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Statistika za rok 2013: V R˘mafiovû 
ubylo 55 obyvatel

Knihovna nabídla besedu o Africe 
s Tomá‰em âernohousem

Dûti se bavily pfii masopustu 
i karnevalu na ledû

Oprava objízdn˘ch cest mÛÏe zaãít, 
kraj uvolnil finance

Fotbalová pfiípravka skonãila v halovém 
turnaji tfietí a ãtvrtá

ročník XVI.
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Masopust v Ryžovišti trochu jinak
Opět po roce se v sobotu 15. úno-
ra v Ryžovišti konal tradiční ma-
sopust, ale trochu jinak. Pro změ-
nu se rozhodli členové sboru dob-
rovolných hasičů, kteří tuto akci
pořádají více jak čtyři desetiletí.
Letos se rozhodli, že průvod nebu-
de chodit od domu k domu, od by-
tu k bytu, ale že projde obec kří-
žem krážem a pozve naše spolu-
občany, kteří spousty let hostili ve
svých příbytcích masopustní prů-
vod, na masopustní zabijačku.

A tak se i stalo. Ráno v 8 hodin pa-
ní starostka s panem místostaro-
stou předali právo masopustnímu
průvodu a tím zahájili zabijačkové
hody. Průvod tvořilo přibližně čty-
řicet tradičních i netradičních ma-
sek všech věkových kategorií. Po
dlouhém fotografování průvod
vyšel do ulic a řezníci, mlsní, sed-
láci a selky se začali připravovat
na velkou návštěvu svých spolu-
občanů. Všechno klapalo, jak mě-
lo, v 11 hodin dorazili členové 

amatérského sboru z Ryžoviště,
aby zpestřili všem tento sváteční
den hudbou a zpěvem.
Skoro každý návštěvník, jak se
patří, donesl něco dobrého ke ká-
vě, aby ten den nebyl jen o mas-
ných výrobcích. Nálada byla vý-
borná, všichni se dobře bavili, za-
bijačkové lahůdky chutnaly a ani
na děti se nezapomnělo. Pro ně byl
od 15 hodin připraven masopustní
karneval se soutěžemi a diskoté-
kou. Všichni si měli co vykládat,

a tak vydrželi do večerní zábavy,
při které byla za doprovodu faráře
v podání pana Permedly, mláden-
ců, plaček a smutečních hostů za-
se na rok pochována naše basa.
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem pořádajícím, sponzorům,
masopustnímu průvodu, dětem
v karnevalových maskách, člen-
kám a členům pěveckého souboru
i návštěvníkům za krásný den
v Ryžovišti. 

Eva Lašáková, starostka obce

Karkulka, pirát i kašpárek na bruslích
V sobotu 22. února uspořádala místní organi-
zace České strany sociálně demokratické na
zimním stadionu v Rýmařově dětský karne-
val na bruslích. Zpočátku to vypadalo, že
převahu budou mít pořadatelé akce, ale po-

stupně na stadion přišly v doprovodu rodičů
tři desítky dětí v nejrůznějších maskách. Po
ledě se proháněli pirát, kašpárek, Karkulka,
čertíci, ježibaby i černokněžníci, princezny,
smrtka i doktor. Porota v závěru odpoledne

vyhodnotila nejlepší karnevalové masky
a posuzovala také nejlepší výkony v disciplí-
ně slalom mezi kužely. Organizátoři akce dě-
kují Michalu Hámovi za materiální pomoc
při zajišťování karnevalu. JiKo

Fota: Vít Veselý a redakce

Fota: archiv OÚ Ryžoviště
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Při příležitosti letošních Zimních
olympijských her v Soči se mi
vrátily vzpomínky na má vyso-
koškolská studia tělesné výcho-
vy a sportu, kde „obec akade-
mická“ velmi často pracovala
s myšlenkou olympionismu 
(olympismu), olympijského hnu-
tí a olympijských her. Výchova
ve stylu olympijské myšlenky
nás motivovala k lepším výko-
nům, ale hlavně jsme se měli stát
prostředníky v předávání tohoto
ideálu směrem k mladší generaci.
Zrod novodobého olympismu 
i olympijských her je spojen s ba-
ronem Pierrem de Coubertinem.
Byl inspirován antikou, ideály ka-
lokagathie, ekecheirie a zejména
antickými olympijskými hrami.
Další inspirací byl anglický sport,
zejména jeho důraz na čestné sou-
peření a výchovu prostřednictvím
sportu, kterou rozvinul již 
v 17. století John Lock ve formě
„gentlemana“. Na těchto zdrojích,
ale i osobní sportovní zkušenosti,
na spojení sportu a výchovy Cou-
bertin vytvořil filosofický kon-
cept označovaný jako „olympis-
mus“. Coubertin jej charakterizo-
val nikoliv jako systém, ale jako
stav mysli, jako součást životní fi-
losofie. Takové vymezení olym-
pismu převzala i rozšířila součas-
ná Olympijská charta:
„Olympismus je životní filosofií,
povznášející a vyváženě spojují-
cí v jeden celek zdatnost těla, vů-
le a ducha. Spojením sportu, kul-
tury a výchovy olympismus usi-
luje o vytvoření způsobu života,
založeného na radosti z vynalo-
ženého úsilí, na výchovné hod-
notě dobrého příkladu a na re-
spektování základních universál-
ních etických principů.“
„Posláním olympismu je zapojit
sport do služeb harmonického
rozvoje člověka s cílem vytvořit
mírovou společnost, která dbá
o zachování lidské důstojnosti.“
(Olympijská charta, 2007)

Z výše zmíněného vyplývá, že
by sportovci na olympijské hry
neměli jezdit jen sportovat.
Nahlížím na sportovce, účastní-
ky olympijských her, jako na vy-
slance míru a šiřitele olympij-
ských ideálů. Skutečně, sportov-
ci byli, jsou a určitě i budou vý-
znamnými vzory či idoly, které
mladí lidé, ale nejen oni, obdivu-
jí, napodobují a identifikují se
s nimi. Potěšitelné je, vyjádří-li
se pozitivně k olympijským
hrám a olympionikům význam-
né osobnosti. Například Johnny
Delgado, senátor státu New
York, k olympijským soutěžím
a olympijským vítězům na
Letních olympijských hrách
2012 v Londýně poznamenal:
„Olympijské myšlenky jsou více
inspirující než výsledky na olym-
pijských hrách. Je krásné, že stá-
le existují jedinci ochotní věno-
vat mnoho času tomu, aby byli
úspěšní. Také je vzrušující sledo-
vat interview s úspěšnými olym-
pioniky. Jsou přívětiví, dobře re-
agují a artikulují. Na rozdíl od
jiných představitelů sportu a zá-
bavy se zajímají i o to, jak půso-
bí na mládež. Zoufale potřebuje-
me mít pozitivní vzory pro mlá-
dež; můžeme říci, že je máme?!“
Zimní olympijské hry v Soči jistě
přinesly řadu vynikajících, mož-
ná i rekordních sportovních vý-
konů. Většina jejich účastníků si
splnila svůj sen, zúčastnit se 
olympijských her, reprezentovat
svou vlast a především předvést
své umění. Přispěla k tomu nejen
kvalita nových sportovišť, ale
i přátelská atmosféra v dějišti her,
na sportovištích a spokojenost
sportovců s jejich zabezpečením.
Zimní olympijské hry v Soči by-
ly významnou celosvětovou,
sportovní a kulturní událostí.
Přitahovaly pozornost „mediál-
ních“ diváků i diváků v samot-
ném dějišti her. Současně však
přitahovaly pozornost jedinců,

kteří chtěli nebo se chystali 
olympijské hry zneužít pro své
zájmy, ať už oprávněné či neo-
právněné. Zajištění her proto lo-
gicky přineslo jistá, avšak z důvo-
du bezpečnosti všech účastníků
her nezbytná organizační a bez-
pečnostní opatření. Olympijské
hry by se neměly stát nástrojem
politických či jiných cílů a zůstat
svátkem sportovců, kteří by měli

být šiřiteli olympijské myšlenky.
Věřím, že Zimní olympijské hry
v Soči byly v mnoha ohledech
inspirující pro organizátory růz-
ných sportovních akcí. Přeji pro-
to sportovcům - olympionikům,
sportující mládeži a veřejnosti,
ale i sportovním divákům mno-
ho dalších pozitivních a emotiv-
ních zážitků a sportovních vý-
sledků. Boci

Pár slov... o olympismu

Foto na titulní straně:
Miroslav Glacner - drozd zpěvný
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Aktuálně z města

Údaje ze statistiky obyvatel města
K 31. prosinci 2013 mělo naše město 8 650 
obyvatel, z toho bylo 4 405 žen a 4 245 mužů,
a jejich průměrný věk byl 41,7 roků. V roce
2013 se narodilo 65 dětí a 86 obyvatel zemřelo,
celková bilance narození a úmrtí je tedy zápor-
ná o 21 osob. Přistěhovalo se 138 občanů a od-
stěhovalo 162, celková bilance je také záporná
o 24 osob, a to znamená celkový úbytek obyva-
tel za minulý rok o 55, tedy 0,64 % za rok.
Výsledný údaj o úbytku obyvatel je pokračo-
váním nepříznivého a přitom trvalého trendu
našeho města, regionu i celého Moravsko-
slezského kraje. Proces stárnutí populace 
a úbytku obyvatel se navíc postupně urychlí.
V rámci České republiky stačí ještě vyrovná-
vat nepříznivý demografický vývoj nově při-
stěhovaní cizinci, ale to má praktický vliv jen
pro Prahu a Středočeský kraj a některá větší
města. Pro naše město platí současná všeobec-
ná charakteristika venkova - postupné stárnutí
populace, odchod mladých a především vzdě-
laných lidí za prací do velkých měst a s tím
spojený snižující se počet narozených dětí
a postupný úbytek obyvatel venkova.
Výsledný trend je převážně důsledkem změny
životního stylu mladých lidí. Přitom žádná po-
revoluční politická strana nebo reprezentace
neměla zájem nebo nedokázala tento stav
změnit a ponechávají věcem volný průběh.
Města a obce z periferie nemají prostředky
a neznají ani způsob, jak tento stav změnit.
Ale zpět ke statistice našeho města. Jednotlivé
místní části se podílejí na počtu obyvatel 

k 31. prosinci 2013 takto: Edrovice 355 oby-
vatel (185 mužů a 171 žen, průměrný věk
37,66 let), Harrachov 35 obyvatel (16 mužů
a 19 žen, průměrný věk 40,89), Jamartice 
229 obyvatel (111 mužů a 118 žen, věk 38,29),
Janovice 685 obyvatel (350 mužů a 335 žen,
věk 40,84 let), Ondřejov 127 obyvatel (65 mu-
žů a 62 žen, věk 41,27), město Rýmařov 
7147 obyvatel (3479 mužů a 3668 žen, věk
42,13) a Stránské 72 obyvatel (40 mužů 
a 32 žen, věk 38,75). Zajímavostí je, že ve
všech místních částech města převažuje počet
mužů nad počtem žen, vyjma Harrachova,
Jamartic a samotného města, které pak celko-
vý poměr mužů a žen ve statistice města obra-
cí do souladu s celkovými statistikami zastou-
pení obou pohlaví v populaci a věku dožití.
Tabulka věkového rozložení je také velmi za-
jímavá. Početně nejbohatšími ročníky jsou ve
městě dnešní pětapadesátníci až pětašedesátní-
ci a pak ještě početné „normalizační“ ročníky
šedesátých a sedmdesátých let. Po 65. roce ži-
vota začínají ročníky přirozeným úbytkem
slábnout. Město má dva občany - ženy ve vě-
ku nad 95 let. Počty mužů a žen v jednotlivých
věkových skupinách potvrzují skutečnost, že
se rodí více mužů než žen a že s přibývajícím
věkem podíl mužů postupně kvůli vyšší úmrt-
nosti a nižšímu průměrnému věku dožití klesá.
Současné ročníky již asi 15 let oscilují na po-
čtu kolem osmdesáti přihlášených obyvatel.
Z přehledu je patrné, že pokud se výrazně ne-
změní porodnost nebo životní styl, který by

přivedl lidi zpět na venkov, příp. počet přistě-
hovaných cizinců, pak po dalších dvaceti le-
tech klesne počet obyvatel města k 6 - 6,5 tisí-
cům, pravděpodobně s třetinovým podílem
důchodců a zrychlujícím se trendem poklesu
počtu obyvatel. V minulosti došlo k nejvyšší-
mu poklesu počtu obyvatel v roce 1990 po ad-
ministrativním oddělení obcí Stará Ves a Malá
Štáhle - jednorázově přibližně o 700, a tak byl
stav obyvatel k 3. březnu 1991 už jen 9 405.

Silnice III/4455 Stránské - Jiříkov
Po projednání s hejtmanem MSK
Miroslavem Novákem a pracovní
schůzce s náměstkem hejtmana
pro dopravu a životní prostředí
Mgr. Danielem Havlíkem, vedou-
cím odboru dopravy Ing. Ivo
Murasem, ředitelem Krajské sprá-
vy silnic Ing. Tomášem Böhmem
a vedoucím Správy silnic Bruntál
Ing. Petrem Haničincem byl k pro-
jednání v radě kraje připraven ma-
teriál týkající se financování mi-
mořádné akce „Rekonstrukce sil-
nice III/4455 Stránské - Jiříkov
0,00 - 3,50 km“ s předpokládanou
cenou 25 mil. Kč. Rada tento ma-
teriál na svém jednání 17. února
projednala a schválila.
To je první krok. Jak se bude po-
kračovat? Krajský úřad neprodleně

uveřejnil předběžné oznámení
o zakázce na zhotovitele tohoto dí-
la na tzv. centrální adrese. Ozná-
mení musí být vyvěšeno 30 dnů, 
tj. do 6. března. Po tomto datu bu-
de vypsáno samotné výběrové ří-
zení, což obnáší nejméně 52 dnů,
tj. do 27. dubna. Následuje výběr
zhotovitele a podpis smlouvy.
Doufám, že se žádný z uchazečů
nebude odvolávat, případně nena-
stanou nějaké nepředvídatelné pro-
blémy. Projekt je zpracováván prů-
běžně a měl by být hotov v první
dekádě března 2014.
Pokud vše poběží bez potíží, reali-
zace stavby silnice III/4455 Strán-
ské - Jiříkov by mohla být zaháje-
na již kolem 5. května. Stavba by
měla zhotovena za 60 dnů, to zna-

mená, že by silnice mohla být do-
končena a otevřena 5. července, na
počátku prázdnin.
V zájmu urychlení stavby bylo do-
hodnuto, že rýmařovské středisko
Správy a údržby silnic bude s před-
stihem pracovat na několika pro-
pustcích 3,5 km dlouhé rekonstru-
ované trasy.
Na závěr bych chtěl připomenout,
že objízdná trasa Stránské - Jiříkov
- Sovinec - Paseka byla určena pro
vozidla do 7,5 tuny. Doufám, že se
podaří získat další finanční pro-
středky na opravu silnice III/445
Stránské - Kněžpole - Jiříkov a do-
končit opravu dvou úseků silnice
III/4455 Jiříkov - Sovinec - Pase-
ka. Ing. Jaroslav Kala,

krajský zastupitel, místostarosta

Obdobný je vývoj počtu obyvatel v celém mikroregionu - v dalších
deseti obcích, které spadají do obvodu našeho města. Z přehledu vy-
plývá, když k dispozici máme údaje k 1. lednu 2013 (16 458 obyva-
tel vč. Rýmařova) a porovnáme je s daty k 1. lednu 2004, že za devět
let v regionu ubylo 634 obyvatel (z toho v samotném Rýmařově u-
bylo 375 obyvatel), tj. 3,7 % (0,41 % ročně). V přehledu je vždy ná-
zev obce, počet obyvatel k 1. lednu 2013 a +- přírůstek obyvatel za
posledních devět let v %: Břidličná: 3578, -5,5 %, Dolní Moravice

416, +9,7 %, Horní Město 947, -6,2 %, Jiříkov 319, +9,6 %, Malá
Morávka 709, -4,0 %, Malá Štáhle 152, +8,5 %, Ryžoviště 634, 
-3,1 %, Stará Ves 524, -1,6 %, Tvrdkov 211, -13,9 %, Velká Štáhle
357, +5,9 %. V tomto období tedy nejrychleji ubývali obyvatelé v ob-
cích Tvrdkov, Horní Město, Břidličná, Rýmařov a nejrychlejší pří-
růstek měly obce Dolní Moravice, Jiříkov a Malá Štáhle. Jejich ab-
solutní počty obyvatel jsou ovšem nízké a nemohou zvrátit celkový
trend v regionu. Ing. Petr Klouda
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Psím nalezencem,
kterého do záchytné-
ho kotce přivezli za-
čátkem ledna, prav-
děpodobně z Břid-
ličné, je tento mla-
dý a hodný kříže-
nec většího vzrůstu
s moudrýma a odda-
nýma očima. Na 
obojku má napsáno
jméno Koby.
V případě zájmu, do-
tazů či vyzvednutí
kontaktujte odpověd-
ného pracovníka na
tel.: 737 241 052. 

JiKo
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Chcete nás?

