno v úterý ráno
krátce po půl deváté. Na místo
vyjela jednotka Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK) ze sta-
nice v Rýmařově a jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů z Vrbna
pod Pradědem.

V havarované poštovní dodávce
zůstala zaklíněná řidička. Hasiči
ji vyprostili pomocí hydraulic-
kých nůžek, hydraulického válce
a řetězu a předali do péče zá-
chranářů. Silnice mezi Karlovou
Studánkou a Vrbnem pod
Pradědem byla během zásahu
zhruba hodinu uzavřena.
Hasiči zachytili na silnici únik
provozních kapalin z dodávky
a autobusu pomocí sorbentu. Po
odtažení obou havarovaných vo-
zidel odtahovými firmami se
v úterý odpoledne na místo ne-
hody vrátili a silnici uklidili.

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Foto: HZSMSK
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Rozloučili jsme se
Veronika Chibici - Rýmařov .............................................. 1920
Stanislav Střelec - Stará Ves .............................................. 1969
Ehentraud Thielová - Stará Ves ......................................... 1932
Marie Prstková - Rýmařov ................................................. 1922
Helena Juračková - Rýmařov ............................................. 1930
Roman Janoch - Rýmařov .................................................. 1978
Zdeněk Šašek - Skály ........................................................ 1950

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dotlouklo srdce, ztichl tvůj hlas,
ale vzpomínka na tebe žije dál v nás.
Dne 25. února 2013 jsme vzpomněli 

10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, 
babička, prababička, paní

Růžena Macková z Jamartic.
S láskou a úctou vzpomínají

dcery Růžena, Marie a Jaroslava s rodinami, synové Jaroslav,
Jiří a Miroslav s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Laskavé srdíčko přestalo bít,
z tvých úst už přestal smích znít.

Jen cestička k tvému hrobu zůstává vyšlapaná,
v našich srdcích jsi, Liduško, stále s náma.

Dne 1. března 2013 by se dožila 60 let
naše milovaná dcera, manželka, maminka,

babička, paní

Ludmila Macková z Valšova.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Miroslav, maminka Alžběta, dcera Alena,

syn Miroslav s manželkou, vnoučata, ostatní příbuzní a přátelé

Dne 13. března oslaví
své 60. narozeniny

pan Antonín Hradil
Hodně štěstí, zdraví a osobní pohody 

do dalších let ze srdce přeje
manželka, děti a vnoučata Terezka, Natálka,

Karolínka a Románek

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jména nově narozených dětí budou uváděna i s fotografiemi při pří-
ležitosti vítání občánků. Redakce

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Antonín Valášek - Rýmařov ................................................ 80 let
Anna Maková - Rýmařov .................................................... 80 let
František Babišta - Rýmařov ............................................... 80 let
Ladislav Štefan - Rýmařov .................................................. 81 let
Olga Hessová - Ondřejov .................................................... 81 let
Olga Dočkálková - Rýmařov ............................................... 83 let
Marie Lysáčková - Rýmařov ................................................ 83 let
Terezie Spurná - Rýmařov .................................................... 87 let
Šarlota Bubelová - Rýmařov ................................................ 88 let
Zdenka Zobalová - Rýmařov ............................................... 93 let
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Hypochondr je člověk, kterému je dobře, když je mu

špatně. Otokar Fischer Známá i neznámá výročí
1. 3. 1938 zemř. Gabriele d’Annunzio, italský spisovatel (nar.

12. 3. 1863) - 75. výročí úmrtí
2. 3. den boje spisovatelů za mír - vyhlásilo sdružení PEN

klub v roce 1984
2. 3. 1978 zemř. Bohuslav Havránek, jazykovědec - slavista

a bohemista (nar. 30. 1. 1893) - 35. výročí úmrtí
3. 3. 1883 nar. František Drtikol, fotograf, malíř a grafik (zemř.

13. 1. 1961) - 130. výročí narození
3. 3. 1903 zemř. František Ladislav Rieger, politik (nar. 

10. 12. 1818) - 110. výročí úmrtí
5. 3. 1943 zemř. v Osvětimi Bedřich Václavek, literární vědec,

folklorista a estetik levicové avantgardy (nar. 10. 1. 1897)
- 70. výročí úmrtí

5. 3. 1953 zemř. Sergej Sergejevič Prokofjev, ruský skladatel,
klavírista a dirigent (nar. 23. 4. 1891) - 60. výročí úmrtí

6. 3. 1973 zemř. Pearl S. Bucková, americká prozaička, nositelka
Nobelovy ceny (nar. 26. 6. 1892) - 40. výročí úmrtí

7. 3. Památný den ČR - výročí narození Tomáše
Garrigua Masaryka v roce 1850

8. 3. Mezinárodní den žen - výročí demonstrace newyor-
ských švadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

10. 3. Den solidarity s Tibetem - výročí povstání Tibeťanů
proti čínské nadvládě v roce 1959

12. 3. Významný den ČR - vstup ČR do NATO v roce 1999
12. 3. 1863 nar. Gabriele d’Annunzio, italský spisovatel (zemř. 

1. 3. 1938) - 150. výročí narození
12. 3. 1943 zemř. Jiří Langer, spisovatel a překladatel (nar. 

19. 3. 1894) - 70. výročí úmrtí
14. 3. 1803 zemř. Friedrich Gottlieb Klopstock, německý básník

(nar. 2. 7. 1724) - 210. výročí úmrtí
14. 3. 1883 zemř. Karl Marx, německý filosof (nar. 5. 5. 1818) 

- 130. výročí úmrtí
14. 3. 1913 nar. Dominik Tatarka, slovenský prozaik, publicista

a překladatel (zemř. 10. 5. 1989) - 100. výročí narození

Přehled nejbližších kulturních akcí SVČ Rýmařov
/ssp/ - akce pořádaná ve spolu-
práci s jiným pořadatelským
subjektem

BŘEZEN
9. 3. František Gellner bez
hranic - literatura/hudba
sál ZUŠ / 18.00 / vstupné: 50 Kč

Hudebně-literární projekt karvin-
ské hudební skupiny AllSKA-
pone’s, který oživuje dílo vý-
znamného českého básníka Fran-
tiška Gellnera a zasazuje jej do
dnešního kontextu.

9. 3. AllSKApone’s (ska Kar-
viná) - koncert

Kavárna DJ Stanley club 13 /
22.00 / vstupné dobrovolné: min.
40 Kč

Koncert karvinské hudební sku-
piny, která vznikla v roce 2003
a patří k stálicím domácí i zahra-
niční klubové a festivalové scé-
ny. V počátcích byla zaměřena
převážně na hudební styl „ska“,
dnes je stylově osobitá a nevy-
hraněná.

18. 3. Bratři Nedvědi - koncert
Městské divadlo Rýmařov /
19:00 / vstupné: 290 Kč

Koncert folkových legend - Ja-
na a Františka Nedvědů. Před-
prodej vstupenek: Městské infor-
mační centrum.

22. 3. Expediční kamera - fil-
mový festival /ssp/
sál ZUŠ / 20.00 / vstupné: 50 Kč

Přehlídka dokumentárních filmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.

23. 3. Jack Cannon Blues Band
(Maďarsko) - koncert
Restaurace Na Růžku / 20.30 /
vstupné: 60 Kč

Maďarská bluesová kapela Jack
Cannon Blues Band přistupuje
inovativně jak ke klasickým
standardům, tak k vlastní tvorbě.
Miláčkové českého a moravské-
ho publika, kteří jsou v České re-
publice jako doma. Tentokrát do
ČR zavítají v rozšířené sestavě,
jejich akustické blues obohatí
speciální host, bubeník Ákos
Kertész.

