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Ve mûstû byl roz‰ífien monitorovací 
systém, ulice hlídá 12 kamer

Na Hornomûstské ulici se minul˘ víkend 
srazilo osobní auto se sypaãem

Oddûlení o‰etfiovatelské péãe Podhor-
ské nemocnice bylo rekonstruováno

R˘mafiov‰tí lezci ze Stfiediska volného
ãasu sbírali první medaile

Mladí ‰achisté se utkali v turnaji o Velkou 
cenu R˘mafiova

ročník  XVI I .
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Krajský veřejný závod

Fota: Redakce a Miroslav Škoda

-02-2015:-01-2015.qxp  28.1.15  14:07  Page 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2/2015

3

Úspěšný krajský přebor lyžařů: pět přeborníků je z Rýmařova
Zima sice běžeckému lyžování
už druhý rok nepřeje, členové Ski
klubu RD Rýmařov ovšem neza-
hálejí a celý rok tvrdě makají na
každodenních trénincích, v teplé
zimě také díky umělému zasně-
žování podporovanému městem
Rýmařovem. Plody tohoto úsilí
naši závodníci sklízeli v sobotu
17. ledna na přeboru Morav-
skoslezského kraje na Pustev-
nách. Na těžké, ale s velkým úsi-
lím pořadatelů slušně připravené

trati o co nejlepší umístění bojo-
valo patnáct rýmařovských zá-
vodnic a závodníků.
Tituly krajských přeborníků po
výborných výkonech získali
předžák František Sázel, starší
žačka Karolína Ryšková, mladší
dorostenka Tereza Krejčí, mladší
dorostenec Marek Sedláček a star-
ší dorostenka Lada Přecechtělo-
vá. Tímto výčtem seznam medai-
lových úspěchů mladých lyžařů
z Rýmařova zdaleka nekončí.

Mladší žačka Renáta Andrýsko-
vá i její bratr, starší žák Petr
Andrýsek, vybojovali stříbrné
příčky, stejně jako mladší žák
Ondřej Baslar a mladší dorosten-
ka Alice Casciani. Příjemným
překvapením byl pro trenéry vý-
kon mladšího dorostence Adama
Továrka, který třetím místem
zkompletoval sbírku rýmařov-
ských medailí. Po bojovných vý-
konech dojeli na místech pod
stupni vítězů i mladší žáci Tomáš
Sedlář (5. místo), Jakub Fryb-

lík (11.) a Šimon Nádvorník (12.) 
a starší žačky Natálie Struhárová
(9.) a Lucie Ondráková (10.).
Trenéři všem závodníkům gratu-
lují k odvedeným výkonům.
Starší žáci a žákyně budou moci
na své výkony získané v konku-
renci oddílů z celého Morav-
skoslezského kraje navázat v zá-
vodech Českého poháru, které se
na domácích tratích ve Flemda 
aréně uskuteční už o víkendu 
31. ledna a 1. února. 

Štěpán Sedláček

Generálka na Český pohár klapala na výbornou
Flemda aréna v sobotu 24. ledna
hostila Krajský veřejný závod
v běhu na lyžích, který byl pro
závodníky i pořadatele generál-
kou na připravovaný Český po-
hár staršího žactva. Ten se totiž
v lyžařském areálu uskuteční 
31. ledna a 1. února a po letech
půjde o největší sportovní akci,
která se v Rýmařově koná.
Počasí lyžování už druhý rok ne-
přeje, a proto krajskému závodu
předcházela tvrdá fyzická práce
aktivních členů Ski klubu RD
Rýmařov a dobrovolníků. Jen díky
nim a podpoře Městských služeb
se podařilo připravit 1 200 metrů

dlouhý okruh, na němž závodilo
150 lyžařů z Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje, svou účastí
ovšem překvapili i závodníci
z Nového Města na Moravě, vy-
hlášené Mekky českého běhu na
lyžích a biatlonu. 
V noci před závodem konečně
klesla teplota pod nulu, a na zá-
vod tak byla připravena velmi
tvrdá a velmi rychlá technická
trať. Především pro volnou tech-
niku tedy více než ideální pod-
mínky, s nimiž se muselo „po-
rvat“ i 26 závodníků a závodnic
z domácího ski klubu. Deseti
z nich se podařilo vybojovat po-

Fota: Ladislav Baslar

Fota: Miroslav Škoda
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zice na stupních vítězů, dalších
sedm se prosadilo na pomyslné
šestičlenné pódium. Trenéři, ro-
diče i fanoušci rýmařovského bě-
žeckého lyžování si za slunečné-

ho dne jistě přišli na své. 
Organizátoři mohou závod bezpo-
chyby hodnotit jako vydařený.
Všem dobrovolníkům, kteří se po-
díleli na přípravě trati, patří upřím-

né poděkování. Pomoc je vždy ví-
tána. Nyní záleží totiž jen na jejich
nasazení, zda se stejně nebo ještě
lépe podaří připravovaný celore-
publikový sportovní podnik. Na

něj jsou zváni všichni příznivci
sportu. Nic závodníky nepožene
k cíli příjemněji než hlučná divác-
ká podpora. Štěpán Sedláček 

(www.skiklubrymarov.cz)

Zdravotnictví

Oddělení ošetřovatelské péče má nový výtah
V pondûlí 19. ledna byl na oddûlení
o‰etfiovatelské péãe Podhorské ne-
mocnice v R˘mafiovû uveden do pro-
vozu nov˘ v˘tah, kter˘ splÀuje nej-
pfiísnûj‰í bezpeãnostní hlediska.
V˘tah je kapacitnû uzpÛsoben i pro
pfiepravu nemocniãních lÛÏek s pa-
cienty. 
Slavnostního přestřižení pásky se
ujal ředitel Podhorské nemocnice,
a. s., MUDr. Marián Olejník, MBA,
společně se starostou města Ing.
Petrem Kloudou za asistence Ing.

Ireny Orságové, ekonomky Pod-
horské nemocnice, a. s.
Rekonstrukce výtahu byla zaháje-
na 15. prosince loňského roku 
a trvala jeden měsíc. „Lůžkové
oddělení ošetřovatelské péče po
tuto nezbytně nutnou dobu využí-
valo prostory lůžkového oddělení
rehabilitační a fyzikální medicíny 
a 15. ledna byl provoz na odděle-
ní ošetřovatelské péče obnoven.
Rekonstrukce výtahu včetně sta-
vebních úprav světlosti dveří po-

kojů pacientů 
a položení nové
podlahové kryti-
ny na celém od-
dělení stála té-
měř 2 miliony
korun. Stavební
úpravy byly nut-
né z bezpeč-
nostních důvodů 
s ohledem na
skutečnost, že na
tomto oddělení
pečujeme pře-
vážně o staré,
obtížně se pohy-
bující či imobilní
pacienty. Dosáh-
li jsme tak toho,
že dveře se nyní
otevírají směrem
ven z pokoje na
chodbu, lůžko 
s pacientem pro-
jede dveřmi bez
obtíží a v poko-

jích samých je víc místa,“ sdělila
k rozsahu rekonstrukce oddělení
ošetřovatelské péče ekonomka
Irena Orságová. 
V současné době je na oddělení
dvaadvacet pacientů, přičemž pl-
ná kapacita je čtyřicet lůžek.
„Pacienti se k nám dostanou buď
na doporučení praktického lékaře
nebo přeložením z jiných odděle-
ní, například z rehabilitace, inter-
ny, chirurgie, ortopedie, neurolo-
gie, onkologie apod.,“ sdělila
k vytíženosti oddělení staniční
sestra Olga Kloudová, která dále
doplnila, že oddělení má vždy
plánované příjmy. Pacienti se zde
doléčují z akutní fáze onemocně-
ní. Novinkou oddělení je malá
příruční knihovnička, kterou paci-
enti v hojné míře využívají.
V roce 2007 bylo v levém křídle
budovy v podlaží, kde sídlí oddě-

lení ošetřovatelské péče, zřízeno
oddělení sociálních hospitalizací
pro klienty, kteří potřebují indivi-
duální 24hodinovou sociální 
a především pečovatelskou péči 
z důvodu závažného zdravotního
stavu či vysokého věku a u kte-
rých již pominuly důvody zdra-
votní hospitalizace, ale ještě ne-
jsou vytvořeny podmínky pro pro-
puštění do domácí péče. „Toto
oddělení bychom rádi v blízké bu-
doucnosti přestěhovali do nově
rekonstruovaných prostor v prv-
ním podlaží, abychom mohli pro-
storově rozšířit oddělení ošetřova-
telské péče a pro pacienty tohoto
oddělení mohlo vzniknout kom-
fortnější prostředí tak, aby na kaž-
dém pokoji byla maximálně dvě
lůžka,“ doplnila k budoucí podo-
bě oddělení ošetřovatelské péče
Irena Orságová. JiKo

Soutěž Marie Kodovské

Rýmařovský horizont a Středisko volného času vyhlašují 
Literární a výtvarnou soutěž Marie Kodovské 2015

v kategoriích: poezie, próza, ilustrace
Na počátku roku 2015 vyhlašujeme nový roč-
ník literární a výtvarné soutěže, kterou na pa-
měť naivistické malířky a básnířky Marie
Kodovské pořádá čtrnáctideník Rýmařovský
horizont společně se SVČ Rýmařov už pošesté. 
Jako v předchozích ročnících mohou amatérští
básníci, prozaici a výtvarníci zasílat na e-mai-
lovou adresu redakce rymhor@seznam.cz ne-
bo na poštovní adresu Rýmařovský horizont,
Středisko volného času, Okružní 10, 795 01
Rýmařov, své dosud nepublikované příspěvky

– básně, povídky a fejetony, kresby a fotogra-
fie, z nichž budeme během roku vybírat ty nej-
zajímavější k otištění na stránkách našeho pe-
riodika. Zasláním příspěvku do soutěže autoři
vyjadřují souhlas s jeho případnou gramatic-
kou úpravou a zveřejněním. Nutnou podmín-
kou je opatření každého příspěvku jménem 
autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme básně a básnické
cykly v rozsahu max. 10 stran, v prozaické ka-
tegorii texty v rozsahu max. 2 stran, v katego-

rii ilustrace přijímáme černobílé kresby, kolá-
že a fotografie (barevné pouze s vědomím au-
torů, že se jejich charakter černobílou repro-
dukcí změní). Věková ani další omezení se ne-
kladou. Nečitelné rukopisné texty a jinde pub-
likované práce budou ze soutěže vyřazeny.
Soutěž bude otevřena do konce září tohoto ro-
ku, během října budou zaslané práce vyhodno-
ceny. Vítězové všech tří kategorií budou vyhlá-
šeni při literárním večeru na konci letošního
roku. ZN
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Pár slov... o odvaze a čekání (nejen) na Godota

Je tomu něco málo přes padesát let, kdy měl (tehdy ještě) českoslo-
venský divák poprvé možnost vidět na „prknech, co znamenají svět“
dnes již klasické dílo světového absurdního dramatu Čekání na
Godota. Samuel Beckett v něm až krutým způsobem zachytil hledá-
ní otázky smyslu lidské existence a bezvýchodnost, která pramení
z poznání toho, že odpovědi se po „smrti boha“ vlastně nedobereme.
Dvojice hlavních protagonistů, tuláci bez domova Vladimír a Estra-
gon, čeká celou hru na to, až se objeví pan Godot, který všechno změ-
ní. Netřeba podotýkat, že pan Godot nepřijde, a hra se tak na svém
konci zacykluje a dostává opět jakoby na začátek.
Nevím, zda si Samuel Beckett při psaní tohoto dramatu uvědomoval,
že čekáním na něco (lásku, partnera, dítě, povýšení, peníze, telefo-
nát…) trávíme podstatnou část svého života (tvrdí se, že je to až jed-
na jeho třetina), ale samo čekání ústřední dvojice na Godota se stalo
mimo jiného i metaforou marnosti čekání na lidského spasitele, če-
kání na někoho, kdo přijde zvenčí a vyřeší za nás naše problémy.
Ano, pro leckoho je to možná překvapivé či smutné zjištění, ale ni-
kdo jiný než my sami naše problémy řešit nemůže – platí to v zásadě
stejně jak pro ty osobní, tak pro ty společenské. A právě sem míří má
dnešní úvaha – k fenoménu tzv. občanské společnosti.
Jaká společnost to vlastně je? Wikipedie praví: „Občanská společnost
je abstraktní pojem, zahrnující veškeré organizace, sdružující občany
na dobrovolné bázi. Vymezit ji lze také jako organizované aktivity
občanů, které nejsou spojeny se státními strukturami nebo komerční-
mi organizacemi.“ Dovolil bych si definici obohatit konstatováním,
že je to také do značné míry společnost čapkovsky pragmatická, v níž
se klade důraz na praktickou stránku života, kde si běžní lidé pomá-
hají, protože dnes potřebuješ pomoci ty, zítra to mohu být klidně já.
Je to společnost jedinců, kteří aktivně ovlivňují svět kolem sebe.
Takto teoreticky napsané to vypadá hezky a vlastně docela jednodu-
še. Pokud se však rozhodnete takto aktivně (ne aktivisticky) vystupo-
vat, věřte, že vás i v dnešní době čekají mnohá protivenství.
Je zdánlivým paradoxem, že ještě čtvrt století po sametu narážíme na
tytéž mocenské postoje, na tutéž aroganci moci jako v dobách před-
listopadových. Moc sama (stejně jako její principy) zůstala totiž ne-
změněna, došlo jen k nahrazení útisku politického stejně drtivým 
útiskem existenčním, ekonomickým. Zkuste dnes – podotýkám 
oprávněně – říct zaměstnavateli, že něco nezvládl, že třeba ignoroval
zaměstnanecká práva. V mžiku máte nad sebou Damoklův meč pro-
puštění pro nadbytečnost a nezáleží na tom, jestli jste zaměstnáni
v soukromém nebo státním sektoru (leckdy se ještě přidá „upozorně-
ní“ na to, že svým postojem existenčně ohrožujete své spolupracovní-

ky). Stejně tak bez problémů najdete úředníky, kteří se na sousloví
„státní služba“ dívají jako Jan Werich na diktaturu proletariátu (dikta-
turu koho čeho, nebo komu čemu?), tedy ne jako na službu státu ob-
čanům, ale jako na službu občanů státu. A podle toho se také chovají.
V takových podmínkách je těžké být oním aktivním občanem a není
divu, že drtivá většina lidí už zase raději mlčí a propadá společenské
apatii, což se projevuje i velmi nízkou účastí ve volbách všeho dru-
hu. Také proto někteří aktivisté o naší současnosti mluví a píší jako 
o tzv. neonormalizaci. Soudím, že právem. O to víc si vážím všech,
kdo se s neuspokojivým stavem republiky (oné věci veřejné) rozhod-
li něco dělat a navzdory nepřízni mocných pozvedají svůj hlas proti
jejich zvůli a nepravostem jakéhokoliv druhu. Všech, kteří se roz-
hodli „nečekat na Godota“, ale řešit problémy aktivně sami.
Výročím jsem začal, výročím i skončím. V lednu před 46 lety se roz-
hodl k radikálnímu kroku a nejvyšší oběti jednadvacetiletý student
Filosofické fakulty University Karlovy Jan Palach – na protest proti
potlačování svobod a rostoucí apatii společnosti po anexi Českoslo-
venska vojsky Varšavského paktu vedenými SSSR. Byl to akt krajní,
existenciálně chápané svobody, do krajnosti dovedená veřejná anga-
žovanost. I jeho odkaz nás zavazuje k budování občanské společnos-
ti, k tomu, abychom přestali marnit čas čekáním na něco, co nepřijde,
ale sami pozvedli svůj hlas a aktivitu tam, kde je to zapotřebí – na-
vzdory všem zmíněným tlakům. Pokud se pozorně zadíváme kolem
sebe, jistě najdeme dostatek příležitostí. VlaSt

