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Grafiky Davida Cajthamla v Mûstském
muzeu od 23. 2. (vernisáÏ 5. 3.)

Franti‰ek Vychodil by letos oslavil 
100. v˘roãí narození

V záfií nastoupí do ‰koly pfies sto 
prvÀáãkÛ, potvrdil to „balónkov˘“ zápis 

Mûsto podûkovalo firmám v˘znamnû
se podílejícím na investicích mûsta

Hokejová sezóna se ch˘lí pomalu k závûru,
turnaje spûjí do finále

ročník XI I I .

Foto: Vladimír Lehký
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V září nastoupí do školy přes sto prvňáčků

V pátek 11. a v sobotu 12. února po-
zvala r˘mafiovská základní ‰kola
pfied‰koláky a jejich rodiãe do budo-
vy na Národní ulici k zápisu do prv-
ních tfiíd. Leto‰ní zápis, kter˘ nesl
pfiívlastek „balónkov˘“, mûl odleh-
ãenou a hravou formou prozkou‰et
kaÏdého z pfiíchozích pfied‰kolákÛ,
zda je zral˘ pro nástup k povinné
‰kolní docházce, a ve v˘sledku zjis-
tit, kolik prvních tfiíd ‰kola v záfií
pravdûpodobnû otevfie.
K zápisu přišlo podle údajů zá-
stupce ředitele ZŠ Jiřího Gajdo-
še 127 z celkových 144 rýma-
řovských předškoláků. Zbývají-
cích sedmnáct dětí, kterým účast
u zápisu překazila nejčastěji
chřipka, bude pozváno v náhrad-
ním termínu.
Každé z dětí muselo splnit něko-
lik úkolů, aby prokázalo, nakolik
je připraveno stát se prvňákem.
První stanoviště bylo nachystáno
v tělocvičně - tady se sledovala
pohybová koordinace. Další ces-
ta vedla do tříd, kde na děti če-
kalo kreslení, poznávání barev,
tvarů a písmen, zkouška prosto-
rové orientace a také schopnosti
plynule a smysluplně se vyjadřo-
vat. Dětem se věnovaly učitelky

a rodiče vše sledovali jen zpo-
vzdálí. Předškoláci totiž museli
prokázat především samostat-
nost. Úkoly byly pro většinu
z nich ale spíše zábavou, takže
nejspíš ani nepostřehli, že právě
skládají svou první přijímací

zkoušku. Za odměnu si všichni
odnesli malý dárek a fotografii.
O konečném počtu žáků, kteří 
usednou v září poprvé do lavic,
se rozhodne teprve v květnu, kdy
budou známé výsledky žádostí
o odklad. U letošního zápisu po-
žádalo o odklad školní docházky

svého potomka 22 rodičů. Pro
rozhodnutí o odkladu však bude
důležité vyšetření Pedagogicko-
psychologické poradny v Brun-
tále, která je schopna odborně
posoudit zralost dítěte pro školní
vzdělávání.

Podle slov Jiřího Gajdoše mo-
hou počty prvňáků do září ovliv-
nit kromě odkladů i nově přistě-
hovaní nebo naopak odstěhovaní
školáci, zatím je však jisté, že
škola otevře nejméně čtyři první
třídy, stejně jako loni. „Je ale
docela možné, že prvních tříd

bude v příštím roce pět. Dosa-
vadní počet budoucích prvňáků
je totiž hraniční,“ vysvětluje Jiří
Gajdoš. První třídy by měly síd-
lit opět v budově na Národní uli-
ci, která jim poskytuje ideální
zázemí s jídelnou, tělocvičnou
a školní družinou.
Zápis do první třídy pořádala 
2. února také Základní škola
Rýmařov, Školní náměstí, tedy
základní škola praktická, která
poskytuje vzdělání dětem se
zdravotním postižením. Podle
slov ředitelky Hany Měrákové
přišel k zápisu v oficiálním ter-
mínu pouze jeden žák, přesnější
čísla však bude i tato škola znát
teprve v květnu, kdy probíhá vy-
šetření některých dětí ve Speci-
álně pedagogickém centru v Brun-
tále. K tomuto vyšetření předško-
láky doporučuje mateřská nebo
základní škola, případně sami ro-
diče. „Do základní školy praktic-
ké děti nastupují podle výsledků
vyšetření, ale až při souhlasu ro-
dičů. Konečné slovo má rodič,“
zdůrazňuje Hana Měráková.
Skutečný počet prvňáčků bude
podle ředitelky známý teprve na
konci srpna. ZN
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Vždycky, když mám za úkol napsat Pár slov, pátrám ve svém oko-
lí po inspiraci. Tentokrát mi přátelé radili, ať napíšu něco o akci lé-
kařů Děkujme, odcházíme, kterou i já považuji od zástupců profese
s tak vysokou společenskou prestiží za přinejmenším stejně nepat-
řičnou, jako kdyby na konci pohádky o Mrazíkovi srazila hodná
Nastěnka zlou Marfušu kung-fu kopem do bláta, dupla jí na krk
a vykřikla To máš za všechno, ty svině! - pochopitelné, možná i le-
gální, ale fandit tomu nebudu.
Také zaznělo, abych se věnovala důchodové reformě, která zřejmě
makroekonomům a politikům připadá účelná, výhodná a logická,
ale všem, kteří jsou uvyklí pracovat se stokorunami v domácím
rozpočtu, připadá zbytečná, nevýhodná a nesmyslná.
Třetím nejčastějším námětem bylo zdražování - kvůli navýšení
DPH se zřejmě zdraží teplo, ovoce, byty, pečivo, jízdenky, vstu-
penky, knihy, léky, pohřby, vodné a stočné.
Doufám, že se na mě přátelé a kolegové nebudou zlobit, že si zvo-
lím trochu jiné téma. Už čtvrtý člověk v mém nejbližším okolí bě-
hem posledních pár týdnů mi totiž sdělil, že se chystá do boje se zá-
keřnou nemocí, a ve světle toho mi přijdou všechny předchozí vě-
ci úplně okrajové. Jiný z té čtveřice bojovníků mi nedávno vyprá-
věl, jak krásný je padající sníh, když ho sledujete v noci při světle
pouličních lamp.
A tak mě napadá, proč jsme my Češi tak negativní? Říká se, že
když je ve sklenici polovina piva, optimista řekne, že je sklenice
napůl plná, a pesimista soudí, že je napůl prázdná (a někteří k tomu
dodávají Co na tom záleží, paříme!). Myslím, že Čech v takové si-
tuaci řekne, že je napůl prázdná, pivo zvětralé a předražené, a ani
když byla sklenice plná, tak to nestálo za nic, protože beztak šlo
o pivo německé, nebo nedejbože dokonce americké.
Když v zimě padá sníh, všichni nadávají na hnusné bílé svinstvo na
silnicích a na údržbu silnic (v posledních letech se vžilo sarkastic-
ké silničáře sníh opět zaskočil). Člověk by spíš čekal, že si lyžaři
budou pochvalovat prašánek, na kterém se skvěle jezdí, že si všich-
ni budou užívat zimní procházku křupavým sněhem, že se rodiče
budou těšit, jak si s dětmi zasáňkují a postaví sněhuláka.
Na jaře bychom se mohli těšit z výletů do probouzející se přírody,
z prací na svých zahrádkách, ze zpěvu ptáků. My Češi však nadá-
váme na rozpouštějící se sníh, který odhaluje všechen nepořádek,
na městské služby, které jako první neuklidí naši ulici, na trávník,
který potřebuje pořádně vyhrabat, a na ptáky, kteří do toho všeho
celé dny řvou.
Léto? Ne, ani léto není pro nás Čechy radostným obdobím sluníč-
ka, školních prázdnin, výletů a procházek do lesa spojených se sbě-
rem hub, malin a borůvek. Buď je deštivé léto, takže prázdniny sto-
jí... za psí štěk, ještě aby tak byly zase povodně, zemědělcům to na
poli všechno shnije, a to zase bude drahota, nebo je slunečné léto,
takže je vedro k padnutí, zemědělcům to na poli všechno uschne,