Další informace o akcích na
www.svcrymarov.cz nebo

www.svcrymarov.cz/jazzclub.
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Městské muzeum a Galerie Octopus
Příběh majitelů janušovské špulkárny - exkurze do roku 1946

V minulém roce jsme čtenáře in-
formovali o cenném historickém
nálezu při bourání někdejší Zup-
pingerovy špulkárny v Janušově,
která předcházela revitalizaci po-
zemku do podoby sportovního
a odpočinkového areálu. Zaměst-
nanci demoliční firmy narazili
v půdním prostoru budovy na za-
zděnou skrýš, v níž byly uloženy
osobní věci a dokumenty původ-
ních majitelů.
Část předmětů byla převezena
do rýmařovského muzea k pro-
zkoumání. „Věci se k nám dosta-
ly na vlečce se sutí a s rozbitým
nádobím, byly plné prachu, sle-
pičinců, peří a různé jiné špíny,“
popsal stav nálezu historik mu-
zea Martin Samson. Předměty
postupně očistil, roztřídil a začal
s jejich evidencí a studiem. Na
základě písemností, ale také věcí
denní potřeby, které rodina odsu-
nutých majitelů špulkárny na pů-
dě ukryla patrně s nadějí, že se
pro ně za čas vrátí, vznikal uce-
lený obraz jejich osobního živo-
ta i osudu, který jim přinesly dě-
jinné zvraty.
Martin Samson se rozhodl tento
obraz sestavit do co největší
komplexnosti a s pomocí dalších
materiálů uložených v archivech
napsal studii o rodině Alfreda
Zuppingera, jeho dcery Herty, ze-
tě Franze Kühnela a vnoučat
Helgy a Waltera. Studii, která se
zaměřila na konkrétní epizody
v životě rodiny od založení janu-
šovské špulkárny až do pováleč-
ného odsunu, ve třech dílech otis-
kl na přelomu loňského a letošní-
ho roku také náš čtrnáctideník.
Aby si mohli návštěvníci muzea
doklady každodenního života té

doby přímo prohlédnout, vytvo-
řila kurátorka muzea Petra Malá
z nalezených předmětů a píse-
mností výstavu pod názvem Lidé
janušovské špulkárny před ro-
kem 1946, která byla ve čtvrtek
21. března slavnostně otevřena
v galerii Pranýř.
„To, co zde vidíme dnes, je za-
konzervovaný rok 1946 rodiny
Zuppinger a Kühnel z Janušova.
Čas pro tyto věci se zastavil po
jejich zazdění v bývalé Zuppin-
gerově špulkárně, kde se opět
nadýchly světa a plynoucího ča-
su až loni, kdy byly nalezeny při
bourání oné krásné budovy,“
shrnul Martin Samson náplň vý-
stavy při vernisáži.
Návštěvníci galerie si díky tomu
mohou prohlédnout nejrůznější
předměty denní potřeby z před-
válečné doby - nádobí a prostírá-
ní, kuřácké náčiní, flakony od
parfémů, dívčí šaty se střevíčky
a kabelkou, ale i kožené pracov-
ní boty s dřevěnou podrážkou.
Najdou také obsah domácí lékár-
ničky, dvě žehličky či dřevěné
lyže značky Sport Ott s hůlkami.
Některé předměty se přímo pojí

k válečné realitě, např. polní lá-
hev Wehrmachtu nebo odznáčky
tzv. Winterhilfe. Množství infor-
mací o rodině poskytly písemné
dokumenty - legitimace s por-
trétními fotografiemi, úřední lis-
tiny, osobní dopisy, ale i plakáty
či školní výkresy. Bližší infor-
mace o jednotlivých členech ro-
diny nabízí návštěvníkům zpra-
cované medailony.
Samostatnou kapitolu rodinného
příběhu tvoří nalezené knihy, kte-
ré svědčí o úrovni vzdělání a také
zájmech rodiny. Na základě nale-
zených knih založilo muzeum
příruční knihovnu německé lite-

ratury, která se postupně rozšiřuje
o příspěvky dárců a v současnos-
ti obsahuje na 600 titulů. Na vý-
stavě se objevily nejzajímavější
kusy janušovské domácí knihov-
ničky včetně Horské kroniky
Franze Brixela, kterou v překladu
začíná uvádět i Rýmařovský hori-
zont, nebo „válečná a spořivá“
sbírka kuchařských receptů Dob-
rá kuchyně. Návštěvníci vernisá-
že mohli ochutnat sýrové sušen-
ky, které připravila autorka výsta-
vy podle jednoho z receptů.
Výstava o rodině Zuppingerů
a Kühnelů bude v Pranýři k vi-
dění do 27. března. ZN

Můj šálek čaje
Michal Viewegh: Mafie v Praze

„Ministr se už ani netajil tím, že jediným cílem
toho zbytečného papírování je znemožnit
ÚOOZ jeho skutečnou práci. ‘Strojvůdce se sta-
ne ministrem vnitra, z úřadu si doslova udělá ko-
ryto a už jenom žere,’ pomyslel si Plukovník.“

„Primátor se zamračil. ‘Běžel jsem kvůli tobě
deset kilometrů. Tak mě moc neprovokuj. Když
máš předraženou opencard a propadaj se ti ve
Stromovce tunely, musíš holt zapracovat na
svý image,’ zašklebil se Mord. ‘Jinak ty volby
prohrajem.’“

Začal jsem dvěma úryvky z knihy, kterou jsem
dostal k letošním Vánocům, a musím říct, že
po dlouhé době je to kniha, kterou jsem přeče-
tl jedním dechem. Jmenuje se Mafie v Praze

a jejím autorem je oblíbený český spisovatel
Michal Viewegh. Vyšla v roce 2011 a rovnou
se stala bestsellerem. Tato kniha je psána me-
todou koláže, autor jako by využil posbírané
novinové útržky z české politiky za několik
posledních let, promíchal je a pak dal znovu
dohromady. Pravá jména našich předních poli-
tiků a vysokých policejních úředníků jsou na-
hrazena přezdívkami, ale každý čtenář všech-
ny krásně pozná. Kdo by tak asi mohl být na-
příklad uvedený lobbista Darek Balík nebo
Borisek, který má písklavý hlas a místo krava-
ty nosí složený hedvábný šátek?
Kniha seznamuje čtenáře se zákulisím politic-
ké scény v naší republice, s propojením vyso-
ce postavených politiků s různými lobbisty
a vysokými policejními úředníky. Popisují se

zde mafiánské praktiky na té nejvyšší úrovni.
Jak se přerozdělují zisky z předražených stát-
ních zakázek, jak se dá každý problém zamést
pod koberec a jak je těžké se této mafii posta-
vit. Kdo nespolupracuje, je sesazen, kdo spo-
lupracuje, je dobře zaplacen.
Když jsem tuto knihu přečetl, řekl jsem si, že už
snad nikdy nemůžu jít k volbám. O to silnější ten-
to pocit byl, když jsem přečetl druhý díl s názvem
Mráz přichází z Hradu. No a utvrzen byl po pře-
čtení série knih o kmotru Františku Mrázkovi,
který byl v roce 2006 zastřelen. Negativní názor
na naši politickou scénu jsem přeci jen změnil,
když jsem si řekl, že Mafie v Praze je přece jen
kniha, nebo ne? Miroslav Glacner
(Viewegh, Michal. Mafie v Praze. 1. vyd.
Brno: Druhé město, 2011. 394 s.)
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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

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

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
Celý měsíc probíhá akce 2+1 zdarma

Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 18.45.

Krytý bazén Břidličná

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 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sa-

mi nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.

Termíny kavárniček v 1. pololetí 2013 (každý lichý týden v úterý):
12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Aquacentrum Rýmařov
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.

Městská knihovna
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Nad stránkami městské kroniky

Roky 1984 a 1985
Rok 1984 - další zvelebování
města
Oprava radnice v tomto roce po-
kračovala, ale do plného tempa se
dosud nedostala. Byla opravena
střecha, z níž byla strhána stará
krytina z břidlice a nahrazena 
eternitem. Kolem okrajů, střeš-
ních oken apod. bylo provedeno
nové oplechování. Náklady na 
opravu střechy překročily částku
200 tisíc korun. Práce probíhaly
za normálního provozu, kanceláře
nebyly dosud přestěhovány. Na-
léhavost celkové opravy vnitřních
prostor byla patrná z toho, že se
v některých místnostech prvního
poschodí začaly prohýbat stropy
natolik, že nebylo možno otevřít
skříně. Generální oprava interiéru
měla přijít na řadu později.
K dalším zvelebovacím akcím
patřila výstavba tělocvičny gym-
názia, která byla v roce 1984
prakticky dokončena, ale proza-
tím svému účelu sloužit nezačala.
Z odstupu času je však možné ří-
ci, že dosud výborně slouží nejen
studentům gymnázia, ale i pro
další akce. Při její výstavbě bylo
odpracováno téměř 4000 brigád-
nických hodin zdarma.
Pokračovalo budování biologic-
kého rybníka na východním okra-
ji Rýmařova (směr na Jamartice),
v halách Technických služeb zbý-
valo dokončit vnitřní prostory
a fasádu, byla vystavěna sauna,
která začala veřejnosti sloužit
v prosinci. Velmi důležité bylo za-
hájení výstavby nové školní bu-
dovy na ulici 1. máje v prostoru
před školní jídelnou a družinou.
Dokončena byla v dalších letech
a děti se v ní vzdělávají už více
než dvacet let.
Výrazně pokročila také bytová
výstavba. Nové byty se stavěly na