Míra nezaměstnanosti se zvýšila i na Rýmařovsku
V lednu 2014 celkov˘ poãet uchazeãÛ
o zamûstnání na Bruntálsku vzrostl
o 5,8 % na 10 307 uchazeãÛ, poãet
hlá‰en˘ch voln˘ch pracovních míst
vzrostl o 0,7 % na 147 a podíl neza-
mûstnan˘ch osob vzrostl na 15,2 %.
K 31. lednu 2014 bylo v okrese
Bruntál evidováno 10 307 ucha-
zečů o zaměstnání. V porovnání
s předchozím měsícem se celkový
počet zvýšil o 566 a meziročně
o 574 uchazečů o práci. V lednu
se nově zaevidovalo 1 051 žadate-
lů, což je o 46 méně než v před-
chozím měsíci. Evidenci ukončilo
v průběhu ledna 485 uchazečů, to
je o 192 více než v předchozím
měsíci. Z celkového počtu ucha-
zečů o práci, kteří ukončili evi-
denci, jich do zaměstnání v lednu
nastoupilo 300, tj. o 141 více než
v předchozím měsíci. V lednu
2014 bylo sankčně vyřazeno 
21 osob z evidence úřadu práce
pro důvody uvedené v ustanovení 
§ 30 odst. 2 zákona o zaměstna-
nosti (odmítnutí vhodného za-
městnání, dohodnuté rekvalifika-
ce, maření součinnosti apod.).
K 31. lednu 2014 bylo z celkové-

ho počtu evidovaných uchazečů 
9 969 dosažitelných (z toho 9 959
ve věku 15 až 64 let), což předsta-
vuje podíl nezaměstnaných osob
15,2 %. Podíl nezaměstnaných 
osob v Moravskoslezském kraji
dosáhl k 31. lednu výše 10,9 %
a v okrese Bruntál je k tomuto da-
tu nejvyšší jak v rámci Morav-
skoslezského kraje, tak i v celore-
publikovém porovnání. Na jedno
volné pracovní místo připadá 
v okrese Bruntál 70,1 uchazečů,
což řadí tento okres na druhé mís-
to v republice, na prvním místě je
Jeseník s počtem 85,5 uchazečů na
jedno volné pracovní místo.
Na rýmařovském kontaktním pra-
covišti úřadu práce bylo ke konci
prosince 2013 evidováno celkem
1 537 uchazečů o zaměstnání,
z toho bylo 766 žen, 112 absol-
ventů a mladistvých a 184 osob se
zdravotním postižením. Celkový
podíl nezaměstnaných osob na
Rýmařovsku za prosinec činil 
13 %. Lednové statistické údaje
nebyly k datu redakční uzávěrky
za kontaktní pracoviště k dispozi-
ci. Kontaktní pracoviště Rýmařov

nabídlo k 31. lednu uchazečům
o práci šestadvacet volných pra-
covních míst.
V lednu 2014 bylo v okrese
Bruntál zařazeno šestnáct uchaze-
čů o práci do rekvalifikací. Šlo
o devět rekvalifikací na místa
skladníků a sedm na místa progra-
mátorů CNC strojů. Uchazeč ne-
bo zájemce o zaměstnání si může
sám také zajistit takzvanou zvole-
nou rekvalifikaci. Za tímto úče-
lem si volí druh pracovní činnosti,
na kterou se chce rekvalifikovat,
a rekvalifikační zařízení, které má
rekvalifikaci provést. Vynaložená
finanční částka na zvolenou re-
kvalifikaci nesmí v období tří let
přesáhnout 50 tisíc korun. Do
zvolené rekvalifikace v lednu
2014 nastoupilo v okrese Bruntál
celkem 23 účastníků.
Od 1. července loňského roku do
31. srpna 2015 Úřad práce ČR -
krajská pobočka v Ostravě reali-
zuje projekt Odborné praxe pro
mladé do 30 let v Moravskoslez-
ském kraji. Projekt vychází ze
současných potřeb trhu práce
a měl by mladým lidem ve věku
do třiceti let pomoci k rychlejší-
mu nastartování profesní kariéry.
Z důvodu naplnění stanoveného
počtu pracovních pozic urče-
ných pro tento projekt byl však
příjem žádostí o podporu 
27. listopadu 2013 dočasně po-

zastaven.
30. dubna letošního roku bude 
ukončen projekt Vzdělávejte se
pro růst! - adaptabilita, který je
realizován krajskou pobočkou 
úřadu práce v Ostravě od 
31. května 2011, přičemž vzdělá-
vací aktivity musí být ukončeny
28. února 2014. Cílem projektu je
podpora zaměstnavatelů, kterým
se podařilo překonat hospodář-
skou recesi a v současné době re-
alizují svoji činnost ve strojíren-
ství, stavebnictví, nezávislém ma-
loobchodu (v malých a středních
podnicích), terénních a ambulant-
ních sociálních službách pro seni-
ory a osoby se zdravotním posti-
žením a odpadovém hospodářství
s předpokladem růstu a s význam-
ným podílem na tvorbě HDP.
Žádosti byly schváleny patnácti
firmám a z Rýmařovska v tomto
projektu uspěly dvě firmy -
Turistické známky, s. r. o., a Eu-
rointermetall, s. r. o. Finan-
ční prostředky na mzdy a vzdělá-
vací aktivity byly k 31. lednu
2014 vyplaceny v celkové výši
6 723 397 Kč.
Informace o vývoji nezaměstna-
nosti v okrese Bruntál v elektro-
nické formě jsou zveřejněny na
internetové adrese: http://por-
tal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statisti-
ky. 

JiKo

Finanční úřad Bruntál
oznamuje termíny pro odevzdávání daňových přiznání

31. března 2014                     1. dubna 2014
13.00 - 17.00

klubovna SVČ Rýmařov (mezipatro)

V útulcích po celé republice čeká na
svou šanci plno štěňat i dospělých
psů. Jsou zde nechtěná štěňata, psi,
kteří přišli o své pány, nepovedené
dárky k Vánocům nebo za vysvědče-
ní. Nové opatrovníky potřebují
všichni psi z útulků, čistokrevní stej-
ně jako inteligentní kříženci. Pokud
tedy nutně nepotřebujete pejska
z encyklopedie, ale hledáte věrného
přítele, zkuste hledat v útulcích.
Provizorní záchytný kotec pro nale-
zené a opuštěné pejsky má i město
Rýmařov. Ve spolupráci s městskou
policií a Městskými službami
Rýmařov budeme představovat ak-
tuální nalezence, kteří čekají na své-
ho pána nebo na nového lidského
přítele.

Foto: MěS Rýmařov
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Odbory MěÚ informují

Malý průvodce dopravním značením - 1. část
Vzhledem k tomu, že někteří ři-
diči ve městě neustále porušují
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,
zejména co se týká zákazu zasta-
vení a stání, parkování mimo vy-
hrazená parkoviště, povolené
rychlosti v obci či v obytných zó-
nách ad., rozhodl se odbor dopra-
vy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Rýmařově
formou seriálu upozornit na vý-
znam některých dopravních zna-
ček, umístěných na území města
a v jeho místních částech.

Dopravní značka B 28 na Bartá-
kově ulici

Značka Zákaz zastavení (B 28),
na níž může být v dolní části čer-
veného kruhu vyznačena doba, po
kterou zákaz platí, ukončuje plat-
nost značky B 29 (Zákaz stání)
a značek pro parkoviště (IP 11a až
IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP
13c).
Dopravní značka se užívá v přípa-
dech, kdy zastavení vozidla může
ohrozit bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komuni-
kacích. Nepoužívá se v těch pří-
padech, kdy zákaz vyplývá 

z obecné úpravy (§ 27 zákona), tj.
zejména:
- v nepřehledné zatáčce a v její
těsné blízkosti,
- před nepřehledným vrcholem
stoupání pozemní komunikace, na
něm a za ním,
- na přechodu pro chodce nebo na
přejezdu pro cyklisty a ve vzdále-
nosti kratší než 5 m před nimi,
- na křižovatce a ve vzdálenosti
kratší než 5 m před hranicí křižo-
vatky a 5 m za ní; tento zákaz ne-
platí v obci na křižovatce tvaru
T na protější straně vyúsťující po-
zemní komunikace,
- v připojovacím nebo odbočova-
cím pruhu,
- u zastávky tramvaje, autobusu
nebo trolejbusu bez nástupního
ostrůvku v úseku, který začíná do-
pravní značkou Zastávka autobu-
su, Zastávka tramvaje nebo
Zastávka trolejbusu a končí ve
vzdálenosti 5 m za označníkem
zastávky, a tam, kde taková do-
pravní značka není, ve vzdálenos-
ti kratší než 30 m před a 5 m za 
označníkem zastávky; je-li pro-
stor zastávky vyznačen vodoro-
vnou dopravní značkou Zastávka
autobusu nebo trolejbusu nebo
Zastávka tramvaje, platí tento zá-
kaz jen pro vyznačený prostor,
- na železničním přejezdu, v pod-
jezdu a v tunelu a ve vzdálenosti
kratší než 15 m před nimi a za ni-
mi,
- v místě, kde by vozidlo zakrýva-
lo svislou dopravní značku nebo
vodorovnou dopravní značku
Směrové šipky nebo Nápis na vo-
zovce,
- ve vyhrazeném jízdním pruhu,
- v jízdních pruzích vyznačených
na vozovce mimo pravého jízdní-
ho pruhu,
- ve vzdálenosti kratší než 5 m od

začátku a konce vodorovné do-
pravní značky Podélná čára sou-
vislá nebo od nástupního ostrůvku
tam, kde by mezi touto dopravní
značkou nebo nástupním ostrův-
kem a vozidlem nezůstal volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m,
- na mostě,
- v tunelu; to neplatí v případě
nouzového stání na místě označe-
ném dopravní značkou Nouzové
stání; v případě nouzového stání
musí řidič vypnout motor,
- před vjezdem na pozemní komu-
nikaci z polní nebo lesní cesty ne-
bo z místa ležícího mimo pozem-
ní komunikaci,
- na vyhrazeném parkovišti, nejde-
li o vozidlo, pro které je parkoviš-
tě vyhrazeno; to neplatí, jde-li
o zastavení a stání, které nepřekro-
čí dobu tří minut a které neohrozí
ani neomezí ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních komunika-
cích, popř. neomezí řidiče vozidel,
pro něž je parkoviště vyhrazeno,
- na tramvajovém pásu,
- na silniční vegetaci, pokud to ne-
ní povoleno místní úpravou pro-
vozu na pozemní komunikaci,
- na jiných místech, kde by tím
byla ohrožena bezpečnost provo-
zu na pozemních komunikacích,
zejména jízda ostatních vozidel.
Na silnicích I. třídy a za snížené vi-
ditelnosti i na silnicích II. a III. tří-
dy je mimo obec zakázáno zasta-
vení a stání jinde než na místech 
označených dopravní značkou ja-
ko parkoviště. Na takto označe-
ném úseku pozemní komunikace
nesmí řidič zastavit ani z důvodu
vystoupení spolujezdce. Rozsah
platnosti dopravní značky je v zá-
vislosti na konkrétních podmín-
kách možné zpřesňovat nebo ome-
zovat užitím dodatkových tabulek.

Dopravní značka B 29 na Bartá-
kově ulici

Značka Zákaz stání (B 29), na
níž může být v dolní části červe-
ného kruhu vyznačena doba, po
kterou zákaz platí, ukončuje plat-
nost značky B 28 (Zákaz zastave-
ní) a značek pro parkoviště (IP
11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP
13b a IP 13c).
Tato dopravní značka se užívá
v případech, kdy je s přihlédnutím
k místním podmínkám nutné za-
kázat stání vozidel a umožnit pou-
ze zastavení. Na takto označeném
úseku může řidič zastavit a stát po
dobu nezbytně nutnou k neprodle-
nému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob anebo k ne-
prodlenému naložení nebo složení
nákladu.
Z výše uvedeného vyplývá, že
všechny tyto úkony musí být pro-
vedeny v co nekratším čase, při-
čemž konkretizace délky časové-
ho úseku přímo závisí na prová-
děném úkonu. V případě vyložení
či naložení nákladu by řidič ne-
měl opustit blízkost vozidla.

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

odbor dopravy

Školství

Termín odevzdání přihlášek na střední školy se blíží
Ještě čtrnáct dní mají žáci 
5. a 9. tříd na odevzdání přihlá-
šek na střední školy. Gymná-
zium a Střední odborná škola Rý-
mařov nabízí pro rok 2014/2015
tyto obory:
Maturitní obory
79-41-K/81 - Gymnázium 8leté
79-41-K/41 - Gymnázium 4leté
65-42-M/01 - Hotelnictví

Učební obory
65-51-H/01 - Kuchař-číšník
41-55-H/01 - Opravář zeměděl-
ských strojů
Gymnázium
V tomto roce opět otvíráme třídu
primu osmiletého gymnázia
a chceme tuto možnost vzdělává-
ní v Rýmařově udržet i do dalších
let. Situace se zatím vyvíjí tak, že

třída osmiletého gymnázia zřejmě
bude méně početná - předpoklá-
dáme přibližně 20 žáků. Budeme
se jim moci individuálně věnovat
a o to intenzivněji rozvíjet jejich
schopnosti a dovednosti.
Na oblíbený rýmařovský mýtus
o přetěžování dětí a ztraceném
dětství se raději přijďte zeptat na-
šich žáků a nevěřte pokoutné

„šeptandě“. Nemyslíme si, že
chtít po dětech od šesté do deváté
třídy, aby doma věnovaly nějaký
čas domácím úkolům a přípravě
na další výuku, je možno nazvat
přetěžováním. Považujeme to na-
opak za nejlepší vklad pro jejich
další studium a profesní rozvoj.
Studenti osmiletého gymnázia
patří mezi nejlepší rýmařovské
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sportovce, hudebníky, tanečníky
a věnují se široké paletě zájmo-
vých činností. Účastní se nauko-
vých a sportovních soutěží pro
školy, kde dosahují nemalých 
úspěchů. V tomto školním roce
prozatím proběhla okresní kola
soutěží a naši žáci dosáhli na tato
umístění: zeměpisná olympiá-
da - dvakrát 1. a jednou 3. místo, 
olympiáda v českém jazyce - dva-
krát 3. a 5. místo, dějepisná olym-
piáda - 1. a 8. místo, florbal ZŠ -
2. místo, florbal SŠ - 2. místo
a futsal SŠ - 2. místo.
Gymnaziální vzdělání stále zůstá-
vá nejlepší možnou přípravou pro
další studium na vysoké nebo vyš-
ší odborné škole, a proto v době,
kdy alespoň bakalářské vzdělání
je pro získání dobrého zaměstnání
téměř podmínkou, je dobrým
vkladem do života člověka.
Součástí výuky jsou zimní lyžař-
ské kurzy s výcvikem v klasickém
a sjezdovém lyžování i ve snow-
boardingu a letní kurzy vodácké -
podle vyspělosti účastníků probí-
hají na českých řekách nebo
v Rakousku na řece Salze. Žáci se
účastní odborných exkurzí, soutě-
ží, divadelních a filmových před-

stavení i koncertů. Pravidelně po-
řádáme zahraniční zájezdy do
Londýna, Paříže a Vídně.
Střední odborná škola
Pro příští rok otvíráme tři obory,
maturitní hotelnictví a dva učební
obory kuchař-číšník a opravář ze-
mědělských strojů.
Oba gastronomické obory využí-
vají k praxi cvičnou kuchyni,
školní jídelnu a smluvní pracoviš-
tě v hotelech a restauracích v oko-
lí Rýmařova. Během studia mo-
hou v rámci kurzů získat certifiká-
ty barmana, sommeliera, baristy
nebo odborníka na studenou a te-
plou kuchyni.
Opravář zemědělských strojů je
velmi praktický obor s širokými

možnostmi uplatnění v různých
zaměstnáních (sám název oboru
je trochu zavádějící). Žáci využí-
vají nově vybavené dílny s CNC
obráběcími stroji a vybavením
pro opravy motorových vozidel
a svařování. Během studia získají
řidičské průkazy skupiny B, C,
T a průkazy svářečské pro jednot-
livé metody svařování v ochranné
atmosféře CO, obalenou elektro-
dou a řezání kyslíkem. Učí se 
opravovat automobily a používat
moderní diagnostickou techniku.
Důležitá data a informace
Poslední termín odevzdání přihlá-

šek na střední školu je 15. března
2014.
Termín přijímacích zkoušek je 
22. nebo 23. dubna 2014 - ucha-
zeč si vybere jeden z termínů.
Od 19. března 2014 ve 14.30
probíhá příprava na přijímací
zkoušky z matematiky a českého
jazyka.
Lékařské potvrzení na přihlášce
je nutné pouze u oborů hotelnic-
tví, kuchař-číšník a opravář ze-
mědělských strojů. Gymnaziální
obory potvrzení nepotřebují.

Foto a text: Vedení Gymnázia
a Střední odborné školy Rýmařov

Zdravotnictví

Péče na kožní ambulanci je už hrazena všemi zdravotními pojišťovnami
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jako
poslední z pojišťoven uzavřela smlouvu
s kožní ambulancí Podhorské nemocnice
v Rýmařově. Klienti této pojišťovny tak mo-
hou nově standardně využívat služeb ambu-
lance, jejíž ordinační doba je každou středu
od 14.00 do 18.00.
Pacienti se do kožní ambulance mohou ob-
jednávat osobně nebo telefonicky na telefon-
ním čísle 554 253 465. V případě akutního
stavu není objednání nutné.