a to zase bude drahota. Na pořádnou dovolenou nemáme peníze, to
si můžou dovolit jen ti nahoře, a pokud se někam vypravíme, tak to
buď za ty prachy nestálo, nebo to bylo skvělé, ale teď musíme vy-
balit, a zase zpátky do té blbé práce. Venku navíc celé dny řvou
děcka a celé noci opilci.
Na podzim se krásně zbarvují lesy a v údolích se válejí mlhy 
- a Českou republiku obchází přízrak nehorázných peněz utracených
za vybavení pro potomky školou povinné. Ráno zima, odpoledne
teplo, jak se člověk má vůbec obléknout, začínají plískanice, listí ze
stromů padá na silnice a do zahrad, už zase to musíme hrabat. A už
aby člověk šetřil na Vánoce... ježíšmarjá, už začal padat sníh!
My Češi si prostě stále musíme na něco a někoho stěžovat a nadá-
vat. Možná je to pozitivní příznak, že je v naší společnosti všechno
v pořádku. Mediální experti uvádějí výzkumy, podle nichž prý de-
mokratická, bezpečná a kvalitně rozvinutá společnost bez výraz-
nějších ohrožení vykazuje v televizním zpravodajství o mnoho vyš-
ší podíl negativních zpráv než společnost totalitní. Když si vzpo-
menu na předlistopadové Televizní noviny, v nichž zemědělci osé-
vali nedozírné lány, dojičky ždímaly z krav neskutečné hektolitry
mléka, dělníci vyráběli megatuny oceli a soudruzi vítali tisíce ji-
ných soudruhů, musím připustit, že na tom zřejmě něco bude.
Nic to však nemění na tom, že bychom měli zkusit být trošku po-
zitivnější, abychom si energii a dobrou pohodu nastřádali na chví-
le, kdy je budeme potřebovat. Zahraniční návštěvníky často pře-
kvapí, když na společenský dotaz, jak se má, jejich český kolega či
partner odpovídá Ále..., To víš... nebo Nestojí to za nic. Tím by-
chom mohli začít - když si uvědomíme, že máme co jíst, máme kde
spát, máme co dělat a žijeme, mohli bychom příště zkusit odpově-
dět třeba Mám se dobře. ona
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Aktuálně z města

Odbory města informují

Město ocenilo práci podnikatelů
Ve ãtvrtek 17. února se uskuteãnilo jiÏ
deváté setkání zástupcÛ mûsta s pod-
nikatelskou vefiejností, tentokrát v ho-
telu Pradûd. Mûsto R˘mafiov si práce
místních firem váÏí a toto setkání
s majiteli a zástupci nejv˘znamnûj‰ích
podnikÛ ve mûstû pofiádá také jako po-
dûkování firmám, které se v˘znamnû
podílely na investiãních akcích mûsta.
To zaznělo v úvodu slavnostního
večera z úst starosty Rýmařova
Ing. Petra Kloudy, který zároveň
zdůraznil potřebnost a účelnost
komunikace mezi městem a zá-
stupci rýmařovských firem a po
krátké rekapitulaci výsledků mi-
nulého volebního období je sezná-
mil s koncepcí rozvoje města
a plánovanými investicemi.
„Můžete počítat s tím, že v letoš-
ním roce bude pokračovat pro-
gram Zelená úsporám, na jehož
realizaci se doposud místní sta-
vební firmy podstatně podílely. Na
letošní rok je plánován objem fi-
nancí ve výši 36 mil. korun, tedy
přibližně stejný jako vloni. Je
ovšem nutné počítat s tím, že dota-
ce z tohoto programu končí a za-
teplování domů města bude v dal-
ších letech pokračovat podstatně
pomalejším tempem,“ sdělil pod-
nikatelské veřejnosti starosta.
Dále doplnil, že letos by měla být
ještě zateplena nemocnice, a po-
kud obdrží město dotace, pak také

zbývající školy, školky a veřejné
budovy, které dosud zatepleny ne-
jsou. V současnosti jsou také po-
dány žádosti o dotace na rekon-
strukci náměstí Míru, revitalizaci
sídliště na Hornoměstské ulici,
sídliště Dukelská, Školního ná-
městí a brownfieldu v Janovicích.
„Předpokládáme, že by nám
z těchto žádostí mohly dvě nebo tři
investiční akce vyjít, a pokud se-
čteme celkový objem všech finanč-
ních prostředků z dotací a spolufi-
nancování města, může být v tom-
to volebním období ve městě pro-
investováno opět přibližně 200 -
250 mil. korun,“ konstatoval sta-
rosta Petr Klouda.
Přitom zdůraznil, že mnohé ná-
rodní dotační programy prakticky
přestaly existovat a že evropské fi-
nance jsou již také rozděleny
a v letošním a příštím roce bude
v podstatě již jen dobíhat jejich
proinvestovávání. V roce 2013
pravděpodobně s evropskými pe-
nězi již nelze reálně počítat a tepr-
ve začne příprava plánovacího ob-
dobí Evropské unie na roky 2014 -
2020. Než se schválí nová pravi-
dla a podmínky jejich čerpání, fi-
nanční zdroje pro naše město, kraj
i celou republiku postupně kles-
nou na minimum.
Starosta neopomenul dodat, že na-
še město se snažilo nabízené mož-

