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Hasiãi likvidovali poÏár na Revoluãní 
ulici

Mûsto fini‰uje s dÛleÏit˘mi projekty

Za historií bankovního domu a knihovnyV SVâ se uskuteãnil podveãer s Lady 
Orient

Tfii desítky stolních tenistÛ se utkaly 
O putovní pohár starosty Bfiidliãné

ročník XI I .
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Podvečer s Lady Orient

Tanec se závojem

Tanec se dvěma voi

Španělsko-arabský s vějíři

Lady Orient

Nejmladší tanečnice Fota: Jakub Vala

Tanec s tamburínkami

Španělsko-arabský

Indický
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Akce hradu Sovince

V sobotu 17. 4. v pět hodin od-
poledne se v sále Střediska vol-
ného času sešly tanečnice i divá-
ci nad dvouhodinovkou orientál-
ních melodií a ladných pohybů,
a to při příležitosti soutěžní pře-
hlídky Lady Orient s doprovod-
ným programem členek taneční
skupiny Neila. Původně mělo
mít obecenstvo možnost zhléd-
nout i um tanečnic z Polska, 
avšak ty se vzhledem k nedávné
tragédii bohužel nemohly akce
zúčastnit. Památku obětí letecké-
ho neštěstí publikum rovněž
uctilo minutou ticha.
Lady Orient je v pořadí již čtvr-
tým orientálním tanečním odpo-
lednem, ale zatím to bývaly vždy
akce nesoutěžní. Ty si za dobu
konání vybudovaly jistou pozici,
čemuž odpovídá i jejich návštěv-
nost, a letošní soutěžní premi-
éra tento fakt jen potvrdila.
Vzhledem k nepřítomnosti pol-
ských tanečnic nakonec diváci
zhlédli osm soutěžících - Marii
Fujákovou, Zuzanu Štefalovou,
Ivanu Lysickou, Alenu Pitero-
vou, Kateřinu Gregovskou,
Marii Ziťákovou, Kamilu Nová-
kovou a Janu Jiřičnou. Nejprve
se však předvedly tanečnice ne-
soutěžní, a sice Samira z Centra

orientálních tanců Zlín a dále
dívky i ženy rýmařovského sou-
boru. Po jejich strhujícím pás-
mu, které zahrnovalo široké
spektrum stylů od španělsko-
arabských tanců s vějíři přes ta-
nec s dvěma voi (tedy závoji při-
pevněnými k závaží na řetízku)
až po styly indické, již následo-
vala první část samotné Lady
Orient, předvedení povinných
prvků. Další přehlídka umění
členek rýmařovské Neily pak
soutěžícím umožnila připravit se
na druhou část soutěže, samo-
statná vystoupení s volnou cho-
reografií.
Porota ve složení Olga Roma-
novská, Pavlína Musialová (obě
z Centra orientálního tance
Zlín), Lucie Laštůvková, Jaro-
slav Kala a Miroslav Glacner se
při hodnocení zaměřila na tech-
niku provedení, originalitu,
vzhled, výraz a celkový dojem.
Jistě neměla lehké rozhodování.
První místo a titul Lady Orient
2010 nakonec získala Kateřina
Gregovská, následována Alenou
Piterovou na druhé příčce
a Ivanou Lysickou na třetí.
Vítězkou hlasování publika
o Lady Orient Sympatie 2010 se
stala opět Ivana Lysická.

Právě proběhnuvší čtvrtý orien-
tální podvečer nabídl skvělé vý-
kony v soutěži i mimo ni, a to ve
všech věkových kategoriích.
Orientální tance v našem městě
přitahují nejen ženy zkušené, ale
i dívenky sotva školou povinné,
v nichž nám rostou nové taneční
naděje, slibující úspěchy i na mi-
morýmařovských kláních. Večer
samotný pak neměl žádné těž-
kosti s udržením pozornosti di-
váků, naopak, obecenstvo se
místy nechalo strhnout i k ova-
cím. Rovněž je nutné vyzdvih-
nout výkon moderátorů Reginy

Janské a Jaroslava Slavičínské-
ho.
Několik šťastných žen z publika
jistě potěšil los o tři dárkové ba-
líčky a deset poukázek na kos-
metické služby. Zdaleka to ale
není jediné dobrodiní, jež bylo
soutěži prokázáno sponzory na-
tolik četnými, že nelze všechny
jmenovat. Díky nim také všech-
ny soutěžící obdržely nové po-
můcky pro orientální tance.
Jednomu každému ze sponzorů
patří velké poděkování za štěd-
rost, bez níž by se akce nemohla
uskutečnit. JaPo

Hradní sezóna se rozjela naplno
Po první letošní hradní akci s ná-
zvem Proutek na beránka Ludvu
(3. a 4. 4.) připravili organizátoři
v prostorách hradu Sovince další
zajímavý víkend (17. a 18. 4.)
s akcí pod názvem Na pomlázko-
vé veselici. Téměř dva tisíce ná-
vštěvníků zavítalo na Velikonoční

jarmark s řemesly i lidovými pís-
ničkami, aby si připomnělo tradice
a zvyky při vítání jara. V pestrém
programu se představili šermířská
a divadelní společnost M. C. E.,
Boučkovo loutkové divadélko
Bodi, skupina Grál, historická gar-
da Dědictví, sokolník Monti a ne-

chyběl ani populární žonglér a ba-
vič Tomáš Křupala. Druhá letošní
akce se opravdu povedla a ti, kteří
atraktivní hrad Sovinec navštívili,
určitě nelitovali.
Již následující víkend, 1. a 2. květ-
na, se brány otevřou znovu a na
hrad se slétnou čarodějnice z blíz-

kého i vzdálenějšího okolí, aby 
oslavily svůj svátek na akci s ná-
zvem Přízrak z temné věže. Na ná-
vštěvníky čekají záhady a mýty
podhůří Jeseníků při pálení čaro-
dějnic. O zábavu nebude nouze.
(Podrobný program na str. 22)

JiKo
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Rýmařovští cestovatelé

S Jiřím Strakošem do pobaltských republik a Sankt-Petěrburgu - 1. část
Slavné Petrovo město jsem si přál
navštívit už několik roků, něco
konkrétního pro to udělat se mi
však podařilo až letos. Pořídil
jsem si poznávací zájezd do po-
baltských republik a Petrohradu.
K mému příjemnému překvapení
jsme měli velice zkušeného prů-
vodce, s nímž jsem se už znal
z loňské cesty. S ostatními účast-
níky zájezdu jsem se záhy sezná-
mil. Vyjeli jsme brzo ráno z Olo-
mouce a přes Český Těšín jsme
zamířili do Polska.
Naší první zastávkou byla Čen-
stochová, středně veliké město
s 260 000 obyvatel. Má bohatou
průmyslovou výrobu, vysoké
školy, kulturní život atd. První
zmínky o městě se objevují už
v roce 1220. Ze středověku se do-
chovaly části hradeb s několika
branami. Co činí Čenstochovou
už po celá staletí tak známou ne-
jen po celém Polsku, ale i v za-
hraničí, je klášter paulínů a býva-
lá pevnost na Jasné Hoře. Plným
právem jej lze nazvat nejvýznam-
nějším poutním místem země,
ročně Jasnou Horu navštíví až 
5 milionů poutníků z Polska 
i okolních zemí. Klášterní bazili-
ka Nalezení svatého Kříže a Na-
nebevzetí Panny Marie je skuteč-
ně impozantní, se zvonicí vyso-
kou 106 m, nejvyšší v Polsku,
519 schody či šestatřiceti zvony.
Každou čtvrthodinu hraje mari-
ánské písně. Kostel sestává z ně-
kolika lodí a v jedné naleznete
barokní oltář a na něm rám z ebe-
nu zdobený stříbrem. Uprostřed
je údajně zázračný obraz Matky
Boží Čenstochovské, nazývaný
také Černou madonou, nejposvát-
nější ikona Polska a cíl poutníků

z celé země. Podle legendy byl
původní obraz namalován svatým
Lukášem Evangelistou na cypři-
šovou desku stolu z domu Svaté
rodiny. Ve skutečnosti nejspíše
pochází z 6.-9. století, patrně
z Jeruzaléma. Do Polska byl při-
vezen r. 1384 pro paulíny, poni-
čen husity r. 1430, později věrně
přemalován na původní desku.
Vedle leží zlatá růže, dar papeže
Jana Pavla II. V blízkosti kláštera
se rovněž nachází dům papežo-
vých rodičů. V Čenstochové jsme
se zdrželi asi dvě hodiny a poté
jsme pokračovali v cestě do
Varšavy.
Dojeli jsme tam v pozdním odpo-
ledni. Varšava je dnes se třemi
miliony obyvatel v celé aglome-
raci hlavním městem Polska, ne-
bylo tomu tak ovšem vždy.

Prvním hlavním městem polské-
ho státu se stalo Hnězdno, a to již
v polovině 10. století. Roku 1320,
kdy byl v tamní katedrále koru-
nován Vladislav Lokýtek, pak

tento titul přešel na Krakov.
Relativně brzy, již v roce 1596,
však Zikmund III. Vasa učinil
hlavním městem Polska Varšavu,
zejména díky její výhodné poloze

v rámci tehdejších hranic polsko-
litevské unie. Prohlídkou tohoto
krásného města by se daly strávit
celé dny, my jsme ale měli jen asi
tři až čtyři hodiny volného času.
I ty jsme se pokusili co nejlépe
využít, hlavně k prohlídce histo-
rické části.
Po nezdařeném Varšavském po-
vstání vlastenců proti Němcům
roku 1944 bylo město zničeno
a později obnoveno. Nějak se po-
čítalo, že Sověti povstání přijdou
na pomoc. Nepřišli. Záměrně, po-
čítali s tím, že když Rudá armáda
sama zemi později osvobodí,
spadne jim Polsko do klína.
Nakonec se jim to povedlo na
dalších pětačtyřicet let a tím při-
šlo Polsko definitivně o třetinu
svého předválečného území.
Německá vojska rovněž stačila
město na přímý Hitlerův rozkaz

z valné většiny srovnat se zemí,
a to navzdory dojednaným pod-
mínkám kapitulace povstalců. Asi
nejdůležitější památkou Varšavy
je Královský zámek. Jeho začát-
ky byly skromné, postaven byl ve
13. století coby dřevohliněné hra-
diště, později přestavěn do gotic-
kého stylu, poslední úprava nasta-
la v období barokním. Patřil mezi
nejkrásnější královská sídla
v Evropě, byl sídlem polských
králů i posledního polského před-
válečného prezidenta. Po povstá-
ní byl zámek úplně zničen, z ce-
lonárodní sbírky i díky pomoci ze
zahraničí byl na počátku 70. let
postaven znovu. Před zámkem je
velké Královské náměstí, upro-
střed se tyčí vysoký žulový sloup
a na něm bronzová socha již zmí-
něného Zikmunda III., ochránce
víry, s křížem a mečem.
Nedaleko je katedrála sv. Jana
Křtitele, kde jsou pohřbení polští
králové a biskupové.
Ještě kousek dál se nachází ná-
městí Starého města. Není velké,
ale i tak to do počátku 19. století
bývalo obchodní a administrativ-
ní centrum Varšavy a domy tam
vlastnili jen ti nejbohatší obchod-
níci. Současná podoba zástavby
pochází ze 17. století, kdy získala
bohatou barokní výzdobu. Za car-
ského režimu 19. století to bylo
místo častých manifestací proti
nesvobodě. Jako takřka celá
Varšava i toto náměstí bylo za
války zničeno a po ní zase posta-
veno. Obnovené domy jsou pest-
ře vymalované. Uprostřed je
bronzová socha mořské panny
s kulatým štítem a mečem, sym-
bol města, který se v nejrůzněj-
ších podobách objevuje už od po-
loviny 14. století.

Varšava, prezidentský palác, socha posledního krále Poniatowského,
v r. 1955 podepsána Varšavská smlouva

Čenstochová, klášter paulínů, zvo-
nice 106 m, 519 schodů, 36 zvonů

Varšava, dům a muzeum Marie
Curie-Sklodowské

Litva, Hora křížů Fota: archiv Jiřího Strakoše
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Na ulici, která odděluje varšavské
Staré a Nové Město, stojí rodný
dům Marie Curie-Sklodowské,
fyzičky a chemičky, objevitelky
rádia a polonia, nositelky Nobe-
lovy ceny. Sídlí v něm též její mu-
zeum. O kousek dál najdete krás-
ný palác s honosným parkem, 
ohraničený ornamentálním kovo-
vým plotem a strážený policaj-
tem. Teprve později jsem se do-
zvěděl, že je to sídlo polského
prezidenta. Před palácem se tyčí
velká jezdecká socha posledního
polského krále Józefa Poniatow-
ského, který zahynul v bitvě
u Lipska roku 1831. Právě v tom-
to paláci byla v roce 1955 pode-
psána Varšavská smlouva.
Dále na trase možno shlédnout
pomník velkého básníka Adama
Mickiewicze, postavený při příle-
žitosti stého výročí jeho narození
roku 1898. Na konci Královské
cesty je náměstí Polské akademie
věd se sochou Koperníka.
Památkou rozhodně nepřehlédnu-
telnou je Palác kultury, stavba
megalomansky ohromná a svým
způsobem rovněž pomník, který
však neodkazuje na nic, co by si
Poláci pamatovali rádi. Podobá se
Lomonosovově univerzitě v Mos-
kvě a představuje krystalicky čis-
tou ukázku architektury stalin-
ského socialistického realismu.
Její věž je přes 100 m vysoká
a celá budova má prý až 3 000 po-
kojů. Jen stavbu obejít trvalo asi
čtvrt hodiny. Po válce ji projekto-
vali sovětští architekti jako „Dar
národů Sovětského svazu“
Polsku, které z něj bylo jistě na-
dšené. Cynismus tohoto gesta
těžko vystihnout. Večer jsme se
odebrali do komplexu hotelů pod
jmény Athos, Porthos a Aramis.
Nazítří jsme se rozloučili se třemi
mušketýry i s Varšavou a po sní-
dani jsme už zamířili na sever do
první země Pobaltí - do Litvy -
a dál pak do lotyšské Rigy.