Jungmannově ulici i v lokalitě
mezi Bartákovou a Revoluční uli-
cí. Do užívání bylo předáno 
63 nových bytů, z toho 50 v byto-
vých domech a 13 v rodinných
domcích.
Městská knihovna měla v daném
roce 1964 čtenářů, z toho 842
mladých do 15 let. Měli k dispo-
zici 78 225 svazků nejrůznějších
literárních žánrů, mezi nimiž pře-
važovala beletrie. Výpůjčky do-
sáhly úctyhodné výše - 86 400
svazků, z toho 25 500 si vypůjčila
mládež. Mimo výpůjční činnost
připravily knihovnice řadu výsta-
vek k různým výročím, více než
sto literárních besed a jiné pořady.
Ředitelkou knihovny byla Helena
Nejedlá.
Divadelní soubor Mahen nastudo-
val náročnou inscenaci - drama
Vítězslava Nezvala Dnes ještě za-

padá slunce nad Atlantidou.
Vedle zkušených členů souboru se
zde objevila i řada nováčků, kteří
stáli na jevišti poprvé a možná na-
posledy, což poznamenalo celko-
vou úroveň hry.
Pro základní školy nebyl tento rok
příliš šťastným, protože se již ve

všech třídách začalo učit podle
nové koncepce, která byla v učivu
příliš náročná a nebrala v úvahu
schopnosti žáků, neposkytovala
dost času na opakování a procvi-
čování látky, takže výsledky byly

značně problematické. V osmi
mateřských školách (včetně
Janovic a Staré Vsi) bylo zapsáno
celkem 436 dětí. První základní
škola, jejíž ředitelkou byla Anna
Zajícová, měla 20 tříd s 655 žáky,
druhá základní škola, kterou vedl
Václav Orlík, měla 24 tříd a 792
žáků. Celkem chodilo na obě zá-
kladní školy v Rýmařově 1447
dětí.

Rok 1985
Snad bychom mohli začít slože-
ním městského národního výboru,
protože v něm došlo k několika
změnám. Na plenárním zasedání
10. ledna byl zvolen novým před-
sedou Oldřich Vaníček, protože
dlouholetý předseda Jiří Toman
ke stejnému datu odešel do dů-
chodu. Zůstal však nadále poslan-
cem městského národního výboru
a členem rady. Z rady odstoupila
Jitka Burgetová a novým členem

se místo ní stal nově zvolený
předseda. Na funkci člena pléna
rezignoval Karel Matula, protože
se odstěhoval mimo Rýmařov.
Doplňující volby se však nekona-
ly, neboť nové všeobecné volby
měly nastat už za rok.
Během téměř patnácti let, kdy byl
předsedou městského národního
výboru Jiří Toman, zaznamenalo
město mnoho významných zlep-
šení. Patřila k nim rozsáhlá byto-
vá výstavba, rozvoj mateřských
škol, řada zvelebovacích akcí, ja-
ko výstavba tělocvičny gymnázia
v akci Z, objektů Komunálních
služeb, školní jídelny, družiny
a tělocvičny u základní školy na
ulici 1. máje, náročná výstavba
kulturního domu a jiné.
V rozpočtu města bylo toho roku
celkem 16 448 408 korun v příj-
mové části, z toho 9 747 111 ko-
run plánovaných i jiných dotací
a subvencí. Výdaje dosáhly část-
ky 16 225 235 korun, takže hos-
podaření skončilo přebytkem
223 173 korun, který byl převe-
den do fondu rozvoje a rezerv.
Závěrem několik údajů o RD
Jeseník, závodu Rýmařov, jehož
ředitelem byl Ing. Josef Žižka.
Daného roku vyrobil závod 820
rodinných domků typu OKAL,
639 buněk ve třech provedeních
pro pracoviště v terénu a 15 uby-
toven smontovaných z dílů 
OKAL. V průměru zde pracovalo
942 zaměstnanců, jejichž průměr-
ný měsíční výdělek byl na tehdej-
ší dobu značně vysoký - 3538 ko-
run. V dělnických profesích to by-
lo ještě o něco více. Nejvyšší plat
měli zaměstnanci, kteří pracovali
v terénu při montážích domků,
nicméně měli také nejobtížnější
pracovní podmínky. 

Vratislav Konečný40. výročí osvobození Rudou armádou Fota: archiv muzea

Revoluční ulice v 1. pol. 80. let

Divadelní soubor Mahen, Stanislav Vitásek a František Stanzel ve
hře Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou Foto: V. Konečný
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Připomínáme si

Potřebujeme Mezinárodní den žen?
Kalendář na rok 2013 uvádí v ko-
lonce významných dnů u data 
8. března Mezinárodní den žen.
Připomíná se jím výročí demon-
strace newyorských švadlen v ro-
ce 1908 (uvádí se i 1909) za vo-
lební právo žen, vyšší mzdy, krat-
ší pracovní dobu a zákaz dětské
práce. Do Evropy se myšlenky
formujícího se ženského hnutí
dostaly o pár let později a Mezi-
národní den žen se poprvé slavil
19. března 1911. Od roku 1913 se
slaví 8. března, datum se ale pev-
ně ustálilo teprve po první světo-
vé válce. V roce 1945 požadavek
rovnoprávnosti mezi muži a že-
nami posvětila Charta OSN
a v roce 1975 OSN oficiálně
uznala také Mezinárodní den žen.
Datum Mezinárodního dne žen si
většina Češek střední a starší ge-
nerace pamatuje i bez kalendáře;
v éře komunismu se slavil pravi-
delně a poměrně mohutně. Jeho
atributy byly červené karafiáty,
utěrky, pásma budovatelských
veršů v podání pionýrů a podni-
kové večírky, které si obvykle
víc užili muži. MDŽ patřil vedle
Svátku práce, výročí Velké říjno-
vé socialistické revoluce a Ví-
tězného února k nejtypičtějším 
oslavám doby totality. Jejich
smyslem bylo nejen připomínat
lidu „významné“ okamžiky dě-

jin, ale zároveň upozaďovat svát-
ky spojené s „jinou“ historií, na-
př. výročí vzniku Českosloven-
ska v roce 1918. Zatímco Velká
říjnová i Vítězný únor po převra-
tu v roce 1989 z kalendáře zmi-
zely, Svátek práce i Mezinárodní
den žen díky svému nadčasové-
mu významu prošly rehabilitací
a slaví se dál, byť po určité odml-
ce (MDŽ se do českého kalendá-
ře vrátil až v roce 2004).
V momentě, kdy MDŽ z kalendá-
ře dočasně zmizel, vrátil se do něj
Den matek, komunisty záměrně
potlačený. Ani on není zcela bez
poskvrnky, neboť byl pro změnu
zprofanován nacisty. Oba svátky
jsou příkladem toho, jak snadno
lze využít a zneužít vcelku ne-
škodnou symboliku k propagan-
dě. Tak jako jeden totalitní režim
zdůrazňoval mateřskou úlohu žen
a jejich svatou povinnost plodit
syny národa, druhý režim odsou-
val mateřství do pozadí a opěvo-
val pracovitou ženu budovatelku,
v mateřské roli nahraditelnou ko-
lektivní péčí jeslí.
Každý z modelů, navíc pošramo-
cený dobovou interpretací, je
příliš jednostranný, a tak se sou-
časný kalendář dopouští schiz-
matu a připomíná svátky oba.
Umožňuje mu to nejen odlišnost
dat (8. březen a druhá květnová

neděle), ale i fakt, že dnes může
být žena zároveň matkou a sou-
časně osobou nezávislou, pracu-
jící a do značné míry s muži rov-
noprávnou. Alespoň u nás.
V této souvislosti se nabízí otáz-
ka: Potřebujeme vůbec Meziná-
rodní den žen? Přestože je v zá-
padní společnosti rovné volební
právo samozřejmostí, ženy mo-
hou studovat, pracovat a dosáh-
nout na vysoké pozice v hospo-
dářské i politické sféře, úplná
rovnoprávnost zde zdaleka ne-
platí. Přinejmenším v soukro-
mém životě je mezi muži a žena-
mi stále dost rozdílů, plynoucích
ze zakořeněných předsudků,
podstatné ovšem je, že o nich
mohou vzájemně diskutovat. To

je v porovnání s velkou částí svě-
tové populace nepředstavitelná
výhoda.
Možná má pro dnešní české ženy
(a svědčí o tom i naše malá an-
keta) Mezinárodní den žen doce-
la jiný význam než pro obyvatel-
ky muslimských zemí, Indie či
rozvojové Afriky. Přesto, anebo
spíš právě proto Mezinárodní
den žen stále potřebujeme.
Neuškodí uvědomit si, jak šťast-
ná volba padla v momentě naro-
zení zrovna na nás a vyjádřit as-
poň symbolicky solidaritu s tě-
mi, které takové štěstí neměly.
A květina od muže (snad s vý-
jimkou rudého karafiátu) potěší
8. března určitě každou ženu,
i tu, které MDŽ nic neříká. ZN

anketa
Co pro vás znamená Mezinárodní den žen a jak ho slavíte?