Foto na titulní straně:
Redakce – Bílou stopou 
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Aktuálně z města

Ve městě byl rozšířen kamerový systém 

Na konci loÀského roku pfiistoupilo
mûsto R˘mafiov k dal‰ímu roz‰ífiení
kamerového systému ve mûstû.
V souãasné dobû monitoruje vybrané
lokality dvanáct kamer.
V závěru roku 2008 byl poprvé
spuštěn zkušební provoz Měst-
ského kamerového monitorova-
cího systému (MKMK) v Rýma-
řově na náměstí Míru a náměstí
Svobody. Monitorovací pracoviš-
tě bylo umístěno na služebně
Městské policie Rýmařov a by-
lo vybaveno hlavní záznamo-
vou jednotkou, dvěma monitory 
a ovládacím panelem. Na konci
roku 2010 byl kamerový systém
rozšířen o dvě pohyblivé kamery
na budově spořitelny a na sloupu
mezi autobusovým nádražím 
a střediskem volného času. 
V prosinci 2014 se monitorovací
systém rozrostl o osm kamer,
z nichž dvě jsou otočné. Kamery
jsou umístěny na Radniční ulici,
v zahradě Hedvy, na městském
muzeu, u tržnice a čtyři kamery
monitorují středisko volného ča-
su. V současné době má systém
k dispozici šest pevných kamer,
šest otočných a dvě monitorovací
pracoviště na městské policii a Po-
licii ČR. 
Zásluhu na tom, že mohl být ka-
merový monitorovací systém
rozšířen, má vedoucí odboru so-
ciálních věcí Městského úřadu
Rýmařov Iveta Podzemná, které
se prostřednictvím žádosti o do-
taci z programu Prevence krimi-
nality Ministerstva vnitra podaři-
lo získat částku 226 tisíc Kč.
Zbývající prostředky hradilo
město z vlastních zdrojů. Ve vý-
běrovém řízení na dodavatele za-
kázky zvítězila rýmařovská firma
Easy Control Morava, spol. s r. o.
Celkové náklady na rozšíření ka-
merového systému představují

částku více než 812 tisíc korun.
V budoucnu se počítá s instalací
dalších kamer. Kapacita součas-
ného systému je připravena jich
pojmout až čtyřiadvacet.
Kamery se ovládají manuálně,
v případě nepřítomnosti obsluhy
je nastaven automatický režim
záznamu podle potřeby monitoro-
vání. To znamená, že obsluha na-
programuje chod kamer tak, aby
v nepřetržitém režimu snímaly ve-
řejná prostranství, s přihlédnutím
k důležitosti sledovaných objektů
(např. pošty, bankomatů, spořitel-
ny, muzea, obchodů apod.).
Automatický chod kamer se dá
nastavit také na přiblížení jednotli-
vých sledovaných míst s delší ča-
sovou prodlevou. Veškeré zázna-
my kamerového systému se archi-
vují v paměťové jednotce po dobu
až 30 dnů, poté dochází k jejich
automatickému přepisu.
Provoz celého systému podléhá

přísným podmínkám stanoveným
směrnicemi a městští strážníci 
i policisté absolvovali školení
k obsluze. K jeho provozování je
podle zákona oprávněna výhrad-
ně městská policie a Policie ČR.
Přístup ke kamerovým zázna-

mům mají pouze ty osoby, které
doloží právní zájem, a všechny
složky PČR, pracovníci státní
správy, samosprávy, vojenské po-
licie, celní správy apod.
Obsluha MKMS plně odpovídá
za provedený záznam, který musí
splňovat zákonem stanovené pod-
mínky (systém nelze zneužít pro

soukromé sledování, které nesou-
visí s náplní práce MP nebo
PČR), záznamy mohou být zpět-
ně kontrolovány nadřízenými or-
gány Ministerstva vnitra ČR. 
V letech 2009–2014 zazname-
nal kamerový systém celkem 
847 přestupků, z toho hlavně 
v dopravě, proti veřejnému po-
řádku, proti vyhláškám města 
a na majetku. Ve 174 případech
bylo provedeno zpětné vyhodno-
cení záznamu pro účely dokazo-
vání a ve 46 případech byla vy-
hotovena archivace záznamu,
který byl na základě žádosti pře-
dán Policii ČR.
Kamerový systém pomáhá měst-
ské i státní policii dohlížet na
bezpečnost osob či majetku a po-
máhá odhalovat a zaznamenávat
jednání, které naplňuje znaky

přestupku, správního deliktu ne-
bo trestného činu. Zaměřuje se
mimo jiné na monitorování po-
hybu podezřelých osob, zjišťová-
ní přestupků, porušení vyhlášek 
a nařízení města, monitorování
hromadných akcí, kontroly dodr-
žování pravidel silničního provo-
zu, dodržování tržního řádu 
a prodeje na městské tržnici,
kontroly občanů se zjevnými
zdravotními a pohybovými obtí-
žemi nebo schůdnosti chodníků 
a sjízdnosti komunikací, kontroly
peněžních institucí a míst urče-
ných k výběru finanční hotovosti,
provádění záznamu jako důkaz-
ního materiálu při řešení trest-
ných činů, přestupků a jiných de-
liktů pro potřeby městské policie
i Policie ČR, řešení aktuální
(problémové) dopravní situace 
a pomáhá s dohledem nad majet-
kem občanů i města.
V praxi kamerový systém fungu-
je tak, že pokud strážník nebo
policista na monitorech vidí jed-
nání, které má znaky přestupku,
správního deliktu nebo trestného
činu, na místo zaměří nejbližší
kameru a vyšle k události hlídku.
Celá událost včetně zákroku ne-
bo úkonu strážníka či policisty je
zaznamenána a může posloužit
jako důkazní prostředek v přípa-
dě dalšího projednávání věci (na-
př. ve správním řízení).
Jednou z dalších velmi podstat-
ných výhod je skutečnost, že ka-
merový systém už vstoupil do
povědomí občanů města, a tak
v místech, kde jsou kamery 
umístěny, došlo k poklesu jak
přestupkové, tak trestné činnosti.
Ve spolupráci s Městskou policií

Rýmařov, Policií ČR Rýmařov 
a odborem vnitřních věcí MěÚ

Rýmařov JiKo

Městský kamerový monitorovací systém Městské policie Rýmařov

Zkouška kamerového systému – pohled na náměstí Míru

Zkouška kamerového systému – pohled na náměstí Míru 
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Základní umělecká škola Rýma-
řov je od roku 2013 zapojena do
mezinárodního projektu Net-
works, financovaného z progra-
mu Comenius. V rámci tohoto
projektu jeli žáci ZUŠ Rýmařov
za doprovodu učitelky Martiny
Kohoutkové na třetí mezinárodní
setkání do německého města

Zusmarhausen nedaleko Augs-
burgu. Setkání se konalo ve
dnech 7. až 12. prosince 2014.
Do cíle jsme cestovali přes
Prahu, Mnichov a Augsburg, kde
jsme strávili první večer, zašli
jsme do restaurace a kina Liliom
na společnou večeři, které se zú-
častnili i zástupci dalších zemí

zapojených do projektu. V pon-
dělí 8. prosince jsme dorazili do
Zusmarhausenu, prohlédli si ško-
lu a navštívili pivovar Schwarz-
bräu. Odpoledne pro nás měli
řečtí studenti připravenu prezen-
taci o Alexandru Velikém. Večer

jsme navštívili vyhlášené vánoč-
ní trhy Augsburger Christkin-
lesmarkt.
V úterý přišla řada na nás.
Připravili jsme si výtvarný
workshop s názvem The Face of
Angel. Podle našich pokynů vy-
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Mezinárodní tým studentů při práci na tvářích andělů 

Tváře andělů

V rámci podpory separace odpadÛ obãany
R˘mafiova zajistily Mûstské sluÏby R˘mafiov, spol.
s r. o., sady ta‰ek na papír, sklo a plast. Tyto ta‰-
ky si mohou r˘mafiov‰tí obãané vyzvednout v po-
kladnû Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov na Palackého
ulici 11.

Tašky budou vydávány do vyčerpání zásob občanům města
Rýmařova a místních částí Jamartice, Janovice, Harrachov, Ondřejov
a Stránské po předložení občanského průkazu (jedna sada je určena
pro jednu domácnost). Městské služby Rýmařov využily nabídky fir-
my EKOKOM, a. s., která uhradila 2/3 ceny těchto setů.
Tašky se vydávají zdarma v pracovních dnech:

Pondělí 7.00-10.30 12.00-15.00
Úterý 7.00-10.30 12.00-14.00
Středa 7.00-10.30 12.00-15.00
Čtvrtek 7.00-10.30 12.00-14.30
Pátek 7.00-10.30 12.00-14.00

Městské služby Rýmařov

Domácnosti dostávají zdarma tašky
na tříděný odpad ZASTUPITELSTVO

MĚSTA RÝMAŘOVA

ve čtvrtek 5. února 2015 v 1700 hodin

Školství

Gymnazisté přivezli bronz z krajské šachové soutěže
V pátek 16. ledna se uskutečnil
Krajský přebor středních škol
v šachu ve Frýdku-Místku. Do té-
to Mekky juniorského šachu se
vypravil i tým Gymnázia a SOŠ
Rýmařov ve složení Jan Homola,
Jan Štefanišin, Štěpán Krobot 
a Lukáš Pavlásek. Turnaje se
gymnazisté zúčastnili potřetí za
poslední tři roky, kdy na něj po-
každé postoupili po vítězství na
okresní úrovni. 
Na soutěž se sjelo dvanáct nejlep-
ších školních týmů z celého kraje.
Přes velmi kvalitní konkurenci se
tým rýmařovských gymnazistů

pohyboval po většinu soutěže 
v popředí tabulky. Úspěšný den byl
završen vítězstvím v přímém boji
o bronz s družstvem Střední školy
průmyslové a umělecké Opava. 
Pro všechny členy družstva byla
medaile velikým a nečekaným
úspěchem, ale zároveň potvrdila
rostoucí sílu rýmařovského ša-
chu. Na výsledku se velkou mě-
rou podílel i pan Martin Slovák,
jenž už několik let vede rýmařov-
ský šachový kroužek v SVČ
Rýmařov. Patří mu tudíž velký
dík. Děkujeme také naší škole,
která nás na turnaj vyslala a pod-

porovala nás. Velice si vážíme zá-
jmu vedení školy o šachové sou-
těže (a nejen o ně). Poděkování si
zaslouží i šachový oddíl, který

mladým šachistům v Rýmařově
umožňuje získávat zkušenosti
v mistrovských zápasech. 

Lukáš Pavlásek

ZUŠ Rýmařov v německém Zusmarhausenu

zve všechny občany na zasedání zastupitelstva města, 
které se koná

v malém sále Střediska volného času 
na Okružní ulici v Rýmařově.

Program

1. Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014
2. Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2014
3. Plán práce kontrolního a finančního výboru na rok 2015
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
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Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Pozvánka
k zápisu žáků do 1. ročníku

Zápis dětí proběhne:

v pátek 13. února 2015
od 13.30 do 18.00

a v sobotu 14. února 2015
od 8.00 do 11.00

v budově Národní 15
(pod kostelem)

Vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky

ráběli studenti z ostatních zemí
sádrové masky, které měly před-
stavovat tváře andělů. Následo-
valo společné pečení cukroví.
Týmy pekly cukroví typické pro
jednotlivé země. My jsme za po-
moci řecké a německé studentky
úspěšně upekli vanilkové rohlíč-
ky. Po sladké ochutnávce vystou-
pil Jakub Slovák a zatancoval pro
publikum složené ze všech žáků

a učitelů přítomných ve škole 
v Zusmarhausenu. Sklidil obrov-
ské ovace.
Následující den se konal výlet do
Nordlingenu, městečka postave-
ného v kráteru po meteoritu. Při
prohlídce nás průvodkyně po-
drobně seznámila s historií měs-
ta. Poté jsme si dali typické ba-
vorské jídlo – špecle v místním
hotelu Sonne.

Ve čtvrtek 11. prosince na nás če-
kala další komentovaná prohlíd-
ka, tentokrát Augsburgu. Navští-
vili jsme například Zlatý sál 
v místní radnici nebo Fuggerei –
nejstarší dodnes fungující bydle-
ní pro sociálně potřebné. Na ve-
čer naši němečtí přátelé zorgani-
zovali rozlučkovou párty, na kte-
ré se mimo jiné předváděly tance
typické pro jednotlivé země. Čes-

kou republiku zde opět prezento-
val Jakub Slovák s taneční im-
provizací.
V pátek 12. prosince jsme se mu-
seli se svými novými přáteli roz-
loučit. Nejvíce nám chybí Řeko-
vé, kteří byli během celého poby-
tu velmi komunikativní. Již teď
se těšíme na další setkání.

Kateřina Vincourková, žákyně 
výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov

Jakub Slovák, taneční vystoupení ve velkém vestibulu školy v Zus-
marhausenu Fota: archiv ZUŠ

Nordlingen, učitelé z Německa, Řecka a ČR

V Olomouci se v sobotu 17. ledna rozbûhlo poslední kolo Ïebfiíãkové soutûÏe 
O Hanáck˘ koláãek. V rÛzn˘ch disciplínách zde soutûÏili dûti, juniofii a mládeÏ
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
V dětské kategorii zastupovaly ZUŠ Rýmařov Ivana Němcová a Julie
Bršťáková. Ivana se skladbou Štěstí získala zlatou medaili a Julie si

za Tanec v písku odvezla
stříbro. V juniorské kate-
gorii soutěžil Jakub Slo-
vák s choreografií Už
dost!! a vybojoval další
zlato. Kromě těchto cen-
ných kovů si tanečníci
přivezli i tituly absolut-
ních vítězů, Ivana Něm-
cová v dětské a Jakub
Slovák v juniorské kate-
gorii.
Chtěla bych poděkovat
všem třem za krásné tan-
cování a rodičům za veli-
kou podporu. Tanečníkům
přeji spoustu úspěchů na
dalších soutěžích.