Kožní ambulance Podhorské nemocnice
v Rýmařově slouží pacientům od roku 2011,

kdy nemocnice vyhověla požadavku města
na zajištění dermatovenerologické péče. „Ve
spolupráci se šumperskou nemocnicí jsme

požadavku rádi vyhověli a pro pacienty am-
bulanci otevřeli. Velmi mne těší, že nyní mo-
hou bez problémů péči využívat klienti všech
zdravotních pojišťoven,“ řekl ředitel Pod-
horské nemocnice MUDr. Marián Olejník,
MBA.
Pacientům jsou plně k dispozici dvě odborné
lékařky MUDr. Veronika Paťavová a MUDr.
Lenka Slezáková a zdravotní sestra Věra
Skopalová. Ing. Hana Szotkowská,

tisková mluvčí skupiny Agel

Záchranáři v terénu

Dvě desítky zraněných lyžařů za jediný týden
Záchranáři ZZS MSK během pracovního
týdne od 10. do 14. února ošetřili více než
dvě desítky zraněných lyžařů. Od pondělí do

pátku byly posádky zdravotnické záchranné
služby volány k jednadvaceti osobám, které
utrpěly poranění při provozování zimních

sportů na horách. Jen v úterý
11. února kolem poledne zá-
chranáři zasahovali u pěti ra-
něných lyžařů, ve všech pří-
padech přitom šlo o děti či
dospívající.
Sanitní vozidla vyjížděla
nejčastěji do lyžařských stře-
disek Malá Morávka
a Karlov v Jeseníkách, stejně
jako na Bílou v Beskydech.
Několik lyžařů se zranilo
i na dalších sjezdovkách na

Bruntálsku či Frýdecko-Místecku. Ve většině
případů posádky záchranářů pečovaly o žáky
či studenty z lyžařských výcviků, kteří si při-
vodili poranění končetin, popřípadě hlavy
nebo páteře. Pouze pět pacientů bylo starších
dvaceti let. V horských střediscích záchraná-
ři často spolupracovali se členy horské služ-
by, kteří zraněným poskytovali první pomoc
přímo na svahu.
Všichni pacienti byli při vědomí, jejich zraně-
ní byla ponejvíce středně vážného charakteru.
Posádky záchranné služby je po poskytnutí
odborné pomoci transportovali do spádových
zdravotnických zařízení na úrazové nebo chi-
rurgické ambulance. PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ZZS MSK
Foto: ZZS MSK
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Kdo byl kdo
Julius Enders: Příběh klasického filologa (4): Internace

V druhém nejhanebnějším období
vězeňství a justice na území
Československa v minulém stole-
tí začala pro vězně Julia Enderse,
který se změnil na číslo, nekoneč-
ná cesta po smutně proslulých 
nápravně pracovních táborech
(NPT), kopiích ponurých sovět-
ských gulagů. Poslední zjištěná
čísla hovoří o 205 tisících osob,
které prošly NPT v letech 1948-
1989. Nejméně 4500 vězňů zem-
řelo v táborech na následky ne-
mocí, podvýživy i zranění, bylo
ubito či zastřeleno, 248 odsouze-
ných politických vězňů bylo po-
praveno (mezi nimi i několik ko-
munistů). Přes 270 mužů, chlapců
a žen bylo usmrceno při pokusu
proniknout přes hranice na svobo-
du. V letech 1948-1987 přesto 
uprchlo 170 938 Čechoslováků.
Nikdo dosud nespočítal, kolik lidí
zemřelo na následky věznění, ko-
lika byla zničena existence, kolik
dětí ztratilo otce či matku a kolik
manželství se rozpadlo. Není
mnoho rodin v České republice,
z nichž by doba nějak nepozna-
menala aspoň jednoho z příbuz-
ných. O životě v táborech se dr.
Enders mnoho nezmiňoval, stejně
jako mnozí jeho věznění přátelé.
Vracet se k utrpení a prožívat je
znovu třeba jen v děsivých snech
bylo těžké. Lépe zapomenout.
Zbývá tak alespoň ve stručnosti
charakterizovat lágry, jimiž jej
tehdejší moc donutila projít.
Jeho osudem se staly uranové do-
ly. Těžily se v nich tisíce tun ne-
smírně drahého smolince („smol-
ky“) pro Sovětský svaz, který si
tak pod dozorem svých inženýrů
vybíral daň za osvobození. Uran
se stal po válce prokletím naší ze-
mě. Vězni byli v dolech vystaveni
intenzivnímu radioaktivnímu zá-
ření, plíce drásal jemný kamenný
prach a hrozily závaly. Otročící
vězni pracovali na stavbách, bez
jakýchkoli ochranných prostřed-
ků v hloubce štol i na povrchu
v třídičkách uranové rudy. Špatně
živené lidi stát vystavil nejhorší-
mu možnému ponižování včetně
bití.

První těžké zkušenosti získal bez-
branný Enders na šachtě Dvanáct.
Tábor vznikl mezi posledními ro-
ku 1951 u Horního Slavkova na
Sokolovsku a v dole pracovalo
kolem 2000 vězňů. Do povědomí
se smutně zapsal brutalitou. Vedle
fyzického trýznění vězně zavírali
nejednou nahé do nevytápěné be-
tonové korekce i na delší dobu
a omrzliny nebyly výjimkou.
V místech tábora stojí pomník je-
denácti vězňům, kterým se nezda-
řil útěk a z nichž byla větší část
zastřelena. Trest smrti musel pod-
stoupit i nevinný dozorce Karolík.
Zvlášť krutě zde zacházeli se čle-
ny baptistické církve, protože od-
mítali těžit uran pro válečné úče-
ly. Sovětští inženýři se však cho-
vali k vězňům podstatně slušněji
než čeští bachaři a kápa z řad kri-
minálníků.
Trápení neprávem odsouzeného
neukončil ani nedaleký tábor
Ležnice. Lišil se od předchozího
jen tím, že ležel přímo v areálu
nebezpečné smolincové šachty 
obehnán dvojitým plotem z ostna-
tého drátu a hlídán strážními vě-
žemi („špačkárnami“). Kromě ji-
ných zde věznili i proslulé hoke-
jové reprezentanty včetně Au-
gustina Bubníka. Chyběly potra-
viny, voda se musela dovážet,
scházel otop a zatápělo se výji-
mečně. Hygienická zařízení
množství vězňů nedostačovala.
Štěnice, blechy a vši bránily una-
veným vězňům ve spánku v dře-
věných barácích. Okrádaným
muklům (mukl - muž určený k li-
kvidaci) mnohdy musely stačit
i prošlé potraviny. Nelidské ma-
nýry strážných a velitele tábora
doháněly vězně k pokusům 
o útěk. Dalším zdrojem šikany
pak byli kriminální vězni. Osobně
jsem v osmdesátých letech hovo-
řil s chronickým místním recidi-
vistou, který se rozplýval, „jak
dávali (za přihlížení strážných)
‘pokouřit’ těm politickým“ z oko-
lí Václava Havla.
Místem dalšího utrpení se stal tá-
bor Svatopluk rovněž na Horno-
slavkovsku. Stovka vězňů zde od

roku 1950 obývala jediný rozsáh-
lý dřevěný barák rozdělený na 
10 až 15 místností velkých zhruba
4 x 6 m. V táboře, který sloužil
těžce pracujícím a věčně žíznícím
vězňům-horníkům z uranového
dolu, nikdy neposkytovali dosta-
tek vody. V nejhorším posloužila
i voda ze špinavých louží, ale ta
působila vyčerpávající epidemie
po celé měsíce.
Nejznámějším místem surové in-
ternace byl smutně proslulý Bytíz
na Příbramsku. Patřil k největším
z lágrů s téměř 2000 internovaný-
mi nešťastníky. Také zde byli od-
souzení nacpáni po 20 v každé
z nevelkých cel dřevěných baráků
se špatně izolovanými stěnami.
Kamna se mohla používat jen
v nejsilnějších mrazech. Uhlí
scházelo v celém státě, takže na
vězně zbylo jen minimální množ-
ství. Spali na dřevěných palan-
dách a svůj skrovný majeteček si
mohli z milosti soudruha velitele
uložit do kartónové krabice. V tá-

boře nechyběl ani „appelplatz“,
kde stávali málo oblečení vězni za
trest celé hodiny i v tuhých mra-
zech, někdy i několikrát denně.
Zde se konaly pravidelné „filcun-
ky“, zevrubné prohlídky, zda deli-
kventi něco neskrývají. Nechy-
běly tělesné tresty, snahy vymýt
lidem mozky v kulturní místnosti
a zlomit je ke spolupráci s dozor-
ci. V dusné atmosféře se dařilo 
udavačům. Vzorní pracovníci me-
zi vězni mohli spolu s táborovými
špicly využívat jisté úlevy. U spo-
luvězňů sice ztratili jakýkoli kre-
dit, ale nabízelo se jim na rozdíl
od ostatních lepší ubytování, ba-
líčky z domova či návštěvy pří-
buzných. Kriminální vězni byli
v Bytízu odděleni. Sebevraždy
střídala podezřelá úmrtí či před-
časné vyčerpání. Podvyživení lidé
umírali na banální nemoci, jiní po
úrazech v dolech i střelami stráží.
Popel mrtvých vydávali jejich po-
zůstalým teprve od roku 1955.
Většina odsouzených pracovala

Herodotos, Dějiny řecké lyriky, špatná „průprava“ pro Bytíz

Vězeňský tábor Vojna, vstupní brána 1953 Koncentrační tábor Terezín, vstupní brána 1943
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v uranových dolech, jiní ve sta-
vebnictví a vybraní na správě tá-
bora (marodka, kanceláře, služby
v kuchyni apod.).
Dr. Enders se zde potkával s řa-
dou vojáků dosud zvučných jmen.
Jeho spoluvězněm byl v táboře
pozdější generál František Chá-
bera, nejúspěšnější pilot Sloven-
ského národního povstání, sedm
let zde trávil nedávno zemřelý
gen. Tomáš Sedláček, který bojo-
val téměř na všech bojištích vál-
ky, gen. Rudolf Pernický, velitel
paraskupiny Tungsten, a jiní.
Mohl prohodit slovo s JUDr. An-
tonínem Sumem, sekretářem Jana
Masaryka, i autorem Zdivočelé
země Jiřím Stránským a mnoha
dalšími. Putování po českých
koncentrácích dokončil jazykově-
dec ve slezských Jakubčovicích
nad Odrou. Vězni z tábora zde
pracovali ve třech kamenolomech
v počtu 150-200 internovaných.
Bylo štěstím dr. Enderse, že se
mohl opřít o podnětnou a kama-

rádskou společnost politických
vězňů a hluboké přátelství mnoha
skvělých lidí, kteří se stali v růz-
ných táborech jeho spoluvězni
a byli proskribováni stejně či hůře
než on. Vzpomínal slovenské ko-
legy lingvisty, Augustina Valenti-
noviče (1923-2010), klasického
filologa a pracovníka Ústavu pa-
mäti národa, sesterské instituce
ÚSTRu, a Ladislava Aranyho
(1909-1967), filologa a muzejní-
ka. Stýkal se i s kněžími. Přítele
pátera Jana Bártu (*1921), františ-
kána, teologa, katolického skauta
a disidenta, zachránila roku 1982
od dalšího trestu jen smrt při au-
tonehodě. P. Štefana Baláže 
( 1980), kaplana ze Spišskej
Bielej, zas odsoudili na 12 let, že
četl Pastýřský list a odmítl dát
rozhřešení členu prorežimní
Katolické akce, jejíž hlavou byl
poživačný ministr zdravotnictví
páter Josef Plojhar ( 1981).
Balážův případ označil obávaný
vojenský prokurátor JUDr. Anton

Rašla za velezradu. Roku 1954
zavřeli na doživotí i samotného
prokurátora. Z internovaných spi-
sovatelů se Enders osobně stýkal
s Karlem Peckou (1928-1997),
chartistou a nositelem Řádu TGM
II. třídy in memoriam. V lágru
Pecka tenkrát psal poutavou kni-
hu povídek Na co umírají muži,
rodině ji v motácích propašovali
civilní zaměstnanci dolů. Později
publikoval v samizdatu a dnes se
řadí ke špičce českých beletristů.
Stýkal se i s pražským detektivká-
řem Eduardem Kirchbergerem
(1912-1983), který je známější
pod pseudonymem Karel Fabián.
Upřímné přátelství jej na Bytízu
pojilo též se Zdeňkem Rotreklem
(1920-2013), významným kato-
lickým meditativním lyrikem,
prozaikem a esejistou z Brna.
Mezi jeho spolutrpitele a blízké
druhy patřil též katolický filosof
JUDr. Mečislav Razik (1920-
1995), tajemník Studentské kato-
lické akce v Brně, a rád rozmlou-
val s dr. Aloisem Rozehnalem, fi-
losofem a právníkem, chartistou
a od sedmdesátých let představi-
telem katolického disentu.
Nejsme si jistí, zda k trojici nepat-
řil též JUDr. Josef Myslivec
(1907-1971), právník, překlada-
tel, publicista, historik umění
a byzantolog, který se angažoval
v katolickém hnutí. Byl vězněn
a ve stejné době pracoval v urano-
vých dolech na Jáchymovsku
a Příbramsku. Ve svém curricu-
lum vitae uvádí dr. Enders jméno
Maslivec možná omylem.
Nesmíme však obejít ani trápení
jeho nešťastné ženy. Krátce po za-
tčení manžela, ještě roku 1952,
postavil školský úřad paní
Endersovou před urážlivé a cynic-
ké dilema, aniž vyčkal rozsudku,
ale ten mu již byl asi předem jas-
ný. Dali jí na vybranou, buď se ih-
ned rozvede s politicky provini-
lým manželem, kterého zbožňo-
vala a s nímž žila tak krátce, nebo
se bude muset smířit s okamžitým

vyhazovem
ze školství.
Na rozdíl od
méně odváž-
ných žen zvo-
lila bez zavá-
hání druhou
variantu. Ná-
sledoval bez-
prostřední zá-
kaz učitelské
praxe. Pode-
zřelou se pod-
niky bály za-
městnat, na-

tož přijmout na funkci odpovída-
jící jejímu vzdělání. Trapné do-
prošování se nakonec zúžilo na
jediné povolené místo uklízečky.
Podle legitimace ROH víme, že
nejpozději 1. března 1953 již byla
dělnicí v Jesenické celulózce
v Písečné u Jeseníku. Manuální
práci si nikdy neošklivila, a tak ji
přijala s nadhledem, aniž by si
jakkoli stěžovala. Hůř se vyrovná-
vala s odloučením od milovaného
muže, který nebyl ani v nejmen-
ším prakticky ani fyzicky vyba-
ven k tvrdé praxi uranových lágrů
a dolů. Sužovaly ji neustálé obavy
o jeho zdraví i život, neboť ne kaž-
dý dokázal přežít „péči“ dozorců
a nebezpečí temných smolinco-
vých šachet či vězeňských staveb.
Nejhůře a se zatnutými zuby se
vyrovnávala se samotou.
Amnestie vyhlášená k 9. květnu
1955 dr. Enderse spolu s mnoha
politickými spoluvězni k jejich
velkému zklamání minula. Týkala
se jen dvouletých trestů a nevzta-
hovala se na „velezradu, sabotáž
a vyzvědačství“. Ve všech NPT
zůstalo dál 23 755 internovaných.
Nesvobodu a práci v lágrech pře-
žíval Julius Enders s potížemi
a nikoli bez úhony, ale statečně,
nezlomen a plný plánů až do roku
1956, kdy byl propuštěn „po žá-
dosti, kterou podala žena“, jak pí-
še ve svém životopise. V neoče-
kávaném ukončení trestu tušíme
i změny, jež se v SSSR zvolna
prosazovaly po smrti Stalina
(1953) až k tvrdému střetnutí me-
zi představiteli sovětské stranické
věrchušky, z něhož vyšel jako ví-
těz Nikita S. Chruščov v únoru
1956. Vězení ukázalo, kolik síly
v sobě Enders skrýval a co všech-
no dokázal unést. Kdoví, zda
vzpomněl slov Eteokla ze svého
překladu: „Pak zvíte-li, že zmírá
kdos či raněn byl, / zpráv takých
nehltejte s hořekováním; / vždyť
mužů krev to, jíž se Ares sytívá.“
(Aischylos: Sedm proti Thébám,
verš 225-7) Mgr. Jiří Karel

(Julius Enders, sborník vzpomí-
nek a statí; Přehled vězeňských
zařízení existujících na území Čs.
v letech 1948-1989; Rokoský J.:
Amnestie 1960, Paměť a dějiny
1/11. Praha 2011; Böhm, T.: Kto
ste, generál Rašla?; Misijná spo-
ločnosť sv. Vincenta, Slovenská
provincia, www.vicentini.sk;+
Katopédia; Enders, J.: Stručný
vlastní životopis, Malá Morávka
1993; Endersův překlad Aischy-
lovy tragedie Sedm proti Thébám
ad.)Endersova medaile Konfederace politických vězňů Fota: archiv J. Karla

Strážní věz tábora
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Z Rýmařova do světa

Ze života dobrovolníků v Karibiku
2. díl - Los Brazos a farma Taino

V nové rubrice představujeme talentované a odvážné Rýmařovany, kteří se prosadili ve světě. V RH 02/2014 začala Karin Gärtnerová své vy-
právění o dobrovolnické práci v exotické Dominikánské republice.

Vesnička Los Brazos, kde již pá-
tým měsícem žijeme a pracujeme
jako dobrovolníci, nás při příjezdu
vítá žlutým mostem přes průzrač-
nou řeku Yassica, která se vine ja-
ko had zdejší bujnou krajinou se
zelenými kopečky a siluetami pa-
lem. Téměř na každém rohu na-
jdete typické obchůdky, tzv. col-
mados, ve kterých nakoupíte vše
od barelů pitné vody, základních
potravin, ovoce, zeleniny až po lé-
ky, hračky a samozřejmě pivo

a rum. Bohemia a Presidente jsou
dva místní druhy piv, které mají na
etiketě směle napsáno, že jsou ty-
pu plzeňského. A musíme uznat,
jakožto Češi s mlsnými pivními
jazýčky, že jsou opravdu dobrá.
Tak jako se u nás pije pivo, je
v Dominikánské republice oblíbe-
ný rum. Nejpopulárnější Brugal je
vyroben z cukrové třtiny a nechy-
bí v žádném baru, colmadu ani do-
mácnosti. Nám nejvíc chutná spo-
lu s čerstvým ananasem a kokoso-
vým mlékem jako piňa colada.
Na prašné kamenité cestě k farmě

Taino na nás vždy pokřikují a ve-
sele mávají děti, zdraví nás sou-
sedka Gloria a kdokoli, kdo jde
nebo jede kolem, ať už na motorce,
na koni nebo oslíkovi. Před bra-
nou nás pak šťastně vítá fenka
Piggy a někdy dokonce i naše tuli-
vá kočka, která má nepublikova-
telnou přezdívku.
Kromě těchto domácích mazlíků
máme na farmě ovečky (které
svým krátkým letním sestřihem
připomínají spíše kozy), krávy, sle-
pice, husy a včely. Z ostatních zví-
řat, která sice nechováme, ale čas
od času na ně na farmě narazíme,
jsou to žáby, jedovaté stonožky,
nejedovatí hadi, chlupaté tarantule
a jednou se k nám dokonce zatou-
lali krab a želva. A samozřejmě ne-
můžeme opomenout všudypřítom-
né moskyty a šváby. Není náhoda,
že se písnička „La cucaracha“
(šváb) stala jedním z našich míst-
ních popěvkových hitů.