Dá se říct, že pobaltské země ma-
jí společnou historii a přece jsou
v mnoha ohledech rozdílné.
Většinu času své existence byly
pod nadvládou mocnějších souse-
dů - Dánska, Pruska, Švédska,
carského Ruska a nakonec Sovět-
ského svazu. Každá z těchto zemí

zanechala na vývoji Pobaltí své
stopy. Nejvíce toto území ovlivni-
li Němci. Přestože si pobaltské
země tvrdě podmanili, přinesli
jim západoevropskou kulturu, zá-
padní křesťanství či lepší pro-
středky a postupy ve výrobě i ze-
mědělství. To všechno je odlišo-
valo od zaostalého Ruska. I když
se nacházely pod nadvládou
Sovětského svazu, v letech 1939-
91, byly prostě jiné než ostatní
podmaněné sovětské republiky,
kulturně i ekonomicky. Když se
těmto zemím podařilo aktivním
úsilím vymanit z područí Sovětů,
přechod ke svobodě byl pro ně re-
lativně snadnější. V nové situaci
se Estonsko a trochu i Lotyšsko
snaží navazovat bližší vztahy
s Finskem a Litva zase vzpomíná
na dávnou historickou unii
s Polskem a přibližuje se k němu.
Přerušené kontakty s Ruskem na-
vazují jen velmi opatrně, hlavně
v energetice. Vzájemné vztahy ta-

ké čas od času čeří diplomatické
incidenty. Je dobré, že jsou v EU
a v NATO, to jim zvyšuje prestiž
a dává uznání spolu s určitým po-
citem bezpečí. Hospodářský trh
a obchodní prostor těchto zemí je
velmi omezený, proto, aby mohly
lépe prosazovat své zájmy, měly
by vytvořit nějaké společenství
států, podobné, jako máme my ve
střední Evropě ve Visegrádu.
Na cestě na sever jsme samozřej-
mě dělali nutné přestávky. Na
jedné z nich, v Litvě u města
Šiauliai, jsme se zdrželi asi hodi-
nu, abychom si prohlédli Horu
křížů. Upřímně, není to žádná ho-
ra, jen malý kopeček, co jej však
činí unikátním, jsou právě ony
kříže - uvádí se, že je posázen až
100 000 různých křížů: velkých,
malých, dřevěných, kovových, 
umělohmotných, krásně vyřezá-
vaných a jinak vyzdobených.
Jsou tak blízko vedle sebe, že se

mezi nimi až na několik pěšin ne-
dá projít. Místo je pradávna spiri-
tuálně významné, už pohané zde
uctívali svá božstva. První kříže
se tu objevily v první polovině
19. století na paměť obětí proti-
ruského povstání roku 1831; rodi-
ny padlých rebelů nemohly jejich
těla řádně pohřbít, činily tak pro-

to alespoň symbolicky. Byl to ne-
násilný projev odporu Litevců
proti carské okupaci a také velké
zbožnosti prostého lidu. Později
se kopec rovněž stal oblíbeným
místem modliteb za mír a za pad-
lé ve válkách o nezávislost v le-
tech 1918-20. Carská policie
v průběhu dějin několikrát kříže
zlikvidovala, ale lidé si je zase
postavili. To se opakovalo za so-
větské okupace, například v roce
1961 nebo po roce 1972, kdy se
na protest proti okupaci Litvy
Sověty upálil devatenáctiletý stu-
dent Romas Kalanta. Dne 7. září
1993 navštívil toto místo papež
Jan Pavel II. a posvětil odtud
Litvu a celou Evropu. Jeho darem
je socha Krista, která tam stojí na
předním místě. Tím také složil
hold a uznání litevským vlasten-
cům za jejich hrdinný odpor proti
okupací Sověty. Největší poutě
a velká shromáždění se zde kona-
jí na Velikonoce. Dnes jsou tu
i nové kříže připomínající oběti
útoku na New York roku 2001.
Duch a tradice výroby křížů i na-
dále přetrvává a v roce 2002 byla
oceněna statutem světového dě-
dictví UNESCO. U poutního
místa stojí několik stánků se su-
venýry a křížky a kdo chce, může
si křížek koupit a položit ho tam.
Dále na cestě, už v Lotyšsku,
jsme se asi na hodinu a půl zasta-
vili v jednom lázeňském městě
u moře. Koupala se tam jen dvě
děvčata. Bylo chladno a pod mra-
kem. Pláže tam mají pískové, vel-
ké a standardně vybavené jako
v jižních evropských letoviscích.
Náš zkušený průvodce se zcela
vážně vyjádřil: „Až jednou turisté
z jiných částí Evropy tyto pláže
objeví, budou sem jezdit ve větším
počtu.“ Tak tento názor si dovo-
luji nesdílet. Muselo by se oprav-
du hodně oteplit. 

Jiří Strakoš

Varšava, palác kultury

Varšava, kostel sv. Kříže

Varšava, socha Koperníka, v pozadí akademie věd, začátek královské
cesty
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Pár slov... o byznysu
Reklamám se snažím vyhýbat, těm televizním zejména. Odcházím,
ztišuji, vypínám, snažím se je nevnímat. Často marně, zejména
v případech, které mne skutečně „oslovují“. Jednou z takových je
reklama České muziky, proslulé obchodně velmi výnosnými hu-
debními produkty. Jedním z posledních je soubor CD a DVD pod
názvem Čecho Decho, přinášející osm a půl hodiny „zábavy“, 
uváděný sugestivním reklamním sloganem: „Českou dechovku zná
celý svět, ale v živelném podání Maxim Turbulenc si ji úplně každý
přímo zamiluje.“ Následuje „hudební“ ukázka.
Když jsem slyšel poprvé, nevěřil jsem vlastním uším. Ale slyšel
jsem dobře a od té doby již mnohokrát. Nechci budit zdání, že se
považuji za hudebního znalce nebo alespoň poučeného laika.
Možná, že už jsem jenom starý a nejsem s to chápat současný svět
(což je ovšem v mnoha směrech bohužel pravda). Nicméně sou-
dím, že to, co tentokrát producent nabízí, je něco, co je již „vy-
kloubeno“. Sami autoři produktu uvádějí, že jen využili písniček,
které „máme všichni pod kůží“, a dali jim jiný rytmus, než jsme
všichni zvyklí. Inspirací prý byly německé estrády, kde se hraje de-
chovka v „tanečních úpravách“. Dobře vím, že polka, valčík nebo
tango nejsou tanečními hity současnosti, ale nechce se mi věřit, že
jediným tanečním rytmem je to, co slýchávám i na dálku z disko-
ték nebo i z projíždějících bouráků - hlasité duc-duc-duc, totéž, co
zní při poslechu Čecho Decho. Něco tak primitivního se jen tak ne-
vidí. Jde o byznys, zjevně bez ohledu na cokoliv. A vychází! Cílená
reklama je zaplacena na každé dvě hodiny televizního vysílání,
prodalo se již více než deset tisíc kompletů „za necelou tisícovku“,
za vystoupení si skupina bere pouhých 36 000 Kč. Přitom sami 
umělci se v televizním pořadu chlubili, jak jsou šikovní - celý pro-
dukt stihli vytvořit v podstatě za pár dnů.
Je mnoho aspektů, o kterých by se dalo mluvit. I když jde o pod-
nikání jako každé jiné, osobně považuji tento způsob za nemravný.
Nezdá se mi, že jde o využití nápadu, které je v podnikání právem
často hlavním původcem úspěchu. Lidové písničky a dechovka
v životě svoje místo stále mají. Tradiční formy interpretace se pa-
trně v řadě případů přežily, nicméně jde o jakési plody vývoje naší
společnosti a v koutku mnoha duší přežívají a mají svoji funkci
i nadále. Mluvím zejména o lidových a hodnotných zlidovělých
písních, i když v repertoáru Maxim Turbulenc tvoří velký podíl
právě to, co bývá označováno termínem odrhovačky. Ty samozřej-
mě snesou mnoho.
Ale toto?!? Dunivý uniformní rytmus, neumělé hlasy, hrozná into-
nace, necitlivý přístup k textu, to vše doplněno nesmyslnými „kro-
ji“ a monotónním, nic neříkajícím hopsáním dvou „tanečnic“, tak
to je podle mého názoru hrůza! Produkt, vedle kterého jsou po-
věstné vesnické zábavy hvězdami.
Možná se mýlím, možná jsem díky věku a nedostatku vzdělání
v hudební oblasti staromilský hlupák. Ale vím, že lidský život a lid-
ská společnost mají svoje hodnoty a svoboda by neměla být zá-
stěrkou pro jejich zneužívání v zájmu neomaleného byznysu.
Ti ze čtenářů našeho zpravodaje, kteří odebírají deník Dnes, si
možná přečetli článek T. Poláčka v týdenní příloze ze dne 15. dub-
na, a jsou tím pádem poučeni, jak správně chápat celý produkt
Čecho Decho. „Umělci“ skupiny Maxim Turbulenc totiž říkají, že
s kritikou v podstatě souhlasí, budou se však stížnostem pořád jen
smát, protože oni se muzikou, byť je to vlastně spíš veliký hudební
švindl, živí a nepříznivými kritikami jejich cena stoupá. A navíc
dodávají, že to dělají proto, „...aby se masy uvolnily. Aby se člověk,
který se k těm písním přichomýtne třeba v lehce ovíněném stavu na
zábavě, nechal strhnout a šel tancovat... Brnkli jsme na zaprášenou
lidovou strunu, kterou v sobě českej národ prostě má. A myslím, že
to není všechno - obrovskej úspěch teprve přijde,“ říká jeden z mu-
zikantů.
Takže potvrzují, že jde jen o nemravný byznys těžící nepokrytě
a nehorázným způsobem z něčeho, co v minulosti někdo v dobré
víře v lidovou zábavu vytvořil.
Nemám, co bych dodal. Miloslav Marek

V tomto čísle najdete

Kondolence k leteckému neštěstí ve Smolensku
V souvislosti s neštěstím polského vládní-
ho letadla a tragické smrti polského prezi-
denta, jeho manželky, řady vysokých stát-
ních představitelů a mnoha dalších občanů
vyjadřuje redakce Rýmařovského hori-
zontu našim polským přátelům upřímnou
soustrast a solidaritu. S Polskem a kon-
krétně partnerským městem Ozimkem
a jeho občany náš region pojí pevné vaz-

by, které vycházejí ze společných kořenů, zájmů a dlouholetých
osobních vztahů. O to více a intenzivněji vnímáme tuto tragic-
kou událost, kterou považujeme za obrovskou ztrátu také pro
nás. V těchto těžkých okamžicích město Rýmařov a jeho obča-
né sdílí hluboký zármutek a jsou v duchu se všemi Poláky. 

S úctou redakce Rýmařovského horizontu
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Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

na místo:

referenta odboru školství a kultury
- státní správa a samospráva na úseku školství

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: srpen 2010
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 9. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění

Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: - vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou;
- praxe na úseku státní správy a samosprávy ve školství alespoň 2 roky;
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook);
- základní orientace v právních předpisech (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání - školský zákon - a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše v platném znění);
- zkouška odborné způsobilosti ve školství podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, výhodou 

(povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru);
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování;
- odpovědnost a preciznost;
- organizační schopnosti;
- vysoké pracovní nasazení;
- řidičský průkaz skupiny B.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
- vykonává státní správu na úseku školství v rozsahu § 161 odst. 7 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tj. zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy 
a školská zařízení v obvodu působnosti i pro školy zřizované městem a předává jej krajskému úřadu, tomu také předává 
rozbory hospodaření všech škol a školských zařízení;

- sleduje závazné ukazatele Ministerstva financí, zpracovává rozpis rozpočtu regionálního školství, vyhodnocuje jejich čerpání,
vymezuje účelové prostředky;

- zajišťuje předepsané výkaznictví a statistická hlášení.

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

K přihlášce přiložte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se požadavků tohoto 

výběrového řízení;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 

vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

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

13. května 2010.

Lhůta pro podání přihlášky: 13. května 2010

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům ozná-
meno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč sou-
hlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními
údaji a výpis z Rejstříku trestů zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace podá Ing. Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, tel. č. 554 254 132, popř. vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Bc. Leona Pleská, tel. č. 554
254 160. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov
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Současné projekty realizované městem Rýmařov

Opomíjená lokalita na Horní ulici prochází revitalizací
V rámci dotaãního programu ROP
NUTS II Moravskoslezsko obdrÏelo
mûsto R˘mafiov dotaci na projekt
„Revitalizace ulice Horní v R˘mafio-
vû“ ve v˘‰i 6 043 000 Kã, coÏ pfied-
stavuje 92,5 % oãekávan˘ch nákladÛ
investice.
Již v závěru loňského roku byla
firmou Strabag, která zvítězila ve
výběrovém řízení na zhotovitele
této akce, zahájena rekonstrukce
opěrných zdí a výstavba nových,
rekonstrukce chodníků, zřízení
nového veřejného osvětlení a pří-
slušné terénní úpravy. Příchod zi-
my práce zastavil a její letos mi-
mořádně dlouhé trvání sice znovu
zahájení prací pozdrželo, ale ter-
mín dokončení v měsíci květnu
bude dodržen. V současné době
se naplno rozvinuly práce na
dlážděných plochách a terénu.
Projekt si klade za cíl celkovou
regeneraci prostoru zahrnující
obnovu komunikační sítě, která
bude doplněna novými trasami,
radikální obnovu zeleně (budou
zde vysazeny jehličnaté a listnaté

stromy, keře a pokryvné poros-
ty), vybudování odpočinkových
ploch, opěrných zídek, Robin-
sonské stezky, rozšíření náměs-
tíčka před farou a situování nové-
ho mobiliáře včetně osvětlení.
Projekt doporučuje instalaci vý-
tvarného díla na náměstíčko pod
farou a výtvarného objektu ke
schodišti na tř. Hrdinů. Celkovou
úpravou, jejíž součástí jsou nově
budované chodníky, lavičky, nová
výsadba dřevin a keřů a také cvi-
čební prvky, se tak dostane této
části města důstojného vzhledu,
který si určitě zaslouží. Náklady
na stavbu ve výši 4,7 milionů Kč
je hrazena částečně z prostředků
města částkou 400 000 Kč a zbý-
vající část z dotace Regionální ra-
dy Moravskoslez-sko částkou 4,3
mil. Kč.
Ulice Horní je součástí historic-
kého jádra města. Tvoří frekven-
tovanou spojnici mezi novodo-
bou zástavbou ulice Revoluční
a náměstím Míru. Tento prostor
v blízkosti kostela sv. Michaela

a fary je součástí městské památ-
kové zóny. Jedním z hlavních zá-
měrů bylo prosvětlit plochu, 
umožnit průhledy na tyto cenné
kulturní památky a odkrýt prů-
hled z ulice Horní (při cestě na
náměstí) branou do dvora fary až
na kostel.
Realizace záměru bude mít pozi-
tivní vliv na životní prostředí
v centru města, zvýší kulturu ve-

řejného prostoru a poskytne mís-
to pro volný čas dětí a relaxaci ro-
dičů. Dojde také k zhodnocení lé-
ta opomíjené lokality, která je
součástí historického obrazu
městského centra. V rámci rege-
nerace Horní ulice opraví měs-
to fasádu na bytovém domě 
č. 35/4. Rekonstrukce fasády by
měla být zahájena v měsíci dubnu
2010.

Boulder centrum Dětská hřiště
V týdnu od 12. dubna byly za-
hájeny přípravné práce pro
montáž tří umělých lezeckých
kamenů různé obtížnosti o výš-
ce tří metrů v prostoru mezi bu-
dovami Střední školy Rýmařov.
Součástí dodávky je i demontáž
oplocení směrem k ulici Julia
Sedláka, čímž se otevřel pro-
stor pro veřejnost. S využitím
se tedy počítá jak pro mládež
z celého Rýmařova, tak i pro

školy v rámci jejich výuky.
Kolem vytvořené dopadové plo-
chy bude realizován chodníček,
osazeny lavičky a doplněna vý-
sadba. Práce budou ukončeny
a výsledek předán veřejnosti
v průběhu června letošního roku.
Náklady celkem činí asi 1 mil.
Kč, z čehož 70 % jsou dotace
z Moravskoslezského kraje
a zbývajících 30 % příspěvek
města.

Zatímco je výše uvedené
Boulder centrum určeno pro vy-
užití dospívajícími, dětská hřiště
jsou určena mládeži nejnižší vě-
kové kategorie. Z prostředků
Státního zemědělského inter-
venčního fondu byly již v loň-
ském roce v pěti lokalitách -
ve městě na sídlišti Pivovarská,
v Janovicích, ve Stránském,
v Jamarticích a Ondřejově - po-
staveny herní prvky, například

hrad se skluzavkou, houpačky,
kolotoč, zvířátka na pérech, la-
novka a další. S příchodem zimy
byly práce zastaveny, a tak tepr-
ve v minulých dnech byla celá
akce ukončena dobudováním do-
padových ploch pro každý herní
prvek. Celkové náklady jsou 1,1
mil. Kč a byly hrazeny jak z pro-
středků města ve výši 190 000
Kč, tak poskytnutím dotace ve
výši 910 000 Kč.