Lenka Žmolíková,
ředitelka knihovny:
MDŽ neslavím, ale
ráda vzpomínám na
doby, když mi moji
synové nosili na MDŽ
ze školky jako dárek
přáníčko, které vyro-
bili. Dodnes mám je-
jich výrobky schova-
né.

Markéta Beránková,
na mateřské dovole-
né:
Pro mě je významněj-
ší Den matek, ale
i k MDŽ dostávám od
manžela květiny.
Z dětství si pamatuju,
jak jsme vyráběly ma-
minkám i babičkám
přáníčka, ale nikdo
nám nevysvětlil, proč
se MDŽ vlastně slaví.

Eva Kudláková,
pedagožka:
Pro mě už Meziná-
rodní den žen nezna-
mená nic, protože mi
k němu nikdo nepřeje.
Ale nechápu ho jako
komunistický svátek,
žena může být oslavo-
vána každou chvíli.

Jitka Šašinková, pra-
covnice infocentra:
V tento den by se mělo
připomenout každé že-
ně, jak důležitá v životě
jiných je. Ne každá žena
může být i matkou, je
proto dobré ocenit vše-
chny ženy právě v tento
den. Jak ho slavím?
Dám si s partnerem dob-
ré víno a těšíme se z pří-
tomnosti všech milých
kolem sebe. Samozřej-
mě dostanu květinu.

Monika Blašková,
skladnice:
Je to svátek, který se
slavil dlouho. Jsem
moc ráda, když od
manžela a dětí dosta-
nu kytičku. Ale děti
jsou zvyklé spíš na
Den matek.

Marcela Staňková,
ředitelka Diakonie
ČCE:
8. března si vzpomenu,
jak jsme se jako děti 
učily básničku pro ma-
minku. Když zahlédnu
v květinářství hyacint,
tak vzpomínám, jak jsem
jej nesla své mamince
se srdíčkem z papíru. Jak
ho slavím dnes? Připad-
ne-li na všední den, v za-
městnání si popřejeme
a dáme si kytičku.

MDŽ v roce 1957 Foto: archiv muzea
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Organizace a spolky

Z okolních obcí a měst

Akce pořádané v Kavárně - občerstvení Buřinka (Sokolovská 30, bývalá čajovna)
Kavárna pořádá v březnu dva turnaje, a to ve stolním tenise a v poznávacích hrách na PC (poznávání
vlajek, dopravních značek atd.).
Výhledově budou akce pořádány v kavárně každý měsíc, zabaví se při nich nejen děti, ale také dospě-
lí. V plánu jsou turnaje v různých pohybových hrách, ve stolním tenise, ve společenských hrách a dal-
ších. Připravujeme také videoprojekce, tvoření obrazů pomocí vosku a hry pro děti předškolního věku.

Svou účast můžete nahlásit v provozovně nebo na telefonním čísle 605 801 058. Nahlášení účasti je závazné!
Ilona Krupová, Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově

Turnaj
v poznávacích hrách na PC
Datum a čas konání: 19. března v 16 hod.
Věková kategorie: děti od 6 do 12 let

dorost od 13 do 17 let
dospělí od 18 do 

Vážení příznivci Petrova cechu,
výbor Českého rybářského svazu, místní organizace Rýmařov

si vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi,
která se bude konat 9. března v 8 hodin v budově jídelny základní školy na ulici 1. máje v Rýmařově

Vojtěch Zábranský, předseda ČRS, MO Rýmařov

Obec Horní Město vyhlašuje konkurz na funkci
ředitele/ředitelky

Základní školy a mateřské školy Horní Město, okres Bruntál, p. o.
Požadavky: předpoklady pro výkon funkce ředitele podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-

nících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
podrobný životopis,
koncepci rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu),
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
čestné prohlášení dle § 2 odst. 1d zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění,
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. 8. 2013
Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete doporučeně do 31. 3. 2013 na adresu:

Obecní úřad, 793 44 Horní Město čp. 97
Obálku označte: KONKURZ - NEOTVÍRAT

Turnaj ve stolním tenise
Datum a čas konání: 7. března v 16 hod.
Věková kategorie: děti od 6 do 12 let

dorost od 13 do 17 let
dospělí od 18 do

Pro první tři místa je připravena odměna!
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Habaďůra aneb Kam mizí sociální dávky?
Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen si
pro leto‰ní sezónu vybral situaãní ko-
medii britského dramatika, scenáris-
ty a reÏiséra Michaela Cooneyho Ha-
baìÛra. Inscenace hry uvádûné také
pod titulem Nájemníci pana Swana by-
la zároveÀ posledním pfiedstavením
pro dospûlé publikum, jeÏ Mahen se-
hrál v prostorách r˘mafiovského di-
vadla.
Mahen, který na jevišti místního
divadla (kina) působí od svého
založení v roce 1945, se před pre-
miérou ústy současné vedoucí
a režisérky Hany Vystrčilové
s historickou budovou rozloučil
a oznámil své odhodlání pokračo-
vat v práci v rekonstruovaném
Středisku volného času.
Pro poslední představení na prk-
nech původního divadla Mahen
zvolil v duchu svého obvyklého
repertoáru situační komedii, která
v některých ohledech připomněla
loňskou inscenaci Pod praporem
něžných dam Kena Ludwiga.
I tentokrát byla hlavním komedi-
álním principem záměna postav
s prvky travestie a také tentokrát
nabídl scénář zajímavou hereckou
příležitost pro dvojici Pavel
Konštacký a Jan Steiner.
Michael Cooney (1967) patří
k nejhranějším současným brit-
ským dramatikům. Kromě psaní
divadelních her se prosadil i jako
hollywoodský filmový scenárista.
Žánrově osciluje mezi mysterióz-
ním thrillerem (scénáře k filmům
Skrýš, Ztráta paměti a Identita)
a fraškou. K tomuto žánru patří
jak Habaďůra, tak například hra
A je to v pytli (Tři bratři v nesná-
zích), kterou Cooney napsal se
svým otcem Rayem Cooneym,
autorem komedií Peklo v hotelu
Westminster nebo Dvouplošník
v hotelu Westminster (Nerušit,
prosím). Michael Cooney režíro-
val i dvě filmové hororové kome-
die podle vlastního scénáře

o vraždícím sněhulákovi Jacku
Frostovi.
Habaďůra patří mezi klasické si-
tuační komedie postavené na ty-
picky anglickém humoru. Její děj
se odehrává v krátkém časovém
úseku na ploše jediného pokoje
v domě manželů Swanových, kte-
rý kromě nich obývá ještě podná-
jemník „z mansardy“ Norman
Bassett (Jan Steiner). Kromě 
ústřední trojice je však v domě
přihlášen ještě nespočet fiktivních
nájemníků s tklivými osudy, které
si Erik Swan (Pavel Konštacký)
vymyslel, aby mohl na jejich jmé-
na pobírat sociální dávky. Díky
tomu se mu daří před manželkou