nosti k získání dotací využít maxi-
málně, což se zastupitelům a úřa-
du podle jeho názoru podařilo.
Konkurence mezi stavebními fir-
mami zároveň podstatně stlačila
ceny stavebních prací a to bylo pro
město dalším významným důvo-
dem k urychlení investic i přesto,
že je zřejmé, že soutěží stlačené
ceny mnoha firmám sotva pokryly
vynaložené náklady.
Starosta dále informoval podnika-
tele o tom, že zastupitelé již v pro-
sinci schválili rozpočet na letošní
rok: „Rozpočet je vyrovnaný s tím,
že je v něm již počítáno pouze
s dočerpáním úvěru na zateplení
nemocnice a na investice, na které
jsme již dostali příslib dotace.“
Starosta Petr Klouda si po oficiál-
ním úvodu připil s podnikateli
a popřál jim hodně zdraví, spoko-
jenosti, štěstí a úspěchu v podniká-
ní i rodinném životě. Po večeři se

jednotliví zástupci firem v nefor-
mální diskusi zajímali o nejproble-
matičtější záležitosti týkající se
Rýmařova.
Obsáhlejší diskuse se vedla již tra-
dičně o příspěvku města k rozvoji
turismu v regionu a o jednom z je-
ho nejdiskutovanějších nedostatků
- špatném stavu komunikací.
„Proč se například dopustí, aby se
některé komunikace opravovaly
v mrazu a sněhu?“ zněl dotaz z fó-
ra. Zástupci radnice vysvětlili, že
opravy komunikací v majetku kra-
je nebo státu nemohou účinně 
ovlivňovat. Kritika zazněla také
na adresu kraje, který ústy svých
zástupců řadu let slibuje opravy
některých silnic II. a III. tříd a sta-
rosty obcí Rýmařovska doslova
„vodí za nos“. Zástupci firem se
dále navzájem informovali o pro-
blémech v jednotlivých oborech
a resortech. JiKo

odbor školství a kultury

Dotace z programu obnovy kulturních památek
Ministerstvo kultury i v letošním roce vyhlásilo
dotační program Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností. Tímto programem se snaží umožnit obcím
s rozšířenou působností, jejichž obecní úřady
jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní
správy na úseku památkové péče pro kulturní
památky, podílet se uplatněním detailní znalosti
kulturních památek a obecně památkového fon-
du v jejich správních obvodech na kompenzaci
veřejného zájmu na úseku památkové péče.
Finanční prostředky v jmenovaném programu
poskytuje ministerstvo formou účelových přís-
pěvků po provedeném správním řízení na zá-
kladě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v plat-
ném znění, a v souladu s vyhláškou č. 66/1988
Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění.
Finanční prostředky jsou určeny na zachování
a obnovu nemovitých kulturních památek, kte-
ré se nalézají mimo památkové rezervace a zó-

ny, nejsou národními kulturními památkami
a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř.
na obnovu movité kulturní památky pevně spo-
jené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo var-
hany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou.
Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být
pouze vlastník kulturní památky. Z programu
nelze hradit náklady na modernizaci objektů, 
úpravy veřejných prostranství, pořízení staveb-
ně-historického a restaurátorského průzkumu
nebo pořízení projektové dokumentace.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů,
k nimž se váže poskytnutý příspěvek, minimál-
ní výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestli-
že byl na stejnou kulturní památku ve stejném
roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních pro-
gramů ministerstva v oblasti památkové péče,
součástí finančního podílu vlastníka však může
být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo
kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do programu rovněž nelze zařadit akci obnovy
kulturní památky, jejíž špatný technický stav
byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zane-
dbal její pravidelnou údržbu.
Ústředním koordinátorem programu je odděle-
ní regenerace kulturních památek a památkově
chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury ČR, tel.: 257 085 111, fax:
257 328 310. Potřebné informace, konzultační
a metodickou pomoc k postupu při zpracování
žádosti podávané do programu a odborně me-
todickou pomoc k obnově kulturních památek
poskytne případnému žadateli ministerstvo,
případně odbor školství a kultury MěÚ
Rýmařov, náměstí Míru 1, kancelář č. 412, tel.
554 254 160, e-mail pleska@rymarov.cz.
Pro rok 2011 stanovilo ministerstvo pro správ-
ní obvod obce s rozšířenou působností
Rýmařov kvótu ve výši 257 tis. Kč, vlastníci
mohou podávat žádosti na Městský úřad
Rýmařov v průběhu měsíce března.

Odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov
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Slovo krajského zastupitele
Moravskoslezský kraj na svém území reali-
zuje dlouhodobý proces transformace poby-
tových sociálních služeb. Tento proces byl
schválen krajskými zastupiteli v roce 2010
a je zakotven ve strategickém materiálu
„Koncepce kvality sociálních služeb v Mo-
ravskoslezském kraji“. Systémové změny by
měly umožnit lidem se zdravotním postiže-
ním žít přirozeným způsobem života a bydlet
důstojně v přirozeném prostředí.
Realizace uvedené koncepce se týká i našeho
města - budovu a pozemek bývalé školky na
Revoluční ulici 24 v Rýmařově bezúplatně
převedlo Zastupitelstvo města Rýmařova
Moravskoslezskému kraji, který zde hodlá
zřídit sociální služby pro zdravotně postižené
občany. Jedná se o chráněné bydlení pro 
15 klientů, kteří budou potřebovat vysokou
míru podpory. Počítá se s dvěma „domácnost-

mi“ po 6 osobách a jednou pro 3 osoby, v bu-
dově bude vytvořeno i zázemí pro personál.
Nyní je již zpracována objemová studie re-
konstrukce objektu. Finanční prostředky chce
Moravskoslezský kraj získat pomocí dotač-
ních titulů z fondů EU. Žádost bude začátkem
dubna 2011 předložena do programu Zvýšení
kvality a dostupnosti veřejných služeb.
Předpokládám, že po tzv. papírovém marato-
nu se rekonstrukce zahájí v dubnu či květnu
2012, za rok by se měly být provedeny veš-
keré stavební práce a v květnu 2013 by byl
zahájen provoz sociální služby, která s sebou
přinese nová pracovní místa pro naše občany.
Samozřejmě že tuto akci budu sledovat až do
doufám zdárného konce.