Je nicméně až k neuvěření, jak
rychle si člověk zvykne téměř na
všechno. Jakkoli může znít dřevě-
ná chatka s rákosovou střechou ro-

manticky, když jsme v ní měli
strávit svoji první noc, moc se
nám nechtělo. O to míň, když
jsme zjistili, že v ní žije obrovský
pavouk a švábi. Říjen byl velice
plodný na tarantule. Naše celkové
tarantulí skóre se vyšplhalo na čís-
lo devět a šváby už jsme dávno
přestali počítat. Když se kromě

nás v chatce zabydlel po pár týd-
nech taky had, jen jsme pokrčili
rameny, počkali, až se schová do
střechy, a šli spát. Nutno ale říci,
že navzdory tomu, že večer chodí-
me do chatky vyzbrojeni mačetou,
mají rána na čerstvém vzduchu,
kdy vás každý den probouzí slu-
níčko, ptáci a vzdálená muzika
z obchůdku, jen stěží konkurenci.
A když po ranním jogínském pro-
tažení na naší miniterásce míjíme
po cestě do hlavní budovy Nea
a Victora, jak dojí krávy, víme, že
je před námi další fajn den v téhle
krásné zemi.
Typický pracovní den začíná dob-
rou snídaní. Obvykle máme oves-
né vločky, čerstvé mléko a místní

ovoce, ať už je to ananas, papája
nebo banány. Úplnou novinkou je
pro nás abiu, což je medově slad-
ké ovoce připomínající žlutý me-
loun, starfruit (karambola) - ovoce
ve tvaru hvězdy, které chutná jako
mix jablka a hroznu, a chinola
(maracuja - mučenka jedlá), která
má neuvěřitelně krásný květ a je
výborná v džusech nebo v čaji. Na
farmě také pěstujeme mango, ci-
trusy, avokádo, odrůdu banánů,
která se nejí syrová, ale vaří se ne-
bo smaží, cukrovou třtinu, kakao,
pepř, kávu, sladké brambory, yucu
(hlízy manioku jedlého) a z těch
tradičnějších potom dýni, rajčata,
lilek, okurky, řepu, mrkev a spou-
stu listové zeleniny. Snažíme se
být při vaření kreativní, co nejvíce
využívat suroviny, které si sami
vypěstujeme, a co nejméně naku-
povat v obchůdku. Téměř všechny
zbytky z kuchyně se potom spo-
třebují na kompost a jako po-
choutka pro ovečky a slepice.
Pracujeme od devíti do půl dva-
nácté, potom se jdeme většinou
svlažit do řeky, uděláme si něco
malého k snědku a kolem čtvrté
jdeme zhruba na dvě hodiny opět
na zahradu. Jsme téměř na konci
sezóny dešťů, což znamená větší
teplo, proto se snažíme začínat rá-
no brzy, dokud jde na sluníčku ješ-
tě vydržet. Večeři máme spolu
s dalšími dvěma dobrovolnicemi
vždy společnou a ve vaření se stří-
dáme. Co nechybí na našem jídel-
ním stole téměř nikdy, je salát
z moringy, rukoly, špenátu, ibišku
a kapusty.
Kromě práce na zahradě taky pra-
videlně zásobujeme pracovníky
hotelu surovinami z farmy. My sa-

Karin Gärtnerová (30) se naro-
dila v Rýmařově, je absolvent-
kou Gymnázia Rýmařov. Vy-
studovala speciální pedagogiku
a angličtinu na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci. Pracovala
jako lektorka angličtiny v jazy-
kové škole Perfect English a ná-
sledně jako vedoucí pobočky ja-
zykové agentury Academia
v Olomouci. Žila rok v Londýně,
dva roky ve Skotsku, půl roku
v Mexiku a v současné době pra-
cuje jako dobrovolnice na per-
makulturní farmě v Dominikán-
ské republice.

Tohle všechno jsme si vypěstovali Fota: K. Gärtnerová

Naši milí sousedé

Tady bydlíme
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mi se potom snažíme zužitkovat
vše, co nám farma nabízí, ať už jde
o výrobu sýra, másla nebo jogurtu
z našeho mléka, přípravu chilli 
omáčky z místních neuvěřitelně
pálivých chilli papriček nebo čo-
kolády z našich kakaových bobů.

Z domova jsme sice zvyklí na 
ovoce a zeleninu ze zahrádky, pře-
sto si ale tady více než kdy jindy
uvědomujeme, jak dobré je vědět,
že drtivá většina toho, co tu máme
na talíři, je vypěstována bez che-
mie a že tak jíme opravdu zdravě.

Díky permakulturnímu přístupu
k půdě, který napodobuje přírodu
a její zákony, se tak navíc stáváme
součástí snahy o trvalou udržitel-
nost a regeneraci přírodních zdro-
jů, což je moc fajn pocit.
Život v Los Brazos je klidný, po-

hodový a beze spěchu. Učíme se
brát věci takové, jaké jsou, užívat
všeho, co přichází, nerozčilovat se
nad maličkostmi, víc se usmívat,
víc si povídat - klidně i s cizími
lidmi, mít radost ze života a být ta-
dy a teď. Karin Gärtnerová

Jazzclub

Afrika paprika, banány a káva, klobása - česnek!
V pátek čtrnáctého se v kavárně
DJ Stanley club 13 opět zaháněl
Valentýn a další bacily česnekem.
Čtvrtý ročník minifestivalu věno-
vaného tomuto „aromatickému
všeléku“ a nekonvenčním písnič-
kářům volně navázal na promítání
amatérského hororu Karbon, jenž
do antivalentýnského arzenálu
přidal další zbraň.
Česnekfest během předchozích
ročníků představil hned několik
písničkářů recesistického ražení;
po premiéře s pornofolkařem
Závišem v hlavní roli si v dalších
ročnících na pódiu kavárny zahrá-
li šumperský „neřiditelný“ muzi-
kant Vojta Kroupa, melancholický
kytarista Jakub Tichý z Frýdku-
Místku a jako stálice místní scény
potřikrát i Ladibor Danda. Ten se
tentokrát střídal s jednou z nejvý-
raznějších postav bruntálské hu-

dební scény Jindrou Holubcem,
kterého si mohli návštěvníci
jazzclubu poslechnout před pár
lety v duu s bratrem Michalem.
Ačkoliv bratři Holubci vystupují
obvykle ve dvojici, příp. s hosty,
tentokrát si kytarista, zpěvák
a textař Jindra Holubec vystačil
sám. Na pódium se postavil jako
první a po malém módním okén-
ku spustil svůj kabaret. S elektric-
kou kytarou a výrazným, mnoho-
tvárným hlasem vytvářel zvuk na-
tolik hutný, melodicky proměnli-
vý a rytmicky zběsilý, až budil
dojem, že vedle sebe vlastně ani
nikoho dalšího nepotřebuje. Jeho
posluchači vědí, jak dobře zní
souhra bratří Holubců a majitelé
zatím poslední desky Valerij
Dubjanin (2009) znají jeho písně
i v mnohem vrstevnatějším aranž-
má s houslemi Tomáše Vtípila či

kytarou Vladimíra Václavka,
v sólovém podání ale přece jen
působí Jindrovy skladby koncent-
rovaněji, o svobodě improvizace
nemluvě.
Zaškatulkovat Holubce do mezí
některého žánru je marná snaha,
v jeho hře dominuje funky, punko-
vá energie i jazz, ozvou se latinské
rytmy i operní citát (Jasan) a spo-
lu s tím se mění hlasové polohy od
zvučného pění přes jazzový scat
k šišlavému pitvoření. V repertoá-
ru si Jindra Holubec sáhl do zásob
demosnímku Vrah (2006) a zmí-
něného Dubjanina a přidal i ochut-
návku toho, co chystá pro nové al-
bum Chachacha. Na řadu přišly
samozřejmě hity Afrika, Ptáček,
Výrobní pás nebo bieblovská
Jawa o lodi, jež pašuje banány
a kávu.
Po strhujícím Jindrovi Holubcovi
se na pódium „třináctky“ vyhoupl
bard sudetského punk-folku
Ladibor Danda. Na Česnekfestu

potřetí měl tentokrát ztíženou po-
zici - co nabídnout publiku, které
jeho písně dobře zná, nového.
Naštěstí po vesměs pozitivním
přijetí, kterého se mu od fanoušků
dostalo na předchozích koncer-
tech, neusnul na vavřínech a píše
a skládá dál, takže mohl kromě
známých vypalovaček Rastaman,
Rýmařove milený nebo Studna za-
hrát i něco novinek. A když na
přání přidal Kamarádku babku
s její klobásou a nezbytnou
Kinokavárnu, bylo česnekem po-
vzbuzené obecenstvo spokojeno.
Letošní Česnekfest proběhl jako
standardně vydařený večírek se
všemi příhodnými atributy - mu-
zikou, recesí, česnekovým občer-
stvením, kterého tentokrát bylo
díky iniciativě návštěvníků akce
dostatek, a bonusem v podobě vy-
nikajícího Jindry Holubce navrch.
Valentýna se vypudit nepodařilo,
zdá se, že se na česnek adaptoval. 

ZN

Jindra Holubec

-04-2014  26.2.2014 14:51  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT04/2014

12

Vyhrožovala manželovi nožem
Alkohol hrál hlavní roli při rodinné rozepři
v Břidličné. Rýmařovští policisté byli v sobo-
tu 8. února přivoláni do jednoho z bytů, kde 
opilá žena v hádce fyzicky napadla svého
manžela. Vyhrožovala mu, že ho bodne no-
žem, a proto ji policejní hlídka musela zajistit.
Při dechové zkoušce policisté ženě naměřili
2,32 promile alkoholu a převezli ji na záchyt-
nou stanici k vystřízlivění. Nyní bude čelit po-
dezření z přestupku proti občanskému soužití.

Poškodil nádrže vozidel
a ukradl benzín

Zloději způsobí často víc škody poškozením
než samotnou krádeží. O tom se přesvědčili
v pondělí 10. února dva majitelé vozidel
Felicie v Malé Morávce a Břidličné. Nezná-
mý pachatel rozbil v obou případech okno
automobilu, vnikl dovnitř a dostal se až 
k otvoru nádrže s benzínem. Ten poškodil
a odcizil pohonné hmoty. Poškozením při-
tom způsobil celkovou škodu za 3,5 tisíce
korun a odcizením benzínu za 2 tisíce korun.

Odmítla mu nalít, tak ji napadl
Rýmařovští policisté ve čtvrtek 13. února
sdělili 34letému místnímu muži podezření
z přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhro-
žování. Během ledna měl dvakrát napadnout
obsluhu baru na Husově ulici v Rýmařově.
Poprvé mu servírka odmítla prodat alkohol,
a tak z barového stolu shodil sklenice. Když
ho číšnice vyzvala, aby přestal, napadl ji
a vyhrožoval jí zabitím. O několik dní po-
zději na stejném místě ženu slovně napadl

a vyhrožoval jí fyzickou újmou. Přitom bou-
chal do dveří baru, postříkal výlohu nezná-
mou tekutinou a začal nosit na parapet baru
dlažební kostky. Přivolaní policisté museli 
agresivního muže zajistit a odvézt na záchyt-
nou stanici v Opavě. Za obdobnou trestnou
činnost byl již v minulosti odsouzen.

Neznámý muž nabízel
peníze nezletilým chlapcům

Policie České republiky přijala oznámení
o muži, který měl na začátku února
v Rýmařově z vozidla nabízet bankovky
dvěma nezletilým chlapcům, aniž by cokoli
požadoval či je lákal do auta. Policie se
oznámením intenzivně zabývá, přijala pre-
ventivní opatření a zvýšila hlídkovou činnost
ve městě, prozatím ale nezjistila žádné proti-
právní jednání.

Podvod kvůli provizi
Hodně se divil muž z Rýmařova, když mu
v druhé polovině loňského roku přišel pla-
tební rozkaz na úhradu pohledávek za neza-
placené životní pojištění, které si nesjednal.
Vše oznámil rýmařovským policistům, kteří
začali okolnosti případu rozplétat. Dopátrali
se k 51leté ženě, která nyní čelí podezření
z přečinů pojistného podvodu a poškození
cizích práv. Podezřelá měla na konci roku
2012 využít znalosti osobních údajů poško-
zeného a vyplnit na jeho jméno bez jeho vě-
domí formuláře na dvě smlouvy na životní
pojištění a za poškozeného je podepsat.
Jejím motivem bylo získat od pojišťovny
provizi. Osobní data znala podezřelá z dří-

vějšího sjednávání životního pojištění.
V průběhu roku 2013 byly poškozenému do-
ručeny upomínky na uhrazení nedoplatku za
pojistné smlouvy. Způsobená škoda pojistné
společnosti činí přes 4 tisíce korun, z toho
provize pro podezřelou byla 1,5 tisíce korun.

Odcizil vozidlo i s drogerií
Oči pro pláč zůstaly majiteli, který hledal za-
parkované vozidlo na Hřbitovní ulici
v Břidličné. Z místa stání zmizelo v noci
z 21. na 22. února. Volkswagen Passat
3C modré metalízy měl litá kola a na pátých
dveřích samolepku golfisty. Ve voze měl ma-
jitel 10 pracích prášků Purox a 45 různých 
aviváží. Způsobená škoda se vyšplhala na
257 tisíc korun. Policisté po vozidle vyhlási-
li celostátní pátrání.

Lyžování se prodražilo
Krádež peněženky s doklady a finanční hoto-
vostí šetří rýmařovští policisté v Malé Moráv-
ce. Neznámý pachatel vešel do jedné z chat,
kterou měli pronajatou lyžaři. Prošel až do šat-
ny a z pověšené bundy odcizil peněženku. V ní
měl majitel doklady a hotovost 13 tisíc korun.

Z auta zmizely pily
V sobotu 22. února ohlásil 36letý muž rýma-
řovským policistům odcizení motorových pil
z vozidla zaparkovaného v Harrachově.
Zloděj si z úložného prostoru auta odnesl dvě
motorové pily Husqvarna, lesnické pásmo
a dva plastové kanystry. Způsobená škoda či-
ní 27 tisíc korun.

komisař por. Bc. Pavla Tušková

Víkendové poãasí lá-
kalo k v˘letÛm a to
se odrazilo i na do-
pravní nehodovosti
v okrese Bruntál.
Policisté ‰etfiili jede-
náct nehod, pfii kte-
r˘ch se zranili ãtyfii
lidé. Dvû byly sráÏky
se zvûfií, jednu zavi-
nil alkohol a v pû-
ti pfiípadech viníci
z místa ujeli.

Nehodu pod vlivem
alkoholu šetřili do-
pravní policisté
v Rýmařově v sobo-
tu vpodvečer. 31letý
řidič passatu nezvlá-
dl řízení na mokré
vozovce, při průjez-
du zatáčkou na
Revoluční ulici vy-
jel do protisměru,

kde se čelně střetl s felicií 51leté řidičky. Viník nehody se pokoušel
z místa odjet, kvůli těžkému poškození auta se mu to však nepodařilo.
Čtyři cestující z felicie utrpěli lehké zranění, tři z nich převezli zdravotní-
ci k ošetření do nemocnice. Řidiči passatu policisté naměřili nejprve 
2,09 promile a po půl hodině 1,92 promile alkoholu v dechu. Muž policis-
tům tvrdil, že auto v době nehody neřídil, že ho měl řídit jeho kamarád, kte-
rý po nehodě utekl a jehož jméno nezná. Policisté ale toto tvrzení při šet-
ření nehody vyvrátili. Způsobená škoda na vozidlech činí 70 tisíc korun.

Víkendová nehodovost

Další víkendová nehoda se stala v lesním úseku mezi Valšovem
a Břidličnou. 35letý řidič se lekl srny stojící v jeho jízdním pruhu, str-
hl řízení doleva a bočně narazil do svodidel. Na automobilu vznikla
škoda za 100 tisíc korun.

Fota: PČR Bruntál
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Rozloučili jsme se
Alena Laníková - Rýmařov ............................................... 1945
Vincenc Sigmund - Rýmařov ............................................ 1923
Alojz Balaďa - Rýmařov .................................................... 1940
Anna Slováčková - Jamartice ............................................ 1944

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Josefa Jurášová - Rýmařov .................................................. 80 let
Jarmila Regmundová - Rýmařov ........................................ 81 let
František Babišta - Rýmařov .............................................. 81 let
Ladislav Štefan - Rýmařov ................................................. 82 let
Olga Hessová - Ondřejov .................................................... 82 let
Olga Dočkálková - Rýmařov .............................................. 84 let
Marie Lysáčková - Rýmařov ............................................... 84 let
Josef Svoboda - Rýmařov ................................................... 85 let
Šarlota Bubelová - Rýmařov ............................................... 89 let
Bohumila Janušová - Rýmařov ........................................... 95 let

Společenská kronika

Dne 1. března 2014 by se dožila 61 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

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli přát,
jen svíci hořící a krásnou kytici

na hrob můžeme dát
a s láskou a úctou na tebe, Liduško, vzpomínat.

„Výhodou osmdesátníků je, že mají mnoho lidí, které milují.“
Jean Renoir

Dne 8. února 2014 se dožil krásných 80 let

pan František Karásek z Rýmařova.
Děkujeme za všechny roky, které jsem mohli prožít 
v jeho blízkosti, těšíme se na další a přejeme zdraví, 

štěstí a spokojenost. Rodina
Dne 25. února jsme vzpomněli 11. 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 rodina-

mi, synové Jaroslav, Jiří a Miroslav
s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.
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Kulturní okénko města Rýmařova
Láska je nemoc a nikdo netouží se uzdravit. 