Lindou (Helena Papajová) i zbyt-
kem světa maskovat ztrátu za-

městnání a zlepšit svou finanční
situaci. Chytrý podfuk založený
na mezerách v sociálním systému
se mu ovšem začne vymykat z ru-
kou a vše vyvrcholí během neče-
kané návštěvy kontrolora ze soci-
álního úřadu Jenkinse (Vratislav
Konečný). V nouzi jsou Erik, do-
sud nevinný Norman a nepřímo
také zainteresovaný bratránek
George (Josef Konečný) nuceni
předstírat vymyšlenou totožnost,
podle aktuální potřeby měnit role
a vymýšlet si jednu lež za druhou.
Výmysly se vrší jeden na druhý
s dalšími příchozími návštěvníky

domu, až se celá habaďůra sesype
jako domeček z karet.
Situační komedie, divácky vděč-
ný a ochotníky i profesionálními
soubory oblíbený žánr, klade
v Cooneyho podání na inscenační
tým poměrně velké nároky. Na
malém prostoru se v rychlém sle-
du střídá velký počet jednajících
postav, komické situace nečerpají
jen ze slovního humoru, ale
i z dobrého načasování a schop-
nosti aktérů bezprostředně reago-
vat a udržet diváckou orientaci
v košatém větvoví zápletek a fik-
cí. V inscenaci Mahenu se to nej-
lépe dařilo hlavnímu tandemu
Konštacký - Steiner, který doká-
zal vytvořit skutečně komické
charaktery a současně táhnout
chvílemi retardující tempo děje.
Více či méně úspěšně jim v tom
pomáhaly ostatní postavy, nejvý-
razněji lehce hysterická Linda
Heleny Papajové, neodbytně em-
patická Sally Jany Stehlíkové 
a energická slečna Cowperová
Vlastimily Vykrutíkové, která do
hry vstupuje ve finále jako deus
ex machina, aby celý zacuchanec
výmyslů rozpletla a udělila
Erikovi trochu nečekané rozhře-
šení. Z vedlejších postav díky
svému přirozenému projevu za-
ujal doktor Chapman Zdeňka
Rychlého.
Spolek Mahen ukončil Habaďů-
rou dlouholetou etapu svého pů-
sobení v rýmařovském divadle,
nikoliv ovšem v rýmařovském di-
vadelním životě. S obdivuhodnou
vytrvalostí působí jako stálice
zdejší scény, která se nevyčerpává
nákladnými experimenty, ale sází
na osvědčený repertoár a věrné
publikum. Lze předpokládat, že
podobně bude pokračovat i na
„nové“ scéně. Na jevišti staré di-
vadelní budovy se v červnu ještě
rozloučí s dětskými diváky. 

ZN

Foto: archiv Mahenu
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Z kapsáře tety Květy
Politika a klobásy?

Ptáte se, co mají společného? Raději nevědět, jak
vznikají. Tedy máme-li je rádi. Teď jsme si užili
přímé volby prezidenta. A věřte, že příkopy, kte-
ré jsme si vykopali, jsou hluboké a těžko se bu-
dou zasypávat. Asi proto, že nejsme ochotni při-
jmout názor a volbu něčeho jiného, než pro co
jsme se rozhodli my. Je to jako v manželství:
Vybral jsem si. Mým úkolem je nyní líbit se. Tak
bychom to měli pojmout.
Uklidním vás: V příštích pěti letech prezidenta
volit nebudeme. Snad.
Až půjdete kolem Strakovy akademie, náho-
dou, mohli by vás udělat ministrem obrany,
jestliže jste už někdy viděli tank nebo letadlo.

Již dva měsíce je tento ministerský post volný.
Nijak se to nepoznalo. Nebo si brousíte zuby na
ministerstvo práce, asociálních věcí? Máte
dobré kamarádíčky? Třeba Kateřinu Píkovou?
Od všeho má klíče a všude byla dvakrát.
Na mnohé se občané-voliči ptají, a odpovědi ne-
přicházejí. Kde jsou slibované levnější dálnice?
VZP skončila ve ztrátě víc než čtyři miliardy ko-
run, přesto její představitelé dostávají statisícové
odměny? Jaká je slibovaná razantní reforma?
Skončila u amalgamových plomb. Je možné při-
vést loterijní společnost ke krachu? Je morální
dostat podle nesmyslné smlouvy desítky milionů
za krach? Proč vzduchem létají pomyslné milio-

ny a miliardy, které byly prohospodařeny a vytu-
nelovány? Proč se náš státní dluh zvyšuje do as-
tronomických výšek a sociální a důchodový
systém není propracovaný? S-karty? Další drahý
pokus. Tak jako pokusy ve školství, maturity...
Jak z toho bludného kruhu?
Teď mě však bolí jedno nebezpečné tažení.
Odmítám akce typu Zeman není můj prezident
a také prohlášení ředitelů různých typů škol, že
nebudou vyvěšovat portrét nového prezidenta.
A symbol české státnosti? Rozbíjíme si jej.
Prezident reprezentuje stát, jehož jsme občany.
Prezidentský úřad by se měl těšit aspoň mini-
mální ochraně důstojnosti. Si

Jak bylo avizováno v minulém vydání našeho čtrnáctideníku, sudá čísla tohoto ročníku budou provázet ukázky z Horské kroniky (1895), sbír-
ky „veselých i vážných“ příběhů z Rýmařovska 19. století, jež podle vzpomínek svého otce zaznamenal spisovatel a zdejší rodák Franz Brixel
(jeho medailon byl uveřejněn v RH 3/2013). Brixel otevírá svou knížku předmluvou, podepsanou Der Herausgeber, neboli vydavatel. Pod
zkratkou D. H. připojuje k jednotlivým textům také krátké poznámky pod čarou, jimiž vzpomínky svého otce komentuje. Český překlad
Horské kroniky pro naše periodikum připravila Jitka Procházková. ZN

Pfiedmluva vydavatele
Ze skrovné pozÛstalosti mého otce mi byl doruãen balík se spisy, které mûly tento zajímav˘ název: „Poznámky o zneuÏívání, pfiezdívkách,
povûrách a malá horská kronika na úpatí snûhem pokryt˘ch JeseníkÛ na Moravû od minulého století do dne‰ních dnÛ.“ Sesbíral B. B.

S pochopitelnou zvûdavostí jsem otevfiel balík
a okamÏitû jsem z obsahu jedenácti ãistû po-
psan˘ch svazkÛ pochopil, Ïe jde o cenn˘ po-
klad sbûratelské píle vytrvalého, du‰evnû i tû-
lesnû ãinného muÏe, kter˘ se, jak nám sám vy-
právûl, minul povoláním. Starost o bídnou exi-
stenci a zachování rodiny ho pfiipoutala ke
tkalcovskému stavu. Navzdory tomu si v‰ak
vÏdy na‰el ãas vûnovat se své oblíbené ãin-
nosti - literatufie - a sepsat spoustu svazkÛ, coÏ
charakterizuje jeho zálibu v du‰evní ãinnosti,
ke které mu v‰ak chybûlo potfiebné vzdûlání.
Se vzrÛstajícím zájmem jsem pfieãetl tyto roz-
manité pfiíbûhy, fra‰ky a epizody z období jed-
noho století, které se odehrávají v mé vlasti
a okolí, zãásti se zakládají na ústní tradici pfie-
dávané z generace na generaci a zãásti na lí-
ãení osobnû proÏit˘ch událostí - jak jen to na
mû pÛsobí!
Jako z pohádkového svûta se vynofiila v‰ech-
na tato vyprávûní, která jsem ãasto sl˘chával
jako hoch. Ty podivuhodné postavy, z nichÏ
jsem nûkteré sám dobfie znal, získávaly pfied
m˘m vnitfiním okem na tvaru a oÏivovaly.
Vracely mû zpût do dnÛ mého mládí. Tenkrát
jsem se sv˘m otcem prochodil v‰echna tato
místa. Dokonce se mi zdálo, jako bych v tûch-
to pfiíbûzích sám spoluúãinkoval, jako bych
bezprostfiednû pfii tom byl!
V na‰í svûtnici to stále Ïilo, protoÏe zde mimo mé-
ho otce pracovali je‰tû jeden aÏ dva tovary‰i a je-
den uãeÀ a kolovraty byly v chodu.