Ing. Jaroslav Kala,
krajský zastupitel,

místostarosta

Podle zákonů je pálení odpadu
v domácnostech zakázáno. Podle
zákona o odpadech (č. 185/2001
Sb.) jsou fyzické osoby povinny
nakládat s odpadem podle systé-
mu stanoveného obcí. Obce musí
zajistit pro své obyvatele systém
sběru nebezpečných odpadů a dle
svých možností i třídění komunál-
ního odpadu. Podle zákona 
o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fy-
zické osoby povinny jako palivo
pro ohniště, grily a krby používat
pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo,
suché rostlinné materiály nebo
plynné palivo předepsané výrob-
cem. Obec může podmínky spalo-
vání zpřísnit vlastní vyhláškou,
může například zakázat spalování
listí a trávy. 
Fyzické osoby a provozovatelé
malých zdrojů znečišťování 
ovzduší jsou povinni:
- uvádět do provozu a provozovat
stacionární zdroje jen v souladu
s podmínkami pro provoz těchto
zdrojů;
- dodržovat přípustnou tmavost
kouře a přípustnou míru obtěžová-

ní zápachem a neobtěžovat kou-
řem a zápachem osoby ve svém 
okolí a obydlené oblasti;
- v otevřených, ohništích, zahrad-
ních krbech nebo v grilovacích za-
řízeních spalovat jen dřevo, dřevě-
né uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva, která jsou určená
výrobcem a nejsou kontaminová-
na chemickými látkami (viz § 12
odst. 1 písm. a) a e) a § 3 odst. 5
zákona o ochraně ovzduší). 
Čím rozhodně netopit?
Plasty - při jejich pálení vzniká
nejvíce jedovatých látek. Např. při
spalování PVC unikají do ovzduší
dioxiny a sloučeniny chlóru. 
Spalováním polystyrenu vzniká
mimo jiné jedovatý styren. 
Spalováním plastových fólií (PP,
PE) a PET lahví se do ovzduší
dostávají polyaromatické uhlovo-
díky. Plastové obaly a výrobky
patří do kontejneru na plasty. 
Staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, chemicky ošetře-
né dřevo, natřená prkna - při spa-
lování se uvolňují dioxiny (až
500x více než při použití palivové-

ho dříví) a formaldehyd.
Chemicky ošetřené dřevo, náby-
tek, dřevotříska apod. patří do
sběrného dvora. 
Spalování nápojových kartonů
(obalů od mléka, džusů apod.)
produkuje chlororganické látky
a těžké kovy. Tyto obaly patří do
kontejneru na plasty. 
Celobarevné letáky a časopisy
obsahují v tiskařských barvách
často velké množství těžkých ko-
vů, které se uvolňují při spalování.
Papír patří do tříděného odpadu
nebo do sběrného dvora. Kousek
novin použitý při rozdělávání
ohně neškodí, pálení stohů novin
a časopisů však ano! Spalováním
papíru navíc ničíme cennou suro-
vinu. Papír patří do tříděného od-
padu nebo do sběrného dvora. 
Pálením pneumatik vznikají po-
lyaromatické uhlovodíky (PAU)
a další jedovaté látky. Staré pneu-
matiky patří do sběrného dvora. 
Tráva, listí a zbytky potravin
mohou být také zdrojem nebez-
pečných a dráždivých látek, po-
kud je pálíme na zahradě. Zbytky
rostlin patří na kompost nebo do
směsného odpadu.
Nebezpečné odpady (zbytky lé-
ků, barev, baterie) je nutné ode-
vzdat do specializovaného sběru,
prošlé léky lze odevzdat k likvida-
ci bezplatně v lékárně. 
Jaké škodliviny pocházející
z domácích topenišť a jak správ-
ně topit:
Jak můžeme ovlivnit množství 
emisí z našeho topeniště a tím
i kvalitu ovzduší přímo v místě
svého bydliště?
Spalujte v kotli pouze předepsané
palivo. 

Provozujte kotel pouze na projek-
tovaný výkon. 
Používejte kotel s vysokou účin-
ností spalování. 
Nechte si kotel pravidelně seřídit -
je to důležité pro jeho úsporný
provoz. 
Nespalujte odpad! 
Pravidelně zajistěte údržbu komí-
nu kominíkem. 
Vytápění dřevem nebo dřevěným
odpadem (štěpky, piliny atp.) 
- dřevo lépe hoří i při nižších tep-
lotách a při jeho spalování vzniká
méně oxidu uhelnatého, oxidů síry
a oxidů dusíku (na rozdíl od uhlí).
Pozor - dřevo musí být dobře
proschlé, aby dobře hořelo s mini-
mální produkcí spalin.
Vytápění uhlím volí opět mnoho
lidí především z finančních důvo-
dů. Problematickou kombinací
však bývá starý kotel se špatnými
parametry spalování a nízkou 
účinností s použitím málo kvalit-
ního uhlí. Pokud tedy chcete přejít
na vytápění uhlím, je nutné pořídit
si především kvalitní kotel s vyso-
kou účinností spalování.
Zemní plyn patří mezi paliva
s vysokou výhřevností. Zemní
plyn je fosilní palivo s nejnižším
obsahem uhlíku, a při jeho koneč-
ném využití, např. při výrobě elek-
třiny nebo při vytápění, dochází
k minimálním emisím oxidu uhli-
čitého. Jediným problémem spalo-
vání zemního plynu mohou být 
emise oxidů dusíku - směs oxidu
dusnatého (NO) a dusičitého
(NO2). Špičková zařízení však
dnes produkují ve srovnání se star-
šími spotřebiči pouze 10 % pů-
vodních emisí oxidů dusíku.  

Převzato z webu města

Co jsou to domácí (lokální) topeniště
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Dálkový výslech*

Zdravotnictví

BBleskové rozhovory na dálku se známými i méně známými osobnostmi Rýmařovska.
Irena Ondrašíková

Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Vidím před sebou nový den, kte-
rý chci prožít naplno.