Pěší komunikace a cyklostezka Opavská v Rýmařově-Janovicích
Tato zdánlivě jednoduchá stavba
v sobě skrývá objekty, které sice
na již hotovém úseku nejsou vi-
dět, ale bez nich by realizace ne-
byla možná. Pod finální úpravou
ze zámkové dlažby se táhne nově
vybudovaná dešťová kanalizace,
přeložky slaboproudých rozvodů,
přeložka k nově zbudovanému ve-
řejnému osvětlení a protlak pod
komunikací Rýmařov-Šumperk.
Náklady na celou akci v hodnotě
11,2 mil. Kč jsou hrazeny z dota-
ce ve výši 92,5 %, tj. částkou 10,3
mil. Kč, a z prostředků města

částkou 900 000 Kč. Poskytova-
telem dotace je Regionální rada
Moravskoslezsko.
Přesto, že dlouhá zima opozdila
zahájení prací minimálně o měsíc,
termín dokončení se předpokládá
v květnu letošního roku a ten fir-
ma Hydrospol dodrží. Ukončením
této stavby bude konečně obyva-
telům kolem silně frekventované
komunikace zajištěn jistý komfort
a hlavně větší bezpečnost. 

Zdroj: odbor životního prostředí
a regionálního rozvoje
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Odbory MěÚ informují

Zpravodajský servis ve zkratce

odbor dopravy a silničního hospodářství

rozhovor

Máte ještě platný řidičák?
Kterých řidičských průkazů se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy po-
zbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských prů-
kazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(městský úřad, magistrát města) příslušného podle místa trvalého po-
bytu na území České republiky.

Co musím mít s sebou?
- řidičský průkaz
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající 

podobě žadatele v době podání žádosti
- stávající řidičský průkaz
- občané nad 60 let posudek o zdravotní způsobilosti
- žádost o vydání řidičského průkazu - obdržíte na pracovišti obecní-

ho úřadu obce s rozšířenou působností

Kdy mi bude vydán nový průkaz?
Vydat řidičský průkaz je možné do dvaceti dnů od podání žádosti,
případně do pěti pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správ-
ního poplatku 500 Kč. Povinná výměna průkazu je osvobozena od
správního poplatku, vyjma jeho vydání ve lhůtě kratší, tj. do pěti pra-
covních dnů od podání žádosti.

Úřední dny:
Pondělí, středa 8.00-11.30, 12.30-17.00
Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu telefonicky
předem na tel. č. 554 254 261, 554 254 217. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Rýmařov

Rýmařovská Hedva buduje solární elektrárnu
Solární elektrárny - fenomén na‰í doby. Energie
získaná ze slunce je nejen ãist‰í a citlivûj‰í k Ïi-
votnímu prostfiedí, ale v souãasné dobû také eko-
nomicky zajímavou a stabilní investicí. TotéÏ platí
o energii z vûtru, vody ãi biomasy.
Hledání alternativních zdrojů energie nabývá
stále na aktuálnosti. Obzvlášť v době, kdy se
světové zdroje povážlivě tenčí, a hlavně
v současnosti, kdy celosvětová ekonomická
krize dolehla nejen na malé a střední podni-
katelské subjekty, ale dotýká se citelně i fi-
rem podstatně větších.
Stát podporuje solární, přesněji řečeno foto-
voltaické elektrárny, především pomocí tzv.
zeleného bonusu. Jedná se o příplatek ke
každé vyprodukované kWh elektřiny (ten
v roce 2010 činí 11,28 Kč/kWh), kterou zá-
roveň sami spotřebujeme. Výkup elektřiny,
která je dodávána přímo do sítě, je garanto-
ván státem po dobu dvaceti let. Výkupní ce-
na v roce 2010 činí 12,25 Kč/kWh.

Podle původních předpokladů mělo být
v České republice v roce 2020 v provozu asi
1 730 megawattů výkonu v solárních elekt-
rárnách. Už letos to ale přitom bude více, asi
dva tisíce megawattů. Raketově rovněž rostou
platby obyvatel a firem na podporu výroby
z obnovitelných zdrojů, protože Energetický
regulační úřad může dle platného zákona sní-
žit tuto podporu jen o pět procent ročně. Ceny
technologií pro solární elektrárny přitom jen
za loňský rok klesly o více než 40 %. Zatímco
v roce 2009 přispívali občané a firmy na pod-
poru obnovitelných zdrojů asi 52 korunami
z každé spotřebované megawatthodiny, v pří-
padě dvou tisíc megawattů instalovaného vý-
konu v letošním roce by se od roku 2011 pla-
tilo už 556 korun za megawatt. Ministr prů-
myslu a obchodu Vladimír Tošovský doufá,
že novela zákona, která by regulátorovi 
umožnila výraznější snížení podpory, bude
schválena co nejdříve.

Aktuální pragmatičnost investice do solár-
ních panelů či fotovoltaické elektrárny ještě
umocňují nedávné výpadky dodávek plynu
z Ruska. V době, kdy se spojení energetic-
kých krizí a nestabilit skloňuje snad nejčas-
těji, je tato investice velice výhodná, navíc
s dosud nevídanou státní dotací. V letošním
roce lze žádat o na solární systémy pro pří-
pravu teplé užitkové vody a přitápění až do
50 % celkové investice, pro fyzické osoby
však maximálně do výše 80 000 Kč.
Kdo šel v současné době po silnici vedoucí
z Rýmařova do místní části Harrachov, urči-
tě si všiml nezvyklého stavebního ruchu na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví firmy
Hedva Rýmařov, a. s. Na poměrně rozlehlé
ploše tady začíná vyrůstat právě již zmiňova-
ná fotovoltaická elektrárna. Komu bude slou-
žit energie z ní získaná, na to jsme se zeptali
ředitele Hedvy Rýmařov, a. s., Ing. Víta
Komárka.

Jaký je důvod, že se vaše firma
rozhodla jít právě tímto směrem,
tedy vybudováním fotovoltaické
elektrárny?
Důvodem je účelné využití nepo-
třebného, nevzhledného prostoru
a podnikatelská aktivita v méně
zranitelném netextilním odvětví.
Společnosti ČEZ Distribuce
a E.ON Distribuce v únoru le-
tošního roku prohlásily, že už
nebudou připojovat do sítě další
solární a větrné elektrárny

a přestaly udělovat kladná sta-
noviska k novým žádostem o je-
jich připojení. V praxi to zname-
ná, že posuzování nových žádo-
stí firem o připojení fotovoltaic-
kých a větrných elektráren je
nyní pozastaveno, a to až do do-
by, než budou stanovena nová
pravidla pro zajištění stability
distribuční sítě. To může trvat
i několik měsíců. Jak vnímá tuto
skutečnost vaše firma?
Jsme rádi, že jsme žádost podali

již v roce 2009, nás už se poza-
stavení netýká.
Bude energii získanou z fotovol-
taické elektrárny čerpat jen vaše
firma, nebo je záměrem v bu-
doucnu, že by mohly z této elek-
trárny čerpat energii také další
firmy? Jaký bude celkový výkon
vaší elektrárny?
Veškerá vyrobená elektrická 
energie bude dodávána do distri-
buční sítě ČEZ a pro spotřebu bu-
de zpětně nakupována za platnou
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sazbu. Výkon elektrárny je plá-
nován na 1 MWp (megawatt-pe-
ak, jednotka maximálního výko-
nu solárního panelu za ideálních
podmínek).
Vinou ekonomické krize a také
v důsledku dovozu levného texti-
lu z asijských států produkce va-
ší firmy, stejně jako jiných oděv-
ních firem v republice, kupříkla-
du OP Prostějov, výrazně klesla.

Dá se chápat výstavba fotovolta-
ické elektrárny jako částečná
náplast na dopad ekonomické
krize?
Ano, dá se to tak říct. Myslím, že
jsem se o tom zmínil již v úvodu.
Můžete vyjádřit postoj orgánů
města Rýmařova k projektu 
elektrárny? Nenarazili jste na
problémy s územním plánem?
Máte již stavební povolení?

Samozřejmě umístění stavby by-
lo v souladu s územním plánem
města Rýmařova. Orgány města
i další účastníci sloučeného říze-
ní zaujali k zamýšlenému pro-
jektu vstřícný postoj. Na zákla-
dě již ukončeného sloučeného ří-
zení bylo vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby.
Proslýchá se, že jste museli
v rámci úsporných opatření také

snížit stavy zaměstnanců. Pokud
ano, kolika zaměstnanců se ten-
to nepopulární krok dotknul?
V roce 2010 se jedná o čtyřicet
zaměstnanců. Téměř ze dne na
den jsme přišli o zákazníka, kte-
rý představoval 70 % odbytu na-
ší tkalcovny. Na to bylo třeba
rychle reagovat.
Děkuji vám za rozhovor.

Připravil JiKo

Zdravotnictví

Školství

Jaro číhá na děti
Po nekonečně dlouhé vládě zimy všichni tep-
lokrevní živočichové (kam patří i většina li-
dí) vyhlíží jarní slunce. A právě nejkrásnější
období roku právě začíná i na moravských
horách.
Delší jarní dny mají samozřejmě mnoho vý-
hod - teplo umožňuje odložit těžký zimní 
oděv a bagančata, delší dny s jasnější oblo-
hou nabízí více vitamínu D (který se tvoří
mimo jiné v kůži), vitamin C potom přináší
rašící zelenina. Všichni včetně dětí využijí
volnost pohybu v probouzející se přírodě.
Nechci nikomu v žádném případě zkazit ná-
ladu, ale jaro přináší našim dětem i jistá rizi-
ka. Pokud jsou rodiče na tato rizika připrave-
ni, může celá rodina vychutnat jaro dosyta.
S teplem a jarním sluncem se v ovzduší prud-
ce zvyšuje koncentrace pylů všeho druhu.
Téměř třetina dětské populace trpí nějakou
formou alergie. Projevy alergie jsou rozličné
od otravné senné rýmy až po závažné formy
průduškového astmatu. Není dobré projevy 

alergie podceňovat, neboť alergeny poškozují
sliznice. To má za následek vyšší nemocnost
dětí a větší potíže se mohou projevit za mno-
ho let - v pozdní dospělosti. Projevem alergie
může být třeba nenápadné tření nosu dlaní
(tzv. pozdrav alergika) nebo lehké pokašlává-
ní. Dnešní léčba alergií představuje širokou
škálu možností od léků přes akupunkturu, re-
žimová opatření po tzv. desensibilizaci - jaké-
si očkování proti alergenům.
V teplejších dnech neožívá jen druh homo sa-
piens, ale i mnohem méně inteligentní klíšťa-
ta. Ta přenášejí obecně známé nemocí. Proti
nebezpečné borelióze se nelze prozatím chrá-
nit očkováním. Je třeba vyhledat lékaře při
podezřelé vyrážce po přisátí klíštěte, zvýše-
ných teplotách, bolestech kloubů nebo zvýše-
né únavnosti. Naopak proti klíšťovému záně-
tu mozkových blan se chránit očkováním lze.
Toto onemocnění je nebezpečnější pro starší
lidi než pro děti, ale očkování je vhodné u dě-
tí, které často tráví čas v přírodě. Pro toto oč-

kování je právě nyní nejvyšší čas. Navíc cena
vakcíny je v těchto dnech příznivá.
Starší dětí vyloví z garáží a půd jízdní kola
a „inlajny“. Při službách v nemocnici přijí-
mám na lůžkové oddělení prakticky pokaždé
malého cyklistu nebo bruslaře. Zvláště v pří-
padech opomenutí použití ochranných pro-
středků jsou bohužel následky i nevinného
pádu závažné. Neumožněte dětem opuštění
domu na těchto dopravních a sportovních
prostředcích bez helmy a chráničů končetin.
Ukládá to ostatně i zákon, ale měl by fungo-
vat spíše pud sebezáchovy. Zvláště u dospí-
vajících je trvání na tomto pravidle pro rodi-
če nesmírně těžkým úkolem. Všichni rodiče
hospitalizovaných dětí však litovali, že v této
otázce nebyli zásadoví.
Přeji velkým i malým občanům Rýmařov-
ska, aby jaro zůstalo nejkrásnějším obdobím
roku.

MUDr. Richard Rýznar,
praktický dětský lékař v Rýmařově

Ohlédnutí za úspěšným Hanáckým koláčkem
V sobotu 13. března 2010 se v Olomouci konala poslední žebříčková sou-
těž pod názvem „O hanácký koláček“. Základní umělecká škola Rýmařov

měla své zástupce ve výrazovém tanci v kategoriích dětí i juniorů.
A o tom, že jsme dopadli navýsost dobře, svědčí následující výsledky:

Žaneta Szapowalová se stala abso-
lutní vítězkou dětské kategorie ce-
lé soutěže a Lenka Mrhalová abso-
lutní vítězkou juniorské kategorie.
V červnu si pojedou převzít pohár
a vítěznou cenu do olomoucké
Sidie.
Všem účastnicím blahopřeji a dě-
kuji za krásné tancování a vzornou
reprezentaci. Alena Tomešková

Dětská věková kategorie:
1. Žaneta Szapowalová - Jsem
2. Žaneta Szapowalová - Operní virtuóz
3. Michaela Blašková - Deja vu
4. Michaela Blašková - Krajina tance
5. Klára Kuběnová - Bláznivá

Juniorská věková kategorie:
1. Lenka Mrhalová - Černý páv
3. Hana Jahodová a Michaela Foltýnová - Paráda

Fota: archiv ZUŠ Rýmařov
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Historie jednoho domu