Monotónní rachot a klapání tkalcovského sta-
vu se tu a tam stfiídaly se zpûvem vesel˘ch pís-
ní, které radostnû znûly z hrdel. Nebo pfii‰la ze
sousedství náv‰tûva a potom se zapfiedl vese-
l˘ hovor.
Já jsem v‰ak sedûl ti‰e zamûstnán u pfiedoucí-
ho kolovratu a poslouchal hovor, nebo jsem
byl ponofien do sv˘ch my‰lenek. Av‰ak veãer
za ‰era, kdy si ruce oddechly, klepání a tlukot
utichly, zasedlo se dÛvûrnû pospolu. K tomu
se pfiidala veselá zábava, vyprávûly se pfiíbûhy,
mluvilo se o star˘ch dobr˘ch ãasech.
MuÏ, kter˘ tyto pfiíbûhy a fra‰ky uÏ posté vy-
právûl sv˘m pfiátelÛm a náv‰tûvníkÛm, se ãas-
to vlivem velké nouze, nedostatku a také Ïalu
opájel vzpomínkami na staré dobré ãasy.
Nechal probublávat nevyãerpateln˘ humor,
byl to jeden ze svéráznû nûmeck˘ch, upfiímnû
poctiv˘ch, dûtsky, bezelstnû vesel˘ch a na-
prosto ãestn˘ch charakterÛ, skuteãn˘ originál,
kter˘ se v dfiívûj‰ích dobách ãasto vyskytoval
v mé milé vlasti. Jak jen si srdeãnû pfieji, aby se
zde je‰tû mnoho takov˘ch lidí vyskytovalo,
aby byla zachována zelená oáza dobrosrdeã-
ného lidství v tomto dne‰ním povrchním ma-
terialistickém proudu! -
Autor se tolik vÏil do svého svûta vzpomínek, do
svého milovaného R˘mafiova, se kter˘m se mu-
sel s tûÏk˘m srdcem ve svém vûku rozlouãit, Ïe
na nûm visel v‰emi nitkami svého Ïivota a v ci-
zinû si pfiipadal jako vyhnanec a opu‰tûnec.
Marnû hledal své dlouholeté známé a pfiátele,

osifiel v cizím prostfiedí se sv˘m osobit˘m zpÛso-
bem my‰lení a nazíráním svûta. Proto nebylo di-
vu, kdyÏ, sedû za sv˘m tkalcovsk˘m stavem, stá-
le touÏil po opu‰tûné vlasti a ve chvilkách od-
poãinku od denní práce se snaÏil zapsat v‰ech-
ny tyto postavy, pfiíbûhy a události, které mu ne-
ustále pfiicházely na mysl. Pozvolnû tak vznikla
tato sbírka, kterou zam˘‰lel vûnovat sv˘m mil˘m
rodn˘m spoluobãanÛm a je‰tû Ïijícím pfiátelÛm
z mládí jako vzpomínku. BohuÏel autor sbírku
nedokonãil, takÏe tato zdánlivû úplná kniha pfií-
bûhÛ zÛstala fragmentem, neboÈ je‰tû mûlo b˘t
zaznamenáno mnoho záÏitkÛ a epizod z novûj-
‰í doby!
Ale andûl, kter˘ nás v‰echny vyprovází ze Ïi-
vota, mu vzal pero z ruky uprostfied jeho mi-
lované práce. - - -
KdyÏ si dovolím tyto spisy zvefiejnit, sleduji tím
dvojit˘ úmysl. Na jedné stranû bych tímto
chtûl splnit dûtskou povinnost plnou úcty
a uctít tiskem tohoto duchovního dûdictví ja-
ko vzpomínkou toho dobrého muÏe, na dru-
hé stranû bych ji chtûl také darovat jeho pfiá-
telÛm a spoluobãanÛm, které snad potû‰í
a rozveselí, pfiipomene jim dávné ãasy a ra-
dostné pfiátelské posezení. Pokud se v‰echno
toto podafií, bude mÛj úkol splnûn. Budu tak
smût doufat, Ïe mÛj skromn˘ a prost˘ dar ne-
bude m˘mi mil˘mi krajany nevlídnû pfiijat.

Mürzzuschlag, ·t˘rsko, v létû roku 1894
Vydavatel
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Užitečná informace
Jak nespadnout do pasti 8

Vzorový dopis pro odstoupení od smlouvy
Maminka (88) pana Františka trpí
bércovými vředy a je odkázána na
jeho pomoc. Proto ho velmi udivi-
lo, když jednoho dne našel v ku-
chyni krabici s biolampou. Vy-
právěla mu, že u nich zazvonil
pán, který tvrdil, že jí dokáže po-
moci s její chorobou. Když jí uká-
zal obrázky lidí, jejichž nemoc
skončila amputací, a tvrdil, že pří-
stroj dokáže těmto důsledkům pře-
dejít, rozhodla se ho koupit. Po-
depsala jak kupní smlouvu, tak
smlouvu úvěrovou. Pan František
se sice pokusil jménem maminky
od obou smluv odstoupit v záko-
nem stanovené 14denní lhůtě, pro-
dejce ovšem odmítl odstoupení ak-
ceptovat s poukazem na to, že na
kupní smlouvě je zaškrtnuto okén-
ko, dle kterého se předváděcí akce
konala v jeho provozovně.
Podáváme vám pomocnou ruku
v podobě základního vzorového
dopisu pro odstoupení od uzavře-
né kupní smlouvy. Nezapomeňte,
že se jedná o vzor, který vás vede.
Musíte do něj dosadit své skuteč-
nosti, které naleznete ve vámi po-
depsané kupní smlouvě. Vyhle-
dejte v ní jméno a příjmení doda-
vatele (je-li jím fyzická osoba) ne-
bo název firmy (je-li dodavatelem
právnická osoba) a dosaďte do
vzoru, stejně tak identifikační čís-
lo (IČ) dodavatele. Přesně opište
jeho adresu. Do textu odstoupení
napište datum, kdy jste se akce zú-
častnili a podepsali smlouvu, 
uveďte, kde se tak stalo, a má-li
vaše kupní smlouva číslo, nezapo-
meňte ho taktéž uvést. Důležité je

napsat, co bylo předmětem smlou-
vy, tedy jaké konkrétní zboží, a je-
ho cenu. V posledním odstavci od-
stoupení doplňte, kolik peněz jste
prodejci zaplatili (někdo platí vše
na místě, někdo skládá zálohu).
Nemáte-li bankovní účet, uveďte
svoji adresu. Udělejte kopii kupní
smlouvy a k odstoupení ji přiložte,
stejně tak si udělejte kopii odstou-
pení a spolu s originálem kupní
smlouvy a podacím lístkem pošty
(zasílat doporučeně, nejlépe s do-
dejkou) pečlivě uschovejte.
Pokud jste vedle kupní smlouvy 
uzavřeli i úvěrovou smlouvu, kte-
rou jste chtěli zboží financovat,
taktéž pomůžeme. Nemáte-li do-
ma počítač s připojením na in-
ternet, požádejte někoho z rodi-
ny, aby se připojil na odkaz
www.dtest.cz/uvery, zadal do zde
uvedené kolonky svůj e-mail, na
který mu přijde vzor dopisu pro 
úvěrovou společnost. Může také
kontaktovat naši poradnu pro spo-
třebitele na telefonním čísle 
299 149 009 a nechat si vzor zaslat
na svůj e-mail.
Nezapomeňte, že odstoupení od
kupní smlouvy musíte zaslat tak,
aby jej pošta nejpozději poslední
den lhůty, tj. den čtrnáctý, doruči-
la adresátovi. Dny se začínají po-
čítat ode dne následujícího po
podpisu smlouvy. 

Občanské sdružení spotřebitelů
TEST

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené
při předváděcím nebo podomním prodeji

VZOR
moje jméno a příjmení
moje adresa
můj telefon

jméno a příjmení dodavatele (či název firmy)
IČ dodavatele

adresa dodavatele

Praha, 1. června 2012
Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne ................. jsem s vaší společností uzavřel na předváděcí akci,
jež se konala v restauraci Vařečka v Horních Hrncovicích č. p. 7,
kupní smlouvu č. ............., jejímž předmětem byla sada nerezové-
ho nádobí značky Best Chef v ceně 50 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory
obvyklé k podnikání dodavatele, rozhodl jsem se využít svého
práva a v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zá-
koník, od této smlouvy odstupuji.
Sadu nádobí vám zasílám a zároveň žádám o poukázání zaplace-
né kupní ceny ve prospěch mého bankovního účtu 
č. ................./....