Co je pro vás největší odměna?
Klidné a pohodové rodinné zá-
zemí.
Co na vás lidi štve?
Když si něco umanu, tak to mu-
sí být hned a nejlépe včera.
Zavřete oči... kde se objevíte?
Modré moře, zelené borovice,
bílé skály... Chorvatsko.
Máte v Rýmařově svoje oblíbe-
né místo?
Mám. Je to jeho část Ondřejov,
kam velmi rádi jezdíme o víken-
du a kde máme spoustu přátel, se
kterými je vždycky dobrá zába-
va. Ale paradoxně k této vesnič-
ce se váže i moje noční můra
z dětství: je mi 7, možná 8 let,

jdu do školy... a před ní stojí po-
jízdný zubařský autobus!
Co obdivujete na ženách/na
mužích?
Na ženách - těch „mých“ z kala-
netiky - obdivuji, že i když je ob-
čas hubuji, přijdou pravidelně na
cvičení, jsou vnímavé a snaživé,
a když se na ně podívám po ho-
dince cvičení a vidím je příjem-
ně unavené a spokojené, dává mi
to tolik síly a optimismu, že za-
pomenu na všechny problémy.
No a na mužích obdivuji všech-
no - vždyť „není škaredých mu-
žů“.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?

Děti Roseových od Warrena
Adlera, určitě by si zfilmování
nezadalo s Válkou Roseových.
Kterou známou knihu jste ne-
dočetla?
Medvídek Pú.
Ve kterém oddělení nákupního
centra strávíte nejvíc času?
V obuvi, s mou velikostí 42 se
není co divit.
Koho byste pozvala na večeři?
Režiséra Zdeňka Trošku. Miluju
jeho pohádky i komedie. A sama
bych mu i uvařila, snad by to pro
něj nebyl námět na horor.

(*S laskavým svolením Karla
Hvížďaly a Václava Havla.)

Záchranáři ošetřili během jediného odpoledne deset lyžařů
Moravskoslezské záchranáfie ve ãtvrtek 10. února zamûstnávali zra-
nûní lyÏafii. V oblasti Beskyd a JeseníkÛ zasahovaly posádky
Územního stfiediska záchranné sluÏby Moravskoslezského
kraje celkem v deseti pfiípadech.
Poprvé vyjížděli záchranáři do Karlova v Jeseníkách.
Na žádost horské služby ošetřili a přepravili do ne-
mocnice v Bruntále dvě patnáctileté dívky. Jedna
z nich se zranila při jízdě na snowboardu, druhá na
lyžích. Jejich zranění byla lehčího charakteru. Jen
o několik minut později byla záchranná služba vyslána
k zásahu opět v Karlově, kde byli prvotně ošetřeni hor-
skou službou jiní dva lyžaři. Na pomoc vyjela posádka rychlé

zdravotnické pomoci z Bruntálu. Jednašedesátiletý muž utrpěl
zranění obličeje po střetu s jiným lyžařem. Dalším pacien-

tem byl devětatřicetiletý muž, který se zranil coby lyžař
při nárazu do sloupu. Oba postižení byli následně pře-
dáni na chirurgickou ambulanci.
Po patnácté hodině vyjížděla sanitka na Karlov zno-
vu. Desetiletou lyžařku zachytila kotva vleku a došlo
u ní k poranění dolní končetiny. Na stejném místě

byla již horskou službou ošetřena i dvanáctiletá sleč-
na, rovněž s poraněním dolní končetiny, která se srazi-

la s jiným lyžařem. 
PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Výjezdová činnost „záchranky“ na Rýmařovsku za rok 2010
Posádky Územního střediska zá-
chranné služby Moravskoslez-
ského kraje řešily v roce 2010 cel-
kem 97 185 událostí. Z tohoto po-
čtu bylo přes devadesát šest tisíc

výjezdů na základě tísňové výzvy
a ve více než tisíci případech šlo
o plánované zásahy, např. tran-
sporty vážně nemocných pacientů
mezi zdravotnickými zařízeními.

Záchranáři přitom ošetřili celkem
91 041 pacientů. Záchranná služ-
ba tedy za den vyjížděla průměrně
ke dvěma stům šedesáti šesti udá-
lostem. Operační střediska, kte-
rých bylo do konce roku šest, při-
jala v našem kraji téměř 400 000
hovorů.
V uplynulém roce řešily posádky
Územního střediska záchranné
služby Moravskoslezského kraje
v regionu Rýmařovska na zákla-
dě tísňové výzvy přes patnáct set
událostí. Záchranáři přitom ošetři-
li celkem 1517 pacientů, což je
oproti roku 2009 o jednadvacet
více. Záchranná služba v této lo-
kalitě tedy řešila průměrně čtyři
až pět událostí za den.

Tělesná onemocnění
Převážná většina výjezdů našich
posádek byla vynucena náhle
vzniklým nebo prudce zhoršeným
tělesným onemocněním; těchto

pacientů ošetřili záchranáři na 
území Rýmařovska 628, což je
o čtyři desítky méně než v roce
2009.
Ve více než dvaceti případech se
jednalo o akutní koronární syn-
drom. V necelých čtyřech desít-
kách případů jsme byli na
Rýmařovsku voláni k nemocným
s cévní mozkovou příhodou. Mezi
další důvody výjezdů patřily de-
chové obtíže, bolesti na hrudi, 
epileptické nebo astmatické zá-
chvaty a další.
Úrazy
Záchranáři v tomto regionu ošet-
řovali na tři stovky pacientů, kteří
utrpěli nějaký úraz či nehodu.
Většina jich byla spíše lehkých či
středně těžkých a bezprostředně
neohrožovaly život postiženého.
Pět zraněných však bylo ve váž-
ném stavu. Lékaři záchranné služ-
by již nemohli zachránit jednoho
postiženého.