Budova knihovny a Komerční banky
Je tak trochu ironie, jak se pod jed-
nou střechou sešly instituce pova-
hy tak rozdílné - knihovna, ta ago-
ra vědění a zároveň dům intelektu-
ální rozkoše, jež se navíc dává tak-
řka nezištně, a vedle ní banka, tr-
žiště úvěru, jenž promazává křeh-
ké soukolí našeho hospodářství.
Osazení zbytku budovy občanský-
mi byty, útočišti hodnot našich ži-
votů, symboliku vhodně doplňuje.
Podíváme-li se na hlubší historii
místa samého i jeho okolí, naleze-
né v nás patrně vzbudí představy
zcela jiné. Prostor, který si právě
prohlížíme, se ve středověku na-
cházel těsně za hradbami města,
přesněji za Horní branou, která stá-
vala přibližně v místech dnešního
knihkupectví. Formanům, kteří tu-
dy projížděli, se za hradebním pří-
kopem nabízelo rozcestí přesně
kopírující současnou roznožku
před bankou. Kdo se vydal vpravo,
po Sokolovské, dorazil do
Janušova, a po vybudování jano-
vického zámku a následném roz-
voji přilehlé vesnice se častou za-
stávkou stalo právě sídlo knížete.
Ten, kdo vedl spřežení nalevo, po
Hornoměstské, nastoupil na tehdy
veledůležitou Královskou stezku,
běžící z Olomouce přes Uničov,
Strálecké údolí a Rýmařov dále do
Slezska. Bývala to obchodní linka
zásadního významu, mimo jiné se
na ni napojovala Rešovská cesta,
po níž se přes Rešov a Rýmařov
vozívalo stříbro z hankštejnských
dolů (v okolí dnešních Skal), kde
se tento a jiné cenné kovy prokaza-
telně dolovaly od roku 1402 až do
druhé světové války, kdy už ovšem
bylo po stříbře dávno veta. Ať už
by se náš pomyslný vozka vydal
jakoukoli trasou, s městem by se
loučil pohledem na popraviště po
své pravé ruce. Německy zván
Kopfhügel, česky se takovým mís-
tům běžně říkávalo Stínadla - od
slova stínat, nikoli stín. Popraviště

to bylo plnohodnotné, disponující
oběma tehdy nezbytnými nástroji
výkonu spravedlnosti, špalkem
i šibenicí. V jeho sousedství stával
malý katův domek, mistr popravčí
býval osobou nezbytnou, ale v hra-
nicích města netrpěnou: dá se říci,
že se s ním pojila jistá obdoba po-
lynéského tabu. Popraviště fungo-
valo až do druhé poloviny 18. sto-
letí, kdy Marie Terezie příslušné
kompetence přesunula do Brna.
Ještě krátce po válce na místě ban-
ky stával nízký obytný dům a hned
za jeho dvorkem další. Od nich se
po obou ulicích táhla běžná před-
městská zástavba, v zásadě podob-
ná dnešním jednopatrovým rodin-
ným domkům, jakých najdeme
všude bezpočet, na Sokolovské
však byla linie přerušena klášterní
měšťanskou dívčí školou františká-
nek, dnešní Primou. Co se týče bu-
dovy samotné, ta - přesněji její
přední část - byla po uprázdnění
parcely demolicí jejího předchůd-

ce postavena ve dvacátých letech
coby velmi zdařilý exemplář funk-
cionalistické moderny, už tehdy
nejspíše pro pobočku některého
bankovního ústavu. Válku objekt
přečkal bez nesnází, první úpravy
přišly až v roce 1948, kdy bylo
rozhodnuto o vybourání domkové
linie za ním. Jak bylo rozhodnuto,

tak se i stalo, a dům byl při té pří-
ležitosti rozšířen na současný pů-
dorys přistavěním zadního traktu,
a to s na tehdejší poměry neobvy-
klým ohledem na stylistickou jed-
notu celku. Na počátku šedesátých
let se knihovna jako instituce pře-
sunula z budovy muzea právě sem,
tehdy však ještě sídlila v přízemí.
V prvním patře seděli příslušníci

Sboru národní bezpečnosti, kteří to
tak aspoň neměli do knihovny da-
leko. Zbytek interiéru zaplnily by-
ty. Těšit se z bezpečnosti jejich ná-
jemci mohli jen těsně do začátku
devadesátých let, příslušníci se
museli rozloučit. Knihovna se
však na své nynější místo stěhova-
la až později, v roce 1991, její do-
savadní prostory při tom převzala
opět banka.
Nepočítáme-li onu přístavbu, která
se navíc k domu zachovala celkem
vlídně, vydržel objekt po celou do-
bu své existence bez vážnějších 
úprav, zvláště těch vnějších. To
nicméně také znamenalo, že se
musel obejít bez vážnějších oprav,
a postupně trochu scházel. Nastala
doba prudkých společenských
změn, a jelikož bylo domu tak
dlouho upíráno dobrodiní zedníko-
vy ruky, pokládalo se za vhodné
mu ony dlouhé roky vynahradit. Ta

ruka na něj dopadla v letech 1991-
94 a podepsala se na něm zvnějšku
i zevnitř. Fasáda byla i přes relativ-
ně dobře zachovanou původní 
omítku radikálně zmodernizována,
jak se slušelo na peněžní ústav,
a podstatně zpestřena. Interiéry
staré, předválečné banky a pozděj-
ší knihovny se vybouraly, odstra-
něny byly i všechny dveřní a oken-
ní výplně, s jedinou výjimkou -
vnitřních dvoukřídlých dveří ve
vchodu banky. Většina prvků his-
torické hodnoty tím vzala za své.
Celková architektonická dispozice
vnějšku nicméně zůstala zachová-
na: trojosé průčelí do Radniční uli-
ce, prolomené zapuštěným hlav-
ním vchodem a v horních patrech
rámované působivými zaoblenými
rohovými okny, zděný štít vikýře
s hodinami, zvalbená střecha, dnes
z bonského šindele, s výraznou ko-
runní římsou, prolamovaná menší-
mi trojúhelníkovými vikýři, či de-
vítiosé zadní průčelí se vchodem
do bytových prostor z obou stran
osazené mohutnými rizality, to vše
oko stále potěší. Škoda jen kdysi
kamenného soklu prvního poscho-
dí. Bez ohledu na subjektivní po-
zouzení aktuálního vzhledu, pro-
vedené úpravy od původní podoby
zásadně odbíhají. Historická hod-
nota ovšem nemusí nevyhnutelně
znamenat hodnotu estetickou - jak-
koli to v tomto případě neplatí,
dům představoval velmi pěkný pří-
klad meziválečné architektury -
a ztráta této historické hodnoty ne-
musí nutně znamenat nemožnost
získání právě hodnoty estetické -
ovšem platí-li to v tomto případě,
nechám na posouzení laskavého
čtenáře. 

JaPo, zpracováno s použitím mate-
riálů Národního památkového
ústavu Ostrava a Mgr. Jiřího
Karla, jemuž tímto velice děkuji.

Foto: archiv Jaroslava Hrubana
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Bral nářadí i barvu
Policisté z Rýmařova šetří vloupání do budo-
vy firmy v Malé Morávce, kde pachatel 
ukradl nářadí i barvu. V době od 12. do 17.
3. 2010 rozbil okno a dostal se dovnitř.
Odcizil stolní vrtačku, vibrační brusku, stří-
kací pistoli a 5 litrů základové barvy. Škoda
činí kolem 27 000 Kč.

Drzost pachatelů
je vážně zarážející

O tom se přesvědčila i důchodkyně z Dětři-
chova nad Bystřicí. Když šla zatopit do kotel-
ny a vrátila se do obytných částí domu, všimla
si, že na chodbě stojí dvě ženy, které vešly přes
neuzamčené dveře. Uvedly, že jdou kvůli vý-
kupu peří, kožek a starého železa. Poprosily
seniorku o vodu a přístup na toaletu. Paní jim
prodala láhev minerálky, kterou měla na chod-
bě, a v tu chvíli si v kuchyni všimla další dvo-
jice, muže a ženy. Ti okamžitě odešli i se spo-
lupachatelkami. Venku všichni čtyři nasedli do
fialového vozidla a odjeli směrem na
Šternberk. Po jejich odchodu poškozená zjisti-
la, že jí z kuchyně odcizili 14 000 Kč.
V souvislosti s tímto případem upozorňujeme,
aby lidé nenechávali neuzamčené hlavní dve-
ře do svých domů či bytů. Lidé tak i přes veš-
kerou opatrnost a nedůvěru vůči cizím oso-
bám dávají pachatelům příležitost ke krádeži.

Ničil zařízení bytu
a napadl i majitele

V nočních hodinách dne 2. 4. 2010 zasahovali
místní policisté v Rýmařově na ulici Jesenická.
Zde na návštěvě po slovní rozepři napadal dva-

ačtyřicetiletý muž majitelku bytu i jejího dru-
ha. Ničil i vybavení bytu. Policisté agresivního
muže zajistili a naměřili mu 2,11 promile, ná-
sledně byl převezen na záchytnou stanici k vy-
střízlivění. Je podezřelý z přestupků proti ma-
jetku i občanskému soužití.

Dopravní nehody se psem
V průběhu soboty 3. 4. 2010 dopravní policisté
šetřili hned dvě nehody, při kterých vběhl do
jízdní dráhy auta nezajištěný pes. V prvním
případě v Rýmařově na křižovatce ulici
Sokolovská a Květná jel čtyřiadvacetiletý řidič
s vozidlem Seat Ibiza, když mu pes vběhl před
auto. Došlo ke střetu a zvíře odběhlo. Škoda na
seatu činí 5 000 Kč.
K druhé nehodě došlo v Ondřejově. Dvaačty-
řicetiletá žena jela s vozidlem Octavia a bez-
prostředně před auto jí vběhl do vozovky re-
trívr. Řidička již nedokázala střetu zabránit.
Pes po nehodě odběhl zraněný k majitelce, kte-
rá uvedla, že fena se hárá a utekla ze zajištěné
zahrady. Škoda dosahuje 15 000 Kč.

Z chaty bral, co se dalo
Vloupání do rekreační chaty v Albrechticích
u Rýmařova nyní šetří místní policisté. Dosud
neznámý pachatel rozbil v době od 29. 3. do 3.
4. 2010 okno chaty a vnikl dovnitř. Odcizil ře-
tězovou i ruční pilu, vrtačku, baterky, rum
a slivovici, křovinořez, brýle, pánské jízdní ko-
lo a další věci v hodnotě přes 17 000 Kč.
Poškozením věcí v chatě vznikla škoda přes 
2 000 Kč.

Vloupání do penzionu
Dosud neznámý pachatel rozbil okno do budo-

vy penzionu ve Staré Vsi a v době od 4. do 5.
4. 2010 vnikl dovnitř. Vypáčil dvířka herního
automatu, z něhož odcizil 50 000 Kč. Vzal ta-
ké sedm obrazů, různý alkohol a další hoto-
vost. Svým jednáním způsobil celkovou škodu
přes 66 000 Kč. Šetří OOP Rýmařov.

Z chaty odcizil okrasnou dýku
a mačetu

V době od 4. do 7. 4. 2010 v Albrechticích
u Rýmařova dosud neznámý pachatel vysadil
tabulku větracího okna v přízemí chaty a do-
stal se tak do koupelny. Rozbil výplň dveří
a vnikl do obytných prostor. Zde odcizil 
okrasnou dýku, mačetu a jízdní kolo. Celková
škoda činí 4 500 Kč.

Chatu zcela vyraboval
Rýmařovští policisté šetří vloupání do rekreač-
ní chaty v Albrechticích. Dosud neznámý pa-
chatel vypáčil desku zabezpečeného okna
a vnikl v době od 5. do 9. 4. 2010 dovnitř.
Odcizil elektrický vařič s troubou, radiomag-
netofon, varnou konvici, teleskopické nůžky,
lyžařské boty, přenosné elektrické topidlo, 
elektrickou řetězovou pilu, sekačku, alkohol
a další věci v hodnotě přes 55 000 Kč.

Ukradl i parní stroj z roku 1938
V Dětřichově nad Bystřicí v době od 1. 10.
2009 do 7. 4. 2010 dosud neznámý pachatel
vnikl do budovy skladu v objektu bývalých ka-
sáren. Zde odcizil čerpadla upravená pro vod-
ní turbíny, elektromotory, náhradní díly k vod-
ním a větrným elektrárnám, okružní pilu a re-
novovaný parní stroj z roku 1938. Škoda pře-
sahuje 241 000 Kč.

Pokácel a vyvezl modříny i břízu
Krádež dřeva v Břidličné v části Kovářov nyní
šetří rýmařovští policisté. V době od 1. 1. do
15. 4. 2010 dosud neznámý pachatel vykácel
a vyvezl z lesa jednačtyřicet bříz a tři modříny.
Způsobil tak škodu 15 000 Kč.

Vybavil se na teplé počasí
V Karlově pod Pradědem v době od 6. do 15.
4. 2010 dosud neznámý pachatel násilně vnikl
do dřevěného přístavku místního hotelu.
Odcizil dvě výčepní soupravy, tlakovou láhev,
zahradní dřevěný nábytek, dvě lanové houpač-
ky a dětskou skluzavku. Způsobil škodu přes
82 000 Kč.

Vloupal se do chaty
V době od 14. do 15. 4.2 010 v Tvrdkově do-
sud neznámý pachatel vypáčil a rozbil okno
rekreační chalupy a vnikl dovnitř. Poškodil
dveře, dřevěnou podlahu a odcizil výčep
s chladicím zařízením, zahradní slunečník, al-
kohol a potraviny. Škoda činí přes 40 000 Kč. 

Zdroj: tisková mluvčí PČR Bruntál

Nepoučitelní řidiči
Dopravní policisté v průběhu víkendu šet-
řili nehody se zraněním a ve všech hrál
u řidičů hlavní roli alkohol.
V pátek 9. dubna se v důsledku smyku sra-
zil mezi obcemi Dětřichov a Vajglov vůz
Škoda Favorit dvaadvacetiletého řidiče
s protijedoucím nákladním vozidlem
Renault. Po střetu z místa nehody ujel.
Rýmařovští policisté jej následně zajistili
ve Vajglově. Provinilec uvedl, že po neho-
dě požil jedno pivo a před nehodou vypil
piva tři nebo čtyři. V nemocnici byl u něj
proveden odběr krve a také mu lékaři ošet-

řili lehké zranění. Mladík nepředložil do-
klady potřebné k řízení a policisté dalším
šetřením zjistili, že mu byl soudem
v Ostravě uložen zákaz řízení motorových
vozidel až do září 2011. Škoda dosahuje
105 000 Kč. Je podezřelý z přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky a maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Nehodu, při které řidič v podnapilém stavu
narazil s vozidlem nejprve do kontejneru
a následně do panelového domu, šetřili do-
pravní policisté v neděli 11. dubna
v Rýmařově na ulici Radniční.
Jednadvacetiletý místní mladík jel s vozid-
lem Opel a při jízdě na přímém úseku sil-
nice vyjel vlevo, kde čelně narazil do pane-
lového domu. Z místa nehody odešel a po-
licisté ho nalezli 500 metrů od havarované-
ho auta. Při dechové zkoušce mu naměřili
2,47 a po půl hodině 2,65 promile. Mladík
při nehodě utrpěl lehké zranění. Škoda činí
10 000 Kč.

Foto: Miroslav Škoda
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Ani součtem milionu nul jedničku neuděláš.

Carl Gustav Jung Známá i neznámá výročí
23. 4. 1850 zemř. William Wordsworth, anglický básník a esejista

(nar. 7. 4. 1770) - 160. výročí úmrtí
24. 4. Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech
26. 4. 1910 zemř. Björnstjerne Björnson, norský prozaik, básník

a dramatik, nositel Nobelovy ceny (nar. 18. 12. 1832) -
100. výročí úmrtí

26. 4. Mezinárodní pamětní den Černobylu (1986)
27. 4. 1820 nar. Herbert Spencer, anglický filosof, zakladatel soci-

ologie (zemř. 8. 12. 1903) - 190. výročí narození
29. 4. 1885 nar. Egon Erwin Kisch, pražský německý novinář, pro-

zaik, dramatik a básník (zemř. 31. 3. 1948) - 125. výro-
čí narození

29. 4. 1980 zemř. Alfred Hitchcock, americký filmový režisér (nar.
13. 8. 1899) - 30. výročí úmrtí

30. 4. 1870 nar. Franz Lehár, rakouský hudební skladatel a diri-
gent (zemř. 24. 10. 1948) - 140. výročí narození

1. 5. Svátek práce
2. 5. 1925 zemř. Jan Štursa, český sochař (nar. 15. 5. 1880) - 85.

výročí úmrtí
3. 5. Světový den svobody tisku, poprvé uspořádán roku

1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
(UNESCO)

3. 5. 1955 zemř. Saša Rašilov, vl. jm. Václav Rasch, český divadel-
ní a filmový herec (nar. 6. 9. 1891) - 55. výročí úmrtí

5. 5. Významný den ČR, výročí Pražského povstání roku
1945

1.-2. 5. 8.30 SVČ Okresní přebor jednotlivců v šachu
3. 5. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou
7. 5. 18.00 SVČ Taneční seminář latinskoamerických tanců

- vstupné pro nečleny ZK 50 Kč
11. 5. 9.00 SVČ Cvičení s Buřinkou
13. 5. 11.00 SVČ Keramika pro školy
14. 5. 9.00 SVČ Keramika pro školy
17. 5. 9.00 SVČ Keramika s Buřinkou
19. 5. 13.30 SVČ PC herna
20. 5. 17.00 SVČ Keramika pro veřejnost
23. 5. 9.00 Cyklozávody v Hornoměstské zatáčce
25. 5. 10.00 SVČ Keramika pro školy

Pranostiky na měsíc květen
• Máj - vyženeme kozy v háj.
• Studený máj - v stodole ráj.
• Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
• Májová voda vypije víno.
• Suchý březen, vlhký máj - bude humno jako ráj.
• Májová kapka platí dukát.
• Deštivý květen - žíznivý říjen.
• Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
• Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
• Kolik Filipa a Jakuba kapek, tolik sena kopek.
• Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
• Déšť svaté Žofie švestky ubije.
• Déšť v pondělí svatodušní - zkáza pro seno.

Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Jakub Chárník ................................................................. Rýmařov
Julie Fidlerová ................................................................ Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Ondřej Domovec - Rýmařov ................................................ 81 let
Vojtěch Valčuha - Rýmařov .................................................. 84 let
Marie Charvátová - Rýmařov ............................................... 90 let

Dne 27. 4. 2010 slaví 80. narozeniny
pan 

Jiří Lašák
z Rýmařova.

Všechno nejlepší přejí manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 16. dubna 2010 oslavili manželé
Růžena a Eduard Janští
50 let společného života.

Celá rodina jim proto do dalších společných let
přeje hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Rozloučili jsme se
Zdeněk Málek - Rýmařov ................................................. 1939
Květoslava Šubčíková - Rýmařov ...................................... 1919
Milan Lang - Ondřejov ....................................................... 1955

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

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

každé liché úterý v budově střediska na třídě Hrdinů 48
v Rýmařově.

Začátek vždy ve 13.30.
Ukončení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz
v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.

Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste sami
nepodnikli.

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2010:

27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

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
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Hasiči v terénu Jazzclub

Úsměvně

Rýmařovská jednotka Hasičské-
ho záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje měla od po-
čátku měsíce dubna sedm výjez-
dů. Jednalo se zejména o technic-
kou pomoc při otevírání bytu, li-
kvidaci úniku pohonných hmot
z komunikace či pomoc při tran-
sportu imobilního pacienta. Ve
dvou případech hasiči vyjížděli
k dopravním nehodám v Rýma-
řově a Karlově Studánce a v jed-
nom případě zasahovali u menší-
ho požáru v opuštěném rodinném

domě na Revoluční ulici, kde
v podkrovní místnosti opuštěné-
ho rodinného domu hořela v blíz-
kosti komína hromada plastů, 
oděvů a kartónů. Budova byla 
uzamčena, proto musely být vy-
raženy vstupní dveře. Byla pro-
vedena kontrola celé budovy, zda
se v ní ještě někdo nenachází,
a zároveň byl požár likvidován
vysokotlakým proudem. Po kon-
čení zásahu byly vstupní dveře
zabezpečeny. 
JiKo, zdroj: HZS MSK Rýmařov

Foto: Miroslav Škoda

Kulturní dění
v Muzikantské
čajovně

Květen
1. 5. Pingpongový turnaj pro páry - registrace v čajovně.
3. 5. Kdo si hraje, nezlobí. Výtvarná dílna a dětský koutek.

Začínáme v 16 hodin.
7. 5. Jamování od 18 hodin.
8. 5. Bluesový večer Jiřího Míži od 19 hodin (vstupné dobro-

volné).
10. 5. Člověče, nezlob se! Přátelský turnaj pro všechny.

Registrujte se v čajovně.
11. 5. Pohádková babička zve na pohádky O skřítkovi

Pořádníčkovi a O pejskovi a kočičce. Začátek předsta-
vení v 17 hodin.

17. 5. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 16 hodin.
21. 5. Jamování od 18 hodin.
22. 5. Prezentace muzikantské čajovny na Dnu zdraví v SVČ.
25. 5. Pohádková babička přijede děti potěšit pohádkami

Princezna a kulihrášek a O červené Karkulce. Začínáme
v 17 hodin.

28. 5. Muzikantská čajovna na majálesu.
Hana Muzikantová

V duchu si říkám nahlas
Samomluvu považují psycholo-
gové za příznak mírného štěpe-
ní ega. Sama o sobě není škod-
livá, často je reakcí na samotu.
Muži prý sami k sobě mluví
o něco víc než ženy. U nich je
samomluva odpovědí na izola-
ci, protože ženy mají obecně
větší potřebu důvěrných vztahů.
Říká se „trpí samomluvou“. Já
při ní netrpím. Mě uvolňuje, ať
si trpí ti, kdo jsou na dosah či
doslech. Silně jsem si to uvědo-
mila při jízdě autem. Přítelkyně
řídí auto a já napomínám kole-
gy řidiče. Ani ona ani já jsme
ten den nevěděly, kolik známe
sprostých slov. Taky ten den
vyjeli samí dárci orgánů. V jed-
né chvíli kamarádka zasípala:
„To je ale kretén! Kráv jeden!“
A já od té chvíle vím, kdo je
kráv. Další je nepublikovatelné.
Jistě znáte mluvky do mobilu.
Jsou halasní, bezohlední a vola-
jí kdekoliv, během cesty do
Olomouce v autobuse zaznělo
zvonění, cinkání, vycvrkávání
čtrnáctkrát. Pak následovalo:
„No? O co jde? Ano? Jsi to ty?
Tě zdravim, bejku. No? Co po
mě chceš? Jsi normální? Pro-
sím? Slyšim. No je normálni?“

V obchodě, na cestě, prostě
všude nás mobil najde. Slušní
mluvkové by měli jít do ústraní,
mluvit tlumeně.
Někdo radí kopálistům, hokeji-
stům, někdo zprávařům v tele-
vizi. U ledničky se naléhavě
přemlouvám, ať se nepouštím
do dobrot, které na mě hledí.
Plátek uheráku? Přemlouvání
vychází naprázdno. A jde to
dál: připálené jídlo, rozbitý ob-
líbený hrneček, bolestivý náraz
do kusu nábytku, který ne-
uhnul, horká pára z hrnce...
Někdy ze mě vycházejí cito-
slovce, jindy je to horší. Na to
už potom volně navazuje má
tragická řeč ve zkušební kabin-
ce, když se nemůžu do něčeho
vejít. Něžně naopak jsem zaho-
vořila ke sněženkám. Muž se
smál pod vousy, které nemá.
Už to mám! Pořídím si psa
a budu to říkat jemu. Bude vě-
dět, kde mě co bolí, co mě zlo-
bí, co si myslím o Senátu, bude
vědět o mém úmyslu držet die-
tu a jíst jenom zdravě a... a taky
by to mohla být kočka. Plyšová. 

Si
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Městská knihovna

Městské muzeum a Galerie Octopus

Pondělí: 9.00-17.00
Úterý: 9.00-17.00
Středa: zavřeno

Čtvrtek: 9.00-17.00
Pátek: 9.00-17.00
Sobota: 8.00-11.00

Provozní doba:

Kontakt:
Sokolovská 25, 795 01 Rýmařov

tel.: 554 212 566, knihovna.rymarov@tiscali.cz

Fotografické střípky z historie Mahenu
Amatérský divadelní spolek
Mahen je souborem, který dél-
kou svého nepřetržitého působe-
ní vzbuzuje úžas a obdiv. Za pě-
tašedesát let jeho existence se
v něm vystřídala dlouhá řada
herců, od těch, kteří se zúčastni-
li jen několika představení, až po
vichrem letícího času ošlehané
harcovníky, pro něž jsou prkna,
co znamenají svět, druhým do-
movem - a vzhledem k času, kte-
rý tento koníček vyžaduje,
mnohdy i domovem prvním.
U příležitosti právě pětašedesá-
tého výročí jeho založení se až
do 30. dubna koná v Galerii
Octopus retrospektivní výstava
fotografií z inscenací odehra-
ných během posledních dvaceti

let. Ve Velkém sále mohou ná-
vštěvníci zhlédnout fotografie
z her pro dospělé, v Malém pak
fota z představení pro děti, a to
nejen rýmařovské, ale i ty 
z okolních obcí, jako jsou
Břidličná či Stará Ves, v nichž
Mahen občas hostuje.
Výstava byla zahájena netradič-
ně uprostřed týdne, ve středu 
7. 4. v 17.00, kdy před návštěv-
níky expozice předstoupila sou-
časná vedoucí souboru paní
Hana Vystrčilová a v krátkém
proslovu se ohlédla za uplynulý-
mi dvěma dekádami a poděkova-
la hercům i technickému perso-
nálu za obětavou práci, divákům
pak za neutuchající přízeň. Své
díky režisérka Vystrčilová adre-
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sovala rovněž paní Piňosové
a paní Vykrutíkové, jež na svá
bedra vzaly odpovědnost za pří-
pravu občerstvení pro hosty ver-
nisáže. Těch mimochodem ten-
tokrát přišlo opravdu požehnaně
a prokázali tak přízeň tomuto již
pětašedesátiletému, avšak stále
vitálnímu souboru. Gratulovat
k úspěšné minulosti a přát ještě
úspěšnější budoucnost přišel
i starosta města Petr Klouda spo-

lu s místostarostou Jaroslavem
Kalou. Na závěr Hana Vystrči-
lová zdůraznila, že ačkoliv si 
amatérští herci vybrali náročné-
ho koníčka, „divadlo není jen
práce, ale je to i radost - radost
pro nás a doufám, že i pro vás
pro všechny.“ Přejme tedy diva-
delnímu souboru Mahen, aby je-
ho práce i nadále přinášela ra-
dost členům stejně jako obecen-
stvu. JaPo

do 30. dubna

Posledních 20 let
úspěšné práce

divadla Mahen Rýmařov
u příležitosti 65. výročí
založení spolku Mahen.

pozvánka na výstavu

Organizace a spolky

Občanské sdružení Stránské rozšířilo nabídku nejen kurzů řemesel
Pokud jste ještě nestihli navštívit
Nedělní školu řemesel ve
Stránském, máte k tomu skvělou
příležitost. V pátek a sobotu 
23. a 24. dubna zde proběhne
den otevřených dveří. Ten je 
určen hlavně učitelům a kultur-
ním pracovníkům obcí a měst.

V pátek 23. 4. se dveře
otevřou ve 14 hodin,
v sobotu 24. 4. bude

otevřeno od 10 do 17 hodin.

Připravena je pro návštěvníky
prohlídka chovu hospodářských
zvířat, ukázka tradičních řeme-
sel, která se zde vyučují, pro-
cházka bylinnou zahradou, otu-
žovací zónou a další.
Nedělní škola již od r. 2008 na-

bízí řadu programů pro školáky
i předškoláky.
Program lze ušít na míru dle po-
žadavků. Návštěvníci si mohou
vyzkoušet jednotlivá řemesla
a výrobek si hrdě odnést domů.
Nebo se mohou seznámit s histo-
rií řemesel při odborném výkla-
du a předvedení řemesla lekto-
rem. Součástí programu je i eko-
logická výchova.
Letos se díky právě dokončené-
mu projektu, financovanému ze
zdrojů Evropské unie v progra-
mu Leader - rozvoj místní strate-
gie, podařilo rozšířit Nedělní
školu o nové prostory. Projekt
s názvem Pec nám spadla zahr-
nul hlavně rekonstrukci dalších
tří místností a pokládku střešní
krytiny. Nejzajímavější částí

projektu byla stavba omítaného
sporáku s vyhřívaným ležením.
Tento projekt podpořila firma Pátá
stavební, a. s., i město Rýmařov.
Bez jejich podpory by projekt ne-
mohl být realizován. Touto cestou

děkujeme za jejich ochotu a poro-
zumění. Přijďte si do Stránského
pro inspiraci na zajímavý školní
výlet nebo netradiční a zajímavou
návštěvu. Těšíme se na vás. 

Vladimíra Křenková

Pozvánka na prvomájové oslavy
ZO KSČM Rýmařov

zve všechny občany na oslavy svátku práce 1. máje v 10 hodin na hřišti TJ Jiskra Rýmařov.

Rovněž jsou všichni zváni na předvolební mítink s kandidáty KSČM do poslanecké sněmovny ČR.
Mítink se uskuteční 4. května 2010 v 15 hodin na náměstí Míru v Rýmařově.

Výbor ZO KSČM Rýmařov

placená inzerce

Foto: archiv OS Stránské
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Zpravodajství města Břidličné

Pár slov o dětských hřištích
V minulém čísle Horizontu jsme si
mohli přečíst pár slov pana starosty
Bohumíra Kamence o získaných fi-
nančních prostředcích z dotací a za-
mýšlených investičních akcích. Dnes
bychom se rádi věnovali trochu po-
drobněji některým z nich, konkrétně
investičním akcím, které se týkají na-
šich nejmenších občanů. Ano, správ-
ně, řeč dnes bude o plánovaných dět-
ských prvcích a hřištích v Břidličné.
O podrobnější informace jsem požá-
dala tajemnici městského úřadu
v Břidličné paní Jaroslavu Charváto-
vou, která mi vstřícně o všech nej-
bližších akcích a plánech povyprávě-
la.
Tomu prvnímu, dětskému hřišti
v Břidličné, jsme v tuto chvíli oprav-
du blízko, k jeho realizaci chybí už
jen pár krůčků. Jedná se o projekt
s názvem „I na Jesenické si budou
hrát“. Finance jsme získali z Progra-
mu pro rozvoj venkova, ve středu 
14. 4. byly otevřeny nabídky do vý-
běrového řízení na zhotovitele
a v nejbližších dnech bude znám ví-
těz. Dne 27. 4. by měl převzít stavbu
do svých rukou avpůlce července by

mělo být vše hotovo a hřiště překy-
povat dětským smíchem. Předpo-
kládaná hodnota tohoto projektu je
asi 352 000 Kč. Hřiště bude oploce-
né, jako hrací prvky by mělo obsaho-
vat pískoviště, pružinové houpadlo,
dvojitou řetízkovou houpačku, hou-
pačku se sedákem a hrací soupravu,
která je kombinací horolezecké stěny,
hasičské tyče, lanové prolézačky
a skluzavky.
Další dětské hřiště je součástí projek-
tu „Revitalizace zeleně veřejných
prostranství“, na který již rovněž by-
ly schváleny finanční prostředky z re-
gionálního operačního programu
Moravskoslezsko ve výši celkem 
12 milionů Kč. Veřejnými prostran-
stvími se v tomto konkrétním projek-
tu myslí především náměstí Svo-
body, kde se plánuje v letošním roce
oprava cesty z vlakové zastávky na
náměstí a úprava samotného náměs-
tí, ale také parková úprava bývalé
školkové zahrady na ulici Komen-
ského a přilehlého parku směrem na
sídliště v roce příštím. Na tomto mís-
tě se předpokládá vytvoření neoplo-
cené klidové zóny v podobě parčíku

s lavičkami a dětským hřištěm ve
srovnatelném rozsahu jako hřiště na
Jesenické. Opravovat se bude rovněž
chodník vedle bývalé školkové za-
hrady. Tyto úpravy by měly začít už
na jaře příštího roku.
Další hrací místa jsou součástí pro-
jektu „Naučná stezka“, na který je již
také podána žádost o dotaci. „Na
zpevněném plácku proti jezírku by
mělo být oficiální tábořiště, jehož
součástí bude kuželová lanová pyra-
mida se sedátky a venkovní fitko po-
dobné tomu, které si pořídili občané
v Horním Městě. Mělo by obsahovat
tři bytelné prvky, které budou určeny
ke cvičení v přírodě. U každého by
měla být umístěna cedulka s popisem
správného cvičení. V projektu je za-
komponováno zpevnění komunikace
vedoucí z města na jezírka, takže k tá-
bořišti ihřištibude lepšípřístupnejen
pro pěší, ale i na kole nebo pro ma-
minky s dětmi. Tato naučná stezka
bude navazovat na Ryžovišťskou na-
učnou stezku.“ Takto nám plány
k dalším hřištím představila tajemni-
ce města paní Jaroslava Charvátová.
Součástí tohoto projektu je i asi mili-

onová investice do renovace hřiště na
Polní ulici. Zda bude této žádosti
o dotaci vyhověno, se dozvíme kon-
cem letošního května.
Ve fázi plánů, na něž zatím nebyly
získány finanční prostředky, jsou hra-
cí prvky, které by oživily prostranství
před restaurací Společenského do-
mu, a dále pak hrací prvky, které by
byly umístěny na sídlišti ve Vajglově.
Ve Vajglově by také rádi získali pro-
středky na rekonstrukci bývalé hrací
plochy naproti garážím, kde by moh-
lo vzniknout multifunkční hřiště pro
míčové sporty s umělým povrchem.
To by bylo zaměřeno spíše na aktivi-
ty dospívající mládeže. Projektovou
dokumentaci už připravuje vedoucí
stavebního odboru městského úřadu
pan Hudeček. Ve Vajglově sice jsou
dvě dětská hřiště pro nejmenší, ale ta
jsou soukromým majetkem majitelů
restaurací, u nichž jsou postavena,
a tudíž jsou určena jen dětem ná-
vštěvníků hospůdek.
Takže, milé děti, milé maminky, milé
babičky a ostatní občané, máte se na
co těšit!