Alena Tomešková

Tanečníci ZUŠ přivezli z Olomouce tři medaile

Fota: P. Němec
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Zloději lustrů dopadeni

Policejní komisař SKPV zahájil trestní stíhá-
ní dvou mužů ve věku 25 a 33 let za krádež 
a poškozování cizí věci. Loni v červnu z ne-
zajištěného staveniště rekonstruovaného do-
mu na Divadelní ulici v Rýmařově odcizili
starožitný mosazný lustr a kovové části další-
ho lustru. Starší z obviněných se do budovy
vrátil krást ještě dvakrát. Celkově způsobili
škodu za 130 tisíc korun, za odcizený kov
přitom ve sběrně utržili jen něco málo přes 
3 tisíce korun. Peníze měli utratit hlavně za
alkohol a jídlo. Jeden z pachatelů se policis-
tům ke krádeži přiznal. Oběma teď hrozí až
pětiletý trest.

Krádež dobytka
Rýmařovští policisté prověřují krádež dobyt-
ka v Jamarticích. Pachatel odcizil z pastviny
jalovici a býka o váze kolem 300 kg.
Způsobená škoda činí 34 tisíc korun.

Z vozidla zmizelo autorádio
Rýmařovští policisté dostali další oznámení
o vloupání do vozidla. Zloděj si během noci

z 11. na 12. ledna násilím otevřel octávii za-
parkovanou před hotelem v Malé Morávce.
Odcizil z ní autorádio a způsobil škodu pře-
sahující 6 tisíc korun. 

Policie hledá svědky
nehody

Policie hledá svědky nehody, která se stala
ve čtvrtek 8. ledna po půl sedmé večer 
v Bruntále na křižovatce ulic Olomoucké,
Květné, Dr. E. Beneše a Zeyerovy (křižovat-
ka u rybníka). Došlo zde ke srážce osobního
auta s nákladním vozidlem Man s návěsem.
52letá žena ve fabii odbočovala z Olomou-
cké ulice vlevo na Zeyerovu, 34letý řidič ná-
kladního auta projížděl křižovatkou z ulice
Dr. E. Beneše rovně na Olomouckou. Při ne-
hodě se řidička fabie zranila a musela být
převezena do nemocnice. Policisté hledají
případné svědky, kteří by mohli objasnit 
okolnosti nehody, zejména to, jaké byly sig-
nály semaforu před střetem vozidel. Případní
svědci ať se obrátí přímo na dopravní policis-
ty na čísle 974 731 254 nebo na e-mailové
adrese br.di@pcr.cz.

Auto není trezor
Policie stále upozorňuje majitele vozidel,
aby nenechávali cenné věci odložené na se-
dačkách. Ve čtvrtek 22. ledna se to nevypla-
tilo dalšímu řidiči. 27letý muž zaparkoval fa-
bii na odstavné ploše u autobusové zastávky
nad Jamarticemi a odešel ořezávat stromy.
Na zadní sedačce auta nechal odloženou taš-
ku. Když se po třech hodinách vrátil, zjistil,
že má rozbité okno a taška je pryč. Přišel 

o doklady, peněženku s hotovostí kolem 4 ti-
síc korun, mobilní telefony a platební karty.
Způsobená škoda přesahuje 11 tisíc korun. 

Ve skleníku 
pěstoval marihuanu

Policejní komisař SKPV zahájil trestní stíhá-
ní 23letého muže z Rýmařovska za nedovo-
lené pěstování rostlin obsahujících omamnou
a psychotropní látku. Muž loni v létě vypě-
stoval ve skleníku dvanáct rostlin konopí se-
tého, údajně pro vlastní potřebu. Policie rost-
liny zabavila.

Zloděj odmontoval 
všechna kola

Policisté v Rýmařově šetří další případ odci-
zení kompletních kol z vozidla. Zloděj v no-
ci z 21. na 22. ledna odmontoval z vozidla
Ford Mondeo zaparkovaného na Bartákově
ulici všechna čtyři hliníková kola s téměř no-
vými pneumatikami. Majiteli způsobil škodu
za více než 8 tisíc korun. 

Dostal smyk a narazil do sypače

Na Hornoměstské ulici v Rýmařově se o ví-
kendu srazilo osobní auto se sypačem. 25letý
řidič renaultu dostal v zatáčce na roz-
ježděném sněhu smyk, přejel do protisměru 
a narazil do posypového vozu. Viníkovi ne-
hody přitíží pozitivní dechová zkouška, která
ukázala 0,26 a 0,25 promile alkoholu. Při ne-
hodě nebyl nikdo zraněn, škoda se vyšplhala
na 100 tisíc korun.

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

V Bruntále se oceňovali policisté roku
Ve středu 14. ledna se
v Bruntále opět vyhlašovali
policisté roku. Oceňování se
zúčastnil náměstek krajské-
ho ředitele pro výkon služ-
by plk. Mgr. Radim Daněk,
který společně se zástup-
cem vedoucího územního
odboru plk. PhDr. Petrem
Častulíkem předal policis-
tům ocenění, medaile a po-
děkoval za jejich práci v ro-
ce 2014. 

Fota: PČR
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Policisty roku se stali:
nprap. Petr Vašina – obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem,
nprap. Zdeněk Bobocký – dopravní inspektorát,
por. Mgr. Lenka Tvrdá – skupina případových analýz Bruntál,
por. Mgr. Milan Zapletal – služba kriminální policie a vyšetřování
Bruntál,
por. Mgr. Robert Schober – služba kriminální policie a vyšetřování
Krnov,
prap. Bc. Slavomír Matějka – obvodní oddělení Bruntál,
pprap. Petr Andrýsek – obvodní oddělení Rýmařov,
nprap. Antonín Vícha – obvodní oddělení Krnov,
prap. Martin Kocián – obvodní oddělení Město Albrechtice.
Plaketu policejního prezidenta obdržel pprap. Ladislav Dobrovolný,
policista dopravního inspektorátu Bruntál, za rozhodnost a profesionál-

ní přístup při záchraně života zraněného cyklisty.
Čestná medaile byla policejním prezidentem udělena npor. Bc. Jiřímu
Janákovi za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služeb-
ních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie České republiky.
Služební medaili Za věrnost II. stupně za dlouhodobé a iniciativní do-
sahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 20 let trvání slu-
žebního poměru získali:
por. Bc. Milan Rechtorik – služba kriminální policie a vyšetřování
Bruntál,
nprap. Aleš Kotásek – obvodní oddělení Krnov,
nprap. Roman Boček – obvodní oddělení Krnov,
nprap. Zdenek Sadílek – obvodní oddělení Rýmařov,
por. Ing. Jindřich Suchý – dopravní inspektorát.

Fota a text: por. Bc. P. Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Záchranáři v terénu

Záchranáři mají za loňský rok na kontě téměř sto deset tisíc případů 
Posádky Zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje
prožily velmi intenzivní rok 2014.
Týmy vyjížděly k pacientům ve
108 273 případech a zasaho-
valy přitom u celkem
97 842 osob, což je o tři ti-
síce sto ošetřených více
než v roce 2013 (a o šest
tisíc více než v roce 2010).
Sanitní speciály za den vyjížděly
průměrně téměř ve třech stech pří-
padech a posádky za stejnou dobu
ošetřovaly 270 nemocných či zra-
něných. 
Krajské zdravotnické operační
středisko (KZOS) a Informační
centrum (IC)
Operátorky a operátoři KZOS
v období uplynulého roku vedli
bezmála 370 tisíc hovorů, což je 
o jednadvacet tisíc více oproti roku
2013. Na tísňových linkách to by-
lo 170 tisíc volání (meziroční ná-
růst činí přibližně šest tisíc hovo-
rů). Dvě stě tisíc telefonátů pak
vedli s operátory dalších složek
IZS, vlastními výjezdovými po-
sádkami, zdravotnickými zařízení-
mi či jinými subjekty. Informační
centrum záchranné služby, které
řeší netísňové hovory a dotazy, při-
jalo necelých tři a půl tisíce přícho-
zích hovorů. 
Výjezdy sanitních vozidel
K pacientům v Moravskoslezském
kraji vyjíždělo celkem šest desítek
posádek. Celkový počet výjezdů
sanitních vozidel přesáhl počet 108
tisíc, což je o čtyři tisíce více než
v roce 2013. Důvodem je rostoucí
počet ošetřených pacientů, ale také
pokračující nárůst posádek v tzv.
setkávacím systému. Záchranná
služba disponuje dvěma typy vý-
jezdových skupin: s lékařem a bez
lékaře. Lékařské posádky zasahují
v systému rychlé lékařské pomoci
(RLP) nebo rendez-vous (RV), kdy
lékař vyjíždí v osobním vozidle.

Tyto posádky uskutečnily loni 
27 tisíc zásahů. V režimu rychlé
zdravotnické pomoci (RZP), kdy
pracuje posádka ve složení zdra-

votnický záchranář a řidič,
bylo minulý rok realizová-
no více než 80 tisíc zása-

hů, což je ve srovnání
s rokem 2013 o pět tisíc

více. Dvacetiminutový limit
dojezdu na místo události (poža-

dovaný zákonem o ZZS) splnily
naše posádky v 98,5 % případů.
Letecká záchranná služba
Krajští záchranáři disponují kromě
sanitních vozidel také vrtulníkem
letecké záchranné služby. Vrtulník
s volacím znakem „Kryštof 05“
má na svém kontě v minulém roce
celkem 584 misí a posádky přitom
strávily v akci téměř osm set ho-
din. Primárních misí přitom bylo
444, tedy o pět desítek více než
v roce 2013. Další vzlety uskuteč-
nili letečtí záchranáři pro vážně ne-
mocné či zraněné, které transpor-
tovali ze zdravotnických zařízení
zpravidla na specializovaná praco-
viště fakultních nemocnic. Sedm
desítek letů záchranářského vrtul-
níku proběhlo v nočních hodinách.
Posádky Zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje
ze stanoviště v Rýmařově řešily
loni celkem 1456 událostí, což je
srovnatelný počet jako v roce
2013. Polovina výjezdů záchraná-
řů se týkala náhle vzniklého nebo
prudce zhoršeného tělesného one-
mocnění, těchto pacientů ošetřili
rýmařovští záchranáři 735 (mezi-
roční pokles o šestasedmdesát ne-
mocných). Ve čtyřech případech
bylo nutno nemocné resuscitovat,
neboť u nich došlo k selhání zá-
kladních životních funkcí, dalším
sedmnácti již bohužel záchranáři
nedokázali pomoci. V devětačtyři-
ceti případech byli voláni k ne-
mocným s cévní mozkovou přího-

dou, čtrnáct pacientů bylo ošetřeno
s akutními koronárními obtížemi,
další pacienti měli dechové obtíže,
bolesti na hrudi, epileptické nebo
astmatické záchvaty a jiné.
Záchranáři rovněž ošetřovali 
308 pacientů, kteří utrpěli úraz či
nehodu. Většina zranění byla spíše
lehká či středně těžká a bezpro-
středně neohrožovala život posti-
ženého, nicméně jeden z postiže-
ných svým zraněním podlehl.
Posádky vyjížděly také k nemoc-
ným s psychickými obtížemi, kte-
rých ošetřili více než sedm desítek.
Šlo o pacienty s depresemi, akutní-
mi psychotickými stavy, ale také se
závislostmi. V devíti případech zá-

chranáři zasahovali u lidí, kteří se
dopustili sebepoškozování nebo
pokusili o sebevraždu. 
K pacientům ze stanoviště v Rý-
mařově vyjíždějí dvě posádky: 
s lékařem a bez lékaře. Lékařská
posádka v roce 2014 uskutečnila
485 výjezdů. V režimu rychlé
zdravotnické pomoci bylo minulý
rok realizováno 990 zásahů. Tři-
asedmdesát zásahů pak proběhlo
v setkávacím systému (rendez-
vous). Dojezdovou dobu k pacien-
tům splnily posádky na Rýma-
řovsku v 99 % svých zásahů.

Fota a text:
PhDr. Lukáš Humpl,

tiskový mluvčí ZZS MSK
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Kulturní okénko města Rýmařova
Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše. 

Jan Werich
Známá i neznámá výročíCitát:

1. 2. 1910 zemř. Antonín Slavíček, malíř (nar. 16. 5. 1870) 
– 105. výročí úmrtí

2. 2. 1895 nar. Jiřina Skupová, loutkoherečka (zemř. 11. 6. 1970)
– 120. výročí narození

4. 2. Světový den boje proti rakovině – vyhlásila
Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

4. 2. 1820 nar. Božena Němcová, spisovatelka (zemř. 21. 1. 1862)
– 195. výročí narození

4. 2. 1900 nar. Jacques Prévert, francouzský spisovatel a scená-
rista (zemř. 11. 4. 1977) – 115. výročí narození

6. 2. 1895 nar. Ferdinand Peroutka, novinář, politický publicista
(zemř. 20. 4. 1978) – 120. výročí narození

6. 2. 1905 nar. Jan Werich, herec a spisovatel (zemř. 31. 10. 1980)
– 110. výročí narození

7. 2. 1885 nar. Harry Sinclair Lewis, americký prozaik, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 10. 1. 1951) – 130. výr. narození

8. 2. 1975 zemř. Jan Mukařovský, literární vědec a estetik (nar.
11. 11. 1891) – 40. výročí úmrtí

10. 2. 1890 nar. Boris Pasternak, ruský spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemř. 30. 5. 1960) – 125. výr. narození

11. 2. Světový den nemocných – vyhlášen roku 1993 z pod-
nětu papeže Jana Pavla II.

11. 2. 1650 zemř. René Descartes, francouzský filosof (nar. 
31. 3. 1596) – 365. výročí úmrtí

11. 2. 1905 nar. Zdeněk Burian, malíř, ilustrátor (zemř. 1. 7. 1981)
– 110. výročí narození

11. 2. 2005 zemř. Míla Myslíková, herečka (nar. 14. 2. 1933) 
– 10. výročí úmrtí

12. 2. 1910 nar. Jindřich Chalupecký, literární a výtvarný kritik,
překladatel (zemř. 19. 6. 1990) – 105. výročí narození
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Velká cena Rýmařova v šachu
V sobotu 24. ledna uspořádalo
Středisko volného času Rýmařov
ve spolupráci s šachovým oddí-
lem TJ Jiskra Rýmařov další ko-
lo seriálu velkých cen okresu
Bruntál v šachu pro žáky do 15

let. Tohoto kola se zúčastnilo 55
žáků v kategoriích do 9 let, 10-12
let a 13-15 let. Do Rýmařova při-
jeli žáci z Krnova, Bruntálu,
Města Albrechtic, Vrbna pod
Pradědem, Moravského Berou-

na, Lichnova a také z České Vsi. 
V kategorii nejmladších se nejlé-
pe dařilo právě dvěma hráčům
České Vsi, zvítězil Jan Cimburek
před Adamem Pírkem a krnov-
ským Patrikem Zámarským.
Rýmařovský David Staník se po
úvodních výhrách a vedení po
čtvrtém kole zalekl, další partie
prohrál a z osmnácti účastníků
skončil na pátém místě.
V nejobsazenější kategorii mlad-
ších žáků bojovalo 27 hráčů.
Nejúspěšnější z nich byl Vít
Anděl z Krnova před dalším kr-
novským hráčem Adamem To-
šenovským. Třetí místo obsadil
Janis Raptis z Města Albrechtic.
Z rýmařovských hráčů se Marek
Šuba umístil na pátém místě 
a Matěj Papaj na devátém.