S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)

přílohy:
kopie kupní smlouvy

Občanské sdružení spotřebitelů TEST se sídlem Černomořská
419/10, 101 00 Praha 10-Vršovice je vydavatelem časopisu dTest
a provozovatelem webových stránek www.dtest.cz, kde jsou publi-
kovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varová-
ní před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace
o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vů-
či prodávajícím, a další rady. Spotřebitelská poradna je k dispozi-
ci na tel. 299 149 009 každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru posílí práva spotřebitelů
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravskoslezského
kraje vítá novelu zákona o spotfiebitelském úvûru,
kterou v pondûlí 11. února podepsal prezident
âeské republiky. Nová právní úprava pfiiná‰í fiadu
opatfiení, jejichÏ cílem je zlep‰it postavení spotfie-
bitelÛ, pfiedcházet jejich pfiedluÏení a eliminovat
nûkteré neférové praktiky firem poskytujících ãi
zprostfiedkujících úvûry.
Novela posiluje stávající právní úpravu po-
skytování spotřebitelských úvěrů tím, že roz-
šiřuje informační povinnost věřitelů vůči
dlužníkům, zpřesňuje výpočet roční procent-
ní sazby nákladů a zvyšuje pokuty za poru-
šení zákona, ale především reaguje na nej-
častěji používané neférové praktiky poško-
zující spotřebitele při nabízení, sjednávání
a poskytování úvěrů.
Jedním z hlavních principů novely je zodpo-
vědné úvěrování. Poskytovatelé úvěru bu-

dou mít povinnost si před poskytnutím úvěru
ověřovat majetkovou situaci klienta a jeho
schopnost poskytnutý úvěr splatit. Úvěr pak
bude moci být poskytnut pouze v případě, že
bude zřejmé, že spotřebitel jej bude schopen
splácet.
Věřitelé na dlužnících nadále nebudou moci
požadovat zajištění ve výši, která by byla ve
výrazném nepoměru k hodnotě zajišťované
pohledávky. Mělo by se tak v budoucnu pře-
dejít případům, kdy je desetitisícový dluh za-
jištěn nemovitostí v hodnotě o několik řádů
vyšší a poskytovatel úvěru spoléhá víc než
na splacení dluhu na to, že svou pohledávku
uspokojí zpeněžením zástavy.
V případě služeb o zprostředkování úvěru za-
vádí novela právo spotřebitele odstoupit bez
sankce také od smlouvy o zprostředkování
spotřebitelského úvěru, pokud ve 14denní

lhůtě od uzavření této smlouvy nedošlo na je-
jím základě ke sjednání spotřebitelského úvě-
ru. Odstoupením od smlouvy o zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru se ruší i případné
další uzavřené smlouvy o doplňkových služ-
bách, např. o životním pojištění. Před zapla-
cením odměny za zprostředkování bude zpro-
středkovatel povinen spotřebitele vyrozumět
o výsledcích své činnosti, zejména o vyjádře-
ní všech oslovených věřitelů.
Mimo zákon je postavena také neférová
praktika zaměřená na nejohroženější skupinu
spotřebitelů, na ty, kteří nejsou z důvodu své
finanční situace schopni dosáhnout na půjč-
ky od bankovních a seriózních nebankovních
institucí a jsou nuceni nabídky úvěru vyhle-
dávat jinde, např. v inzerci. Tito spotřebitelé
byli často v nabídce odkázáni na zpoplatně-
ná telefonní čísla a v konečném důsledku za
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Zajímavosti z přírody

hovory zaplatili i desetitisícové částky. Často
jediným cílem firem používajících tato tele-
fonní čísla nebylo poskytnout úvěr, ale obo-
hatit se na poplatcích za telefonní hovor.
Z důvodu poměrně komplikované právní 
úpravy směnek a nízkého povědomí běžného
spotřebitele o všech možných následcích vy-
užití tohoto instrumentu kladně hodnotíme
rozhodnutí zákonodárců zakázat použití
směnky nebo šeku ke splacení nebo zajiš-
tění splacení spotřebitelského úvěru.
Sdružení obrany spotřebitelů MSK věří, že

přijatá právní úprava nebude přínosem jen
pro spotřebitele. Solidní věřitelé a zprostřed-
kovatelé budou těžit z odchodu firem použí-
vajících neférových praktik z trhu a dojde
k celkovému posílení důvěry ve vztazích
mezi věřiteli a dlužníky.
Sdružení obrany spotřebitelů MSK ve svých
poradnách často řeší případy spotřebitelů,
kteří si sjednali problematický spotřebitelský
úvěr a v důsledku toho se dostali do finanč-
ních potíží. V dubnu loňského roku otevřelo
SOS MSK specializovanou Finanční a insol-

venční poradnu, která poskytuje poradenství
fyzickým a právnickým osobám v platební
neschopnosti, před hrozícím úpadkem nebo
v úpadku. Poradna je veřejnosti otevřena
vždy třetí pondělí v kalendářním měsíci od
11 do 15 hodin. Do poradny je nutné se pře-
dem objednat. Bližší informace sdělí kompe-
tentní pracovník buď osobně v sídle sdružení
na Střelniční ulici 8 v Ostravě, telefonicky na
č. 606 382 280, případně e-mailem na ostra-
va@sos-msk.cz.
Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MSK

Srnčí zvěř v zimě
Srnčí zvěř se vyskytuje v našem okolí běž-
ně a žije zde v lesích i v zemědělské kraji-
ně. V zimě se začíná stahovat z lesnatých
kopců za potravou do údolí a nižších poloh.
V mrazivém počasí a při vyšší sněhové po-
krývce ztrácí částečně svoji plachost a čas-
to navštěvuje krmelce i jiná krmná zařízení
udržovaná myslivci.
V tomto období srnčí zvěř
běžně zavítá i do vesnic
v blízkosti lesa. K malému
krmelišti u našeho domku
přichází i v průběhu dne, a to
na zavolání nebo jakmile sly-
ší hluk plastové škrabky,
když odhrnuji sníh. Je to pro
ně signál, že čerstvé krmení
je již připraveno. Krmeliště
s jablky, řepou, obilným od-
padem a voňavým senem
navštěvují srny, srnčata i srn-
ci. Asi šestiletý srnec, který
přichází pravidelně ke krme-
lišti již čtvrtou zimu, zná můj
pach i hlas tak dobře, že se

k němu můžu na tomto místě přiblížit až na
6 metrů. Je to nevšední zážitek důvěry ve
volné přírodě.
Ozdobou srnců jsou parůžky, které jim na
hlavě vyrůstají každoročně právě v zimním
období. V době růstu jsou parůžky obaleny
jemnou kůží s krátkou srstí nazývanou lýčí.
Jakmile parůžky dorostou do finální velikos-

ti, což bývá zpravidla v jarních měsících,
srnci se lýčí z parůžků zbavují tzv. vytlouká-
ním. V létě jdou srnci do říje již s krásnými
parůžky, ale nepyšní se jimi dlouho. V listo-
padu až prosinci parůžky srncům odpadnou,
myslivci říkají, že je srnci shazují, a celý cy-
klus se opakuje. 

Fota a text: Miroslav Král

Srnec s parůžky v lýčí Srna se dvěma srnčaty odchází od krmeliště

Sport
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Běžkaři jsou zoufalí - neukáznění turisté ničí bílé stopy
Nejenom ve vrcholov˘ch partiích
JeseníkÛ je chození pû‰ích turistÛ
v bûÏecké stopû stále vût‰ím ne‰va-
rem. Staãí si v‰imnout pejskafiÛ
venãících své miláãky v bûÏecké sto-
pû v okolí r˘mafiovské zahrady
Hedvy nebo zamilovaného mladého
páru jdoucího uprostfied bílé stopy.
Své o tom ví i manželé Eva a Ivan
Sovišovi. „Stačí opravdu málo
k tomu, aby byli lidé k práci dru-
hých ohleduplní. Vždyť běžeckou
stopu musí někdo připravit, oby-
čejně to je správce areálu v za-
hradě Hedvy František Kovářík,

který s pečlivostí sobě
vlastní projíždí se spe-
ciální frézou běžecké
trasy poté, co napadl
čerstvý sníh. Někteří
běžkaři si stopu pro-
šlápnou sami do míst,
kam se s technikou ne-
zajíždí. A pak stačí je-
den či více bezohled-
ných lidí, kteří záměrně
kráčí v běžecké stopě,
protože si snad myslí, že je stopa
udrží, a nepropadnou se tak hlou-
běji do sněhu. Celá práce a sna-
žení v momentě přijdou vniveč.
A přitom stačí tak málo, jít jenom
o půl metru vedle,“ popisují
s rozhořčením manželé Sovišovi.
Nejen jim není lhostejné, když vi-
dí skupinku lidí promenádujících
se ve vyfrézovaných stopách.
Téměř pokaždé se potázali se
zlou, když chtěli podobné „dar-
mošlapy“, kteří neberou ohled na
to, že úprava stop dá práci a taky
něco stojí, taktně upozornit na je-
jich počínání. Odpovědí jim té-
měř vždy byly nadávky. Co ne-
zničí pěší, dokonají jejich psi.