František Ladislav Čelakovský Známá i neznámá výročíCitát:
1. 3. 1904 nar. Glenn Miller, americký jazzový hudebník a diri-

gent (zemř. 16. 12. 1944) - 110. výročí narození
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír - vyhlásilo

sdružení PEN klub v roce 1984
2. 3. 1824 nar. Bedřich Smetana, skladatel, dirigent a pianista

(zemř. 12. 5. 1884) - 190. výročí narození
3. 3. 1994 zemř. Karel Kryl, básník a písničkář (nar. 12. 4. 1944)

- 20. výročí úmrtí
3. 3. 2009 zemř. Jan Vladislav, básník a překladatel (nar. 15. 1. 1923)

- 5. výročí úmrtí
4. 3. 1894 nar. František Kubka, prozaik, publicista a překladatel

(zemř. 7. 1. 1969) - 120. výročí narození
6. 3. 1889 nar. Eduard Kohout, herec (zemř. 25. 10. 1976) - 125. vý-

ročí narození
7. 3. Památný den ČR - výročí narození Tomáše

Garrigua Masaryka v roce 1850
7. 3. 1274 zemř. Tomáš Akvinský, teolog a filosof, představitel

vrcholné scholastiky (nar. 1225) - 740. výročí úmrtí
7. 3. 1514 zemř. Řehoř Hrubý z Jelení, překladatel a komentátor

prvokřesťanských a humanistických spisů (nar. kolem
1460) - 500. výročí úmrtí

7. 3. 1799 nar. František Ladislav Čelakovský, básník, překlada-
tel a kritik (zemř. 5. 8. 1852) - 215. výročí narození

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

9. 3. 1814 nar. Taras Ševčenko, ukrajinský spisovatel a malíř
(zemř. 10. 3. 1861) - 200. výročí narození

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

10. 3. 1934 nar. Alexandr Stich, jazykovědec, bohemista (zemř.
26. 1. 2003) - 80. výročí narození

10. 3. 1994 zemř. Charles Bukowski, americký spisovatel (nar. 
16. 8. 1920) - 20. výročí úmrtí

11. 3. 1544 nar. Torquato Tasso, italský spisovatel a kritik (zemř.
25. 4. 1595) - 470. výročí narození

11. 3. 1834 nar. Karel Purkyně, malíř (zemř. 6. 4. 1868) - 180. vý-
ročí narození

12. 3. Významný den ČR - Vstup ČR do NATO v roce
1999

12. 3. 2004 zemř. Karel Kachyňa, filmový režisér a scenárista
(nar. 1. 5. 1924) - 10. výročí úmrtí

SVâ R˘mafiov zve zájemce
o spoleãensk˘ tanec

na lekce jarního taneãního kurzu

28. bfiezna - 2. kvûtna 2014
19.30 - 22.00

ve velkém sále SVâ
Lektofii: Libor Sobek a Veronika Kainzová

Pfiihlá‰ky na telefonu: 554 254 372,
Eva Kudláková, SVâ R˘mafiov
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Kino Rýmařov

Kino spustilo klubové večery hororem z Karviné
Na pátek 14. února pfiipravilo Kino R˘-
mafiov klubové menu. Veãer vyplnily
dva snímky z oblasti mimo obvyklou
filmovou produkci - jako pfiedkrm se
podával krátkometráÏní archivní film,
jako hlavní chod amatérsk˘ horor
Karbon.
Od spuštění promítání kina v mul-
tifunkčním sále SVČ Rýmařov se
v jeho programu objevila celá řa-
da premiérových titulů zahraniční
i české kinematografie. Kinaři ale
chtějí nabízet i klubový program
pro fajnšmekry. Na valentýnský
večer proto připravili amatérský
horor Karbon z produkce karvin-
ské skupiny filmařských nadšen-
ců Horrorwatch.
Karbon je v pořadí šestým režij-
ním počinem karvinského muzi-
kanta a filmaře Lukáše Bulavy.
Premiéru měl loni v listopadu
a podle ohlasů zasvěcenců přinesl
v tvorbě Horrorwatch změnu.
Ačkoliv se autoři i v dřívějších
snímcích (např. Oči starého kos-
telníka) dotýkali reality života na
Karvinsku, tentokrát z ní učinili
hlavní téma a více než dříve ak-
centovali genius loci svého domo-
va. Od příběhu přesunuli pozor-
nost k atmosféře místa a „uhelné
magii“, kterou je prosyceno. Sám
název Karbon (lat. uhlík, též geo-
logický útvar prvohor, v němž

vznikala ložiska uhlí) a úvodní
komentář v nářečí „po naszymu“
předjímají, o čem film bude.
„Karbon je tíživým pohledem do
hlubin temného zla. Vypráví o ro-
dině, která se propadne vlivem
černého zlata až do útrob úzkosti,
bez návratu a pochopení. Kar-
bon je život. Prezentuje dlouhodo-
bou situaci na Karvinsku. Osud
našich postav mnohdy zrcadlí ži-
voty zdejších rodin,“ řekl k ději
svého filmu Lukáš Bulava.
Středometrážní černobílý snímek
natáčel loni v létě ve zpustlých lo-
kalitách historické Karviné, které
zasáhla těžba uhlí. Zanechala po
sobě chátrající industriální objek-
ty, zplanělé parky a zahrady, rui-
ny, zaniklé vesnice. Do tohoto
prostředí scenáristé zasadili děj,
který se spíše než přímočarým vy-
právěním odvíjí ve sledu tíživých
scén a halucinačních obrazů.
Rodina, jejíž členové prožívají
stavy na škále od vzteku a frustra-
ce přes mlčenlivou rezignaci až
po šílenství, postupně propadají
vlivu temné magie, kterou vzývá
jeden z bývalých horníků pomocí
tajemného symbolu.
Do rolí ve filmu autoři obsadili 
amatérské herce; někteří pocháze-
jí z muzikantského podhoubí Kar-
viné (zpěvačka kapely Messalina

Martina Dobešová, Adramelech
z kapely Inferno, Jožin Noga z ka-
pely G.O.R.E.), dále se představí
malíř František Šindelka v roli dě-
dečka, Barbora Kosiecová, Viki
Pekalová, Josef Orlický a Vít
Spurný, který se podílel i na scé-
náři. Rodina prožívá svůj osud na
zdevastované periferii nikoliv se-
mknutá, ale v pozici solitérů, kte-
ří nezadržitelně směřují k zániku,
stejně jako krajina kolem nich.
Snímkem Karbon zahájilo Kino
Rýmařov promítání pro fanoušky
menšinových žánrů, klubových

a amatérských filmů. Na březen
připravuje hned několik klubo-
vých titulů, např. V nitru Llewyna
Davise bratrů Coenů nebo bizar-
ní nizozemsko-belgický thriller
Borgman, fanouškům amatérské-
ho filmu nabídne dílko žateckých
recesistů Liga nepotřebných
a v plánu je i projekce snímků
mladého rýmařovského tvůrce
Marka Čermáka. Příznivce cesto-
vání a adrenalinových sportů čeká
28. března další ročník festivalu
outdoorových filmů Expediční
kamera. ZN

Soutěž Marie Kodovské

Miroslav Miky Marusjak: Neklid v duši
Haikové aforismy a další haiku (výběr)

Hluboko ve mně
znějí tesklivé písně
nevyzpívané...

Nebe chrlí krev
a obzor rudě plane
Verše jsou zbraně

Byt paneláku
zlatá klícka prázdnoty
Volnost za ploty

Prchá do lesů
z betonové cely
Kvetou podběly

Dálky v hlavě
symbol lesní moudrosti
znak na rukávě

Tulácké boty
ušpiněné prachem cest
Krok do soboty

Vůně jehličí
Za obzorem ukrytá
touha člověčí

Chvíle radosti
přijímání svátosti
pod klenbou stromů

Místo oltáře
kruh z kamenů Oheň
celebruje mši

Mlčky beze slov
hledí tiše do ohně
Souznění duší

Kytara snivá
Noc už má na kahánku
knot dohořívá

Ticho hřbitova
Hladím kámen náhrobku
Žena Lotova

Lampička svítí
můry zpité iluzí
Býti Nebýti?

V srdci trýzeň
Jak z těch málo písmen
uhasit žízeň?

Mráz déšť hořký splín
pelyněk pod jazykem
Zbav nás Pane vin!

Slyšíš ty rány?
Někdo stlouká nový kříž
V polích vrány

Kouli na noze
hledíme k obloze
Kol krku provaz

Smrti poddaní
uplácíme Chárona
mincí na dlani

Vrabec na střeše
uličnicky štěbetá
pravdy života

V kytkách zvadlých
smutné pahýly stromů
Pomníky padlých

Motýlí křídla
křehká krása na louce
Nedotýkat se!

Na louku padl stín
mikrotenových sáčků
místo kopretin

Čas tiše plyne
Lodičku z papíru
pusť po hladině

Parádnice noc
Třpytivá náušnice
srpku měsíce

Foto: Horrorwatch
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Upozornění: Některé obrazy Sabiny Souškové předčasně pojedou
do Olomouce, kde budou prezentovány na výstavě v Galerii Patro
(vernisáž 4. března). Proto neváhejte, a pokud jste výstavu Konfese
ještě nenavštívili, přijďte se podívat. Částečné odinstalování proběh-
ne v pátek 28. února. Děkujeme za pochopení.

Bc. Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00
Neděle: 13.00-16.00

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

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 sami nepodnikli.

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v 1. pololetí 2014

(každý lichý týden v úterý):

11. 3., 25. 3., 8. 4., 
22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 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.

Plavání pro veřejnost v březnu
Pondělí 14.00 - 17.00 Úterý 14.00 - 18.00
Středa 14.00 - 17.00  18.30 - 20.00 Čtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 18.00 Sobota 13.00 - 20.00

Neděle 13.00 - 20.00

V pondělí a čtvrtek aerobik od 18.45 do 19.45
Oddíl plaveckých sportů MOS Břidličná

zahájil nábor do plaveckého oddílu
Každý týden v pondělí a středu od 17.00 do 18.30

Krytý bazén Břidličná
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Tomáš Černohous: Expedice Mahali
R˘mafiovská knihovna pozvala v úter˘
11. února zájemce o poznávání exotic-
k˘ch krajin na první leto‰ní cestova-
telskou besedu. Jejím protagonistou
byl Tomá‰ âernohous, doktorand obo-
ru mezinárodních vztahÛ, pro nûjÏ je
cestování nezbytnou souãástí studia
i osobní zálibou. Pfiede dvûma lety
v knihovnû vyprávûl o své náv‰tûvû
Egypta, tentokrát posluchaãÛm pfied-
stavil v˘chodní Afriku.
Do východoafrických států se
Tomáš Černohous vydal spolu
s kolegou z brněnské Masarykovy
univerzity Oldřichem Smolou
v roce 2012 na měsíční výzkum-
nou cestu. Cílem jejich Expedice
Mahali byly instituce zabývající
se mezinárodními vztahy, našli
ale i dost příležitostí k poznávání
úchvatné africké přírody a života
lidí ve velkých městech i tradič-
ních vesnicích.
K cestování Keňou, Tanzanií,
Ugandou a Rwandou využívali
dostupné dopravní prostředky
a přespávali u místních lidí. Díky
tomu nahlédli do jejich životních
zvyklostí, okusili domácí stravu
a vyzkoušeli si nejrůznější úroveň
bydlení. „Mahali znamená ve sva-
hilštině místo, náměstí, plaza,
místo shledávání... Pojmenovali
jsme tak expedici, protože jsme se
chtěli především setkávat s místní-
mi lidmi,“ vysvětluje Tomáš
Černohous. Kontrast mezi živo-
tem v přelidněných a dopravou
přetížených městech, v krajně
nuzných podmínkách obřích slu-
mů i v malých zemědělských ves-
nicích afrického venkova zachytili

prostřednictvím fotografií a krát-
kých videí.
Tomáš Černohous provedl poslu-
chače besedy po trase vedoucí
z tanzanijského města Arusha přes
národní park Ngorongoro s roz-
manitou faunou a flórou, lokality
osídlené válečnickým a pastevec-
kým kmenem Masajů až k nejvyš-
ší africké hoře Kilimandžáro.
Cesta pokračovala do keňské me-
tropole Nairobi a především do
zdejšího slumu Kibera, kde žije
odhadem milion lidí, z velké části
somálských uprchlíků či venko-
vanů, kteří do města přišli za pra-
cí. Jejich životní podmínky se
snaží zlepšit rozvojové organiza-
ce, které v obřím sídlišti pozna-
menaném chudobou a kriminali-

tou staví školy, dětská hřiště
a chráněné dílny.
Jako protiváhu této „sociální“ ex-
kurze Tomáš Černohous nabídl
výlet k jezeru Bunyonyi v Ugandě

a k jezeru Kivu ve Rwandě. Zde
se cílem cestovatelů stala místa
spojená s nedávnou historií a ge-

nocidou, posluchači přednášky si
ale prohlédli hlavně rwandský
venkov, zejména plantáže zelené-
ho čaje v oblasti Pfunda. Posled-
ním videem se vrátili z vnitrozemí

na pobřeží Indického oceánu, na
ostrov Zanzibar, do známé turis-
tické destinace s podobně rozpo-
ruplnou historií - s tradicí pěstite-
lů a obchodníků s kořením, ale
i s otroky.
Tomáš Černohous doprovázel sé-
rie snímků komentářem nabitým
informacemi včetně takových,
které v turistických průvodcích
nenajdete. Díky krátkým videím,
která během cesty natočil, bylo
možné Afriku vidět i slyšet v je-
jích krásách i kontrastech.
Alespoň letmo se jí dotknout
mohli účastníci besedy při pro-
hlídce suvenýrů, které si z vý-
chodní Afriky přivezl - sošek, ma-
sek, dýky či masajské hole.
Letos plánuje Tomáš Černohous
výpravu do zcela jiných krajin, na
Island. Více si o jeho cestovatel-
ských zážitcích mohou zájemci
přečíst na stránkách www.sveta-
kraj.cz. ZN

Kluci od jezera Bunyonyi Fota: T. Černohous

Masajové

-04-2014  26.2.2014 14:53  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT04/2014

20

Organizace a spolky

Poděkování sponzorům
Rádi bychom znovu poděkovali
všem sponzorům, firmám i sou-
kromým osobám, kteří jakýmko-
liv způsobem pomohli našim dě-
tem a zpříjemnili jim pobyt v do-
mově.
Díky finančním darům nebyl
problém hradit dětem dopravu na
rekreaci. Díky věcným i peněž-
ním darům měly děti bohatou na-
dílku o Velikonocích i Mikuláši
a množství krásných dárků pod
stromečkem. Vánoce byly ob-
zvlášť pěkné díky sbírce Českého
rozhlasu Daruj hračku s Českým
rozhlasem a Tangem Havlíčkův

Brod a díky Vánočnímu stromu
splněných přání, který po několi-
káté organizovalo Městské mu-
zeum Rýmařov. Na podpoře jme-
nované sbírky Daruj hračku
s Českým rozhlasem se podílela
v roce 2013 i ZUŠ Rýmařov zho-
tovením dvou půvabných pohád-
kových postaviček, které budou
umístěny v galerii sbírky.
Jménem všech dětí ještě jednou
upřímně děkujeme a přejeme
všem svým příznivcům mnoho
zdraví, spokojenosti a lásky v ro-
ce 2014. Mgr. Alena Horká,

Dětský domov Janovice

Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 994 821 Kč. To je
oproti loňskému roku o 47 207 Kč více. Dobrota a velkorysost, kte-
rou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto
prostředky využít co nejlépe, aby se naše služby rozvíjely a byly ku
prospěchu. Ještě jednou vám moc děkujeme.
V následující tabulce přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové
sbírky 2014 za Charitu Odry podle jednotlivých obcí a jejich míst-
ních částí:

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2014
65 % připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapova-
ným osobám pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službou
Charity Odry, na
rozšíření a údržbu
půjčovny kom-
penzačních a zdra-
votních pomůcek
ve střediscích
Malá Morávka
a Odry, na vznik
a podporu nových služeb, 15 % na projekty Diecézní charity ostrav-
sko-opavské, 10 % na humanitární pomoc v zahraničí, 5 % na pod-
poru projektů Charity Česká republika a 5 % je v souladu se zákonem
určeno na režie sbírky.
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947,
e-mail: odry@caritas.cz, www.odry.charita.cz.

Jiří Rosenstein, koordinátor Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry,
Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Foto: archiv DD Janovice
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Z kapsáře tety Květy

Muž a rýmička
Ženy si častěji stěžují na špatný zdravotní stav,
uvádějí víc tělesných i duševních potíží a chodí
více k lékaři, i na preventivní prohlídky. Možná
se chovají zodpovědněji ke svému zdraví.
Ale muži? Horor je obyčejná rýma či chřipka!
Léčená trvá týden, neléčená sedm dní. Choďte
po špičkách, milé dámy, buďte ve střehu, bate-
rie léků k dispozici, chovejte se nehlučně, sle-
dujte dech svého těžce nemocného, telefonní
číslo rychlé pomoci mějte stále na očích a při
ruce. Vaše rýma před týdnem - to byl šepot
květin, ale váš muž snad začne psát závěť.
Podle britské neuroložky Amandy Ellisonové
mají pánové v mozku speciální teplotní recep-
tory, které způsobují, že prožívají příznaky na-
chlazení mnohem výrazněji. „Pokud se vaši
drazí při běžném onemocnění chovají, jako by
umírali, pak jim to nemůžeme zazlívat. Oni se
tak opravdu cítí!“ tvrdí.
Budeme mít v budoucnu léky přizpůsobeny

příslušnosti k pohlaví? Obyčejný aspirin je
metabolizován jinak u mužů a jinak u žen, 
osteoporóza je u mužů často přehlížena, mig-
réna a zácpa trápí více ženy. A duše bolí jinak,
to je tvrzení psychiatra dr. Radkina Honzáka.
Deprese a úzkostné stavy, sebevražedné poku-
sy, různé stupně agresivity, to je podmíněno bi-
ologicky. Mezi diabetiky převládají ženy, pod-
le posledních statistik bylo hospitalizováno ta-
ké více žen. Mají pomalejší činnost ledvin

a méně kyselý žaludek.
A jak by mužský zvládal porod? Obtížně! Asi
bychom vymřeli po meči i po přeslici.

• Já mám, pane doktore, pořád vykulené oči.
Co mám dělat? - Povolte si límeček.
• Proč jsem musela mít minutu vypláznutý ja-
zyk, pane doktore? - Abych mohl v klidu na-
psat recept.
• Pacient se ptá: Co mě čeká? Operace, nebo
smrt? - Doktor: Můžete mít obojí.
• U zubního lékaře. Nezapomněla jsem tu pro-
sím kalhotky? Ne? Tak promiňte. Budou u oč-
ního.
• Je mezi cestujícími lékař? ptá se vyděšená le-
tuška. Po chvíli: Je mezi cestujícími pilot?
• Sestřička: Teda, pane Novák, tolik sprostých
slov jako od vás jsem při operaci ještě nesly-
šela! - Jestli to nebude tím, že jste mě neuspa-
li. Si

Národní park Jeseníky: Proč ne
V obci Malá Morávka se uskutečnila podpi-
sová petice proti zřízení Národního parku
Jeseníky, a proto uvádím jeden z důvodů
proč NE.