Kategorie starších žáků byla ob-
sazena deseti hráči. S velkým ná-
skokem v ní zvítězil Daniel
Bušos z Města Albrechtic, druhý
byl Jiří Veselý také z Města Al-
brechtic a třetí Jan Čížek z Vrb-
na. Rýmařovskému zástupci Ma-
těji Řoutilovi se tentokrát vůbec
nedařilo a obsadil až osmé místo.
Turnaj proběhl v pěkném pro-
středí Střediska volného času,
děti měly možnost porovnat si
šachovou vyspělost a doufám, že
i přes slzičky, které se u někte-
rých objevily po prohrané partii,
budou mít šachy stále rády a že 
z některých vyrostou špičkoví ša-
chisté. 

Rostislav Mezihorák, 
předseda šachového oddílu 

TJ Jiskra Rýmařov
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Mladí rýmařovští lezci sbírali první medaile
V sobotu 24. ledna se ve Frýdku-Místku 
uskutečnilo první kolo lezecké soutěže na ob-
tížnost Moravskoslezský gekon. Na závody
se vypravila i skupina osmi lezců z horole-
zeckého kroužku SVČ Rýmařov. Kvůli roz-
měrům stěny byl omezen maximální počet
závodníků, a tak ze všech oddílů přijeli jen ti

nejlepší. V Rýmařově padla volba na Terezu
Trčkovou, Amálii Andršovou, Adélu Továr-
kovou, Terezu Valovou, Vendulu Bršťáko-
vou, Jakuba Fryblíka, Šimona Nádvorníka 
a Tomáše Valu. Nejprve závodníci absolvova-
li jednu lezeckou cestu na boulderu a jednu
na stěně s jištěním top rope systémem flash
(závodník má na výstup pouze jeden pokus
bez předchozího tréninku cesty).
Pro všechny rýmařovské závodníky to byla
velká premiéra, pro některé i první zkušenost
s jinou stěnou, než kterou má kroužek 
k dispozici v SVČ. I tak se role nováčků
všichni zhostili na výbornou a bojovali do
posledních sil. Nejlépe se dařilo Adéle
Továrkové a Tomáši Valovi. Adélku od dru-
hého místa dělilo ve finále držení posledního
chytu dvěma rukama, pouze ho tečovala, 
a proto skončila na přesto výborném třetím
místě. Na nepopulární čtvrté pozici hned za
ní se umístila Amálie Andršová. V chlapecké
kategorii 14 až 18 let se Tomáš Vala ve finá-
le dostal na 12. bodovaný chyt, což mu tak-
též vyneslo třetí místo.
Seriál závodů pokračuje 7. března druhým ko-
lem na horolezecké stěně v Opavě, 18. dubna

v Rýmařově a v květnu bude finále v Ostravě.
Všechny děti si připsaly první body do celko-
vého hodnocení a snad se ve stejném, případ-
ně i větším počtu zúčastní dalšího kola.

Fota a text: Jakub Vala, SVČ Rýmařov

Jarní výtvarné sympozium
2. – 6. února 2015

Program od 9.00 do 15.00

Program: práce s hlínou, malba, kašírovaná plastika
vaření a pečení dobrot
jarní ubrus – sypaná batika
plstěné kuřátko
pobyt v přírodě

Obědy ve školní jídelně

Cena: 600 Kč
Kapacita: 10 dětí

Přihlášky do 22. ledna 2015, Eva Kudláková - 554 254 372
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Kino Rýmařov
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Greenpeace: Chceme, aby lidi přemýšleli
V polovinû ledna se do mimopraÏ-
sk˘ch kin dostal nizozemsk˘ doku-
ment Black Ice (2014) reÏiséra
Maartena van Rouveroye. Ve stfiedu
21. ledna se promítal v R˘mafiovû, ná-
sledován debatou se svûdkem zachy-
cen˘ch událostí Petrem Kuckou.
Dokument Black Ice patří k no-
vinkám, dosud se promítal jen
v Praze a v půlce ledna začal ob-
jíždět i mimopražská kina. Udá-
losti, o nichž vypráví, se však sta-
ly už na podzim 2013 a byly v re-
álném čase reflektovány světový-
mi médii. Dokument tak nahlíží
na celý případ s určitým odstu-
pem jako příspěvek do kampaně,
v jejímž rámci se incident stal.
Nizozemský snímek sleduje osu-
dy tzv. Arktické třicítky, 28 akti-
vistů Greenpeace a dvou novinářů,
kteří se v září 2013 vydali na lodi
Arctic Sunrise k ropné plošině rus-
ké těžařské společnosti Gazprom
v Pečorském moři. Měli v úmyslu
protestovat proti pokusům těžit ro-
pu ze dna Arktického oceánu. 
„V důsledku ubývajícího ledu se
stává Arktida stále dostupnější
pro velké firmy, které v této dosud
nedotčené oblasti vidí příležitost,
jak vysát z moře poslední zbytky
ropy, vytěžit plyn a vylovit z moře
vše živé,“ shrnují členové Green-
peace. Varují přitom hlavně před
devastací arktického ekosystému,
který je ohrožen masivním úbyt-
kem ledu a nově i hrozbou rop-
ných havárií, bezuzdného rybolo-
vu a neomezené lodní dopravy.
Riziko ekologické havárie v izolo-
vané oblasti s extrémním počasím
přitom vnímají jako nadměrně vy-
soké. „V případě havárie by bylo
velice komplikované únik ropy
včas zastavit a likvidace následků
takové katastrofy by byla praktic-
ky nemožná. Jedinou možností,
jak je v současnosti možné ropu
z ledu účinně odstranit, jsou košťa-

ta a kbelíky,“ argumentuje Green-
peace v kampani.
Aktivisté se k plošině Prirazlom-
naja vydali už dvakrát; první pro-
test zůstal bez následků, zatímco
druhý, ze září 2013, vyvolal tvr-
dou reakci ruských úřadů. Všech
třicet členů posádky lodi Arctic
Sunrise zatkla ozbrojená jednotka
Federální bezpečnostní služby 
a odvezla je do vazební věznice
v Murmansku.
Dokument sleduje případ od inci-
dentu u plošiny Prirazlomnaja až
k soudnímu řízení, při němž bylo
třicet lidí z osmnácti zemí světa
souzeno nejprve za pirátství
s trestní sazbou až patnáct let, po-
té za výtržnictví a nakonec pro-
puštěno na kauci a amnestováno.
Ve filmu se odráží poměry v rus-
kých věznicích, způsob vedení
procesu, psychický nátlak na za-
tčené i vývoj mezinárodního spo-
ru, který se kolem zásahu vůči ak-
tivistům rozvinul. 

Druhou stránkou případu, která
zájmům Greenpeace naopak pro-
spěla, byla velká pozornost médií.
Díky ní se podařilo věznění
Arktické třicítky i celou kampaň
za záchranu Arktidy zviditelnit
v celosvětovém měřítku. Novináři
dokonce aktivisty označili za poli-

tické vězně a další příklad útlaku
lidských práv a svobody v Rusku.
Dokument tak vedle poslání šířit
povědomí o kampani za záchranu
Arktidy nastoluje i téma střetu
moci a „neposlušných“ jedinců,
jež je ostatně přítomné nejen
v Rusku, ale všude, kde se zpo-
chybňuje svoboda projevu či prá-
vo na vlastní názor.

Petr Kucka, koordinátor arktické
kampaně Greenpeace v Česku,
který byl členem podpůrného tý-
mu v Murmansku a pomáhal za-
jišťovat uvězněným aktivistům zá-
kladní pomoc, při besedě mluvil
mimo jiné o tom, kam se arktická
iniciativa posunula. „Ve většině

zemí došlo ke zvýšení bezpečnost-
ních standardů, takže se tamním
firmám těžit v Arktidě nevyplatí,“
uvedl jeden z výsledků kampaně.
Rusko podle jeho slov brzdí sou-
časné sankce západních zemí, kte-
ré mu neumožňují dovážet potřeb-
né technologie a těžbu rozšířit.
Cílem Greenpeace pro letošní rok
je zabránit obnovení zkušební těž-
by firmy Shell u Aljašky. Jejich
hlavním cílem je pak prosadit vy-
tvoření přírodní rezervace v cent-
rální oblasti Arktidy a zaručit jí
stejnou ochranu, jakou požívá
Antarktida. Podle průzkumu, kte-
rý si organizace nechala udělat
v třiceti zemích světa, s vytvoře-
ním rezervace souhlasí 74 % dotá-
zaných a 71 % respondentů odmít-
lo těžbu ropy v Arktickém oceánu.
Ochrana Arktidy je jednou z mno-
ha ekologických aktivit Green-
peace, organizace, která proslula
provokativními formami protestu,
pobuřujícími spořádaného občana
i státní aparát, nicméně upozorňu-
jícími na problémy, o nichž by se
spořádaný občan patrně jinak ne-
dozvěděl nebo nenamáhal uvažo-
vat. Petr Kucka cíle Greenpeace
zobecnil: „Co chceme po lidech?
Aby přemýšleli, jaké důsledky má
to, co dělají.“ ZN

Soud se členy Greenpeace Foto: Dmitri Sharomov

Loď Greenpeace v Murmansku Foto: Enot 51

Ozbrojený zásah FBS u plošiny Prirazlomnaja Foto: Denis Sinyakov Soud sledovala média Foto: Dmitri Sharomov
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Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

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

Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

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 prvním pololetí 2015
(každý lichý týden v úterý):

10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 
19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. 2015.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik: Plavecký oddíl:
Pondělí 18.45 - 19.45 Pondělí 17.00 - 18.30
Čtvrtek 18.45 - 19.45 Středa 17.00 - 18.30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00 - 20:00 Sobota 13:00 - 20:00
Pátek 14:00 - 20:00 Neděle 13:00 - 20:00

Krytý bazén Břidličná

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

Po - Pá 16.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.
Každá třetí středa v měsíci je od 19 do 21 hodin 

vyhrazena v Aquacentru Slunce vyznavačům naturismu.

Rozloučili jsme se
Eduard Nétek - Rýmařov ........................................... 1932 
Miroslav Macek - Stará Ves ....................................... 1930 
Ladislav Vaněk - Rýmařov ......................................... 1935 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

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

Anna Ficková - Rýmařov ............................................. 80 let 
Josef Kmenta - Rýmařov .............................................. 80 let 
Františka Tomková - Rýmařov ..................................... 81 let 
Bronislava Bednářová – Rýmařov ................................ 82 let 
Štěpánka Smetanová - Rýmařov .................................. 83 let 
Elena Cetkovská - Rýmařov ......................................... 84 let 
František Kužela - Rýmařov ......................................... 85 let 
Marie Gabrišová - Rýmařov ......................................... 88 let 
Jiřina Tomanová - Rýmařov ......................................... 88 let 
Emil Murárik - Rýmařov .............................................. 89 let 
Erna Laštůvková - Rýmařov ......................................... 91 let 

V měsíci lednu by slavili narozeniny
otec a syn 

Zdeněk Vogel st. a Zdeněk Vogel ml.
Kdo jste je znali, vzpomeňte na ně s námi.

Stále vzpomíná
maminka, manželka a ostatní truchlící rodina

Jazzclub
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Akce knihovny
Únor Výstava Jiří Fixl – ilustrace

VU3V Umění rané renesance v Itálii 4. a 18. 2.
Kurz Trénování paměti

Březen Výstava Olga Vybíralová – akvarel, abstrakce
Přednáška Antonín Baudyš – astrologie 24. 3.
VU3V Umění rané renesance v Itálii 4. a 18. 3.
Kurz Trénování paměti

pondělí  9.00 – 18.00, úterý  9.00 – 18.00, středa  zavřeno, čtvrtek  9.00 – 17.00, pátek  9.00 – 17.00, sobota  zavřeno

Z kapsáře tety Květy

Sousedská
Ne, nejde o český lidový tanec v třídobém tak-
tu. Jde o sousedy.
Pletivo vztahů mezi lidmi, to je moc složitá
věc. Rodina je nám dána, spolupracovníci ví-
ceméně také, přátele jsme si vybrali, ale co
sousedé? V paneláku, na chalupě, na zahrád-
ce... Někdy se sousedé vydaří, ale jindy nám
„výživně“ znepříjemňují dny všední i sváteční.
Sousedské spory bývají často mezigenerační.
Mladý pár s dětmi, který se přistěhuje do do-
mu plného starších lidí, je kamenem hozeným
do klidné vody. Konflikty nastanou prakticky
vždy. Starší jsou zvyklí na svůj klid, navíc čas-
to trpí nespavostí. K mladé rodině, kde dítě
pláče v době nočního klidu, sousedé dokonce
volají policii, ať původce hluku umravní. To
nemá řešení.
Sousedé by mohli sami hledat cesty, promluvit
si, více se seznámit. Někdy pomůže dát kober-
ce na plovoucí podlahu, odhlučnit byt, podat
vstřícnou ruku s nabídkou přivezení nákupu,
zájem o pejska, pozvání na kávu, kousek bá-
bovky – a třeba se prolomí ledy. Senior vytře
chodbu, když mladí pracují, oni jej zase odve-

zou k lékaři, babička na oplátku pohlídá dítě...
Nedohodnou se? Co je příčinou nesvárů? V pr-
vé řadě hluk. Dále je to neuklízení společných
prostor, budování kuřáckých salonů na chod-
bách, vzrostlé stromy zasahující na sousední
pozemek, kur domácí ničící právě osetou za-
hrádku, báby princmetálové výhružně mlčící,
mladí džentlmeni, kteří si pletou dveře od by-
tu se dveřmi od auta, až dům skáče v zákla-
dech atd. Dám vám pár příkladů – mnohé jsou
k pousmání, další smutné.
Celá rodina si otírá boty o cizí rohožky, na 
úklidu chodby se už hodně dávno nedohodli,
tolik smetí v rozích a na schodech jsem dlou-
ho neviděla. Chuchvalce prachu, špína, papír-
ky a mezi tím dokonce uschlé sněženky.
Jeden soused křičel na druhého kvůli několika
popadaným jablkům, která si dovolil sesbírat,
ač spadla z cizího stromu. Při hádce dotyčné-
mu stěžovateli vypadla zubní protéza a on na
ni šlápl. To se stane, ale on chtěl škodu uhradit
po sousedovi – protéza je drahá věc. Skončilo
to u soudu.
Neuvěřitelný je i další případ. Dvě znepřátele-

né mladé ženy, bydlící v poschodí nad sebou,
po ostrém slovním souboji vyhrotily spor tak,
že výše bydlící vylila z balkonu kbelík se špi-
navou vodou na právě pověšené prádlo sou-
sedky dole. Smutné, že...?
Uvědomme si, že stálé stěžování a nerudnost
bohužel patří ke stáří. Stářím se negativní
vlastnosti prohlubují a zvýrazňují. Kdo byl la-
komý, z toho je harpagon, morous se stává ješ-
tě větším morousem. Dříve pořádkumilovná
paní se může změnit ve zmačkanou stařenu,
zlou na sebe a na celý svět, jejíž byt je sklád-
kou nepotřebností.
Co poradit, aby soused sousedu nebyl vlkem?
Žaloby pomohou tak akorát právníkům. Právní
kancelář zkasíruje 600 korun za pár odstaveč-
ků jednoduché rady a pak už to jde do tisíců.
Však to znáte: soudil se o plot a mez a prosou-
dil statek.
Dobří sousedé, to jsou křehké květiny, pečuj-
me o ně. Někdy stačí opravdu málo, aby byl
domov přístavem v bouři, a ne bouří v přísta-
vu. Podejme ruku. Sousedství je dar. 