Poničená běžecká trať může být
pro běžkaře i nebezpečná.
Vzniklé díry po pěších v měk-
kém sněhu, zvláště při sjezdech,
mohou být příčinou nepříjem-
ných zranění běžkařů. „Bohužel
není možné pěším zakázat choze-
ní ve stopách. Na upozornění
často reagují podrážděně, jako
bychom chtěli něco neuskutečni-
telného. Přitom mezi oběma sto-
pami je dostatečně široký pro-
stor, kde se mohou pohybovat,“
dodal Ivan Soviš.
Úpravu běžeckých stop v Jese-
níkách financuje Sdružení ce-
stovního ruchu Jeseníky. „Ničite-
lé běžeckých tratí by si měli uvě-

domit, že ročně stojí úprava stop
v Jeseníkách přes tři miliony ko-
run. Platí je obce, kraj i podnika-
telé z horských středisek. S tím je
spojena i řada pracovních míst
na horách,“ zdůraznil ředitel
Sdružení cestovního ruchu Jese-
níky Jan Závěšický.
Legislativa tuto problematiku
neřeší, takže prohřešky nelze ani
pokutovat. Jedinou cestou je
podle lyžařů a správců běžec-
kých tratí výchova a neustálé 
upozorňování. Snad neukázně-
ným pěším turistům jednou do-
jde, jak se mají v zimě na trasách
pro běžkaře chovat. 

JiKo

Okresní a krajské přebory jednotlivců v kuželkách
V lednu a únoru letošního roku proběhly na
rýmařovské kuželně okresní a krajské přebo-
ry jednotlivců v kuželkách. Z okresních do
krajských přeborů se kvalifikovali v kategorii
žactva sourozenci Jan a Barbora Starchoňovi,
v kategorii dorostenců jejich bratr Rudolf, za
dorostenky Kateřina Sekaninová, v mužích
Jaroslav Tezzele, ženy zastupovala Romana
Valová, juniorky Denisa Hamplová a senior-
ky Věra Tomanová.
V Rýmařově se odehrály souboje v kategorii
dorostenek, žáků a žákyň. Přeborů se zúčast-
nily kuželkářské naděje Moravskoslezského

a Olomouckého kraje, v každé kategorii dva-
náct účastníků. Na domácí kuželně zabojo-
vali Honzík a Barbora, porazili všechny své
soupeře a zajistili si postup na mistrovství re-
publiky (Horní Benešov a Pelhřimov).
Kateřině Sekaninové se tolik nedařilo, tak
snad se postupu dočkáme v další sezóně.
Rudolf Starchoň zahrál dobře v Olomouci
a rovněž se zúčastní MČR v Náchodě,
Jaroslav Tezzele se v silně obsazené katego-
rii mužů (hrálo se v Opavě) neztratil a MČR
si zahraje v Rosicích, Denisa Hamplová si
v Olomouci vybojovala postup do Přerova,

Věra Tomanová pocestuje do Podbořan.
Letošní postupové boje byly pro naše hráče
velmi úspěšné, z deseti kategorií jsme měli
zastoupení v osmi, na mistrovství České re-
publiky 2013 jednotlivců budeme mít za-
stoupení v šesti kategoriích. Kromě našich
hráčů reprezentují okres Bruntál na MČR
dva hráči TJ Krnov a dva z Horního
Benešova.
Všem účastníkům okresních a krajských pře-
borů děkujeme za předvedené výkony, po-
stupujícím na mistrovství republiky přejeme:
„Ať to padá!“ Foto a text: Věra Tomanová

Ilustrace: Ivan Soviš
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V zahradě Hedvy se jel krajský přebor v běžeckém lyžování
Poslední únorovou sobotu (23. úno-
ra) pořádal Ski klub RD Rýma-
řov veřejný závod v běhu na ly-
žích volnou technikou, krajský
přebor SLČR MSK. Současně
byl tento závod posledním ze se-
riálu závodů o Pohár Moravsko-
slezského kraje.
Dějištěm klání byl sportovně-
kulturní areál zahrady Hedvy.
Sjeli se sem závodníci z blízkého
i vzdálenějšího okolí, celkem

118 lyžařů různých věkových
kategorií, počínaje benjamínky
a dospělými konče.
Počasí prověřilo celý organizač-
ní tým a také psychickou odol-
nost a fyzickou kondici všech
sportovců, protože přívaly sněhu
nebraly konce.
Poděkování patří všem, závodní-
kům a jejich trenérům, rodičům
a všem příznivcům bílé stopy.

Fota a text: Ladislav Baslar
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Reklama v R˘mafiovském horizontu - SKVùLÁ INVESTICE

Od 1. března jsme otevřeli nové

Kadeřnictví
na Sokolovské ul. č. 32 (u gymnázia)

tel.: 773 015 185
Otevírací doba:

Po - Pá    9 - 14 hod.
po domluvě možno i od 7.30
po 16. hod. jen na objednání

So - jen na objednání

V březnu a dubnu - akční zahajovací ceny

melír - mytí - střih - foukání - styling
krátké vlasy    polodlouhé vlasy    dlouhé vlasy

360,-                  440,-                  510,-

barva - mytí - střih - foukaná - styling
krátké vlasy    polodlouhé vlasy    dlouhé vlasy

360,-                  440,-                  520,-

mytí - zástřih - foukaná - (gel nebo lak)
krátké vlasy    polodlouhé vlasy    dlouhé vlasy

155,-                  185,-                  205,-

Kompletní běžný ceník na:
Facebook kadeřnictví Amenity

V-club R˘mafiov
program bfiezen 2013

1. 3. 80. aÏ 90. léta DJ Mark

2. 3. Prskavková párty DJ Geppy

8. 3. CZ&SK DJ Mark

9. 3. Pitbull celebration DJ Lucash

15. 3. Rocková noc DJ Mark

16. 3. Narozeninová párty DJ Fuller

22. 3. 80. aÏ 90. léta DJ Mark

23. 3. Body painting DJ Petr Kamlar

29. 3. Dance night DJ Mark

30. 3. BoÏkov párty DJ Fuller

Vstup: 30 Kã

Julia Sedláka 14, R˘mafiov
tel.: 604 764 545
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Kachlová kamna - přítel na celý život
Rukodělně postavená kamna nejsou konzum-
ním zbožím, nedají se srovnat s levně posta-
venou krbovou obestavbou. Kamna získala
na větší oblibě zhruba před 20 lety, když za-
čala být používána bezroštová litino-šamoto-
vá spalovací komora. Takto vyvinutá kamno-
vá vložka s šamotovou vystýlkou splňuje po-
žadavky na dlouhou životnost, trvanlivost
provozu, vysokou účinnost spalování a s tím
spojené emisní hodnoty. Solidní litinová kon-
strukce spolu s prosklenými dvířky zaručuje
desítky let radosti z topení dřevem.
Při spalování kusového dřeva v takovéto ko-
moře vznikají velmi horké plyny. Narozdíl
od krbové obestavby nejdou přímo do komí-
na, nýbrž projdou systémem akumulačních
keramických kanálů nebo v lehčí formě ho-
tovým akumulačním litino-šamotovým vý-
měníkem, kde odevzdají své teplo.
Toto funkční jádro předává své teplo na plášť
kamen, nejčastěji kachlový, a ten do obytné-
ho prostoru. Způsob stavby pláště kamen 
a akumulačních kanálů rozhoduje o celko-
vém chování topidla, o tom, zda bude teplo
rychle, nebo pozvolně předáno do prostoru
a v jaké výši.

U horkovzdušných kamen je dosaženo pře-
dání velkého množství horkého vzduchu
do místnosti v krátkém čase. Tento způsob
je vhodný v místnosti větších rozměrů ne-
bo s velkou tepelnou ztrátou - více než 4 kW
(starší zástavba). Z hlediska funkce proudí
v horkovzdušných kamnech vzduch z míst-
nosti kolem kamnové vložky, spojovacích
prvků a výměníku přiřazeného mezi kam-
novou vložku a komín. Vzduch se rychle
zahřeje a jde do místnosti skrze mřížky,
případně šachtou dále nahoru. Po ukončení
topení kamna pozvolna vychladnou.

Akumulační kamna poskytují člověku nej-
příjemnější a nejpřirozenější formu předání
tepla, jež vyzařuje skrze stěnu topidla. Tato
koncepce je vhodná tehdy, když je požado-
váno omezeného, dlouhotrvajícího a rovno-
měrného předání tepla do prostoru, tedy
v nízkoenergetickém domě. Teplo je akumu-
lováno v těžkých (cca 500kg) keramických
tazích a nedochází k tepelným výkyvům
v místnosti.
Dobře postavená kamna jsou přítelem na ce-
lý život. Erik Orság
Zdroj: Ulrich Brunner: Holzbrandöfen, 2008
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