Foto: archiv ÚSZS MSK
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Onemocnění psychiatrická a se-
bevraždy
Záchranáři vyjížděli také k ne-

mocným s psychickými obtížemi,
kterých bylo více než osm desí-
tek. Jednalo se především o paci-

enty s depresemi, akutními psy-
chotickými stavy, ale také se zá-
vislostmi. V jedenácti případech
jsme zasahovali u lidí, u nichž do-
šlo k sebepoškozování nebo o po-
kus o sebevraždu. Dva pacienti,
k nimž byly naše posádky přivo-
lány, si záměrně přivodili smrt.
Výjezdy sanitních vozidel
Záchranná služba na Rýmařovsku
disponuje dvěma typy posádek,
které mají své výjezdové stano-
viště v Rýmařově. Jde o jednu po-
sádku rychlé lékařské pomoci
(RLP) a jednu posádku rychlé
zdravotnické pomoci (RZP).
Lékařská posádka uskutečnila
v roce 2010 osm set devadesát
jedna výjezdů. V režimu RZP, kdy

pracuje posádka ve složení zdra-
votnický záchranář a řidič, bylo
minulý rok realizováno téměř 630
zásahů.
Průměrný čas potřebný pro do-
jezd posádky záchranné služby
k pacientovi činil na Rýmařovsku
6,5 minuty. Patnáctiminutový li-
mit přitom záchranáři splnili 
v 98 % svých výjezdů.
Vrtulník LZS Ostrava zasahoval
na Rýmařovsku ve čtyřech přípa-
dech. Šlo o úrazové stavy po do-
pravní nehodě čtyřkolky, pádu se
žebříku, popálení a zranění při vý-
buchu plynu. 

PhDr. Lukáš Humpl,
tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Oznámení oční ordinace
Oční lékařka MUDr. Smolková ordinuje od 21. února v oční ambulantní ordinaci v Domě zdraví na Pivovarské ulici 11 v Rýmařově mi-
mo pravidelnou středeční ordinační dobu od 9 do 16 hod. i každé sudé pondělí od 13 do 16 hod. Telefon pro objednání: 725 610 233.

Školství

Výstavy utvrzují přátelství
Přátelství je vždy darem a radostí
pro obě strany, a to i v případě, že
se skamarádili nejen lidé, ale
i školy. Blízkou spolupráci se svý-
mi uničovskými kolegy z oboru
před několika lety zahájily učitel-
ky výtvarného oboru Martina
Kohoutková a Šárka Lupečková
výstavou Čarodějnice v prosto-
rách Nové galerie v budově ZUŠ
Uničov. Od té doby se stalo tradi-
cí vystavit alespoň jednou ročně
práce malých rýmařovských vý-
tvarníků v prostorách přívětivé
galerie v Uničově, vybudované 
ve vstupních prostorách ZUŠ
Uničov.
V letošním roce se poprvé nepre-
zentují starší projekty, ale právě
probíhající celoroční téma Voda.
Jedním z důvodů je i fakt, že si
děti rády odnesou své práce na

konci školního roku domů. Při ná-
vštěvě Uničova můžete zhlédnout
vodní téma v řadě variací, např.
v podobě kruhů na vodě, deště,
vodních živočichů apod.
Do konce školního roku v prosto-
rách ZUŠ Rýmařov na Čapkově
ulici prezentuje pedagog ZUŠ
Uničov Miloš Adolf výtvarný
projekt Sopka, jehož záměrem
bylo vyjádření atmosféry ka-
tastrofy v Pompejích v roce 79 n.
l. a objevování krásy antického
světa. Tento projekt v roce 1999
získal v České republice nejvyšší
ocenění a v roce 2000 ho česká
sekce INSEA (Mezinárodní spo-
lečnost pro výchovu a vzdělávání
uměním) vybrala na celosvětový
kongres výtvarných pedagogů,
který se konal v australském
Brisbane. Mgr. Šárka Lupečková

Po třech letech vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR klavírní soutěž pro všechny základní umělecké školy v České re-
publice. Okresní kolo interpretační klavírní soutěže se konalo 16. úno-
ra na Základní umělecké škole Krnov.

ZUŠ Rýmařov reprezen-
tovala pouze jedna žáky-
ně - devítiletá Nela
Brulíková z klavírní třídy
Evy Hradilové. Nela sou-
těžila v 1. kategorii se
Sonatinou C dur W. A.
Mozarta, skladbou Čer-
noušek Clauda Debussy-
ho a Hádavým boogie
Emila Hradeckého a za
svůj výkon získala 2. mís-
to. ZUŠ Rýmařov 

Druhé místo v klavírní soutěži
pro žačku ZUŠ Rýmařov
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Na Střední škole Rýmařov vyrůstají profesionální barmani
Leto‰ní mezinárodní veletrh Gas-
trofestival Ostrava se konal jako jiÏ
11. roãník v˘stavy potravináfi-
sk˘ch firem a soutûÏe studentÛ
gastronomick˘ch oborÛ. Základní
koncepce festivalu vychází i v tom-
to roce z tradiãní my‰lenky prezen-
tace v˘robkÛ a sluÏeb z oblasti gas-
tronomie.
Neodmyslitelnou součástí Gas-
trofestivalu je soutěžní prezenta-
ce výsledků práce hotelových
škol a středních škol v oborech
číšník, kuchař, cukrář a barman.
V letošním roce se kromě čes-
kých škol zúčastnily i školy ze
Slovenska, Polska, Maďarska,
Rakouska a Itálie.
Naše škola se zaměřila na účast

v soutěži barmanů v míchání ná-
pojů. Do náročné mezinárodní
konkurence jsme vyslali dvě žá-
kyně 2. ročníku oboru Kuchař-
číšník Lucii Kondysovou, která
předvedla nápoj „Mořská pěna“,
a Blanku Mrkvovou, která svůj
nápoj pojmenovala „Nadia
Rose“. V kategorii zvané fancy
drink (nápoj podle vlastní recep-
tury) šlo o namíchání pěti nápojů
stejného druhu za 6 minut. Obě
žákyně se pečlivě připravovaly
a přes přísná kritéria stanovená
porotou a pod neúprosnými zraky
odborníků se umístily na před-
ních místech. Ačkoliv se Střední
škola Rýmařov podobného klání
účastnila poprvé, žákyně školu výborně reprezentovaly a nasbí-

raly nové nápady a zkušenosti
pro účast v dalších soutěžích.
Další příležitost se našim student-
kám naskytla ve středu 9. února
v Kroměříži, kde Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž
a Česká barmanská asociace or-
ganizovaly celostátní barman-
skou soutěž v přípravě mícha-
ných nápojů s názvem „Kromě-
řížská juniorská koktejlová sou-
těž“, zařazenou mezi odborné
soutěže vyhlašované Ministerst-
vem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR.
Blanka Mrkvová a Lucie Kon-
dysová se připravovaly pod vede-
ním učitelky odborného výcviku

Nataši Skoupilové a předvedly
další dva originální nápoje.
Blanka Mrkvová soutěžila s ná-
pojem „Gabriel Aňos“, přičemž
její technika míchání byla ohod-
nocena vysokým počtem bodů,
nápoj Lucie Kondysové
„Jumping Frog“ byl označen od-
bornou porotou za velmi moderní
a z hlediska výběru ingrediencí
byl dokonce jedním z nejlépe
hodnocených.
Naše studentky, možná budoucí
barmanky, naši školu velmi dobře
reprezentovaly. Nyní je můžete
podpořit i vy - jejich příští vy-
stoupení se bude konat na soutěži
v Bruntále.