Si

Provozní doba
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Rýmařovsko na veletrhu Regiontour
I v leto‰ním roce se R˘mafiov pro-
stfiednictvím informaãního centra
prezentoval na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour – Go 2015, kter˘ se
uskuteãnil ve dnech 15. aÏ 18. ledna
v Brnû.
Regiontour představil návštěvní-
kům turistická lákadla českých 
a moravských regionů – památky,
kulturní akce a festivaly, ski areá-
ly, lázně, zkrátka prezentaci mož-
ností trávení aktivní dovolené ne-
jen v České republice. Návrat do
dob minulých podtrhla folklorní
vystoupení a řemeslný jarmark,
farmářské výrobky a důležitou
součástí veletrhu byly regionální

produkty. Stánky nabízely krajové
speciality s ochutnávkou a prode-
jem oceněných regionálních po-
travin, ochutnávku vín z Čech 
a Moravy, pivo, kávu ad. Stánek
zastupující region Rýmařovska, 
o nějž byl mezi návštěvníky velký
zájem, nabídl výborné koláčky
z rýmařovské pekárny, které chut-
naly opravdu všem. Na veletrhu
se představily v nové podobě také
tradiční soutěže pro mladé odbor-
níky v cestovním ruchu. 
Pevně věříme, že naše účast na
tomto veletrhu přiláká na
Rýmařovsko nové návštěvníky.

Jitka Šašinková, IC Rýmařov

Z okolních obcí a měst

Ohlédnutí za uplynulým rokem Pěveckého sboru Bernardini Břidličná
Pěvecký sbor Bernardini repre-
zentuje město Břidličnou na růz-
ných místech republiky již dlou-
hých 20 let. Repertoár sboru je
různorodý, od lidových písní přes
spirituály až po známé filmové
melodie. Nesmím opomenout ani
duchovní písně. Jejich seznam čí-
tá kolem 150 položek.
Uplynulý rok byl faktickým vyvr-
cholením našeho snažení. Nav-

štívili jsme mimo jiné Itálii, kde
jsme vystoupili na 8. ročníku
Hudebního festivalu pěveckých
sborů a dechových orchestrů 
v Kongresovém domě v Limone
sul Garda. Tohoto festivalu se zú-
častnilo dvanáct hudebních těles
z celé Evropy a my jsme měli tu
čest zde zastupovat Českou re-
publiku. Přípravě jsme věnovali
mnoho času a mnoho zkoušek, na

kterých nás naše dirigentka Lenka
Kawa a sbormistryně Bernardina
Mereďová doslova drtily. Při vy-
stoupení v Itálii jsme tento tlak
zúročili a se svým pěveckým vý-
konem jsme sklidili obrovský 
úspěch. Cestou domů jsme se za-
stavili v rakouském Innsbrucku,
kde nyní bydlí naše dirigentka
Lenka Kawa Mereďová, a zazpí-
vali jsme si v tamní barokní ka-
tedrále svatého Jakuba.
Velkou tradicí jsou pro nás ad-
ventní koncerty. Vždy nás potěší,
když jsou posluchači spokojeni 
a my jim můžeme zpříjemnit ad-
ventní podvečer, aby si mohli na
chvíli odpočinout od předvánoč-
ního shonu a zaposlouchat se do
krásných melodií. Mezi další akce
s účastí sboru Bernardini loni pat-
řil Tříkrálový koncert v kostele
v Břidličné, koncert k 20. výročí
založení našeho pěveckého sboru
v kostele Tří králů v Břidličné,
Noc kostelů v kapli V Lipkách

v Rýmařově, Městské slavnosti
v Břidličné, Sraz rodáků v Malé
Štáhli, Kalfest v Břidličné, Dny
obce Dravce, koncert v Levoči na
Slovensku, společný koncert Ber-
nardini a Slezské univerzity Opa-
va v Opavě, rozsvícení vánočního
stromu v Horním Městě, koncert
ve Velké Štáhli, adventní koncerty
v Dětřichově, v Moravičanech, 
v Razové a v Malé Morávce a dal-
ší vystoupení včetně zpívání při
mších, svatbách, poutích apod.
V uplynulém roce Bernardini 
oslavili 20 let založení pěveckého
sboru. U této příležitosti uspořá-
dali 27. září slavnostní koncert 
v kostele Tří králů v Břidličné, na
němž vystoupili i někteří bývalí
členové sboru a který si přišla po-
slechnout široká veřejnost z Břid-
ličné a okolí. 
Naše vystoupení v čele s profesi-
onální sólistkou Lenkou Kawa se
setkávají s velkým ohlasem poslu-
chačů. Úspěšně jsme reprezento-

Foto: Růžena Zapletalová
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vali město Břidličná v České re-
publice a také v zahraničí, např.
v Polsku nebo na Slovensku.
Mezi významné koncerty před-
chozích let patří např. vystoupení
na Mezinárodním festivalu du-
chovní hudby v Ústí nad Orlicí
(2005), na Goralských dnech
v Levoči (2010, 2012), ve Vald-
štejnské zahradě v Praze během
Kulturního léta (2010) nebo při
adventním koncertu na Staro-
městském náměstí (2011), na fes-
tivalech duchovní hudby ve Žďáru
nad Sázavou (2011) či v Cholti-
cích (2013), při příležitosti výročí
20 let založení Obchodní akade-
mie v Bruntále (2010) atd. Členo-
vé sboru pravidelně zasedají v po-
rotě pěvecké soutěže malých zpě-
váčků Májová notička při ZŠ 
v Břidličné, pořádají koncerty pro

ZŠ v Břidličné i ve zdejším koste-
le. Máme stálé fanoušky, kteří za
námi jezdí na koncerty, i když vy-
stupujeme mimo naše město.
Spisovatel Jiří Mahen před lety
řekl: „Kdo chce pochopit hudbu,
nepotřebuje ani tak sluch, jako
srdce.“ A naši posluchači ho mají.
Občany města Břidličné a blízké-
ho okolí srdečně zveme na příští
koncerty.
Tohoto článku bych chtěla využít
i k veřejnému poděkování sbor-
mistryni Bernardině Mereďové 
a její dceři, dirigentce MgrArt.
Lence Kawa za obětavost a per-
fektní nácvik skladeb na festival 
v Itálii a další koncerty. Jedině dí-
ky nim jsme se mohli festivalu 
v Itálii zúčastnit. Přípravě oběto-
valy mnoho svého volného času.
Po nás zpěvácích vyžadovaly pre-

ciznost, což se při vystoupeních
zúročilo. Lenka několikrát během
roku přijela z Rakouska do České
republiky na nácvik repertoáru 

a za to jí patří velké díky. 
Na závěr bych chtěla říct, že s pís-
ní na rtech je život veselejší. 

Foto a text: Emilie Pavlátová

Moravskoslezský kraj informuje

Záchranné složky budou vědět, kam přesně poslat pomoc
Lidem, ktefií v tísni volají sloÏky integrovaného zá-
chranného systému mobilním telefonem, se dosta-
ne rychlej‰í pomoci. Díky projektu, kter˘ v závûru
loÀského roku dokonãil Moravskoslezsk˘ kraj, mo-
hou novû záchranáfii, hasiãi, policisté i stráÏníci lo-
kalizovat místo volajícího z mobilu a pfiesnû zacílit
nasazení záchrann˘ch sil. V âesku jde o v tomto
rozsahu unikátní projekt, v Moravskoslezském
kraji byl spu‰tûn jako první v zemi. 
Základem pro činnost operačního důstojníka
Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) je
lokalizovat místo mimořádné události.
Doposud mohly složky Integrovaného zá-
chranného systému pracující v IBC Morav-
skoslezského kraje s výjimkou dispečerů obs-

luhujících tísňovou linku 112 lokalizovat vo-
lající pouze v případě volání z pevné linky. 
Po spuštění projektu k 1. lednu 2015 mají
možnost lokalizovat volající z mobilu i Policie
ČR, zdravotnická záchranná služba, Městská
policie Ostrava a moravskoslezský hasičský
záchranný sbor na linkách 156, 155, 158 
a 150. 
„Počet tísňových volání z mobilních telefonů 
v současnosti mnohonásobně převyšuje počet
volání z pevných linek. Díky nově spuštěnému
projektu se zrychlí a zefektivní nasazování po-
třebných sil a prostředků k lidem volajícím 
o pomoc z mobilního telefonu. Schopnost
rychle zasáhnout a pomoci volajícím bude

snadnější zejména v případech, kdy jsou lidé 
v tísni dezorientovaní nebo nemohou normál-
ně komunikovat,“ uvedl 1. náměstek hejtmana
Josef Babka. Dodal, že automatická lokaliza-
ce volajícího může odhalit i případné zneuží-
vání tísňové linky a falešná hlášení. 
Projekt „Zajištění lokalizace tísňových volání
z mobilních telefonů v Integrovaném bezpeč-
nostním centru Moravskoslezského kraje“ za
630 tisíc korun financoval Moravskoslezský
kraj ze svého rozpočtu částkou 560 tisíc ko-
run, 70 tisíc korun přispělo město Ostrava. 

Bc. Petra Špornová, 
tisková mluvčí, 

odbor kancelář hejtmana kraje
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Pût stráÏn˘ch andûlÛ
V R˘mafiovû Ïilo pût vyslouÏil˘ch vojákÛ,
ktefií byli naz˘váni v˘‰e zmínûn˘m jménem
a ktefií vzbuzovali hrÛzu ve v‰ech mlad˘ch
adeptech povinn˘ch vojenskou sluÏbou.
Jmenovali se: Rubenitz-Hannes, Franz-
Hannes, Greipel, Czauner a Teufels-Rinke1

nebo Ring-Hannes, vlastním jménem
Johann Langer.
V oné váleãné dobû (invaze Napoleona)
byli mladí muÏi uÏ zãásti odvedeni, zãásti
zastfieleni, a kdo je‰tû mohl, zmizel, aby 
unikl oné stra‰né vojenské povinnosti. Pro
ty, ktefií potfiebovali pracovníky, to byla zrov-
na tak tûÏká doba; protoÏe jen kdyÏ pán
poslal svého pacholka s nákladem do
Bruntálu a pacholek nebyl opatfien pasem,
tak byl zatãen uÏ ve Václavovû. Vozy s koÀ-
mi byly poslány zpût domÛ, neboÈ na
v‰ech hranicicích byli postaveni tito „stráÏní
andûlé“. – 
V˘‰e jmenovaní r˘mafiov‰tí „stráÏní andûlé“
vyráÏeli dnem i nocí na lov rekrutÛ, a po-
kud to bylo potfiebné, muselo s nimi jít osm
tzv. ViertelmeisterÛ, mû‰ÈanÛ, ktefií zastupo-
vali policii, aby pronásledovan˘ nemûl nej-
men‰í ‰anci uniknout.

Franz-Hannes byl ‰vec, av‰ak nemohu s jis-
totou fiíci, jestli byl ve vojsku. Zrovna tak to
nemohu tvrdit o Rubenitz-Hanselovi, ale ve-
sel˘ Greipel vyslouÏil˘m vojákem byl.
Czauner, obrovsk˘ muÏ, slouÏil pod
Laudonem jako granátník a zúãastnil se 
útoku u Bûlehradu.
Pfii tomto útoku byla kaÏdému pfiivázána
k tlumoku ot˘pka klestí, které mûlo rychleji
zaplnit vodní pfiíkop, kdyÏ vojáci, zastfieleni
nebo probodnuti, padali dolÛ z provazové-
ho Ïebfiíku. - - -
KdyÏ Czauner ‰plhal ve smrtelné úzkosti na-
horu po Ïebfiíku, doÏadoval se ve sv˘ch
my‰lenkách ochrany u Matky BoÏí z Uhlífi-
ského vrchu.2 V tom okamÏiku ho jako
blesk z ãistého nebe napadlo spadnout do-
lÛ, coÏ také hned udûlal.
Samozfiejmû Ïe se dostal do velkého ohro-
Ïení Ïivota a musel zápasit s vodou a se stá-
le padajícími mrtv˘mi, av‰ak jako siln˘ muÏ
se dokázal vyprostit. Vy‰krábal se z vody, 
a kdyÏ bylo mûsto brzy poté obsazeno, po-
chodoval pomalu s vojskem dál.
Ring-Hannes neslouÏil dlouho. Dobrovolnû
se pfiihlásil k vojsku a ke v‰emu pfiemluvil 
i syna Mühl-Leopoldiny, aby ‰el k náboru
do Olomouce s ním. ProtoÏe se oba ‰títi-

li práce, tû‰ili se, Ïe si zajistí vesel˘ Ïivot s pe-
nûzi na ruku.
Ring-Hannes ale nemûl b˘t pfiijat, protoÏe
byl pfiíli‰ mal˘. On si v‰ak stoupl pod metr
na ‰piãky, aby byl vût‰í, a tu fiekl major: „Nu,
mladíku, kdyÏ má‰ tolik chuti b˘t u vojska,
tak bys tu mûl také zÛstat!“ - -
Netrvalo to vÛbec dlouho a zaãal svého
rozhodnutí litovat. Pustil se do plánování
lsti, jak by se osvobodil od nepfiíjemné sluÏ-
by.
Sám si poranil nohu, stfiídal jednu nemoc-
nici za druhou a nakonec nepravdivû tvrdil,
Ïe jeho matka doma vyrábí v˘borné masti.
Proto by ho mûli pustit domÛ a matka ho
uÏ vyléãí. A protoÏe byl bez toho ve vojen-
ské sluÏbû k niãemu, tak ho nechali bûÏet,
aniÏ by musel zpátky narukovat. Po jeho
návratu mu Mühl-Leopoldina zle vyãinila,
protoÏe jejího syna odlákal a svedl. Nazvala
ho ve vzteku ëáblÛv Rinke, kter˘ jejího sy-
na unesl, a od té doby mu to jméno zÛsta-
lo.
Jeho jméno Rinke má ale pÛvod v povolá-
ní jeho matky, protoÏe ta sedávala jako 
ovocnáfika na rynku.
Tedy tûchto pût „stráÏn˘ch andûlÛ“ pofiáda-
lo lov na ‰tvanou zvûfi.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 ëáblÛv Rinke
2 V orig. Köhlerberger Muttergottes, tj. Matka BoÏí z Uhlífiského vrchu. Tamní barokní kostel je zasvûcen Pannû Marii Pomocné (pozn. red.)