Milí čtenáři,
často se setkávám s turisty, kteří navštěvují
naše krásné hory, a protože vesměs vědí ne-
bo poznají, že jsem lesník ve výslužbě, tak se
ptají, jak je možné, že se v horských partiích
lesa nacházejí nezpracované souše, na zemi
pak ležící velké množství kulatinového dříví
- vše nezpracováno. Kladou mi otázku: „Co
dělají lesníci špatně, že se nestarají řádně
o zpracování dřeva a ošetření lesa, který je
státní a nás všech?“
Já musím vysvětlovat, že nejde o špatný 
úmysl lesníků, ale o cílené zakládání pralesa
pod záminkou zvýšené ochrany přírody. Tuto
činnost vědomě řídí pracovníci CHKO
Jeseníky a mohu jen potvrdit, že jde o tisíce
kubíků dřevní hmoty a vzniklá škoda přesa-
huje miliony. V poslední době se totiž vytvo-
řil mylný názor, že zvýšená ochrana přírody
spočívá vlastně v tom, že kulturní krajinu
vrátíme zpět přírodě a budeme mít jen samá
chráněná území nebo národní parky. Za zády
občanů provádíme nesmyslné experimenty,

jejichž konečným výsledkem by měl být tzv.
klimaxový les za 300-500 let. To samozřej-
mě vyžaduje zvýšený počet ochránců a stráž-
ců. Jen pro informaci, při vzniku zprávy
CHKOJ v Malé Morávce bylo na správě za-
městnáno pět pracovníků, nyní, po přestěho-
vání do města Jeseníku, zaměstnává osmnáct
odborných pracovníků. Proto se nemůžeme
divit, že veřejné výdaje státního rozpočtu
stále rostou. V době, kdy je všude nedostatek
peněz, zvláště pak ve školství, zdravotnictví
i jinde, si dovolíme mrhat s dřevní hmotou.
Totiž, aby se neopakovala kůrovcová kala-
mita jako na Šumavě, u nás se kalamitní dří-
ví odvětví, odkorní a pak ponechá na pospas
broukům a houbám, ale za tuto činnost za-
platíme dřevorubce, k tomu připočteme cenu
dřeva a to vše naúčtujeme ministerstvu ži-
votního prostředí. To pak od ministerstva fi-
nancí dostane štědrou dotaci na krytí těchto
nákladů. Ve svém důsledku však vše zaplatí
daňový poplatník ve zvýšené sazbě DPH.
Nebylo by lepší a hospodárnější dřevní hmo-
tu prodat jako palivo občanům? V poslední
době se často hovoří o dotacích na kotle UT
pro spalování hnědého uhlí, přitom to obsa-
huje velké množství síry, která je nešetrná
k životnímu prostředí, kdežto dřevo jako bi-

omasa je bez síry a zároveň je obnovitelným
zdrojem energie.
Rád bych připomenul, že naše oblast pod
Pradědem byla již dávno v minulosti využí-
vána jako zdroj obživy pro mnohé generace
před námi - těžily se zde železné rudy, zpra-
covávaly se na místě (např. Karlova Studánka
jako hutě), využívala se dřevní hmota (koks
se nedovážel), a přesto lesy zůstaly zachová-
ny a navíc žádné státní dotace neexistovaly.
To si musí každý zvlášť uvědomit, že žijeme
v tržním hospodářství, kde si každý na svou
činnost musí vydělat. Lesy na sebe vydělat
umí, ale musí být řádně lesnicky obhospoda-
řovány a nesmí být řízeny snílky o přírodním
lese, kdy výsledky nejsou známy. Těmto li-
dem nesmí být milejší brouk nebo motýl před
člověkem. A já se ptám: Přeje si daňový po-
platník mrhání státními prostředky?
Přesto věřím, že jednou zvítězí zdravý ro-
zum, les zůstane zdravý a zelený, každý ná-
vštěvník našich hor si bude moci volně na-
sbírat houby nebo borůvky a nebude mít
strach, že ho vyžene nějaký novodobý 
ochránce přírody. Proto závěrem zdůrazňuji,
že Národní park Jeseníky v naší oblasti ne-
potřebujeme. 

Vladimír Král, Malá Morávka

Výzva pro majitele psů
Žádáme majitele psů, aby se chovali
kulturně a dle nařízení městského úřa-
du. Když se chlubí láskou ke svým
psům, tak by měli podle toho upravit
své chování, uklízet po psech exkre-
menty a nenechávat je močit na ne-
vhodná místa. Je nepochopitelné, že je
na našem novém náměstí, na trávnících
v okolí domů, kde si hrají děti, před ob-

chody či u nemocnice plno exkrementů
od psů nezodpovědných majitelů. To
není láska ke zvířeti, to je bezohlednost
k ostatním občanům a pošlapaná demo-
kracie. Starosta již nemá v legislativě
žádnou páku proti těmto lidem, takže je
to jen na nich, aby sjednali nápravu
u svých miláčků. 

Rostislav Kubis

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Podhorské ne-
mocnici Rýmařov, konkrétně oddělení ošetřovatelské
péče pod vedením MUDr. Vladimíra Krasuly, kde byl
čtyři měsíce hospitalizován můj manžel Vincenc
Sigmund. Zvlášť děkuji sestrám a veškerému perso-
nálu, který dával manželovi tu nejlepší péči. Měla
jsem možnost za tu dobu poznat, jak náročná je tato
práce - jak fyzicky, tak psychicky. Ještě jednou srdeč-
ně děkuji. Ludmila Sigmundová
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Z okolních obcí a měst

Stáj Kincl (Skály u Rýmařova) pořádá Letní pobyt u koní
První termín: 30. 6. - 4. 7. 2014
Druhý termín: 21. 7. - 26. 7. 2014
Třetí termín: 18. 8. - 22. 8. 2014
Letní pobyt je vhodný pro začátečníky, střed-
ně pokročilé i pokročilé od 8 let.
Ubytování je zajištěno v penzionu přímo v jez-
deckém areálu ve dvou- až čtyřlůžkových po-
kojích. Každý pokoj má sociální zařízení se
sprchovým koutem, umyvadlem a WC.
Lůžkoviny a povlečení patří k výbavě pokoje.
Celodenní stravování 5x denně, pitný režim,
ovoce, zelenina, teplé obědy. Stravování pro-
bíhá v jídelně penzionu, za slunečného poča-
sí ve dvoře areálu.
Program
Hlavní náplní pobytu je výuka jízdy na ko-
ních a péče o ně pod vedením odborných in-
struktorů. Lekce jsou zaměřeny na intenziv-
ní práci s účastníky - zdokonalení sedu jezd-
ce, správné působení jezdce na koně, zá-
klady drezurního a skokového ježdění.
Některé lekce budou věnovány základům
voltiže, jízdě bez sedla či vycházce po okolí
(podle schopnosti účastníků). Všechny lekce
jsou vždy přizpůsobeny individuálním potře-
bám jednotlivců. U začátečníků probíhá vý-
cvik na lonži, takže lekce jsou vhodné i pro
začínající děti.

Kromě toho, že si děti vyzkouší, co obnáší prá-
ce na statku, budou jejich pobyt doprovázet
i další tábornické aktivity: noční „bojovka“,
zábavné soutěže, koupání, týmové hry, výlety
do okolí, filmový večer, táboráky, grilování.

Další informace naleznete na webových
stránkách: www.stajkincl.cz nebo kontaktuj-
te: Mgr. Jaroslav Kincl, Skály 8, Horní
Město, tel: 731 169 076, e-mail: staj-
kincl@seznam.cz.

placená inzerce

Letní koňský tábor 2014 - Indiánskou stezkou
JK Jestřábí se sídlem ve Václavově u Oskavy nabízí již 6. ročník prázdninových táborů!

Pro děti ve věku 8 až 17 let
I. turnus:   3. 7. - 13. 7. II. turnus: 17. 7. - 27. 7.
III. turnus: 31. 7. - 10. 8. IV. turnus: 14. 8. - 24. 8.

Cena: 3 500 Kč pro členy SK Břidličná, ostatní zájemci 4 500 Kč, možná věrnostní sleva. Cena zahrnuje ubytování ve čtyřlůžkových poko-
jích v hotelu Václavov, celodenní stravu a pitný režim, nepřetržitý pedagogický dozor, zdravotní zabezpečení, drobné ceny do soutěží, kaž-
dodenní výcvik v sedle v areálu JK Jestřábí + základy péče o koně a teorie jezdectví.
Možnost každodenního přístupu na krytý bazén, stezka odvahy, táborák, dílny, táborové hry, disko. Speciální program pro kluky - lukostřelba, 
paintball, rýžování zlata, geocaching! Neodkládejte vyplnění přihlášky a zajistěte si termín, který vám nejlépe vyhovuje. Už se na vás moc těšíme.

Další informace a přihlášky najdete na www.jkjestrabi.cz. Fota a text:
Kontakt: JK Jestřábí, Oskava 144, 788 01, email: jk.jestrabi@seznam.cz, mob. 605 116 968. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná

Foto: archiv Stáj Kincl
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Zelený lísteček - I. ročník
Základní škola Břidličná pořádá první ročník přírodovědně-ekologic-
ké soutěže pro šestičlenná družstva dětí z mateřských škol pod ná-
zvem Zelený lísteček. Družstva budou soutěžit ve dvou tříčlenných
hlídkách. Na soutěžící čeká sedm hravých úkolů a doprovodný pro-
gram. Každá přihlášená školka může sestavit maximálně tři družstva.
Soutěž bude probíhat 19. března od 9 do 13 hodin v budově ZŠ

Břidličná. Pro soutěžící bude zajištěn pitný režim a svačinka, oběd
podle zájmu. Přihlášené MŠ získají na začátku března podrobný pro-
gram. Přihlášky s názvem a adresou školy, jménem kontaktní osoby,
e-mailem pro vzájemnou komunikaci a uvedením údajů o počtu a se-
stavě družstev mohou školky zasílat do 2. března na adresu kveta.der-
dova@seznam.cz. Mgr. Květa Děrdová, ZŠ Břidličná

TJ Sokol Stará Ves
V srpnu 2013 naše tělovýchovná
jednota založila oddíl fotbalové
přípravky, kam se přihlásilo dva-
náct dětí ve věku 6 až 10 let, z to-
ho dvě děvčata - Aneta Černíč-
ková a Sabina Bláhová. Začalo
se trénovat a zhruba po třech týd-
nech odstartovala okresní soutěž
starších přípravek.
Elán a nadšení dětem zůstaly
a loňskou sezónu odehrály velice
pěkně. Velkou podporu mají ve
svých trenérech Jaroslavu Hajz-
nerovi a Lukáši Ošlejškovi.
Vedoucí mužstva je Jana Konva-
linková. Ve sportování děti násle-
dují a velmi podporují rodiče

společně s podnikateli ze Staré
Vsi a okolí. Pořádají se zápasy
mezi dětmi a rodiči o hodnotné
ceny a dárek či pamlsek dostanou
malí fotbalisté po každém zápase.
Loňskou sezónu ukončily děti
mikulášskou besídkou.
V letních měsících se trénuje
dvakrát týdně, v pondělí a ve
středu od 16.00 do 18.00, na
hřišti TJ Sokol Stará Ves, v zim-
ních měsících je nám každou
středu od 15.00 do 16.30 k dis-
pozici tělocvična gymnázia.
Koncem ledna se děti zúčastnily
zimního soustředění na chatě
Mlýn v blízkosti Rešovských vo-

dopádů, kde nás vřele přivítal
majitel a velký fotbalový nadše-
nec pan Chmelař. Ubytování by-
lo na velmi dobré úrovni, nechy-
běl ani stolní tenis, stolní fotbal
a velká společenská místnost ke
kolektivním hrám. Klasickou
českou kuchyni pana Chmelaře
nemůžu opomenout. K dispozici
jsme měli tělocvičnu v Horním
Městě, bývalou sjezdovku u cha-
ty a okolí chaty, kde probíhalo
kondiční cvičení a výběhy do
přírody. Po výborné zkušenosti
přemýšlíme o letním soustředění
na této chatě. Tímto bychom
chtěli panu Chmelařovi a paní ře-

ditelce školy v Horním Městě
Janě Fréharové velmi poděkovat.
V letošním roce má fotbalový
oddíl Sokolu Stará Ves již 25 dě-
tí, které se musejí rozdělit na
mladší a starší přípravku. Podle
zájmu rodičů to vypadá, že jak-
mile započne trénink na trávní-
ku, další děti se jen pohrnou.
Jsme velice rádi, že jsme ve
Staré Vsi mohli podpořit mládež
a ukázat jí správný směr v roz-
voji fotbalu. V případě zájmu
o tento sport se můžete ozvat na
tel. čísle 733 359 420 (Jana
Konvalinková). 
Foto a text: Jana Konvalinková

Moravskoslezský kraj informuje

Putovní výstava fotografií:
Jak se mění život klientů sociálních ústavů v kraji

Na osmi výstavách v osmi městech regionu
mohou zájemci zhlédnout fotografie, které
byly v posledních dvou letech pořízeny v so-
ciálních ústavech zřizovaných Moravsko-
slezským krajem. Ukazují, že i lidé s posti-
žením prožívají své životy s radostí i smut-
kem, mají své zájmy, koníčky a přátele.
Zobrazují také změnu stylu jejich života po-
té, co se Moravskoslezský kraj zapojil do
procesu transformace pobytových sociálních
služeb.
„Není důvod, aby lidé s postižením svůj život
trávili ve velkokapacitní instituci, která je
omezuje v aktivitách. Proto Moravskoslezský
kraj podporuje transformaci sociálních slu-
žeb. Transformovat znamená přeměňovat.
Chceme tedy přeměnit způsob života našich
klientů tak, jak by si sami přáli a jak by jim

to nejlépe vyhovovalo. Nabídnout jim lepší
úroveň péče, kterou potřebují,“ míní náměs-
tek hejtmana pro sociální věci Svatomír
Recman.
Dodal, že v rámci transformačního procesu
jsou realizovány investiční a neinvestiční ak-
ce vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných so-
ciálních služeb a směřující k citlivému začle-
ňování osob do jejich přirozeného prostředí.
Jen za minulý rok Moravskoslezský kraj 
otevřel chráněné bydlení v Sedlnicích,
Kopřivnici, Moravici, ve Městě Albrech-
ticích a Opavě-Kylešovicích. Větší komfort
a více soukromí získali také klienti domova
pro osoby se zdravotním postižením v Čaj-
kovského ulici v Opavě. V rámci projektu
humanizace byly loni otevřeny čtyři nově
zrekonstruované domovy pro seniory, a to

v Karviné, Frenštátu pod Radhoštěm, Bílé
Opavě a Novém Jičíně. Letos se chystá otev-
ření chráněných bydlení ve Starém Bohu-
míně a Ostravě a také otevření domovů pro
osoby se zdravotním postižením v Opavě
a Petřvaldě.
Putovní výstava fotografií je další aktivitou
v rámci individuálního projektu Moravsko-
slezského kraje s názvem „Podpora procesu
transformace pobytových sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji II“, který je reali-
zován od loňského září za finanční podpory
Evropského sociálního fondu. V Rýmařově
mohou zájemci výstavu zhlédnout od 
8. března do 2. dubna v Galerii Pranýř měst-
ského muzea.

Petra Špornová, tisková mluvčí,
odbor kancelář hejtmana kraje
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Prostor pro firmy a podnikatele

Dobroty z farmy nabídnou výrobky v bio kvalitě
Společnost Horymas SK, se síd-
lem ve Skalách u Rýmařova, 
otevřela 20. února na náměstí
Míru v Rýmařově příjemný ob-
chůdek s názvem Dobroty z far-
my. Opravdu v něm naleznete
produkty a výrobky, které v širo-
kém okolí nelze koupit - potravi-
ny a výrobky v bio kvalitě. To
znamená, že jsou pěstovány
a zpracovávány jen přírodní ces-
tou, bez chemických úprav a pří-
sad. Dobroty z farmy nabízí kva-

litní, cenově dostupné hovězí
maso, různé druhy nevšedních
sýrů a mléčných výrobků, ovoc-
né šťávy, koření a jiné výrobky.
Milovníci kávy ocení, že v pro-
dejně mohou koupit několik dru-
hů kávy čerstvě upražené ve
vlastní pražírně, což jí přináší je-
dinečnou chuť a vůni. Přijďte se
podívat a na vlastní oči se pře-
svědčit o kvalitě všech prodáva-
ných produktů. 