Text a foto: Libuše Kováříková

Fotbalový začátek jarní sezóny 2010
Muži A začali fotbalovou jarní sezónu 2010
dne 28. 3. 2010 na hřišti soupeře ve
Slavkově, kde prohráli s vedoucím dobře
hrajícím soupeřem 0:3. Na domácím hřišti 
odehráli fotbalisté mistrovské utkání 4. 4.
2010 s protivníkem z Krásných Louček. Toto
úvodní domácí utkání bylo pro diváky zají-
mavou podívanou a nabízelo boj až do po-
sledních vteřin. Z těsného vítězství 2:1 se
pak díky gólům Cálka a Györgyho mohli ra-
dovat domácí borci. V neděli 11. 4. se vyda-
li naši fotbalisté na další zápas do Zlatníků.
Opět vyhráli (1:0) gólem Standy Cálka. V ta-
bulce po šestnácti zápasech poskočili na pěk-
né třetí místo se skórem 25:20 - gratulujeme.
Naše starší přípravka si bohužel zatím neve-
de tak dobře, o víkendu podlehla Jindřichovu

13:0 a v tabulce jim po devíti zápasech nále-
ží předposlední, devátá pozice. Snad se karta
obrátí a usměje se na ně fotbalové štěstí v ne-
děli 17. 4., kdy budou bojovat na hřišti sou-
peře Slavoj Bruntál B.
Možná jste jako návštěvníci zápasu postřehli
změnu ve vstupném, kdy muži platí 20 Kč
a ženy a děti 10 Kč. Důvod je zřejmý. V mi-
nulém roce byla provedena náročná úprava
trávníků (zavlažování), bylo nutné provést
zaměření budov a jejich legalizaci na katast-
rálním úřadě, výše grantu od městského úřa-
du je nižší, než bylo požadováno a ani ma-
teřská tělovýchovná jednota dlouhodobě ne-
má finančních prostředků nazbyt.
Fotbalovému oddílu tak nezbývá, než se po-
kusit získat co nejvíce prostředků samofinan-

cováním, tedy ze vstupného na zápasy, ale ta-
ké pořádáním různých sportovních a kultur-
ních akcí v areálu hřiště.
Na závěr připojujeme informaci o změně na
pozici předsedy oddílu kopané TJ Kovohutě
Břidličná. Stávající předseda Jan Bubela se
po čtyřech letech úřadování vzdal funkce dne
5. 2. 2010 na valné hromadě oddílu kopané.
Panu Bubelovi je nutno jen a jen poděkovat
za jeho dlouholetou funkcionářskou činnost,
čas a úsilí fotbalu věnované. Nadále však zů-
stává aktivním členem oddílu kopané.
Novým předsedou oddílu byl jednohlasně
zvolen Michal Minich.
Jednotlivá mužstva v současné době trénují
následující trenéři: mladší přípravku Jirka
Ujfaluši a Michal Minich, starší přípravku
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Jirka Ujfaluši a Standa Cálek a mladší žáky
Dušan Hargaš s Petrem Kostelníkem. Muže
A má na starosti Ing. Josef Dorňák a vedou-
cí mu dělají Marián Minich a Josef Knot,

muže B pak Ing. Josef Dorňák, přičemž ve-
doucí mu dělají Standa Juráš a Jan Chudý.
Všem, novému předsedovi, trenérům i kopá-
listům, přejeme, ať se jim v jarní sezóně daří

a ať na domácí zápasy chodí hodně povzbu-
zovačů a fanynek. Fotbal je v Břidličné roz-
hodně stále sportem číslo jedna. 

Libuše Kováříková

Stolnímu tenisu se v Břidličné daří
Hezkou tradicí se stávají turnaje
stolních tenistů O putovní pohár
starosty města Břidličná. Na
čtvrtý ročník turnaje pro regist-
rované hráče přijelo v sobotu 10.
dubna 2010 jednatřicet hráčů,
vesměs účastníků krajských sou-
těží a divize, z Opavy, Bruntálu,
Rýmařova, Velkých Losin, Blu-
dova, Postřelmova, Šternberka

a Prostějova. Význam turnaje
svou účastí opět potvrdil pan sta-
rosta Bohumír Kamenec.
Velkým překvapením turnaje by-
lo druhé místo rýmařovských
hráčů B. Rektoříka a M. Kalaše
ve čtyřhrách, vítězství V. Hone-
manna st. z Velkých Losin v jed-
notlivcích se také nečekalo.

Výsledky:
Soutěž jednotlivců: Soutěž čtyřhry:
V. Honemann st. - V. Losiny J. Ribka, O. Roleder - Opava
L. Lazarczyk - Opava M. Kalaš, B. Rektořík - Rýmařov
J. Vyvial - Prostějov Z. Stryk, V. Honemann ml. - Postřelmov

Text: Pavel Havlíček, Foto: Daniel Mach st.

60. výročí změny názvu Frýdlant nad Moravicí - Břidličná
Příští měsíc si připomeneme vý-
ročí události, která se nesmazatel-
ně zapsala do historie naší obce.
To podstatné se odehrálo v noci
ze 3. na 4. května 1950. Zatímco
večer lidé usínali ve Frýdlantu
nad Moravicí, ráno se probouzeli
v Břidličné. Za touto změnou by-
la Vyhláška ministerstva vnitra
Ú. l. I., č. 66, č. 293 ze 4. května
1950.
Podívejme se celé události na
zoubek a vraťme se proto zpátky
v čase o další tři roky. Dne 14. 2.
1947 obdržel Okresní národní
výbor v Rýmařově dopis, který
celou záležitost zřejmě odstarto-
val. Odesílatelem byl Zemský
národní výbor v Brně. Zkrácený
text dopisu: „Z podnětu zemské-
ho finančního ředitelství v Brně
sdělujeme, že jest ještě mnoho
názvů obcí a osad, pro něž byly

ustanoveny v roce 1920 úřední
názvy české, ale tyto názvy jsou
jen zkomoleniny názvů němec-
kých. Vybízíme proto příslušné
MNV, aby zahájily předmětné ří-
zení pro ustanovení nového
úředního názvu své obce v čes-
kém znění.“ Následuje seznam
obcí, kterých se to týká, včetně
Frýdlantu nad Moravicí. ONV
jim tento dopis přeposílá. Na
tomto místě je třeba zdůraznit,
že se mi nepodařilo vyvrátit, ale
ani potvrdit snahy o změnu ná-
zvu před tímto datem, tedy mezi
roky 1945 a 1947.
Na schůzi rady MNV Frýdlant
nad Moravicí dne 10. 3. 1947
byli přítomni všichni členové ra-
dy, předseda František Šmída
a pánové Jaroslav Šebestík, Josef
Chytil a Josef Gellner. Na pořadu
jednání k bodu 3 se v zápisu uvá-

dí: „Na přípis ONV Rýmařov
v dodatečném sdělení o změně
názvu obce bylo po poradě členů
rady MNV na návrh předsedy
rozhodnuto, že obec zůstane na-
dále pojmenovaná, jak byla do-
posud, a to Frýdlant nad Mora-
vicí, což usneseno všemi hlasy
přítomných členů rady MNV.“
Kdyby tímto rozhodnutím celá
kauza skončila, zaplesalo by srd-
ce nejednoho zastánce původní-
ho názvu obce. Bohužel nebo
bohudík, záleží ke které straně
sympatizantů patříte, už na příští
radě MNV dne 1. 4. 1947 navr-
huje ředitel zdejší školy pan
Jaroslav Šebestík, aby se do de-
baty o změnu názvu „zapojilo
všechno občanstvo Frýdlantu
nad Moravicí.“
V červnu 1947 obdržel ONV
Rýmařov od ZNV v Brně dopis,
který přeposílá do Frýdlantu.
Zkrácený text dopisu: „Místo-
pisná komise při lidovýchovně-
vlastivědecké sekci zemské osvě-
tové rady v Brně doporučuje
změnu úředního názvu z Frý-
dlant nad Moravicí na Železné
Hory.“ Jestli to byla pouze inici-
ativa zmíněné komise nebo reak-
ce na návrh někoho z Frýdlantu,
se mi bohužel nepodařilo zjistit.
V každém případě však reaguje
plénum MNV Frýdlantu, které
vydalo toto prohlášení: „Změna
názvu obce Frýdlant nad Mora-
vicí na Železné Hory nebyla de-
finitivně určena, a stane se tak až
po návrzích, které dodají místní
občané písemně do 5. 8. 1947.

Proto návrh změny obce se odro-
čuje.“
Podstatná část materiálu, kterým
se bylo třeba probádat (a byla to
pěkná hromádka), se nachází
v Krnově, kde sídlí okresní 
archiv. Zde jsem narazil na první
písemnou zmínku o Břidličné.
Doslovný opis zápisu ze schůze
rady MNV dne 8. 8. 1947:
„Ježto se MNV rozhodl v posled-
ní schůzi, aby místní občané po-
dali návrh na změnu názvu obce
Frýdlant n/Mor. do 5. 8. 1947,
bylo o tomto návrhu jednáno
v dnešní schůzi pléna MNV.
Návrhy: pan Jan Volek - Břidlič-
ná, Moravín, Jezerná, Vančurov,
Hromadov atd. A místní organi-
zace KSČ ve Frýdlantě n/Mor.
podala návrh na Ďurišovo. Pan
předseda MNV nechal o těchto
návrzích hlasovati s tímto vý-
sledkem: Všechny návrhy pana
Volka byly zamítnuty a plénum
MNV se přiklonilo k návrhu
místní organizace KSČ na po-
jmenování obce Frýdlant n/Mor.
na nový název a to po panu mi-
nistru Ďuriši „Ďurišovo“ 6 hla-
sy proti 5 hlasům. Předseda
MNV uznal tuto volbu a dal pří-
kaz tajemníku MNV, aby oznámil
ZNV Brno toto rozhodnutí. K té-
to volbě měl p. rada Šebestík Jar.
připomínku a to: Doporučuji,
aby návrh místopisecké komise
při ZNV v Brně na změnu naší
obce Frýdlant n/Mor. na Železné
hory byl ponechán, (po případě
název Břidličná) z důvodů histo-
rických. O připomínce nebylo
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hlasováno.“ Bohužel návrhy pa-
na Volka končí strohým „atd.“,
takže se je všechny už asi nikdy
nedozvíme.
Píše se srpen roku 1947 a disku-
ze kolem nového názvu obce uti-
chla ze dne na den. Co bylo pří-
činou, se ze zápisů rady ani plé-
na nedozvíme, ale jelikož se blí-
ží únor 1948, dostává toto téma
zřejmě přednost. Teprve v pro-
sinci 1948 přichází další dopis
na MNV ve Frýdlantu a připomí-
ná, že je tu záležitost, kterou je
třeba dokončit. Odesílatelem je
funkcionář z Moravolenu Šum-
perk. Dopis plně zachycuje 
atmosféru doby, ve které byl na-
psán, a proto je škoda z něj co-
koliv vynechat.

Moravolen Šumperk
Dne 2. prosince 1948

Místní národní výbor Frýdlant
nad Moravicí
K otázce změny jména Vaší obce.
U příležitosti rozmluvy s předse-
dou MNV v Malé Štáhli, zmínil
se Váš soudruh předseda Klučák,
že máte v úmyslu změniti jméno
Vaší obce na Ďurišovo. Volíte
tím jméno soudruha ministra ze-
mědělství, který si získal beze-
sporu velkých zásluh pro naše
zemědělství.
Ku jménu tomuto dovoluji si
však dáti tyto poznámky:

Když město Šumperk žádalo
v roce 1947 změnu jména na
Svobodov byla tato žádost od-
mítnuta s poukazem, že není pří-
pustno, aby bylo pro nové názvy
používáno jmen žijících členů
vlády. Je tedy pravděpodobné, že
ministerstvo vnitra by Vám název
Ďurišovo nepovolilo.
Naproti tomu je přípustné, ba
doporučitelné, aby použito bylo
jmen zemřelých zasloužilých mu-
žů. Velmi účelně použili tohoto
doporučení bratři Slováci, kteří
v tyto dny uveřejnili změny jmen
obcí, pro něž použili celou řadu
jmen zasloužilých spisovatelů,
buditelů apod. Jsou to kupř.:
Bernolák - Bernolákovo
Kolár - Kolárovo
Šafařík - Šafaříkovo
Šverma - Švermovo

Ve Vašem případě doporučuji ře-
šit otázku nového jména v doho-
dě s Velkou a Malou Štáhlí, ne-
boť jak jistě správně zmínil se
jednou Váš soudruh předseda, že
nebude to dlouho trvati a Frý-
dlant s Velkou Štáhlí budou tvo-

řiti jeden komunální celek. Vývoj
situace a zejména učiněná doho-
da mezi národním podnikem
Moravolen a Okresním lnářským
družstvem sblíží jistě v krátké
době obce Velkou a Malou
Štáhli, takže zde budou 3 obce
sobě hospodářsky, kulturně i so-
ciálně velmi blízké, tj. Frýdlant,
Velká a Malá Štáhle. Tomuto
sblížení by velmi prospělo, když
byste Vaši komunální politiku
usměrnili k tomuto sbližování.