Polystyren, barvičky a lidská hloupost
Jak tyto tři termíny spolu souvise-
jí? Dnes více než kdy jindy. 
Polystyren. V roce 1916 ve Vídni
vyšla knížka Katechismus památ-

kové péče (Katechismus der
Denkmalpflege) – příručka urče-
ná široké veřejnosti od farářů, 
učitelů, úředníků, starostů po

běžné lidi. Významný historik 
umění a zakladatel moderní pa-
mátkové péče Max Dvořák
(1874–1921) ji napsal ve snaze
šířit osvětu o ochraně památek,
jakými jsou historické stavby, ob-
razy či sochy. Sám napsal, že
„hlavním nepřítelem byl památ-
kám vždy člověk. Nevzdělanost 
a lhostejnost, falešně zaměřená
ctižádost a nekontrolované poci-
ty, primitivní touha po kráse a zis-
kuchtivost byly prameny, z nichž
vyvěrala všechna nebezpečí pro
památky“. Zatímco hlavním pro-
blémem 19. století byla puristická
tendence „očišťování“ památek
od nepůvodních doplňků (napří-
klad gotických kostelů od barok-
ního inventáře) a následné dopl-
nění či dostavění v novém pseu-

dostylu, pro 20. století romantic-
ké idealizující přestavby a zhoub-
né ničení a bourání z ideologicko-
politických důvodů, nešvarem
našeho století, jak se časem jistě
potvrdí, je (mimo stále hrozící
bourání – viz zbouranou a rozkra-
denou janovickou špulkárnu,
1880) hlavně zateplování „polys-
tyrenovým papučem“ (termín
Petra Bílka). S touto masovou
hysterií ještě souvisí výměna pů-
vodních oken za plastová a často
nevkusně zvolený barevný nátěr
fasády (viz budovu SVČ). 
Proč se ale zatepluje? Uvádí se,
že z důvodů ekologických, eko-
nomických a pro zlepšení kvality
bydlení, tedy i zdraví. Petr Bílek,
šéfredaktor Literárních novin, na
webu www.literarky.cz uveřejnil

Budova původně plánovaných lázní (dnes Polikliniky), 1961 – stav
před zničením štukové výzdoby fasády

-02-2015:-01-2015.qxp  28.1.15  14:07  Page 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2015

20

článek Zateplení se nevyplatí, ve
kterém všechny tyto důvody díky
argumentům týdeníku Der Spie-
gel (č. 49) ztrácejí svoji logiku.
Životnost polystyrenových ploten
je dvacet až třicet let; tato doba se
při proklování ptáky či prokousá-
ní hlodavci logicky zkrátí. Když
se polystyrenový obklad bude
muset obnovit, jak se staré plotny
zrecyklují? Většina desek obsahu-
je jedovatou látku HBCD, která je
navíc od srpna 2015 v EU zaká-
zána. Recyklovat by se polysty-
ren mohl, kdyby ale nebyl konta-
minován lepidlem a zbytky stavi-
va. Jelikož se vyrábí z ropy, dob-
ře hoří, ale je spalování polystyre-
nu ekologické? Rozhodně není.
Dobře, pokud tedy pomineme 
ekologii a přírodu, ještě jsou tady
důvody ekonomické – slibuje se
snížení spotřeby tepla na vytápě-
ní o 30 i 44 %! Bílek však argu-
mentuje, že tuto kalkulaci praxe
dosud nepotvrdila, protože cena
paliv není stabilní, a navíc „od-
borníci“ počítají nerealistickou
spotřebu energie, jako kdyby lidé
ve všech prostorách stále topili.
Ještě malá otázka: myslíte si, že
tyto analýzy vypracovávají speci-
alisté na spotřebu energie? Niko-
li, těmi „odborníky“ jsou zaměst-
nanci stavebních firem, kteří mají
za úkol sehnat nové klienty. 
A Bílek se ptá: „Hádejte, kdo ce-
lou legraci nakonec zaplatí.“
Slovutné plísně v nově zateple-
ných domech, které kvalitu byd-
lení a zdraví bezesporu nezlepší,
jsou bonusem. 
Autor citovaného článku také
zmiňuje architekty „plačící“ po
historických fasádách. A zde by-
chom mohli navázat na Maxe
Dvořáka, který nebezpečí hrozí-
cí historickým památkám vidí
v „1. nevědomosti a indolenci, 
2. hrabivosti a v podvodech, 
3. špatně pochopených pokroko-
vých idejích a požadavcích sou-

časnosti, 4. nevhodných okrašlo-
vacích a novotářských touhách,
v umělecké nedovzdělanosti nebo
namyšlenosti“. Pokud se podívá-
me na rýmařovské historické
stavby mimo městskou památko-
vou zónu, která naštěstí staré
stavby před polystyrenovou hys-
terií zachránila, přesvědčíme se 
o nadčasovosti Dvořákova výro-
ku. Monumentální a reprezenta-
tivní budovy z konce 19. a začát-
ku 20. století, dnešní ZŠ na
Jelínkově ulici (dříve Vyšší reálné
gymnázium, 1902) a ZUŠ na
Čapkově (Hudební škola, 1880) 
a Divadelní ulici (dříve Katolický
spolkový dům, 1915) již ztratily
formu a podstatu, s nimiž byly
studovanými a fundovanými ar-
chitekty původně navrženy. Ne-
nechme se zmást přílišnou krásou
a dokonalostí zateplených staveb,
které jsou právě svojí přílišností

falešné, tedy lživé. Budete-li se
na historické budovy dívat pečli-
věji, ihned poznáte, zda je jejich
výraz původní, tedy pravdivý, na
nic si nehrající, a který naopak
něco předstírá, ale moc se mu to
nedaří.
Co ale architektům, historikům 
umění, památkářům či milovní-

kům staré architektury nejvíce
vhání slzy do očí? Když je zdobe-
ný plášť (fasáda) – tedy to, co
stavbě dotváří formu a podstatu,
její charakter – zbaven (doslova
osekán) svých řemeslně zhotove-
ných štukových detailů, které
jsou poté nahrazeny polystyreno-

vými napodobeninami. (A pama-
tujme, že každá nápodoba je fa-
lešným a lživým kýčem.) Nemálo
pěkných a kvalitních budov
v Rýmařově bylo osekáno během
minulého režimu. Dnes se takto
ničí z důvodu zateplování. Skon-
čila tak například i budova ZUŠ
na Čapkově ulici, kde (dle tvrzení
jednoho svědka) dělníkům oseká-
vání štukových detailů konzolové
římsy a nadokenních vlysů neby-
lo vůbec příjemné a nesouhlasili
s tímto zásahem, avšak aby nepři-
šli o práci, museli je provést. (Na
jednu stranu reptáme na úbytek
řemesla, na druhou stranu jeho
výrobky ničíme.) 
V současné době dochází k zatep-
lení kdysi neorenesanční budovy
gymnázia (dříve tkalcovské ško-
ly, 1881) a Primy (dříve církevní
školy františkánek, 1895). Postup
při zateplení neorenesanční budo-
vy bývalého kláštera je výjimeč-
ný v tom, že čelní strana objektu,

na které se nachází velké množ-
ství kvalitních neorenesančních
architektonických a štukových
detailů, bude naštěstí pouze opra-
vena a natřena, oproti nezdobe-
ným obvodovým zdem zejména
zadní části komplexu. Špatné je
rozhodnutí, aby zdobné prvky ji-
hovýchodní strany školy byly
„po zateplení nahrazeny (rozu-
měj zničeny) novými z polystyre-
nu“ (RH 13/2014, s. 5). Ani plá-
novaná úprava přední části inter-
nátu není správná. V rozhodnutí
čteme, že tato část bude zateple-
na, aby lícovala s celou přední fa-
sádou, a protože se zde „zdobné
prvky nedochovaly,… budou na
fasádu dodatečně nalepeny jako
prvek vyrobený na zakázku,
vzhledu a tvaru obdobného jako
na ostatních částech objektu, aby
se co nejvíce sjednotil vzhled bu-
dovy“. Jenže ony „nedochované“
zdobné prvky se na této části do-
chovat nemohly, protože zde ni-
kdy nebyly. V tomto místě totiž
stávala nádherná neogotická ka-
ple Panny Marie Lourdské (1886),
kterou v sedmdesátých letech ne-
chalo komunistické vedení města
zbourat a nahradit nezdobenou in-
ternátní budovou. Tímto přístupem
„dávat něco někam, kde to sice ne-
bylo, ale bude to krásnější“ jsme se
vrátili hluboko do 19. století.
Nedochází nám (nebo je nám jed-
no?), že zateplením historických
budov, odstraněním jejich původ-
ních, stoletých, kvalitně řemeslně
zhotovených zdobných prvků,
které nahradí polystyrenové ná-
hražky, jež mají životnost dvacet
let, jsme je nenávratně zničili?!
Až se za půl století ukáže, že za-
teplování bylo krátkodobé a nee-
fektivní, budeme se o dřívější krá-
se historických staveb přesvědčo-
vat už jen z pohlednic a fotogra-
fií. Přiznejme si, že zateplování
takovýchto staveb je špatné a bo-
hužel nevratné. Na úkor kvalit-
ních uměleckohistorických hod-

Františkánský klášter (dnes Prima), po 1895 – průčelí školy s vyčníva-
jící věžičkou kaple v proluce; všimněme si zdobené jihovýchodní stěny

Dnes již neexistující kaple Panny Marie Lurdské františkánského
kláštera; proluka zastavěna budovou internátu textilní školy

Štukové detaily jihovýchodní stěny Primy
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not se obklopujeme bezcennými
náhražkami. Max Dvořák napsal
(možná příliš ostře, možná trochu
elitářsky, ale pravdivě): „Obyva-
telstvo nemá obvykle žádný samo-
statný umělecký úsudek; líbí se
mu nové, protože je to nové. Ale
pokud skutečně nové bezcenné
šmejdy nacházejí u nevzdělaných
lidí ohlas, je pak očividně chybné
brát ohled jen na ně, když se ničí
to, co bylo drahé umělecky cítícím
a vzdělaným lidem.“ A věřte, že to
jde dělat jinak – citlivě, poučeně,
a přesto nově (pěkný příklad bu-
dovy současné lékárny Avion).
Barvičky. Se zateplováním také
souvisí natírání fasád ve většině
případů výraznými, křiklavými
až kýčovitými barvami. Petr
Bílek si při projíždění českým
venkovem připadá jako „ve vývo-
jovém oddělení firmy vyrábějící
nová barviva“ či v „halucinogen-
ních snech indiánských šamanů“,
tak na něj „vražedný“ „ekologic-
ký stejnokroj“ působí. „Nudnou
šeď“ fasád domů a paneláků – 
onen znak totalitní stejnosti (Jiří
Konečný, RH 06/2014, s. 2-3) –
lidé ihned potřeli demokratickou
volbou lentilkových barev. Strach
z uniformity a touha odlišovat se
však v mnoha případech narazily
na nedostatek vkusu, estetického

vnímání a nevzdělanost, o čemž
nás může přesvědčit třeba i ne-
vkusná kombinace barev vánoč-
ního osvětlení rýmařovského ná-
městí (studené bílé světlo s tep-
lým žlutým, k tomu ještě s na-
prosto nevhodným kovově zele-
ným). Kdyby se vlastníci domů 
a příslušní úředníci poradili s pra-
covníky památkového ústavu ne-
bo by vlastnili Dvořákův Kate-
chismus památkové péče, věděli
by, že „je nutno se vyhnout ná-
padnému, neharmonickému pů-
sobení při obnově vnějších 
i vnitřních omítek nebo nátěrů. …
Křiklavý nátěr … zohavuje budo-
vu na řadu let“. A nakupení ně-
kolika takových budov v krajině

způsobuje vizuální znečištění,
které během pár let zničí původní
vzhled a charakter daného místa
(jeho genia loci), jenž se vytvářel
několik staletí. Tento problém by
mohl eliminovat pouze nový zá-
kon. Do té doby však bude spo-
lečnost krajinu zahlcovat kýčem,
protože kýč je „ještě zjevnější 
a nezničitelnější dnes, kdy přímo
kvete v civilizaci založené na nad-
měrné spotřebě“ (Jacques Stern-
berg v Umění a kýč od Tomáše
Kulka).
Lidská hloupost. A já se ptám,
zda nejsme tak trochu hlupáky;
těmi, kteří se „bojí myslet a roz-
hodovat samostatně“, kteří „po-
třebují vypadat jako všichni, po-

třebují mít to co všichni, potřebu-
jí se identifikovat s módou“
a prahnou po polystyrenovém pa-
puči (Bílek); těmi, kterým je lho-
stejné prostředí, ve kterém žije-
me, kteří si pod nosem nechá-
me zbourat krásnou historickou
architekturu nebo ji necháme zni-
čit otlučením a olepením falešnou
a lživou schránkou. Kulturní dě-
dictví nepatří pouze nám všem,
ale zejména budoucím genera-
cím. Proto, jak píše Max Dvořák,
každý z nás je povinen (!) k dílu
minulosti přistupovat s pietou,
každý z nás je morálně povinen
kulturní dědictví chránit, a ne jej
ničit. Nebuďme tedy hlupáky. 