Střední škola Rýmařov, p. o.

Zajímavosti z přírody

Pták roku 2011 - strnad obecný
âeská spoleãnost ornitologická od roku 1992 kaÏ-
doroãnû vyhla‰uje kampaÀ Pták roku. Jejím cílem je
upozornit na zajímavé ptaãí druhy Ïijící kolem nás
a vybídnout vefiejnost k jejich sledování a praktické
ochranû, jakoÏ i zv˘‰it zájem o ptactvo a pfiírodu
vÛbec. Letos padla volba na strnada obecného.

Strnad obecný (Emberiza citrinella)
je druh pěvce z čeledi strnadovitých. Dorůstá
délky 15 - 17 centimetrů, váží kolem 30 gra-
mů. Je mírně zavalitý se silným zašpičatělým
zobákem typickým pro všechny semenožravé
ptáky. Samec má sytě žluté peří na hlavě, žlu-
tou spodinu těla a silné tmavé pruhování na ji-
nak hnědém hřbetě, samice je v porovnání se
samcem více zbarvená dohněda a má i více
pruhované břicho. Ozývá se jednoduchým
zpěvem, jehož základem je několikrát se opa-
kující cicicicié.
Se strnadem se setkáváme v zemědělské kraji-
ně, na polích, v křovinách, podél železničních
náspů a na okrajích lesa. Je jedním z druhů,
které od pradávna ze zemědělské činnosti člo-
věka profitovaly. Postupné odlesňování mu
vytvářelo vhodné prostředí k hnízdění i obživě

- rád se přiživoval jak přímo na polích, tak tře-
ba v zimě na dvorech spolu s drůbeží.
Samečkové začínají zpívat z vyvýšených míst
už v únoru, hlavně při oblevách. Hnízdo ze
stébel, listů, kořínků, mechu a žíní staví na ze-
mi nebo nízko v křoví. Jako pozemní pták mů-
že sedět na větvi, ale nedovede přeskočit z vět-

ve na větev. Používá koupání v prachu, tzv. po-
pelení, jako ostatně všichni strnadi.
Dospělí ptáci se živí semeny, u mláďat před-
stavuje nejdůležitější složku v potravě hmyz.
Hnízdí v rozmezí od dubna do srpna dvakrát
až třikrát za rok. Hnízdo staví na zemi, v jedné
snůšce je tři až šest světlých vajec s tmavými

vlnitými proužky. Během zimního období se
často zdržuje v hejnech.
Strnad je pták poměrně agresivní ke svým
vlastním soukmenovcům. Odtud pramení
i krásné české slovo vystrnadit někoho. To po-
chází skutečně od těch samečků, kteří v době
hnízdění své teritorium hájí zpěvem. Když je
potřeba, na druhého strnada vystartují a „vy-
strnadí“ ho někam jinam.
Po 2. světové válce až do současnosti došlo ale
k výrazným změnám v naší zemědělské kraji-
ně. Rozoráním mezí zmizely vhodné biotopy
pro hnízdění a sběr potravy. Následná intenzi-
fikace a chemizace zemědělské výroby, změny
ve skladbě plodin, brzké zaorávání strnišť,
a tudíž chronický nedostatek potravy v zim-
ním a jarním období představují hlavní fakto-
ry zodpovědné za úbytek početnosti, a to nejen
strnada obecného. Jak totiž ukazují nedávné
studie, téměř všech polních a lučních ptáků 
ubývá, a to jak v západní Evropě, tak i u nás.
V České republice se stále jedná o hojného, ač-
koli v minulosti znatelně ubývajícího pěvce,
který na našem území hnízdí v počtu dvou až
čtyř milionů párů.  M. Marek
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Kdo byl kdo

František Vychodil by oslavil 100. narozeniny
V seriálu medailonÛ o zajímav˘ch,
znám˘ch i takfika neznám˘ch posta-
vách R˘mafiovska, kter˘ zahájil ãlá-
nek Jifiího Karla o feldmar‰álu
Josefu Schönovi z Tvrdkova, tento-
krát pfiipomeneme osobnost
Franti‰ka Vychodila, a to pfii pfiíleÏi-
tosti 100. v˘roãí jeho narození.
František Vychodil prožil dlouhý
a zajímavý život, z velké části
v Rýmařově, ač pocházel odji-
nud. Narodil se 22. února 1911
v Postřelmově u Zábřehu,
v Olomouci vystudoval učitelský
ústav a kromě krátké kariéry 
úředníka na samém počátku bylo
učitelství jeho povoláním po celý
život. V roce 1933 nastoupil jako
učitel na obecné škole ve Vésce
u Olomouce a pak v Heřmanovi-
cích u Hranic. Krátce nato, ještě
před válkou, se přiblížil svému
poválečnému působišti, když se
v roce 1935 stal zakladatelem
a řídícím učitelem české menši-
nové školy ve Valšově. Škola by-
la po Mnichovu zrušena
a František Vychodil nucen ode-
jít. Přešel tedy na školu
v Oldřůvkách, ale i ta zanikla,
když se vesnice stala součástí vo-
jenského prostoru. V roce 1942
byl řídícím na dvojtřídce
v Olšanech, kde zastával zároveň
funkci starosty.
Po válce se František Vychodil
na vlastní žádost vrátil na
Rýmařovsko, a to přímo do jeho
centra, když se roku 1945 stal ře-
ditelem nově založené obecné
školy, sídlící tehdy v budově na
Školním náměstí. Od roku 1961
působil jako zástupce ředitele
Střední všeobecné vzdělávací
školy a později byl ředitelem 
2. ZDŠ. Po takřka celý profesní
život zastával v různých školách
vedoucí funkce, pouze v závěru,