Máte k tomu jistě mnoho příleži-
tostí. Toho času je to otázka vo-
dovodů, která je jistě aktuální
pro všechny 3 obce, doporučuji
tedy uvažovati o vybudování
společného vodovodu pro všech-
ny 3 obce.
Pokud se týče názvu samého, tu
pro Frýdlant by se jistě do určité
míry hodil název vystihující slo-
vo „Mír“, jak to kupříkladu uči-
nili Poláci, kteří pro město
Friedland (u Waldenburgh) voli-
li název „Mirovsk“. V češtině by
to byl Mírov. A tu název tento ji-
stě by se Vám nehodil, jednak
proto, že jméno to má už obec
v Olomouckém kraji, takže by
bylo nutné dáti mu bližší označe-
ní (ku př.: Mírov nad Moravicí)
což by znělo jistě velmi pěkně,
ale bylo by dlouhé jako je nyněj-
ší Váš název, ale hlavně nehodilo
by se Vám proto, že každý pod
názvem Mírov vidí před sebou
věznici, kde trpělo za okupace ti-
síce našich nejlepších lidí. U Vás
však nejde o trpitele, ale o budo-
vatele, a proto hodilo by se Vám
jistě takové jméno, které předsta-
vuje budování. A tu doporučuji
navázati spolupráci s Malou
Štáhlí , kde je právě uvažováno
o tom, zda by bylo proveditel-
ným, aby obec tato získala název
po spolubudovateli Sovětského
svazu, nedávno zesnulého gen.

plukovníka A. J. Ždanova, tj. na
Ždanov, při čemž by Malá Štáhle
přijala název Horní Ždanov,
Velká Štáhle Dolní Ždanov.
Jestliže by jste se dohodli na
společném názvu, mohla by míti
Malá Štáhle - Horní Ždanov
Velká Štáhle - Střední Ždanov
Frýdlant - Dolní Ždanov

nebo také Ždánov (s dlouhým á),
aby se to v češtině lépe vyslovo-
valo (po způsobu Zdánice apod.)

Toto trojí označení by bylo sice
do jisté míry nepraktické, ale ne-
ní jistě daleko doba, kdy může
příjíti v úvahu utvoření Velkého
Frýdlantu, jak blíže uvedeno
v bodu 3, a pak by otázka nové-
ho názvu bylo velmi jednoduchá,
tj. všechny 3 obce sloučily by se
do Ždanova, podobně jako se to-
mu stalo u našeho Šumperka ne-
bo u Zlína.
Doufám, že námět tento přijmete
sympaticky, jsem rád ochoten
posloužiti Vám dalšími údaji
a poroučím se Vám. S pozdravem
pětiletce zdar
Albín M.

V lednu 1949 zasílá MNV ve
Frýdlantu opis 7. bodu jednání
rady na ONV Rýmařov. Zkráce-
ný text: „Na návrh předsedy
MNV obnovuje rada MNV řízení
na změnu názvu obce Frýdlant
nad Moravicí, hledíc k přípisu
pana Albína M. z Moravolenu
Šumperk. Rada však navrhuje
název Břidličná, který podali
členové SNB zdejší stanice již
dříve a který byl zamítnut.
Předseda MNV poznamenává, že
tato změna by byla nejvhodnější
k povaze krajiny, ve které se na-
še obec nalézá.“ Protože od 
1. ledna 1949 se mění zemské 
uspořádání na krajské, přeposílá
žádost ONV v Rýmařově na

KNV v Olomouci a ne
Zemskému národnímu výboru
(ZNV) v Brně jako doposud.
Tady je třeba upozornit na roz-
por, týkající se návrhu názvu
Břidličná. Zatím co v zápisu z 8.
8. 1947 je uváděn autorem názvu
pan Jan Volek (místní krejčí),
zde to jsou členové SNB.
A následuje opět klasický po-
stup. KNV v Olomouci zasílá
v červnu 1949 ONV Rýmařov
dopis, který ONV přeposílá
MNV do Frýdlantu. Zkrácený
text: „V předmětné věci byl ná-
vrh rady místního národního vý-
boru ve Frýdlantu nad Moravicí
na změnu stávajícího názvu na
Břidličná předložen zemskému
archivu v Brně se žádostí o za-
ujetí stanoviska. Ředitelství zem-
ského archivu v Brně sdělilo, že
nemá námitek proti navrhované
změně názvu městyse Frýdlantu
nad Moravicí na „Břidličná“,
který připomíná tamější lomy na
břidlici a dobře vystihuje geolo-
gickou povahu krajiny. Avšak ani
název Železné Hory nepokládá
za nevhodný, neboť upomíná na
tamější kdysi bohatá ložiska a je-
jich kutání.“
Dne 16. srpna 1949 je po neko-
nečných třiceti měsících téměř
u konce příběh, který odstartoval
dopis ze dne 14. února 1947.
Tohoto srpnového večera se
schází ve 20 hodin v zasedací sí-
ni MNV třináct členů k jednání
pléna MNV. Schůzi řídí předse-
da MNV pan Glacner. Druhým
bodem rozpravy je hlasování
o novém názvu obce. Na výběr
zůstali poslední dva kandidáti,
Břidličná a Železné Hory. Jak to-
to hlasování dopadlo, už šedesát
let víme. Zápis z tohoto pléna
prozradí, že se tak stalo jedno-
hlasně. Na nový název si však 
obyvatelé Frýdlantu museli po-
čkat až do května 1950, jak bylo
napsáno v úvodu.
Na závěr je potřeba zmínit ještě
jeden dopis, který přišel na
MNV ve Frýdlantu v prosinci
1949. Odesílatelem byla Místo-
pisná komise při KNV v Olo-
mouci. Díky hlasování, které
proběhlo v srpnu a které celou
záležitost uzavřelo, můžeme kon-
statovat, že dopis přišel takříka-
jíc s křížkem po funuse. Kdyby
ale přišel dříve, mohl zřejmě
změnu názvu ovlivnit. Komise
navrhovala název Skalka, popř.
Skalky, a odvolávala se na pů-
vodní název osady, která Frý-
dlantu předcházela. A jaký název
by se líbil vám? Pavel Buráň

Fota: archiv Jaroslava Hrubana
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Z historie okolních obcí

Nad stránkami městské kroniky

Za tabulemi „hic sunt leones“?
Hned na začátku se sluší vysvětlit, že těmi ta-
bulemi jsou myšleny vkusné označníky při
vjezdu do obcí na našem Rýmařovsku. Ten
zámysl vyšel na výbornou, i když při schva-
lování částky na jejich pořízení (autor je za-
stupitel) vznikly rozpaky typu „...a co když
nebudou pěkné ani informativní?“ Pomyslný
čert zde vystrčil kopýtko: jen zlomek pro-
centa občanů žijících v regionu, které chce
naše sdružení obcí oslovit, má nějaké ponětí
o našich snahách, o ambicích ani nemluvě.
Informační „vákum“, které se nedaří prora-
zit. Důsledek je, že vše zůstává na hrstce za-
interesovaných. To je málo, zatraceně málo,
řečeno slovníkem kovbojek.
Tak máme ty pěkné tabule a za nimi co?
Zdechl pes, řekl by člověk lidový a také na-
mnoze bez okolků říká. Hic sunt leones je la-
tinský výraz a značí v překladu něco jako že
tu žijí lvi. Používal se všeobecně na starých
mapách pro místa, o kterých se nic nevědělo,
z hlediska informací byla hluchá, prázdná.
Že je to trochu od věci?
Inu, není! Potenciální a v nejednom přípa-
dě zcela konkrétní návštěvník obce takto
označené vznese rafinovanou otázku, co
která ta obec nabízí příchozímu, přesněji
přijíždějícímu. Náhodně dotázaný vesni-
čan je otázkou šokován. „Tady, co by tady
mělo být, proboha? Tady zdechl pes!“ Koho
napadlo, že šídlo v pytli se špatně utajuje,

tak se dobře trefil a úplně do černého.
Co nabízejí naše obce? Čest výjimkám, jako
je třeba Břidličná, samozřejmě Rýmařov
a snad i některé další. Moc jich ovšem není.
Pomineme-li toho ošklivě znějícího zdechlé-
ho psa, můžeme ho nahradit těmi už od anti-
ky užívanými žijícími lvy. Otevřme třeba no-
viny. Hle - článek pojednávající o veletrhu
turistických možností Regiontour. S uspoko-
jením zaznamenáváme, že konečně dochází
k formulování společné strategie Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje a výsledkem
je (konečně) projekt nazvaný Neobjevené
Jeseníky. Něco, co už v jiných krajích běží
dávno, s podobnými cíli a náplněmi.
Strategie je vždy nadřazena nějaké taktice
a tou může být třeba snaha pokrýt nabízené
území spolu se srozumitelně podanou histo-
rií, například těmi zážitkovými balíčky.
Zrovna o nich by se dalo psát, jakož i o dal-
ších moderních trendech, s nimiž se setkává-
me už delší dobu, žel, v jiných regionech,
než je ten náš - na jižní Moravě nebo prak-
ticky v celých Čechách. V tom jsme nejméně
o dva takty pozadu.
Vozíme si ze světa málem balíky dokonale
provedených průvodců různých formátů. Od
levných skládaček po sofistikované nabídky
ve formě soutěží ve znalosti navštíveného
místa. Odpověď bývá snadná a potenciální
pasant je rád, že „i já jsem to poznal“.

Vlastně dnes už není třeba jezdit tak daleko,
stačí navštívit infocentrum v Krnově nebo
v Rýmařově. Přehršel skládaček zde ještě si-
ce není, ale vybrat se dá, v tom se situace
lepší. Bohužel ale jen pro některé lokality.
Pro ostatní platí ty řádky o pošlém psu nebo
žijících lvech.
Přeháním? Příklad: jedno sympatické bývalé
město má bohatou historii a na rozdíl od vět-
šiny jiných obcí dokonce perfektně zpracova-
nou místním rodákem. Německy, jistě. Byl
tam zadržen jeden vojevůdce a ve světových
průvodcích je o tom zmínka. I přijel jistý vy-
soký důstojník NATO do blízké obce (má zde
určité vazby) a hned hnal svůj šestiválec přes
kopec do městečka. Byla neděle, nic se nedo-
věděl, s nikým se nedomluvil, a tak v centrá-
le NATO, kde prý slouží někteří z potomků
generálových, nebude moct vyprávět ani do-
poručovat nic. Tak by se dalo pokračovat.
Třeba o tom, jak na burzách v Olomouci ne-
bo v Opavě pokračuje vývoz drobných pamá-
tek z naší oblasti. U nás, snad až na jedno ví-
ceméně neznámé místní muzeum, není o nic
zájem. Nic se nikde nestalo nebo o tom neví-
me, a co je horší, vypadá to, že ani o nějaké
informace pro příchozí nestojíme.
Máme strategii, víme, „co by se“, a pěkné ta-
bule. Za nimi prázdno. Už to tak zůstane, ne-
bo se konečně někde k něčemu zmátoříme? 

Jaroslav Chytil

Již v době druhé světové války
usiloval prezident dr. Edvard
Beneš, aby po jejím skončení
bylo německé obyvatelstvo z na-
šich pohraničních území odsu-
nuto. Představitelé válečných
mocností došli v této otázce ke
konsenzu již na Jaltské konfe-
renci a deklarovali je také v zá-
věrech Postupimské konference

z roku 1945. Prezident Beneš při
vydávání svých dekretů z těchto
závěrů vycházel a opíral se o ně.
V Rýmařově první odsun ně-
meckého obyvatelstva provedla
okresní správní komise 5. srpna
1945. Bylo do něj zahrnuto 
1 750 občanů. Kronikář uvádí,
že rodina si s sebou mohla vzít
50 kg na osobu. Sběrný tábor

byl v janovickém zámku, odkud
byli po zvážení zavazadel a lé-
kařské prohlídce převezeni na
vlakové nádraží a v nákladních
vagónech transportováni na hra-
nice republiky. Dále tvrdí, že
s každým transportem jel pokud
možno německý kněz a lékař.
Zde je ovšem třeba uvážit, že

kronika již podléhala kontrole
a popis událostí tím mohl být 
ovlivněn. Od srpna 1945 do 
27. listopadu 1946, kdy tran-
sporty skončily, bylo odsunuto
23 099 obyvatel německé národ-
nosti. V rýmařovském okresu
zůstalo koncem roku 1946 cel-
kem 832 Němců, většinou tzv.

Odsun a obnovování českého života ve městě
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dělnických specialistů, nejvíce
v textilním průmyslu. V Rýma-
řově jich bylo 461.
Podívejme se nyní postupně na
jednotlivé oblasti veřejného ži-
vota. Co se školství týče, prvním
jeho českým pracovníkem ve
městě se stal 20. července 1945
zmocněnec Ministerstva škol-
ství a osvěty Miloslav Šnyrych
a jeho tajemníkem jen o něco
málo později Josef Jeřábek, člen
místní správní komise a první
školský referent města. Vyučo-
vání u nás začalo hned 3. září
v obecné škole na Kostelním ná-
městí a v měšťanské škole na ny-
nější Sokolovské ulici. Obecná
škola měla ke 3. září dvě třídy
s padesáti dětmi, měšťanka tři
třídy s pětatřiceti žáky. Řídícím
učitelem se stal František Vy-
chodil a ředitelem na Sokolov-
ské Jaroslav Němec. Od 15. září
1945 se obecná škola přestěho-
vala do budovy na Národní ulici
a v objektu na Kostelním ná-
městí sídlila učňovská škola,
která však v Rýmařově neměla
dlouhého trvání. Pro malý počet
žáků byla k začátku příštího

školního roku přemístěna do
Bruntálu. Počet žáků ve školách
rychle rostl. Koncem školního
roku 45/46 bylo na měšťanské
škole 165 a na obecné 203 žáků.
V září 1946 se měšťanka přestě-
hovala do gymnázia na Jelínko-
vě 1. Budovu na Sokolovské
převzala tkalcovská škola, která
zde zřídila internát. Mateřská
škola s dvaceti dětmi zahájila
provoz 1. listopadu 1945 v uč-
ňovské škole na Kostelním ná-
městí. Její první ředitelkou se
stala Růžena Moravcová. Na
gymnáziu se začalo vyučovat 
3. března 1946 a ze začátku tu
bylo třiatřicet studentů ve čty-
řech třídách. Hlavně proto zde
mělo první gymnázium jen krát-
ké trvání. Hudební škola začala
zájemce vzdělávat v říjnu 1946
v budově na ulici Karla Čapka,
kde je dosud. Prvním ředitelem
se stal Dalibor Doubek, bývalý
dirigent Moravské filharmonie.
Vyučoval se jen hudební obor
a na začátku zde bylo šestaosm-
desát žáků. Podniková škola
tkalcoven hedvábí zahájila čin-
nost 1. září 1946. Byla to škola

internátní s téměř stovkou hochů
a děvčat a dvouletou výukou.
Kulturní život se začal v Rýma-
řově rozvíjet poměrně brzy po
příchodu českých obyvatel. Jako
první se začal formovat soubor
divadelních ochotníků. Již v čer-
venci 1945 vznikl amatérský
soubor, který si zvolil název
Bratrství. Jeho vedoucím byl dr.
Jan Najman a prvním režisérem
Ing. Zdeněk Dršťák. Netrvalo
dlouho a začali s nácvikem prv-
ní hry. Byla to Maryša bratří
Mrštíků. Premiéra se konala
v Rýmařově v předvečer státní-
ho svátku 28. října na počest se-
dmadvacátého výročí vzniku na-
ší republiky. Byla to velmi vý-
znamná událost, protože doka-
zovala, že sem nejenom přišli
čeští lidé, ale že také hodlají za-
pustit kořeny hluboko do této
tvrdé kamenité půdy a že si z ní
v potu tváře chtějí vydobývat
obživu. Hlavní roli ztvárnila pa-
ní Jiřina Dršťáková, kterou příz-
nivci zdejší ochotnické scény
mohli později vidět v desítkách
dalších rolí. Maryšu sehrálo Bra-
trství ještě dvakrát - v Břidličné
a v Bruntále.
Druhou kulturní institucí se sta-
lo kino. První český film se zde
promítal 4. srpna 1945 a vstupné
se pohybovalo v rozmezí 3-8
Kčs. Hrávalo se pravidelně tři-
krát týdně. Do konce roku 1946
přišlo do kina asi 73 000 ná-
vštěvníků a to znamenalo prů-
měr 243 osob na jedno předsta-
vení. Inu - tehdy ještě nebyla te-
levize, video ani jiné moderní
a dnes běžné technické prostřed-
ky. Ale příčinou tak vysokých
návštěv byly asi i jiné, psycholo-
gické důvody.
O Vánocích pětačtyřicátého ro-
ku zde byla otevřena knihovna.