Bc. Michal Vyhlídal

Štukové části z fasády ZUŠ na Čapkově ulici odsekané kvůli zateplení budovy v roce 2013

stanovisko odboru regionálního rozvoje

Autor se ve svém článku poza-
stavuje nad „ochranou“ pamá-
tek, jejich přestavbou a zhoub-
ným ničením a bouráním. Jako
příklad uvádí „zbouranou a roz-
kradenou janovickou špulkár-
nu“. Domnívám se, že bez zna-
losti historie a vývoje toho přípa-
du jde pouze o neseriózní plác-
nutí do vody od člověka, který 
o případu sice nic neví, ale to mu
nebrání psát rychlé odsudky.
K posouzení jednání města je
dobré například vědět, že objekt
špulkárny byl zprivatizován, pri-
vátní vlastník objekt dlouhodobě
neudržoval a „vybydlel“. Poté,
co vlastník zkrachoval, byl ob-
jekt šest let neúspěšně nabízen
v exekučních dražbách, až zastu-
pitelé rozhodli, že město objekt
vykoupí, k němu vykoupí i okol-
ní pozemky a pozemky pod bu-
dovami, které stále byly ve vlast-
nictví státu, a celé místo přemě-
ní na nové využití. Za budovy 
i pozemky město zaplatilo asi
940 tis. Kč, přitom z budov v té
době byly již pouhé ruiny, které
nebylo možné za ekonomicky
přiměřených nákladů rekonstru-

ovat. Proto město využilo mož-
nosti operačního programu a i za
pomocí těchto peněz byl areál
podle projektu dodavatelskou
firmou vybranou v soutěži zbou-
rán a přestavěn na volné pro-
stranství se zachováním stavby
komína, který jediný nebyl v ha-
varijním stavu. Při demolici ob-
jektů byly nalezeny historické
předměty (převážně německá li-
teratura, dopisy a fotky), které
byly předány do městského mu-
zea, které následně uspořádalo
výstavu nalezených předmětů.
Není proto na místě psát o zbou-
rání a rozkradení. Město v pod-
statě řešilo předchozí podnika-
telský neúspěch privátní osoby,
protože se dlouhodobě nikdo ji-
ný nenašel, a pro připomenutí 
a zachování významu místa i na-
lezených předmětů udělalo ma-
ximum. 
Autor se dále zabývá historický-
mi stavbami, památkami a jejich
zateplováním. Na tuto problema-
tiku jsou a pravděpodobně vždy
budou rozdílné názory. V této
záležitosti je i v našem městě
vždy otevřená diskuze a možnost

zapojení veřejnosti. Veškeré ak-
ce jsou připravovány a řešeny
s příslušnými odborníky na kon-
krétní problematiku. Např. za-
teplení objektu předchází staveb-
ně-technický průzkum, zpraco-
vání energetického auditu a tepr-
ve na základě toho oprávněná 
osoba navrhne optimální řeše-
ní pro snížení spotřeby energie 
a zpracuje projektovou doku-
mentaci, architekt navrhne ba-
revné řešení a tato dokumentace
je podkladem pro další jednání
v orgánech města, jednání se sta-
vebním úřadem a účastníky říze-
ní a v mnoha případech jednání
s dotčenými orgány na úseku pa-
mátkové péče, životního prostře-
dí apod. 
Autor článku se pozastavuje nad
tím, zda opravdu zateplovat, či
nikoliv. Je však nutné si uvědo-
mit, že cílem zateplení není od-
stranění původních zdobných 
a štukatérských prvků, nýbrž do-
sažení požadovaného stavu ener-
getické náročnosti daného ob-
jektu, kterého v mnohých přípa-
dech nelze dosáhnout jinými
způsoby. Zateplování obvodo-

vých konstrukcí je klíčovým 
opatřením při snižování energií
na vytápění, které jsou v objek-
tech v poměru k ostatní spotře-
bám nejvyšší. Obvodovými kon-
strukcemi budov uniká více než
třetina tepla. Tím se zvyšují po-
žadavky na vytápění, energie 
a tím samozřejmě emise, které
zatěžují životní prostředí. Po-
dobné je to i u okenních a dveř-
ních výplní, kde dochází k úniku
až 40 % tepla. Snižování emisí 
a zvýšení podílu využití energie
z obnovitelných zdrojů je priori-
tou většiny evropských států.
Např. v horizontu 5 let by mělo
dojít ke snížení emisí o 20 %
v porovnání s rokem 1990. Z po-
hledu dlouhodobých cílů je to
snížení až o 80 %. Jednu z cest
ke snížení emisí lze spatřovat
právě ve volbě vhodného systé-
mu zateplení budov, které je sou-
částí celkové rozvahy o revitali-
zaci objektu jako celku, ne pou-
ze jedné (zdobené) fasády.
Bylo by jednodušší pohlížet na
danou problematiku jen tak, jak
píše autor článku, z pohledu
„krásných fasád“. Ale současný
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celosvětový trend je jiný. Tím, že
budeme tvrdit, že máme krásné
budovy, které neodpovídají
dnešním standardům a zatěžují
životní prostředí, je potřeba se
stále zabývat. Autor článku na
danou problematiku pohlíží spí-
še jednostranně a z pohledu ně-
koho jiného. Je však nutné se pro-
blematikou zabývat komplexněji
a ne jen z pohledu „krásných fa-
sád“ a článku v Literárních novi-
nách. Zateplování není jen
vzhled fasád a odstranění zdob-
ných prvků, jak autor článku 
uvádí. Podíl budov na celkové
spotřebě energie ve státech EU
činí 40 %. Snížení spotřeby 
energie v této oblasti je proto
prioritou v rámci cílů souvisejí-
cích s energetickou účinností.
Zateplování objektů, většinou
doplněné o další opatření, vede
k celkovému snížení energetické
náročnosti objektů, zlepšení
zdravotních podmínek a hlavně
ke snížení dopadu na životní pro-
středí. 
Autor zcela nepravdivě uvádí ži-
votnost polystyrenu v řádu dva-
ceti let. Tento materiál má za do-
držení správné aplikace a tech-
nologického postupu životnost
jako ostatní stavební materiál. Je
však nutné dodržet zásady pro
provádění (příprava podkladu,
systém lepení, mechanické kot-
vení, konečná úprava apod.).
Autor dále uvádí, že polystyren
obsahuje jedovaté látky HBCD,
avšak nerozvádí, z jakého důvo-
du uvedenou látku řadí do jedo-
vatých látek. HBCD (Hexabro-
mocyklododekan) je sloučenina
z přírodního bromu, která se
používá jako retardér hoření izo-
lačních materiálů z polystyrenu.
Uvedená látka byla zařazena do
seznamu Stockholmské úmluvy
o persistentních organických po-
lutantech (dohoda o eliminaci
vybraných látek dlouhodobě se-
trvávajících v prostředí). Toto se
však uskutečnilo na základě po-
tencionálního rizika, ne reálné-
ho. Výrobcům izolačních materi-
álů se podařilo nalézt jiný retar-
dér, který byl již v minulých le-
tech úspěšně odzkoušen, a není
tedy na místě se nyní zabývat
obsahem HBCD v polystyrenu,
který má být k 21. 8. 2015 zaká-
zán (tento termín bude pravdě-
podobně prodloužen o 5 let). 
Co se týká recyklace a možnosti
energetického využití pěnového
polystyrenu (EPS) je nutné do-
dat, že touto otázkou se členské
země EU zabývají delší dobu 

a již v roce 2013 byl zahájen
projekt dekonstrukce a vytřídění
jednotlivých složek, včetně EPS.
Avšak předpokládaná životnost
těchto materiálů naznačuje, že
aktuální problém není v tom, jak
EPS následně recyklovat či „ji-
nak“ energeticky využít. Polys-
tyren, který je zdravotně nezá-
vadný, je z 98 % tvořen vzdu-
chem, zbytek je hmota. Z toho
plyne možná recyklace – pomle-
tí a vyfoukání složek polystyre-
nu. Je možné, že následná likvi-
dace by mohla přinést pro život-
ní prostředí určitou zátěž, avšak
k poměru, jakou mírou přispěje
zateplení ke snížení energetické
náročnosti a tím k ochraně život-
ního prostředí, jsou budoucí re-
cyklace, příp. i další energetické
využití zanedbatelné.
Vhodnost aplikovaných zateplo-
vacích systémů na objektech
města si každý vyloží dle svého,
ale účelnost a úsporu energie 
u těchto objektů lze doložit fak-
ty. U všech zateplených objektů
došlo ke značnému snížení ener-
getické náročnosti, jak bylo avi-
zováno a vypočteno před samot-
nou realizací. Tím jsou zcela po-
přeny argumenty autora, že eko-
nomické ukazatele výhodnosti
zateplení praxe nepotvrdila. Vět-
šina akcí na snížení energetické
náročnosti budov byla hrazena
se spoluúčastí EU a dosaženou
úsporu je nutné po dobu udržitel-
nosti projektu (5 let) poskytova-
teli dotace pravidelně prokazo-
vat. To však autorovi článku ne-
ní pravděpodobně známo a úče-
lovost zateplování posuzuje dle
„odborného“ článku z Literár-
ních novin.
Nerealizovaný potenciál úspor
ležící v budovách je enormní. Je-
jich modernizace spojená s dosa-
žením úspor energie představuje
udržitelné investice. Požadavky
na snižování energetické nároč-
nosti budov jsou stále aktuální 
a požadované hodnoty součinite-
lů na prostup tepla se stále snižu-
jí. Lze očekávat, že v časovém
horizontu cca 5 let se již nebu-
dou realizovat nízkoenergetické
objekty, ale budou se realizovat
pouze objekty s téměř nulovou
spotřebou energie (pasivní do-
my). Toho však nelze dosáhnout
bez řádně navržených a provede-
ných energetických opatření,
mezi které ve velké míře patří 
i zateplení. 
Nelze samozřejmě zlehčovat
vliv zateplení na historické ob-
jekty a destrukci zdobných prv-

ků. Je potřeba si však uvědomit,
že zateplením se budova moder-
nizuje a přizpůsobují se aktuální,
nevyhovující hodnoty na energe-
tickou náročnost současným
předpisům. Ve většině případů se
posuzují varianty řešení, a pokud
je to možné, je snahou města ne-
jen u historických objektů v ma-
ximálně možné míře původní
zdobné a štukatérské prvky za-
chovat. Ne vždy je to však mož-
né s ohledem na požadovanou 
energetickou úsporu objektu ja-
ko celku (ne pouze jedné fasá-
dy). Investice města podléhají
schvalování v příslušných orgá-
nech města, vč. zastupitelstva,
které je veřejné, a nelze tedy tvr-
dit, že zateplení a volba barevné-
ho řešení je výsledkem subjek-
tivního cítění jednotlivých úřed-
níků. Autor článku i ostatní spo-
luobčané mají možnost se aktiv-
ně zapojit do řešení jednotlivých
investic. 
Autor článku v podstatné části
odkazuje na cizí zdroje, cizí
myšlenky, se kterými se pravdě-
podobně ztotožňuje. Své osobní
přesvědčení však nelze míchat
s odbornou praxí, která je jiná.
Pro naše město i zachování kul-
turního dědictví, které patří nám
všem, jak autor uvádí, a které ni-

kdo nepopírá, by však bylo účel-
nější, kdyby se autor problemati-
kou zateplování a energetickými
úsporami celkově zabýval hlou-
běji a hlavně aktivně, tzn. zjistil
si konkrétní podmínky, za kte-
rých se jednotlivé investice v na-
šem městě připravují a k jakému
účelu má investice sloužit, příp.
jakého stavu chceme dosáhnout.
Barevné řešení fasád je vždy
zpracováno v několika kombina-
cích a podléhá schválení měst-
ského architekta, orgánů města
nebo dotčeného orgánu. Autor
článku uvádí příklad nátěru fasá-
dy objektu SVČ, které však ne-
bylo výjimkou. 
Celý článek vede k zamyšlení 
a zvážení, zdali svoboda projevu
znamená za každou cenu v na-
šich novinách zveřejnit „pofider-
ní“ článek věnovaný problemati-
ce, která již byla a je řešena
v mnoha odborných článcích 
a publikacích!? Zejména mnoho
autorových neznámých bylo již
dávno osvětleno, a není tedy nut-
né se jimi zabývat a ubírat místo
v našich novinách, které by bylo
možné využít pro jiná témata či
konstruktivní debaty.

Ing. Miroslav Sigmund, 
odbor regionálního rozvoje

MěÚ Rýmařov
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Zajímavosti z přírody

Proč se ta rostlina jmenuje právě takto? (1. část)
V krátkém p ehledu nabízíme tená m ety-
mologii názv  n kterých typických rostlin
Jeseník .

Om j jedhoj (Aconitum anthora) – rodový
název se odvozuje z eckého slova aconiti =
bez prachu, což znamená zvít zit bez prachu
arény, tedy jedem. Názvem aconiton sta í e-
kové ozna ovali i jedovatou rostlinu, která
roste en akoneis, tj. na strmých svazích.
Druhový název anthora pochází ze slov anti –
proti a phthora – zánik. eský název om j se
rovn ž vztahuje k jedovatosti – staro eské 
omiežditi znamená otrávit, omámit.

Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) –
rodový název se vztahuje k Andromed , dce i
krále Kephea a královny Kassiopeie z eckých
bájí. Andromeda byla p ikována ke skále za
trest, že soupe ila v kráse s bohyní Afroditou.
Kyhanka roste ojedin le mezi balvany skal.
Druhový název polifolia = mnoholistá pouka-
zuje na po etnost list .

Sasanka narcisokv tá (Anemone narcissiflo-
ra) – e tí i ímští auto i používali pro druhy
tohoto rodu ozna ení anemone. Plinius st.
(23–79) odvodil název z eckého slova ane-
mos = vítr. Od vod uje to tím, že kv ty t ch-
to rostlin se otevírají jen za v tru (jiný eský

ekvivalent zní v trnice narcisokv tá).
Druhový název je odvozen od barvy a tvaru
kv t .

Orlí ek obecný (Aquilegia vulgaris) – rodo-
vý název pochází z latinského aqua = voda 
a legere = shromaž ovat, což se vztahuje ke
tvaru kv tu. Podle jiné verze pochází název ze
slova aquila = orel, p i emž je myšlena po-
dobnost kv tné ostruhy se zobákem orla.

St eví ník pantoflí ek (Cypripedium calceo-
lus) – švédský p írodov dec Carl Linné
(1707–1778) tuto kv tinu nazval podle st e-
ví ku antické bohyn  Afrodity. Jak uvádí
Homér, pat il jí ostrov Kypros, podle n hož
m la jako jeho obyvatelka p íjmení kypris.
V p eneseném významu se slovo kypris zto-
tož ovalo s pojmem žena. Druhá ást rodové-
ho jména je od slova pedilon = pantoflí ek,
spole n  tedy ženský pantoflí ek.

Hv zdnice alpská (Aster alpinus) – z latin-
ského aster nebo eckého aster, asteros =
hv zda. Název se vztahuje k hv zdicovitému
uspo ádání kv tu všech druh  tohoto rodu.
Druhové ozna ení alpinus odkazuje k výsky-
tu ve vysokých polohách.

áblík bahenní (Calla palustris) – jméno po-
chází z eckého kallos = t lesná krása, což lze
vztáhnout ke kv tné pali ce obalené p kným
bílým listenem (toulcem). Druhový název pa-
lustris = bahenní udává místo výskytu.