Mgr. Jaroslav Kincl

Kominík, nebo rádoby kominík?
Vážení občané,
dovolte mi se prostřednictvím
tohoto článku s vámi zamyslet
nad tím, koho si pouštíte do do-
mu či bytu na kontrolu a čištění
komínu. Mnoho z vás bude mít
pocit, že píši jen proto, že se bo-
jím konkurence nebo něco po-
dobného. Opravdu to tak není.
Z odborného hlediska mne ale
rozčiluje, jak se takoví rádoby
kominíci chovají. Vystavují
zprávy o kontrole spalinových
cest, a to v mnoha případech,
kdy se ani nepodívají, nevyčistí
spalinovou cestu a inkasují pení-
ze, což je v podstatě jediný jejich
záměr. Před nájezdem kominíků
z letáku už varovali na stránkách
společenstva kominíků.
Když se nad tím zamyslíme, je
nelogické zvát do domu někoho,
koho neznáme, nemáme o něm
reference, ač se daná firma snaží
uvádět, že reference jsou u obec-
ních úřadů atd., ale zároveň neu-
vedou jediný institut, kde lze 
ověřit kvalitu, nikoli způsobilost.
Dnes je díky skulinám v zákoně
možné mít bez odborné přípravy
živnost téměř na vše. Takové fir-
my lákají na nižší cenu, ale to se
samozřejmě odráží v kvalitě slu-
žeb a odborných znalostech.
Osobně jsem se setkal s tím, že
po nájezdu takové firmy jsem byl
zavolán do domu, kde netáhl ko-
mín. Prošel jsem celou spalino-
vou cestu, vyčistil to, co měla 
udělat jistá firma přede mnou,
sepsal jsem závady, které firma
neuvedla, a upozornil majitele,
že je ohrožen na zdraví a majet-
ku. Firma mu vystavila nějaký
papír, který se zdánlivě tvářil ja-
ko zpráva o provedení kontroly
a čištění spalinových cest, a na

něm bylo uvedeno, že je vše
v pořádku, bez závad.
Je mi jasné, že občané nevědí, co
vše má být ve zprávě napsáno,
a mnohý je kolikrát rád, že komi-
ník závady nezapsal. Je však nut-
né si uvědomit, že pokud komi-
ník závady nenapíše, sám sebe
vystavuje riziku postihu při pří-
padných škodách. Píše je ale
hlavně pro majitele domu, který
v objektu žije, má v něm maje-
tek, rodinu, zvířata atd., aby vě-
děl, jaké závady je třeba odstra-
nit. Přirovnám to ke kontrole au-
ta na STK. Tam také zapisují zá-
vady a v některých případech za-
kážou další jízdu.
Zpráva o kontrole a čištění spali-
nových cest se vystavuje jednou
ročně při kontrole, může se
vzhledem lišit, ale musí obsaho-
vat tyto náležitosti: číslo zprávy
(označení ke zpětné identifika-
ci), datum vystavení zprávy,
jméno, příp. jména, a příjmení
odborně způsobilé osoby/název
firmy, číslo osvědčení odborně
způsobilé osoby (číslo u revizní-
ho technika spalinových cest),
IČO odborně způsobilé osoby,
podnikatele, název a sídlo práv-
nické/podnikající fyzické osoby
nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení a bydliště fyzické oso-
by, u které se provádí kontrola 
anebo čištění spalinové cesty,
adresa kontrolovaného objektu,
datum provedení kontroly anebo
čištění spalinové cesty. Násle-
duje specifikace spalinové cesty,
u které byla provedena kontrola
anebo čištění, tj. podrobný popis
spalinové cesty (spotřebič, kou-
řovod, komín) a zápis zjištěných
nedostatků, které byly odstraně-
ny na místě (saze), resp. které

odstraněny nebyly (trámy a dře-
věné konstrukce, prasklé komí-
nové těleso, nedostatečné větrá-
ní, rozpadající se komín atd.),
včetně termínu, dokdy mají být
odstraněny. Na zprávě musí být
podpis a razítko odborně způso-
bilé osoby.
Mnozí tvrdí, že kominíci teď ma-
jí dost práce, když vyšel nový zá-
kon. Opak je pravdou. Předtím,
než vyšlo nařízení vlády 91/2010
Sb., měl každý povinnost zavolat
kominíka šestkrát ročně, nyní je
to jen jednou ročně, pokud maji-
tel či jiná fyzická osoba udržují
komín sami (v případě pevných
paliv - dřevo, uhlí), a to ještě jen
do výkonu 50 kW. V takovém
případě je nutné si zavést požární
knihu (zapsat čištění), kterou ma-
jitel předloží jednou ročně komi-
níkovi ke kontrole a potvrzení. Já
osobně jsem rád, když si lidé 
udržují komíny sami, protože to
dělají pro sebe, pro svůj klid.
V poslední době jsem se setkal
taky s tím, že ač jsem někam
chodil pravidelně, majitel si po-
zval firmu z letáku. Při mé před-
chozí kontrole bylo vše v pořád-
ku, ale rádoby kominík postrašil
majitele tím, že je komín špatný
a musí se předělat. Pokud se pře-
staví špatně, je velice blízko
k neštěstí. Po každé opravě (vý-
měně vložky, novém vložkování
komínu, stavbě nového komínu)
musí být vystavena revizní zprá-
va spolu s technickou zprávou.
Ještě jsem nezažil u nájezdových
firem, že by takto provedené prá-
ce tuto zprávu měly, a pokud ano,
tak to byl bezcenný kus papíru.
Revizní zpráva kromě nutných
údajů jako ve zprávě o kontrole
spalinové cesty ještě musí obsa-

hovat název a IČO výrobce ko-
mínových vložek, systémového
komínu nebo komponentů pro
individuální komín, základní 
údaje o spotřebiči paliv včetně
jeho umístění a doklad o posou-
zení shody výrobku. Nedílnou
součástí této revizní zprávy je
technická zpráva.
Pokud zjistím, že se v mém oko-
lí roznášejí letáky s nabídkou ko-
minických služeb, hrozím se to-
ho, co zas tyto firmy při případ-
ných kontrolách označí za pro-
vozuschopné, byť by šlo o hava-
rijní stav. Je logické, že firmám
z dálky nejde o služby jako tako-
vé, ale o to získat co nejsnáze
peníze. Nedovedu si představit,
že bude firma v případě nenadá-
lých problémů ochotna přijet jen
kvůli jednomu nefungujícímu
komínu, příp. za jakou finanční
částku. Byl jsem přítomen něko-
lika případům, kdy taková firma
provedla opravu (dle jejich ná-
zoru dobře), ale já jsem shledal
závady už jen na materiálu, prů-
měru atd. Cena přitom neodpo-
vídala skutečnosti ani kvalitě
materiálu. Od takové firmy již
peníze zpět nedostanete a čekají
vás další výdaje. Je plno dodava-
telských firem, takže cena se
může lišit v řádu stokorun nebo
jednoho až dvou tisíc, ale určitě
ne desetitisíců korun. V okolí je
několik prověřených firem, které
vám rády vyjdou vstříc. Refe-
rence vám jistě podají na úřa-
dech v okolních městech.
Zamyslete se prosím nad tím,
koho si k sobě pouštíte na kon-
trolu a čištění spalinových cest.
Přeji vám mnoho bezstarostných
dní, bez otrav a požárů.

Pavel Šembera, Břidličná

placená inzerce

-04-2014  26.2.2014 14:53  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 04/2014

25

Užitečná informace

dTest: Při odstupování od smluv chybují spotřebitelé i prodejci
Zatímco pfii nakupování pfies internet spotfiebite-
lé obvykle vûdí, Ïe mají právo zakoupené zboÏí do
14 dnÛ vrátit bez udání dÛvodu, v jin˘ch pfiípadech
si nejsou právem na odstoupení od kupní smlouvy
jisti a chybují. Situaci neusnadÀují ani prodejci,
ktefií spotfiebitele o jejich právech mnohdy nepo-
uãí, coÏ je v rozporu se zákonem.
Na poradnu dTestu se obrátil manželský pár,
který před koncem loňského roku povolal do
své domácnosti servisního technika na pravi-
delnou prohlídku jejich drahého vysavače.
Technik manželům na místě prodal novou
podlahovou hlavici za více než deset tisíc ko-
run. Po několika dnech si manželé uvědomi-
li, že hlavici nepotřebují. Zatelefonovali tedy
prodejci a odstoupili od kupní smlouvy.
Podle starého občanského zákoníku však by-
lo odstoupení neplatné.
„Jako první pochybil servisní technik, který
opomněl splnit svou zákonnou povinnost infor-
movat spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy
o jejich právu na odstoupení. Další chybu udě-
lali majitelé nechtěné hlavice, když pro odstou-
pení zvolili telefonickou formu. Zákon totiž sta-

novoval, že odstoupení musí být provedeno pí-
semně,“ říká vedoucí právního oddělení dTestu
Lukáš Zelený a dodává: „Podobných případů
je hodně a spotřebitelé jsou často ještě méně
informovaní. Při prodeji mimo prostory obvy-
klé k podnikání, tedy například v domácnosti, si
ani neuvědomí, že uzavřeli kupní smlouvu
a mají právo od ní odstoupit.“
Při uzavření kupní smlouvy mimo prostory
obvyklé k podnikání zákon umožňuje od
smlouvy do 14 dnů od uzavření odstoupit bez
uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. U kou-
pě zboží se za počátek lhůty pro odstoupení
považuje okamžik převzetí. „O právu na od-
stoupení musí podnikatel spotřebitele písemně
poučit. Pokud tak neučiní, platí pro kupní
smlouvy uzavřené po 1. lednu 2014 lhůta del-
ší, a to jeden rok a 14 dnů. Jestliže během té-
to lhůty podnikatel zjistí své pochybení a spo-
třebitele dodatečně poučí, běží od okamžiku
poučení běžná 14denní lhůta. Zákon už nevy-
žaduje, aby odstoupení bylo provedeno píse-
mnou formou, ovšem je třeba si uvědomit, že
odstoupení učiněné po telefonu se bude jen

velice těžce prokazovat. Pro dodržení lhůty
pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení nejpo-
zději poslední den lhůty odesláno,“ shrnuje
Lukáš Zelený problematiku odstupování od
kupních smluv, jež se od 1. ledna letošního ro-
ku řídí novým občanským zákoníkem.
Na základě doručeného odstoupení je podni-
katel povinen do 14 dnů vrátit veškeré pe-
něžní prostředky, které přijal od spotřebitele.
Spotřebitel je ve stejné lhůtě povinen vrátit
zakoupené zboží i s příslušenstvím a případ-
nými dárky.
Spotřebitelé, kterým nejsou milé návštěvy po-
domních prodejců, mohou dát svůj názor naje-
vo například pomocí vzkazu na dveřích.
Časopis dTest připravil pro tyto účely samo-
lepku s výzvou „Prodejci, nezvoňte“, kterou si
může kdokoli zdarma objednat na adrese
www.dtest.cz/nezvonte. Lukáš Zeleným dTest

dTest: Další případy klamání spotřebitelů
Neseriózní spoleãnosti nabízející v˘robky formou
pfiedvádûcího a podomního prodeje dokáÏí b˘t vel-
mi vynalézavé ve zpÛsobech, jak prodat neopatr-
n˘m spotfiebitelÛm „zázraãn˘“ v˘robek. Díky
sluÏbû mimosoudního fie‰ení sporÛ Va‰eStíÏnos-
ti.cz vyplouvají na povrch nové pfiípady jimi uÏíva-
n˘ch klamav˘ch praktik.
Falešné slevy již patří ke koloritu podomní-
ho a předváděcího prodeje. Společnost s ru-
čením omezeným Balamia, na niž si uživate-
lé služby VašeStížnosti.cz často stěžují, di-
stribuuje formou předváděcího prodeje v ob-
chodních centrech masážní polštářky. Každý
kupující si „shodou náhod“ vylosuje svou
50% slevu, a zaplatí tak „pouze“ 6000 korun.
Takové jednání je považováno dle zákona
o ochraně spotřebitele za klamavou praktiku.
„Jiní obchodní zástupci Balamie telefonicky

kontaktují spotřebitele s tím, že jsou zaměst-
nanci České vodárenské a přijdou jim zkon-
trolovat kvalitu vody. U spotřebitelů doma
vždy zjistí, že voda je závadná, a následně
jim prodají čistící zařízení v ceně téměř
20 000 korun,“ popisuje další aktivitu spo-
lečnosti Lukáš Zelený, vedoucí právního od-
dělení dTestu. Prodejci například tvrdí, že
voda obsahuje hliník a další zdraví škodlivé
látky. Pokud společnost nepravdivě informu-
je spotřebitele, že výrobek bude mít příznivý
vliv na jeho zdraví, jedná se opět o klamavou
obchodní praktiku dle zákona o ochraně spo-
třebitele.
Balamia klame také ohledně místa uzavření
smlouvy. Přímo ve smlouvě nepravdivě uvá-
dí, že je uzavřena v provozovně společnosti
a odstoupení od ní podmiňuje zaplacením

storno poplatku až ve výši 5000 korun. Tento
poplatek je ovšem neoprávněný a spotřebitel
není povinen jej hradit. V současné době je
společnost Balamia v likvidaci. „Věřitelé by
měli zaslat přihlášky svých pohledávek na
adresu uvedenou ve veřejném rejstříku.
Pokud bude zjištěno předlužení majetku spo-
lečnosti, je povinností likvidátora podat in-
solvenční návrh,“ doplňuje Lukáš Zelený.
Více informací o službě VašeStížnosti.cz
i konkrétní řešené případy naleznete na adre-
se www.vasestiznosti.cz. 

Vanda Jarošová, Lukáš Zelený, dTest

dTest: Pozor na podvodný e-shop www.elektroskladem.cz
Nakupování po internetu, to je v˘bûr zboÏí v pohod-
lí domova, úspora ãasu a pfiíznivé ceny. Aby se
v‰ak radost z objednaného zboÏí nezmûnila ve zkla-
mání a nepfiíjemné tahanice, je potfieba vybrat si
dÛvûryhodn˘ e-shop. dTest varuje pfied dal‰ím pod-
vodn˘m e-shopem, na kter˘ mohou spotfiebitelé na-
razit pfii nákupu elektroniky.
„Na naší poradenské lince se objevily stížnos-
ti na e-shop elektroskladem.cz. Podle slov po-
škozených e-shop nedodává objednané a pře-
dem zaplacené zboží. Zatím jsou jeho interne-
tové stránky stále v provozu. Je ovšem otázka,
jak dlouho tomu tak bude,“ říká Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Z diskusních příspěvků v internetových fó-
rech je zřejmé, že nespokojených spotřebitelů
je mnoho. Hlavním lákadlem e-shopu 
www.elektroskladem.cz jsou nízké ceny.

Navíc solidní vzhled webových stránek ne-
vzbuzuje pochybnosti.
Společnost EURONICS ČR, a. s., v minulých
dnech upozornila, že její jméno je provozova-
telem tohoto e-shopu zneužíváno. Zákaz-
níkům e-shopu www.elektroskladem.cz při-
cházejí nabídky slevového kupónu uplatnitel-
ného v prodejnách EURONICS. Společnost
EURONICS však žádný takový kupón nena-
bízí a od těchto aktivit se distancuje.
Lukáš Zelený shrnuje několik základních pra-
videl bezpečnosti nakupování na internetu:
„U neznámých e-shopů by měl spotřebitel
zvolit zaslání zboží na dobírku, jelikož platba
předem představuje vyšší riziko. Pokud se
přeci jen spotřebitel rozhodne poukázat pení-
ze na účet, je dobré ověřit předem zkušenosti
ostatních zákazníků, nejlépe z více zdrojů.“

Pozornost je vhodné věnovat také obchodním
podmínkám a například i vzhledu webových
stránek.
dTest zprovoznil v prosinci minulého roku no-
vou službu „Ověření e-shopů“, která spotřebi-
telům usnadní hledání informací relevantních
pro nakupování na internetu. Jde o jednodu-
chý nástroj, kde po zadání domény e-shopu
dostanou spotřebitelé veřejně dostupné infor-
mace o doméně a osobě, na niž je zaregistro-
vaná. Více informací na www.dtest.cz/eshopy. 

Vanda Jarošová,
Lukáš Zelený, dTest
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Zajímavosti z přírody

O zpěvu ptáků a „křížení“ ptačích cest
V únoru jsme ještě nemohli očekávat přílet
tažných ptáků, krom několika výjimek.
Jednou z nich je brávník (Turdus viscivorus)
z čeledi drozdovitých. Na svých potulkách
ho můžeme slyšet někdy už v polovině úno-
ra! Mnohé tento časný zpěv už jistě překva-
pil a marně se tázali, co to může být, který
pták se to v zimě „zbláznil“. Inu - právě
brávník. Jeho hlas nelze přeslechnout, ani
když je pták vzdálen půl kilometru. Je totiž
silný, a protože si brávník ke své produkci
vybírá vyvýšená místa (nejčastěji vrcholky
stromů), nese se daleko. Zní hlaholivě, jed-
notlivé trylky nejsou stejně dlouhé a jdou
rychle za sebou. Mezi slokami jsou krátké
pauzy. Máme-li dalekohled a štěstí, můžeme
si tohoto zpěváka prohlédnout - pokud sám
přiletí blízko nebo se nám v terénu podaří
přiblížit se na dostatečnou vzdálenost.

Brávníci za potravou slétají na zem (do polí,
luk a pastvin), jsou ale opatrní a drží se dál
od lesa. My zase kryt nesmíme opustit.
Pakliže se nám ptáka podaří pozorovat zblíz-
ka (30 m je úspěch), vidíme, že je o poznání
větší než drozd nebo kos. Nemýlíme se -
brávník je ve své čeledi dokonce největší.

Kos, kterého všichni známe, se také ozve už
v únoru (nemrzne-li příliš, je jeho zpěv běž-
ný). Za mimořádných okolností to může být
i v lednu. Kos začíná svůj hlas ladit v časném
předjaří, v první polovině března je již ro-
zezpíván naplno a pak můžeme jeho zpěv
slyšet nejen ráno a večer, ale po celý den.
Městští kosi ztrácejí plachost a není výjim-
kou, že nás nechají přejít na metr od sebe,
někdy i blíže!
Kos černý (Turdus merula) je jedním z na-
šich nejlepších pěvců. Vyluzuje melodické
flétnové trylky, které jsou poměrně dost pro-
táhlé, takže náš sluch má čas si je vychutnat.
Dlouhé tóny jsou prokládány kratšími
a rychleji se měnícími a celý trylek je často
zakončen zašvitořením. Hlasový rejstřík ko-
sa je však bohatší - podle situace, je-li ohro-
žen či vyplašen apod. Kos má při zpěvu zo-
bák otevřený jen málo a pozoroval jsem, že
dovede zpívat i při zobáku zavřeném. Ke
zpěvu si též vybírá vyvýšená místa (stromy,
antény, hřeben střechy) a na jaře začíná zpí-
vat už v půl čtvrté ráno.
Druhým nejznámějším ptákem z čeledi droz-
dovitých je drozd zpěvný (Turdus philome-
los). Na rozdíl od kosa je tažný, objeví se
v březnu a zpívat začíná záhy po příletu.
Jeho hlas se dá spíše přirovnat ke hvízdání
než ke zpěvu, je to však hvízdání úchvatné.
Nejimpozantněji zní ráno a večer, kdy drozd
obvykle sedí až na špičce stromu. 
Do daleka slyšitelné hvízdání se skládá
z rozmanitých, rychle po sobě jdoucích tryl-
ků, v nichž to občas zavrzá či zaskřípe.
Jednotlivé hvizdy se dvakrát až čtyřikrát za
sebou opakují ve stejné tónině, čímž vznikne
jeden kratičký trylek. Sled těchto trylků však
drozd fantasticky obměňuje, takže se zdá, ja-
ko by se nikdy neopakoval. Jeho hlas nelze
zaměnit s žádným jiným a patří k neodmys-
litelným projevům jarní přírody.
Mezi další známé drozdy patří kvíčala (Turdus
pilaris). Na podzim a v zimě je můžeme vídat
v hejnech se stovkami až tisícem jedinců. Často
mezi nimi bývají cvrčaly (Turdus iliacus), což
je další druh drozdovitého ptáka. Z drozdů je
nejmenší, pochází ze severu a u nás je zimním
hostem. Na jaře (březen až duben) začnou kví-
čaly svádět urputné půtky o hnízdiště a je to ně-
kdy takový halas a tartas, že je slyšet až na je-
den kilometr! Rozlišíme v něm kvorkání a mek-
tání, pro naše uši už tento „zpěv“ tak příjemně
nezní.
Zpěvu drozda a mektání kvíčal však před-
chází libozvučné trylkování skřivana, a to
někdy už záhy v březnu. Jeho hlas nás svádí
k tomu, abychom jaro považovali za zaháje-
né. Mnozí však vědí, že si musíme ještě po-
čkat, a nenechají se zmást.
Časně, někdy už v únoru, se také ozývají ste-
hlíci, zvonci a sýkory. Hned však umlkají, jak-
mile se ochladí a vrátí zima. Ptáků a zpěvu
však postupně přibývá, zejména v březnu,

a kdo je všímavý, zjistí, že ptačích druhů je
u nás víc, než by byl laický předpoklad.
Ornitolog ví, čím je to dáno: tažní ptáci přiléta-
jí a zimní hosté ze severu ještě neodlétli. A tak
tu vedle konipasa bílého (objevuje se kolem 
10. března), drozda a někdy dokonce čápa má-
me např. káni rousnou, která hnízdí až v tund-
ře. Tato káně se u nás někdy zdrží až do dubna.
Z dalších severských hostů můžeme u nás kaž-
dý rok pozorovat pěnkavu jikavce, zmíněnou
cvrčalu, dřemlíka tundrového a občas brkosla-
va severního, v nižších polohách pak vícero
druhů vodních ptáků, jejichž typickým zástup-
cem je hohol severní.