Půjčovalo se nejdříve v měšťan-
ské škole a od Vánoc 1946 v pří-
zemí radnice. Prvním knihovní-
kem byl učitel Stanislav Hubá-
ček a po něm tuto funkci převzal
Josef Jeřábek, rovněž učitel, kte-
rý ji v dalších letech výrazně
zvelebil, takže se stala jednou
z nejlépe vybavených knihoven
severní Moravy. Koncem šesta-
čtyřicátého roku obsahovala asi
dvanáct set svazků.
Městská čítárna začala veřejnos-
ti sloužit ve stejnou dobu jako
knihovna. Byla umístěna v pří-
zemí radnice a hned do začátku
dostala nový nábytek, takže se
spolu s dětskou čítárnou stala
chloubou města. Zájemci zde
měli k dispozici devětadvacet
časopisů a děti si mohly listovat
v devíti dětských periodikách.
Posledním kulturním centrem je
muzeum. Německé muzeum by-
lo velmi pečlivě vedeno, expo-
náty umístěny v přízemí radni-
ce. Pozoruhodná byla třeba sbír-
ka mincí a bankovek, obrazy,
sbírka zbraní, cechovní prapory
a staré knihy. Z obavy před zni-
čením muzea během přechodu
fronty se cenné sbírky rozdělily
mezi hodnověrné německé ob-
čany, zvláště sbírka mincí, ale
po válce se nedohledaly. Němci
muzeum ještě během války pře-
místili v bednách do přízemí
městského chudobince. Jeho
další osudy však byly neradost-
né. Po válce se sbírky, opět v bed-
nách, převezly do Olomouce,
kde bez jakékoliv manipulace
několik let ležely ve sklepě, kde
úspěšně vlhly, plesnivěly a chát-
raly. Do Rýmařova se o hodně
později dostala zpět jen část sbí-
rek. Byla to značná ztráta a ško-
da. 

Vratislav Konečný

Z okolních měst a obcí

Velikonoční tradice a velikonoční dílna ve Staré Vsi
Za velkého přispění školy a škol-
ky, Mateřské školy Janovice, dě-
tí z Dětského domova v Janovi-
cích, místního spolku zahrádká-
řů a Obecního úřadu ve Staré Vsi
proběhla výstava velikonočních
výrobků a nápadů. K vidění byly
například pomlázky, kraslice
stokrát jinak, ruční výšivky či 
aranžmá z březového proutí.
Říkadla a pranostiky nám připo-
mněly dávné tradice tohoto jar-
ního svátku. Pro velký zájem ve-
řejnosti jsme museli výstavu
o týden prodloužit.

Ve středu 31. března odpoledne
se uskutečnila velikonoční dílna.
Zde paní učitelky z mateřské
školy společně s rodiči a dětmi
vyzkoušely netradiční zdobení
vajíček, vyrobily jarní věnečky
a velký zájem maminek byl
o pletení pomlázek. Účastníci se
seznámili hned s několika tech-
nikami pletení a výsledné výrob-
ky si hrdě odnášely domů. Obě
velikonoční akce se povedly na
výbornou, dík patří hlavně pa-
ním učitelkám ze základní a ma-
teřské školy. Mgr. Petr Staněk

Fota: archiv Jaroslava Hrubana

Fota: archiv ZŠ Stará Ves
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Akce hradu Sovince
1. a 2. května 2010

Přízrak temné noci
HISTORICKÁ AKCE S CELODENNÍM PROGRAMEM

Záhady a mýty podhůří Jeseníků při pálení čarodějnic.
Účinkují:
- skupina historického šermu Taurus
- divadelní a šermířská společnost Grál
- skupina historického šermu Revertar

- divadelní soubor Záplata a gotická katovna Ordál
- historická posádka Špinavci
- sokolník Monti a pohádková babička

Denní program se odehrává na 5. nádvoří:

9.35    Kalíšek samohonky, úvodní scénka - Špinavci
9.40 Den v katovně, právo útrpné - Ordál
9.55 O červené karkulce, pohádka - babka
10.15 Krkavci, sokolnická beseda
10.25 Inkvizitor na Sovinci, průvod - Spektrál
10.35 V temném lese, scénka - Špinavci
10.45 U jednoho stolu, pověst - Revertar
11.10 Lotrové, právo útrpné - Ordál
11.30 Čarodějnice, veselý příběh - Taurus
11.55 O kohoutovi a slepici, pohádka - Dadla
12.15 Jasoň a Drsoň, klání rytířské - Grál
12.45 Čtyři tváře smrti, divadlo - Záplata
13.10 Suchý čert, pověst - Revertar
13.35  Inkvizitor na stopě, právo útrpné - Ordál
13.55  Pověst milánská, příběh - Taurus
14.15  Se smrtí vesele - divadlo Záplata
14.35  Rytířova smrt, šermířské pásmo - Grál
15.00  V temném lese, scénka - Špinavci

15.10  Bez hostinského, pověst - Revertar
15.35  Lotrové, právo útrpné - Ordál
16.00  Čarodějnice, veselý příběh - Taurus
16.25  Čtyři tváře smrti - divadlo Záplata
16.50  Jasoň a Drsoň, klání rytířské - Grál
17.20  Den v katovně, právo útrpné - Ordál
17.40  O sovách - sokolnická beseda

Dále jen v sobotu:
18.00 - pečení hadů na čarodějnickém ohni

Prohlídky hradu s průvodcem:
- 9.45, 10.30, 12.00, 12.45, 13.30, 15.00, 15.45, 17.00, 18.00.

Soutěže a hry pro děti, střelnice z luků, bohaté občerstvení.

Hrad otevřen po oba dny 9.00-18.00.
V sobotu 18.00-20.00 pálení čarodějnic

s pečením hadů přímo na ohni.
Vyšetří inkvizitor, kdo škodí v zemi?

Seriál

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ:
Informace Místní skupiny ČČK - První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení

Fyziologické těhotenství trvá při-
bližně 40 týdnů od početí. Pokud
se porodní činnost rozběhne před
dokončeným 24. týdnem těhoten-
ství, mluvíme o potratu. Narozené
dítě, probíhá-li porod mimo zdra-
votnická zařízení, většinou nebývá
životaschopné. Potrat se projevuje
náhle vzniklými křečovitými bo-
lestmi v podbřišku, odtokem plo-
dové vody, krvácením z rodidel,
odchodem plodu a jeho obalů.
Rodí-li se novorozenec mezi 24.
a 38. týdnem gravidity, mluvíme
o předčasně narozeném novoro-
zenci - nedonošenci. Jeho života-
schopnost závisí na délce a průbě-
hu těhotenství a okolnostech poro-
du. Dítě narozené v termínu je do-
nošené, váží kolem 3 kg a měří asi
50 cm. Vlastní porod má několik
fází. V první době porodní dochá-
zí k otevírání porodních cest a ke
stahům děložního svalstva po 10-
20 minutách, které se projevují ja-
ko porodní bolesti. Z porodních
cest může odcházet zkrvavený
hlen. Druhá doba porodní začíná
odtokem plodové vody a končí po-

rozením dítěte. Třetí dobu porodní
tvoří rození plodového lůžka (pla-
centy), která většinou odchází do
30 minut od porodu dítěte.
Porod je přirozený proces a ve
většině případů probíhá fyziolo-
gicky, končí dobře pro matku i dí-
tě. Pokud náhle vzniklá porodní
činnost zabrání včasnému převo-
zu rodičky do zdravotnického za-
řízení, jsme povinni poskytnout
základní zdravotnickou pomoc.
Okamžité přivolání záchranné
služby je samozřejmostí.
Naším úkolem je asistence při po-
rodu, uklidnění rodičky, dle mož-
ností zajištění co největšího klidu
a soukromí. Maximální možná
hygiena je prevencí infekce matky
i novorozence. Hygiena pomůcek
a především rukou - důkladné u-
mytí horkou vodou a mýdlem,
případně dezinfekce - je nezbyt-
ností. Překrytí úst a nosu ošetřují-
cích rouškou nebo kapesníkem je
vhodné. Zabraňte zbytečné pří-
tomnosti dalších osob, na zváže-
nou je přítomnost otce u porodu.
Neméně důležitá je péče o dítě

v rámci jeho bezprostřední popo-
rodní adaptace.

Pomoc rodičce při porodu:
- rodičku uložte pokud možno
v teplém a klidném prostředí do
polosedu, podložte hlavu a rame-
na, nohy nechte roztaženy a pokr-
čeny, horní část těla překryjte pro-
stěradlem;
- Během stahů dělohy, které se
projevují bolestí, přimějte rodič-
ku, aby uchopila kolena, předklo-
nila hlavu, zadržela dech a usilov-
ně tlačila, mezi jednotlivými stahy
by měla odpočívat;
- když se objeví hlavička dítěte,
přidržujte ji. Po průchodu porod-
ním kanálem se hlava otáčí kolem
své osy, tomu nebraňte. Obličej
dítěte může být pokryt blánou
z plodových obalů, odstraňte ji
prstem. Zkontrolujte, zda není pu-
pečník obtočen kolem krčku dítě-
te, v tom případě jej šetrně přetáh-
něte přes hlavu dítěte.
- po porození horního ramene
zvedněte dítěti mírně hlavu, abys-
te napomohli porození ramene

spodního;
- po uvolnění obou ramen opatrně
uchopte dítě v podpaží a zvedněte
je k břichu rodičky až do úplného
porození. Dítě zbytečně nezvedej-
te do výšky ani nesnižujte pod 
úroveň břicha matky, hrozí nebez-
pečí přesunu většího množství kr-
ve z placenty pupečníkem ven
z dítěte nebo do něj.
- ve třetí době porodní nikdy neta-
hejte za pupečník či zbytky lůžka
před jejich porozením, až samy
vyjdou, uložte je k následné kon-
trole lékařem;
- po skončení porodu nechte ro-
dičku ležet na zádech, po nezbyt-
né hygieně rodidel je překryjte
čistým ručníkem nebo buničinou,
rodička se může napít;
- malé poporodní krvácení bývá
obvyklé, pokud je výraznější,
jemně masírujte břicho pod pup-
kem, stimulujete tak stažení dělo-
hy. Pokud rodička výrazně krvácí,
uložte ji do protišokové polohy
a ihned přivolejte záchranku. 

MUDr. Pavel Srnský
(První pomoc u dětí)
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AUTOŠKOLA

Akce pokraãuje:
v˘cvik skupiny B pouze 6 800 Kã

Tel.: 777 556 232; 608 421 208
www.autoskola-bill.cz

• akreditované školící 
středisko

• výcvik řidičů všech 
skupin

• možnost splátek 
kurzovného

Julia Sedláka 14,
Rýmařov

Úřední hodiny:
středa 15-16 hodin

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JUŘENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIŽ KLASICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

I NOVĚ PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
třída Hrdinů 45, Rýmařov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhavých situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálně dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve výši 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

Dal‰í roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Nyní nově i kontrola a seřízení 

vstřikovacích tlaků u trysek naftových motorů

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Příjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondělí - Pátek  7 - 17 hodin

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Firma Ing. Karel Krajsa - Unist
se změněnou provozovnou

na Zahradní ulici 491 v Břidličné
nabízí:

Kontakt: Ing. Karel Krajsa
602 719 381, 554 286 235

krajsakarel@seznam.cz

- ve‰keré stavební práce
a termofasády Stomix

- prodej a rozvoz stavebního materiálu
- stolafiské práce
- práce zemním strojem Locust
- v˘robu a prodej fieziva vãetnû su‰ení
- tepelné o‰etfiení fieziva
- prodej dfieva na topení: tel. 554 286 387
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Prodejna KATR, a. s.,
Potočná 334/5, Stará Ves
Tel.: 554 230 806, fax: 554 230 808,
e-mail: mtz@katr.cz www.katr.cz
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Stavba kachlových kamen, sporáků a krbů
Kontakty: 554 212 325; 737 521 885

e-mail: erikorsag@centrum.cz; www.kamnarstviorsag.kvalitne.cz

Kamnářství Orság, Harrachov 14, 795 01 Rýmařov Konzultace po telefonické dohodě

V 7. stol. př. Kr. došlo v Athé-
nách k majetkové diferenciaci
a nalomení starých společen-
ských vztahů. To navíc ještě
komplikoval boj o moc mezi 
eupatridy, „dobře narozenými“,
tedy příslušníky athénské rodové
šlechty. Teprve nepokoje ve měs-
tě donutily eupatridy k ústup-
kům, mimo jiné i k souhlasu
s kodifikací do té doby ústně tra-
dovaných právních zvyklostí.
Novým zákonodárcem se stal
Drakón, jehož kodex byl sepsán
roku 621 př. Kr. Zdůrazňoval au-
toritu státu, rovnost občanů před
zákonem a ochranu soukromého
vlastnictví, reguloval soudní pro-
ceduru, stanovil výši trestů a po-
kut a hlavně odstranil zásadu
krevní msty tím, že roli arbitra
mezi znesvářenými stranami při-
soudil státu.
Z Drakóntových zákonů se do-

choval pouze zlomek z opisu po-
řízeného v 5. století př. Kr. 
s ustanoveními týkajícími se za-
bití. Dřívější zvyklosti nařizovaly
nejbližším příbuzným zabitého
smýt jeho smrt krví bez ohledu
na to, zda byla způsobena úmysl-
ně či náhodou. Drakóntovy záko-
ny toto rozlišovaly - za neúmysl-
né zabití vyhnanství, za vraždu
smrt. Smrtí byl ovšem potrestán
i ten, kdo se dopustil krádeže,
polního pychu či jen porazil oli-
vový strom, považovaný za maje-
tek státu. Plútarchos o nich mlu-
vil jako o zákonech psaných krví,
nikoliv inkoustem. Když se pod-
le Plútarcha Drakónta ptali, proč
trestá téměř všechny zločiny
smrtí, odvětil prý, že menší zloči-
ny si to zaslouží a pro ty vážné
mu horší trest nezbyl.

Zdroj: Stanislava Kovářová,
Proč se říká?

Prodej
• Prodám plně funkční barevný televizor, úhlopříčka 65 cm, černé
provedení, dálkové ovládání. Cena dohodou. Tel.: 554 211 638.

Různé
• Všechny druhy půjček a hypoték pod jednou střechou. Bankovní
i nebankovní sektor. Přijedeme k vám domů. Bez poplatků předem
a nejsme linka 900...  Rýmařov a okolí. Tel.: 724 852 005.

Soukromá řádková inzerce

Když se řekne... drakonické opatření
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Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude
v prodeji 

od 7. 5. 2010
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 29. 4. 2010 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

9/2010
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