Zvonek vousatý (Campanula barbata) – ro-
dové jméno pochází z latinského campanula
= zvonek, campana = zvonec a vystihuje tvar
kv tu. Název poprvé použil n mecký botanik
a profesor medicíny Leonhard Fuchs roku
1542.

Stra ka vyvýšená (Delphinium elatum) –
v p vodním eckém zn ní delphinion ozna u-
je rostlinu, jejíž kv tné pupeny se vzdálen
podobají delfínovi. Latinský název elatus
upozor uje na nápadnou výšku tohoto druhu.

eský název stra ka je odvozen od staro es-
kého stra ie nóžka a má údajn  souvislost
s tvarem ostruhovitých kv t .

Konvalinka vonná (Convallaria majalis) –
rodové jméno pochází z latinského con – val-
lis = uzav ené údolí. Druhové majalis se vzta-
huje k dob  kv tu.

Hvozdík (Dianthus) – latinský název vytvo il
Carl Linné z eckého Dios anthos – kv tina
boha Dia – pro krásu kv t  tohoto rodu. es-
ký název je odvozen od hvozd ve významu
h eb, nebo  kv t p ipomíná h ebík.

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifo-
lia) – rodové jméno vzniklo z eckého drose-
ros – orosený, rosnatý, podle kapek slizu na
žlázkách list  p ipomínajících rosu. Ve sta-
rých byliná ích se rostlina ozna ovala latin-
ským ros solis. Druhový název vyjad uje tvar
listu.

Ho ec (Gentiana) – ecký název gentiane, la-
tinsky gentiana, pochází, jak píší Dioskorides
a Plinius st., od jména ilyrského krále Gentia,
který žil ve 2. století p . n. l. a doporu il ho ec
žlutý jako ú inný lék proti moru. eský název
je odvozen od ho ký podle chuti rostliny.

Miloš Zatloukal, K T Rýma ov, ZN

Foto: Tigerente

Foto: H. Zell

Foto: H. Zell

Foto: Haeferl

Foto: Martin Vavřík
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

S t a r o s t a  m ě s t a R ý m a ř o v a
v y h l a š u j e

na základě usnesení rady města č. 196/6/15 ze dne 26. 1. 2015

k o n k u r z n í   ř í z e n í
na funkci

jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s. r. o.

Místo výkonu práce: Teplo Rýmařov, s. r. o.

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2015

Stanovené požadavky: • vzdělání vysokoškolské technického zaměření, znalost firemní ekonomiky vítána
• zkušenosti s vedením pracovního týmu

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost, 
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu,
• telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
• datum a podpis

K přihlášce přiložte: • strukturovaný profesní životopis, 
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se 

na uchazeče narozené po 1. 12. 1971),
• čestné prohlášení dle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem 

odeslání nejpozději 20. 2. 2015

Lhůta pro podání přihlášky:  20. února 2015

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a konkurzní řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bu-
de uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí v konkurzním řízení vznikly. Po ukončení konkurzního ří-
zení budou dokumenty s osobními údaji zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Petr Klouda, starosta města, na tel. 554 254 130 nebo mob. 773 774 130. 

Ing. Petr Klouda, starosta města Rýmařova, v. r.

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 22. 1. 2015. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Zdenka
Přikrylová. Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Vlastimil Baran. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vyšlo dne: 30. 1. 2015. 
Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 5. 2. 2015. Další číslo vyjde 13. 2. 2015. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál,
Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR 
pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 13. 2. 2015

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 

5. 2. 2015 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfi íspûvky !

3/2015
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Sport

Plavu si, ani nevím jak…
Slova této písně neplatila pro rýmařovské desetibojaře, kteří v sobotu
17. ledna rozvířili poklidnou hladinu bazénu v Břidličné při své páté
disciplíně, kterou je plavání. Účast byla v porovnání s předchozími dis-
ciplínami slabší, asi se mnohým nechtělo do promenády v plavkách.
Potěšitelná byla výborná organizace disciplíny v podání Karla Tomana
a všech, kteří pomáhali s měřením dosažených časů. A jak to vlastně
dopadlo?
Muži C měli za úkol zdolat jednu délku bazénu. To zvládl nejrychleji
Josef Svedoník (19,34 s), na druhém místě doplaval Jaroslav Hofman
(20,35 s) a jako třetí Vojtěch Hrdina (21,35 s).
Stejný úkol měly před sebou i ženy kategorie C. Vítězkou se stala Pavla
Kolářová časem 22,66 s před druhou Boženou Dokládalovou (31,62 s)
a třetí Evou Sovišovou (32,97 s).
Další kategorie již čekala délka dvou bazénů. V ženách B si při neú-
časti své největší soupeřky Andrey Továrkové doplavala pro prvenství
Markéta Míčková (47,85 s). Druhá skončila Eva Grenarová (56,32 s) 
a pro třetí místo si stylem prsa doplavala Lenka Žmolíková (1:05,2 s).
Ženy A se vešly do jedné rozplavby. Všechny přítomné uchvátila svým
plaveckým stylem Karolína Hřívová, která zvládla 50metrovou trať
v čase 40,84 s. Druhá skončila Barbora Gromusová (56,63 s) a třetí
Jana Sekáčová (56,70 s).
V kategorii mužů B byl po doplavbě podán protest, že vítěz Jiří Jaroš
(36,87 s) měl vousy, které ho nadnášely, a tudíž výraznou měrou napo-

mohly jeho vítězství. Stěžovatel, mimochodem druhý v pořadí
Bronislav Rektořík (39,25 s), však svůj protest nepodložil tučným
vkladem, a tak sportovně-technická komise zůstala bez práce. Třetí
místo bral Josef Vosyka (39,97 s).
Kategorie mužů A měla tři rozplavby, z nichž jedna zcela patřila ro-
dinnému klanu Sovišů. Otec, dva synové a švagr si to rozdali „na fé-
rovku“ a ukázalo se, že se synové mají od otce ještě dost učit. V této
kategorii se jako každoročně očekával boj o prvenství mezi Honzou
Hnilem a Karlem Tomanem. Toto očekávání se naplnilo a v přímém
souboji zvítězil v dosavadní historii nejtěsnějším rozdílem díky svým
dlouhým pažím Honza časem 31,72 s. Karel dohmátl o 0,15 s později.
Této rychlé rozplavby využil Tomáš Gromus, který skončil celkově tře-
tí v čase 39,66 s.
Závěr byl zpestřen hrou na „hledání náušnic na dně bazénu“. Zde se 
uplatnil orlí zrak Milana Chalcaře a potápěčské dovednosti dcery
Marcely Žákové, která poklad ze dna bazénu vyzvedla. O výši nález-
ného do našich kuloárů nic neproniklo.
A jaké je pořadí v polovině soutěže?
Muži A Soviš Ivo Gromus Tomáš Holub Pavel
Muži B Pán Vladimír Štanglica Jiří Glacner Miroslav
Muži C Hofman Jaroslav Svedoník Josef Smetana Vojtěch
Ženy A Mácková Eva Hřívová Karolína Sekáčová Jana
Ženy B Míčková Markéta Grenarová Eva Žmolíková Lenka
Ženy C Sovišová Eva Jurášová Alena Kolářová Pavla
V pořadí šestou disciplínou je běh na lyžích. Paní Zima s námi letos
laškuje, a tak je první termín stanoven na sobotu 7. února ve Flemda 
aréně. Alena Jurášová

Starší dorostenci jsou okresními přeborníky v halové kopané
V pofiadí druh˘ z mládeÏnick˘ch
halov˘ch turnajÛ v kopané O pfie-
borníka OFS Bruntál 2015 se ode-
hrál v nedûli 18. ledna v bruntálské
sportovní hale. O titul nejlep‰ího ha-
lového t˘mu okresu zápolili star‰í
dorostenci. Titul pfieborníka OFS
Bruntál v halové kopané star‰ích
dorostencÛ vybojovala opût Jiskra
R˘mafiov.
Od úvodu si vedli výborně fotba-
listé Jiskry Rýmařov, kteří tak
napodobili své mladší kolegy
z prvního letošního turnaje mlad-
ších dorostenců. Jiskra v rozho-
dujícím duelu deklasovala na tur-
naji jinak velmi dobře hrající FC
Slavoj Olympia Bruntál. Rýma-
řovští dorostenci pod vedením
Tomáše Durny v sestavě Ondřej
Kubját, Matěj Skrutek, Martin
Kováč, Lukáš Urbánek, Vojtěch
Cabák, Jiří Lesák, Josef Tome-

ček, Adam Vajdík, Pavel Kope-
ček, Daniel Kopeček a David
Hleba ztratili jediné body po re-
míze v utkání s Horním Bene-
šovem v samém závěru turnaje,

kdy už bylo o všem rozhodnu-
to. Dobré výkony na turnaji před-
váděl pod koučem Ivo Bučkem
i druhý FC Slavoj Olympia
Bruntál. Boj byl o třetí příčku,

kam se nakonec díky gólu do sítě
Vrbna pod Pradědem v posled-
ních vteřinách zápasu protlačil
tým Tomáše Kropáče z Avíza
Město Albrechtice.
Pořadatelé z komise mládeže
Okresního fotbalového svazu
Bruntál vyhlásili v závěru turnaje
i individuální ceny. Nejlepším
hráčem halového přeboru star-
ších dorostenců byl vyhlášen
Jakub Hrubý z Vrbna pod
Pradědem, cenu pro nejlepšího
brankáře získal Lukáš Darda
z Města Albrechtic a nejlepším
střelcem se stal na turnaji hodně
viditelný Jiří Lesák z vítězné
Jiskry Rýmařov.
Výsledky: SO Bruntál – Horní
Benešov 3:0, SO Bruntál –
Juventus Bruntál 3:0, SO Bruntál
– Rýmařov 0:7, SO Bruntál – Sv.
Hora 4:2, SO Bruntál – Vrbno

Fota: Rudolf Heisig a Lenka Lašáková
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2:1, SO Bruntál – M. Albrechtice
5:0, H. Benešov – Juventus 2:0,
H. Benešov – Rýmařov 1:1, H.
Benešov – Sv. Hora 3:3, H. Be-

nešov – Vrbno 2:3, H. Benešov –
M. Albrechtice 0:3, Juventus –
Rýmařov 0:6, Juventus – Sv. Ho-
ra 1:6, Juventus – Vrbno 4:6, Ju-

ventus – M. Albrechtice 0:3,
Rýmařov – Sv. Hora 4:0, Rýma-
řov – Vrbno 3:0, Rýmařov – 
M. Albrechtice 3:1, Sv. Hora –

Vrbno 3:2, Sv. Hora – M. Al-
brechtice 1:2, Vrbno – M. Al-
brechtice 1:1.

Foto a text: Jiří Stanovský

Hokejový servis

Okresní hokejovou soutěž narušil déšť
V sobotu 17. ledna muselo být zrušeno mistrovské utkání okresního
přeboru mezi SK Slovan Rýmařov a TJ Horní Benešov B. Hosté do
Rýmařova přijeli v plné síle, utkání se ale nemohlo kvůli hustému
dešti odehrát, neboť Rýmařov má otevřený zimní stadion.
Průběžná tabulka okresního přeboru: 
1. SK Slovan Rýmařov 6 3 2 1 26:14 8
2. TJ Horní Benešov 5 2 2 1 18:6 6
3. HC Hazardéři Bruntál 5 3 0 2 19:16 6
4. HC Staré Město 6 1 0 5 23:31 2
Do třetího kola zbývá odehrát zápas mezi HC Hazardéři Bruntál a TJ
Horní Benešov B. Čtvrté kolo proběhne v únoru. Pořadatelem bude
HC Staré Město. Za OSLH Bruntál Martin Ftáček Zápas HC Vikingové – SK Slovan B (21. 1.)

Dohrávka 2. kola:
HC Kovošrot - HC Horní Město 1:3
Opět velké překvapení, hráči Horního Města tentokrát hráli proti HC
Kovošrot velmi opatrně, nepouštěli se zbytečně do soubojů a vyčká-
vali na chybu soupeře, což se jim vyplatilo hlavně v poslední třetině,
kterou vyhráli 2:0. HC Kovošrot zklamal své fanoušky.
HC Vikingové - SK Slovan B 7:4
SK Slovan B opět nastoupil značně oslaben o klíčové hráče a trenér
Miroslav Merva měl plnou hlavu starostí, koho má postavit. Nakonec
může být spokojen, že prohrál solidním výsledkem.

Rýmařovská hokejová liga 
pokračovala 22. a 23. ledna 3. kolem:

HC Železná - SK Slovan A 2:4
Vyrovnaný zápas nakonec rozhodl ve svůj prospěch SK Slovan A. Dobře
chytal brankář Michal Kaláb, který se dostává do vynikající formy.
SK Slovan B - HC Horní Město 3:5
V tomto utkání oplatili hráči Horního Města porážku Slovanu B, kte-
rý hrál opět v oslabení o klíčové hráče. Trenér Miroslav Merva má
nůž na krku, jestli se béčko nevzchopí.
V pátek měla k utkání nastoupit mužstva SK Medvědi a TJ Malá
Morávka, Medvědi ale ze třetího kola odstoupili, započítává se jim
jen 1. a 2. kolo.
HC Kovošrot - HC Vikingové 4:2
Přestože po celý zápas chumelilo, předvedla obě družstva vyrovnaný
souboj. Tentokrát měli více štěstí a sil hráči HC Kovošrot, kteří zápas
dotáhli do vítězného konce. Martin Ftáček

Tabulka sk. B
1. HC Kovošrot 5 3 3 47:31 13
2. SK Slovan B 6 1 4 46:40 13
3. TJ M. Morávka 5 1 3 32:36 11
4. HC H. Město 4 2 4 35:30 10
5. SK Medvědi 4 1 5 28:41 9
6. HC Vikingové 2 2 7 34:46 6

Tabulka sk. A
1. SK Slovan A 6 2 1 43:28 14
2. HC Hazardéři 5 1 1 43:26 11
3. HC Stars 4 0 4 37:36 8
4. HC Predators 2 1 4 35:36 5
5. HC Železná 0 2 7 15:47 2

Na Kopřivné se jel rodinný obří slalom
V sobotu 24. ledna se ve ski areálu Kopřivná 
v Malé Morávce uskutečnil veřejný závod ro-
dinných dvojic v obřím slalomu Family cup I.

Pořadatelem bylo Turistické centrum Praděd.
Rodinného závodu se zúčastnil také rýmařov-
ský závodník Petr Kroutil se synem Šimonem.

Ti nakonec v celkovém počtu jedenácti závod-
ních dvojic vybojovali šesté místo s výsled-
ným časem 51,48 s. JiKo, zdroj TC Praděd

Foto: Miroslav Škoda

Fota: Jiří Vaculík
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