Letos 4. února jsem za Rýmařovem pozoroval
velkou vzácnost - tři exempláře sněhulí sever-
ních. Byla to velká náhoda, amatérskou ornito-
logii provozuji 30 let, ale se sněhulemi jsem se
setkal poprvé.
A tak se u nás v předjaří a na jaře „kříží“ ces-
ty ptáků a jih se dostává „vedle“ severu.
Ptačí migrace a hnízdění jsou zajímavé, stále
je co pozorovat. 

Miloš Zatloukal, KČT RýmařovKos albín Fota: Miroslav Glacner

Kos černý, samec

Drozd zpěvný

Drozd kvíčala, samec
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Sport

Přípravky Jiskry Rýmařov na halovém turnaji nezklamaly
V sobotu 15. února vyrazila
mladší i starší přípravka na halo-
vý turnaj své věkové kategorie.
Mladší přípravka zajížděla do
Mohelnice, kde na ni čekal tur-
naj určený pro hráče ročníku
2005 a mladší. Mužstva byla
rozdělena do dvou skupin, ze
kterých postupovala první dvě
do semifinále.
Náš tým v sestavě Jana Batou-
šková, Tomáš Petrek, Jakub
Černý, Tomáš Furik, Sebastián
Schwarz, Roland Wenzel a Jan
Zapletal v úvodu turnaje narazil
na Prostějov. V tomto utkání, kte-
ré se hrálo na 1x 18 minut, se na-
ši hráči seznamovali s halou a ze-
jména s pravidlem, na které v ha-
le nejsou zvyklí - hrou na auty.
Utkání mělo vyrovnaný průběh
a rozhodla pouze jediná branka,
bohužel do naší sítě. Do druhého
utkání jsme nastoupili proti
Hlubočkám. Na dětech bylo vi-
dět, že si již halu okoukaly, a ten-
tokrát se po trefách Rolanda
Wenzela a Honzy Zapletala rado-
valy z vítězství 2:1, když v naší
brance několika skvělými zákro-
ky mužstvo podržela Jana Ba-
toušková. V posledním utkání
jsme měli za soupeře mužstvo
B z Hranic. Po dramatickém a bo-
jovném výkonu si opět naši hráči
připsali vítězství 2:1., když se tre-
fil Roland Wenzel a Tomáš
Petrek. V konečné tabulce to zna-
menalo 2. místo ve skupině za

právě poraženými Hranicemi
a v semifinále nás čekal vítěz dru-
hé skupiny a později i vítěz celé-
ho turnaje Hranice A.
Rozlosování turnaje nám však
nepřálo a k tomuto utkání jsme
nastoupili hned po utkání ze sku-
piny. Únavu však kluci na sobě
nechtěli dát znát a o finále se rva-
li celý zápas. Bohužel soupeř si
získal brzo jednobrankový ná-
skok a se závěrečným hvizdem,
když jsme hráli už na riziko,
vstřelil druhou branku. Následo-
valy slzy zklamání, ale i potlesk
přihlížejících za bojovný výkon.
V boji o 3. místo jsme se opět ut-
kali se soupeřem ze základní sku-
piny, a to s Hranicemi B, které
nestačily v semifinále na Supí-
kovice. Poslední utkání patřilo
podle přihlížejících a pořadatelů
k vrcholům celého turnaje. Hra se
přelévala z jedné strany na druhou
a na obou mužstvech byla vidět
touha po vítězství. V 7. minutě
jsme šli po střele Tomáše Petreka
do vedení, ale soupeř ve 12. mi-
nutě dokázal po trestném kopu
vyrovnat. Tak skončilo i celé 
utkání a o bronzu rozhodovaly až
pokutové kopy. K těm se postavil
Kuba Černý, Tomáš Furik
a Tomáš Petrek. Ani jeden střelec
nezaváhal, a jelikož soupeř ve
druhé sérii netrefil branku, tak si
naši benjamínci po zásluze odvez-
li pohár za 3. místo. Indivi-
duální ocenění na tomto turnaji

pořadatel neuděloval, ale slovního
ocenění při vyhlašování jsme se
přece jen dočkali, když pořadatelé
vyzvedli naše fanoušky za největ-
ší podporu hráčů při utkáních.
Konečné pořadí: 1. Hranice A,
2. Supíkovice, 3. Jiskra Rýmařov,
4. Hranice B, 5. Prostějov, 6. Mo-
helnice, 7. Hlubočky, 8. Morav-
ská Třebová
Starší přípravka se v sobotu 
zúčastnila turnaje ve Šternberku.
Byl určen pro kluky ročníku 2003
a holky ročníku 2002. Pořadate-
lům se na poslední chvíli odhlásil
SK Paseky Zlín, a tak měl turnaj
sedm účastníků. Hrálo se systé-
mem každý s každým 1x 14 mi-
nut s povolenou hrou o mantinel.
V sestavě Jiří Gorčík, Filip
Köhler, Matěj Papaj, Kateřina
Furiková, Roman Hradil, Jan
Jabločík, Tomáš Palys, Oganes
Krywda a Richard Hříva nastou-
pili Rýmařovští v úvodním utká-
ní proti Tatranu Litovel. Po pěkné
kombinační hře a trefě Romana
Hradila jsme si připsali vítězství
1:0. Ve druhém utkání nás čekal
Sokol Pňovice. I toto utkání jsme
zvládli a zaslouženě vyhráli 2:0,
když se trefili Kačka Furiková
a Honza Jablončík. Ve třetím ut-
kání nás čekal domácí Šternberk-
FC Lužice. Utkání jsme začali
dobře a po trefách Romana
Hradila a Honzy Jablončíka jsme
vedli zaslouženě 2:0. Soupeři se
však po brejkových šancích v zá-

věru utkání podařilo vyrovnat na
konečných 2:2. Ve čtvrtém utkání
nás čekal dosud suverénní FK
SAN JV Šumperk. Naši hráči mě-
li ze soupeře zbytečný respekt
a připsali si první a krutou poráž-
ku 0:3. V pátém utkání nás čeka-
lo mužstvo děvčat 1. FC Olo-
mouc. V tomto utkání jsme ne-
proměnili spoustu šancí a rozhod-
la pouze branka Kačky Furikové
minutu před koncem utkání 1:0.
Před posledním utkáním s muž-
stvem SFC Opava byly karty jas-
ně rozdané. V případě vítězství
skončíme druzí, při remíze třetí
a porážka nás odsune na čtvrté
místo. Úvod utkání jsme bohužel
zaspali a prohrávali jsme od prv-
ní minuty 0:1. V dalším průběhu
jsme sice soupeře zatlačili, vytvo-
řili si několik šancí, ale dobře
chytajícího brankáře Opavy jsme
překonat bohužel nedokázali
a nalézt recept na důraznou hru
soupeře taky ne. V konečném
součtu to znamenalo až 4. místo
za domácím Šternberkem se stej-
ným počtem bodů, ale o jednu
vstřelenou branku horším skóre.
I tak však musíme hráče pochvá-
lit, neboť předvedená hra se mu-
sela početnému obecenstvu líbit.
Konečné pořadí: 1. Šumperk 18
b., 2. Opava 13 b., 3. Šternberk
10 b., 4. Rýmařov 10 b., 5. Lito-
vel 7 b., 6. Pňovice 3 b., 7. 1. FC
Olomouc (dívky) 0 b. 

Fota a text: Kamil Furik
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I holky můžou chytat v hokejové bráně
Snem nejednoho kluka je stát se
úspěšným hokejistou a povětši-
nou bývají jejich vzory hokejisté
reprezentačního výběru Jaromír
Jágr, Tomáš Kaberle nebo Tomáš
Plekanec. Malí kluci, budoucí
naděje prvoligových hokejových
oddílů, to mají ve své podstatě
jednodušší, co se týče zázemí
a tréninků, než holky.
Ano, čtete dobře, holky. Protože
co dělat, když se osmileté děvče
rozhodne, že chce hrát hokej,
a po nějaké době se z něj dokon-
ce stane výborná brankářka? To
pak z takového rozhodnutí mají
rodiče pořádně zamotanou hla-
vu. A přece se v Rýmařově na-
jde, možná jediná, hokejová
brankářka do patnácti let. Hraje
za HC Uničov, dvakrát týdně tré-

nuje a o víkendech ji můžete
spatřit na mistrovských zápasech
i za hranicemi našeho státu.
Patnáctiletá Monika Kohoutko-
vá byla 7. - 9. února letošního ro-
ku například velkou oporou re-
prezentačního týmu České re-
publiky, který se zúčastnil mist-
rovského utkání hokejistek do
patnácti let čtyř států v němec-
kém Pfrontenu, porazil hokejová
družstva Německa (6:0), Ra-
kouska (15:0) i Švýcarska (na
nájezdy 4:3) a vybojoval zlato.
Monika hraje nejen za starší žá-
ky, ale i za ženy HC Uničov.
„V poslední době se dceři věnu-
jeme daleko víc, než tomu bylo
v minulosti. S hokejem začínala
v Rýmařově pod vedením Karla
Hansliána za HC Rýmařov, po-

zději už tady nebyl žádný tým, ve
kterém by uplatnila své hokejové
dovednosti, proto jsme museli
přestoupit do HC Uničov. Jediná
ženská hokejová družstva poblíž
jsou v Opavě, Uničově, Brně
a ve Vsetíně a jedná se o nejvyš-
ší ženskou hokejovou ligu v re-
publice,“ sdělil k úspěšně se roz-
víjející kariéře své dcery její otec
Antonín Kohoutek.
Čím byl dán první impuls k ho-
kejové vášni u Moniky Kohout-
kové? Její táta říká, že to byl náš
hokejový brankář Dominik
Hašek, který se stal jejím vzo-
rem. Ženský hokej pod hlavič-
kou HC Uničov si vede mimo-
chodem velmi dobře, drží se pro-
zatím na čtvrté příčce v rámci
celé republiky. Před ním jsou tý-

my Opavy, Brna a Vsetína.
Pokud bude Monika nominová-
na, zúčastní se Mistrovství světa
v ledním hokeji žen - divize I.,
které se uskuteční v Přerově s tý-
my z Francie, Rakouska, Nor-
ska, Slovenska a Dánska.
„Zájem o tento sport roste a ku-
příkladu HC Uničov dělá nábory
dívek, které by měly zájem hrát
lední hokej. Je ovšem potřeba
počítat se zvýšenými náklady na
dopravu z Rýmařova do Uničova
minimálně dvakrát týdně a také
s tím, že zájemkyně musí mít
zvládnuty základy bruslení. Na
to, aby se mladé hokejistky učily
bruslit v patnácti, je pozdě,“ ře-
kl Antonín Kohoutek, otec ús-
pěšné hokejové brankářky
Moniky. JiKo

Desetibojaři bojovali na zbytcích sněhu
V obvyklém termínu zimních
soutěží je letos nejen kolem
Rýmařova zelený trávník - celá
republika čeká aspoň pár vloček
sněhu a nešťastní pořadatelé ly-
žařských soutěží neradi odvolá-
vají jeden závod za druhým. Ale
v Rýmařově se lyžuje. V neděli
9. února se na posledních zbyt-

cích uměle vyrobeného sněhu ve
„Flemdě“ uskutečnil jeden z má-
la letošních závodů, pořádaný
Ski klubem RD Rýmařov. Po je-
ho skončení rozhodovali deseti-
bojaři, zda za týden uskutečnit
svoji zimní disciplínu, běh na ly-
žích, nebo čekat na nejistou sně-
hovou nadílku. Dlouhodobá

předpověď počasí slibuje teplo,
slunce a žádný sníh. Takže roz-
hodl ten nejpovolanější - správce
areálu František Kovářík: „Já
vám trať připravím!“ Po tako-
vém ujištění nebylo pochyb, že
se závod musí uskutečnit.
V sobotu 15. února se sešla ne-
celá třicítka běžců, kteří kroužili

stanovený počet kol na
perfektně připraveném
okruhu. I když záludný
přimrzlý sníh byl ve
sjezdu příčinou nejed-
noho pádu, v cíli
všichni vyjadřovali
spokojenost. A to je
vlastně naplnění hlav-
ního smyslu celoroční-
ho desetiboje - překo-
nat vlastní pohodlnost
a užít si krásný pocit
spokojenosti s vlast-
ním výkonem.
Velký dík za organiza-
ci patří i rodině Sovi-

šových. Těm se nejen podařilo
vytvořit příjemné zázemí pro 
účastníky v podobě teplého ča-
je a nezbytného soudku lahod-
ného moku (chyběl už jen po-
věstný bernardýn), ale opano-
vali i první místa hned ve třech
kategoriích.

Konečné výsledky:
Muži A: 1. Soviš Ivo

2. Šopík Vítězslav
3. Hnilo Jan

Muži B: 1. Štanglica Jiří
2. Bodlák Aleš
3. Svedoník Josef

Muži C: 1. Volek Ivo
2. Hofman Jaroslav
3. Lachnit Jaroslav

Ženy A: 1. Holubová Eva
2. Továrková Andrea
3. Mácková Eva

Ženy B: 1. Sovišová Eva
2. Jurášová Alena
3. Birasová Eva

Výbor Rýmařovského desetiboje

Fota: archiv A. Kohoutka

Foto: archiv Rýmařovského desetiboje
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Úspěšná Smečka
Volejbalové smíšené družstvo
Smečka - Hotel Praděd Rýmařov
se o víkendu 15. února zúčastni-
lo kvalitně obsazeného Valen-
týnského turnaje v Žilině. Na
turnaji startovala družstva z po-
řadatelského města a Banské
Bystrice a především v domá-
cích družstvech hrálo množství
hráčů a hráček se zkušenostmi
z nejvyšších slovenských soutě-
ží. Po náročných bojích ve sku-
pinách Smečka nakonec postou-
pila do finálových bojů z druhé-
ho místa své skupiny. Prohrála
pouze svůj úvodní zápas, a to
ještě zřejmě díky náročnému pá-

tečnímu seznamování s domácí-
mi při příjezdu do místa konání.
Ve finálové skupině se bohužel
započítával i vzájemný zápas 
odehraný s prvním postupujícím
družstvem ze základní skupiny
a vzhledem k tomu, že Smečka
úvodní zápas s pozdějším vítě-
zem opět prohrála, o konečném
umístění rozhodoval poslední
zápas. Ten rýmařovští volejba-
listé úspěšně zvládli, vyhráli,
a obsadili tak celkové třetí místo
turnaje. Po loňském osmém mís-
tě letos zanechali v Žilině daleko
lepší dojem. 

Foto a text: Pavel Ujfaluši

Okresní volejbalová liga starších žáků
- třetí kolo

V sobotu 15. února proběhlo v tě-
locvičně SPŠ Bruntál třetí kolo 
okresní volejbalové ligy starších
žáků - mixy. Turnaje se zúčastnilo
sedm družstev: Gymnázium
Bruntál A a B, ZŠ Bruntál Jese-
nická, Gymnázium Krnov, ZŠ Kr-
nov Janáčkova, Vrbno pod Pra-
dědem a my.
Rýmařov si v tomto turnaji při-
psal čtyři výhry, když porazil
družstva ZŠ Krnov, Vrbna a oba
týmy bruntálského gymnázia
vždy shodně 2:0. S favoritem le-
tošního ročníku ZŠ Bruntál

Janáčkova a papírově slabším
družstvem Gymnázia Krnov však
prohrál 0:2 a 0:2. Naši mladí vo-
lejbalisté dosáhli na druhé místo
v tomto turnajovém kole a v prů-
běžném pořadí ligy si upevnili tře-
tí příčku tabulky. Na stránkách
volejbalového oddílu www.volej-
bal-rymarov.cz jsou k dispozici
kompletní výsledky a tabulky stá-
vajícího i minulých ročníků.
Chtěl bych poděkovat všem hráč-
kám, hráčům a trenérkám Věře
a Květě za skvělou reprezentaci
našeho města. Pavel Ujfaluši

Foto: Pavel Ujfaluši
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Soukromá řádková inzerce

Prodám samostatný RD v klidné části Rýmařova o velikosti 5+1 (lze
rozdělit na 2x 2+1), 2x WC, zastavěná plocha 110 m2, užitná plocha
195 m2, dvě terasy, garáž a dílna, vytápění UT plynem, napojen na
všechny IS, po částečné rekonstrukci (topení, okna, přízemí domu).
U domu je zahrada 1340 m2, dva skleníky, zahradní chatka a kůlna na
nářadí. Cena dohodou. Tel: 608 887 247.

Prodám RD v Rýmařově na Jesenické ulici. Na zahradě 547 m2 je
zděná hospodářská budova a udírna. V přízemí domu je garáž, kotel-
na ÚT na plyn nebo tuhá paliva, koupelna s WC a dvě obytné míst-
nosti. V 1. patře byt 3+1, v podkroví 2+soc. Dům je zachovalý, 29 let
starý, podsklepený. Cena dohodou. Tel. kontakt: 731 006 108.

• Pronajmu nebytové prostory 60 m2, vhodné zejména pro zřízení
kanceláře nebo obchodní činnost. Volné od března. Tel. 554 213 848,
mob. 732 718 937.

• Pro sestavení rodokmenu své rodiny hledám dvě osoby s příjmením
Hlinšťák, které by měly žít v Rýmařově a okolí. Prosím, ozvěte se
mi. Děkuji. Alexej Hlinšťák, 756 23 Jablůnka 600.
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