po roce 1968, byl degradován na
řadového učitele základní školy
ve Staré Vsi, kde působil až do
odchodu do penze v roce 1971.
Jaký byl František Vychodil uči-
tel? Jeho žáci a kolegové na něj
rádi vzpomínají (několik vzpo-
mínek najdete pod tímto medai-
lonem), takto jej charakterizoval
historik a někdejší učitel Jiří
Karel: „Byl to vynikající kantor,
který se nikdy nemusel mračit
nebo zlobit, žáci ho zbožňovali
a dodnes na něj s radostí vzpo-
mínají, a skvěle učil a naučil. Na
rozdíl od mnohých z nás též kan-
torem chtěl být vždy,“ a připoju-
je úsměvnou historku: „Hrozně
jsem se smál jeho výhrůžkám
třem malým nezvedencům, co
močili uvnitř posvátné radnice.
Chlap to byl vysoký a rozložitý,
a když je dopadl, pořádně se
třásli. Povídá jim zcela v klidu,
jestli to uděláte ještě jednou,
vezmu nůž a uřežu vám ty vaše
šulínky. Kluci zrudli, samozřej-
mě že se žádné další sankce ne-
konaly, a tak se obrátil ke mně
a povídá, tak co, Jirko, to jsem
jim to dal, a tím to skončilo. Jiní
by vyšetřovali a psali do žákov-
ských knížek, myslím, že on je
ani nepotřeboval.“
František Vychodil však nebyl
jen pedagogem s přirozenou au-
toritou, jeho osobnost byla koša-
tá a zájmy pestré. Vždy se aktiv-
ně zapojoval do společenského
života obce, do jejího kulturního
i sportovního dění. Jako předse-
da Osvětové besedy zajistil pro
město stovky kulturních akcí.
Do paměti obyvatel našeho měs-
ta se výrazně zapsal také jako je-
ho první český kronikář (kroniku
vedl od roku 1945 do roku 1969,
kdy ji po něm nakrátko převzala

Eliška Slabá a od roku 1971
Vratislav Konečný, který dopsal
i chybějící rok 1970) a jako
dlouholetý herec ochotnického
divadelního souboru Mahen.
Vystupoval v 60 hrách Mahenu,
např. v inscenaci Našich furian-
tů, historických dramatech Jan
Žižka a Jan Hus, nebo ve slav-
ném představení Dnes ještě za-
padá slunce nad Atlantidou z ro-
ku 1986; poslední roli si zahrál
roku 1987 v komedii na antické
motivy Nejkrásnější válka.
Nesmazatelnou stopu zanechal
také jako vůdčí člen Klubu čes-
kých turistů v Rýmařově.
Členem KČST byl František
Vychodil už před válkou; při set-
kání turistů v roce 1994 např.
vzpomínal na slavnostní otevře-
ní Alfrédovy chaty v roce 1934,
kdy se stala první českou turis-
tickou základnou. Rozvoj české
turistiky na Rýmařovsku krátce
nato přerušila nacistická okupa-
ce, ale František Vychodil se do
svých milovaných hor hned po
válce vrátil a stal se obnovitelem
klubu turistů a jedním z prvních
značkářů, kteří vyznačovali a ta-
ké zpřístupňovali turistické trasy
v Jeseníkách: „Zpočátku nás by-
la hrstka, ale řady se rozrůstaly
a ochotných rukou přibývalo.
Bylo třeba přeznačkovat turistic-
ké cesty, upravit orientační ta-
bulky, opravit můstky, uvolnit
některé zavalené stezky a hlavně
organizovat turistické vycházky
a zájezdy. (...) Vždyť naši noví
obyvatelé Jeseníků potřebovali
nejen zdraví, ale především po-
znání kraje a historii společného
nového domova.“
Pořádání jednodenních horských
výletů pro turisty, děti i dospělé,
se František Vychodil věnoval
i po zrušení klubu turistů a turis-
tického oddílu TJ Sokol. Výlety
do okolí Rýmařova byly pro něj
příležitostí k zasvěceným výkla-
dům o přírodě a historii
Jeseníků. V roce 1969 vznikl je-
ho přičiněním turistický oddíl
ZTV Sokol a v roce 1990 opět na
jeho popud došlo k obnově KČT
Rýmařov. Společně s dr.
Němečkem založil i tradiční
Rýmařovskou padesátku, jejíž
každoroční průběh také zazna-
menával jako kronikář. V roce
1994 mu za celoživotní propaga-
ci turistiky udělilo ústředí Klubu

českých turistů veřejné uznání
s medailí. O deset let později,
v dubnu 2004, byla na jeho pa-
mátku otevřena tzv. Vychodilova
stezka, 12 km dlouhý turistický
okruh v oblasti mezi
Ondřejovem a Hornoměstskou
zatáčkou. Tuto stezku vyznačil
KČT Rýmařov v místech, která
patřila k oblíbeným cílům vy-
cházek Františka Vychodila
v posledních letech jeho života.
Na krátké výpravy se totiž vydá-
val ještě ve vysokém věku.
Vychodilovu stezku absolvují
rýmařovští turisté nejméně jed-
nou ročně; přístupná je celoroč-
ně - v zimě na běžkách; vyzna-
čuje ji modro-bílé psaníčko.
Mnohostranné aktivity Františka
Vychodila souvisely s jeho zá-
jmem o veřejný život celé obce.
Už v roce 1946 se stal poslancem
místního národního výboru, po
roce 1948 byl ovšem jako člen
Národně socialistické strany vy-
loučen. V 50. letech se mohl do
funkce vrátit, skutečně izolován
byl znovu po okupaci v roce 1968
kvůli svému nesouhlasu se vstu-
pem okupačních vojsk. Normali-
zace jej zasáhla velmi tvrdě.
Po převratu v roce 1989 se
František Vychodil do veřejného
života znovu vrátil, ovšem už ja-
ko člověk pokročilého věku,
s mnoha vykonanými zásluhami,
ale také uštědřenými křivdami.
V roce 1991, ve věku 80 let, ob-
držel jako jistou kompenzaci
normalizační perzekuce titul
Zasloužilého občana města
Rýmařova. Jeho reakce byla pří-
značná: „Já jsem myslel, že to
proběhne, a nikdo o tom nebude

František Vychodil, kon. 70 let

Stravování dětí na národní škole (řídící učitel F. Vychodil), 1949
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vědět. Nemám rád oficiality.
Jsem jenom skromný pracovník
a dříč. (...) Je to takové uznání.
Uznání, že jsme měli všichni
dobrou vůli, abychom cosi udě-
lali. To nejsem jenom já, tako-
vých bylo moc.“
František Vychodil rozhodně pat-
řil mezi nejvýraznější a nejaktiv-
nější osobnosti poválečného
Rýmařova. Pamětníci si ho při-
tom vybavují především jako
skromného, usměvavého člověka,
„harmonického kliďase“, kterého
potkávali s typickým kloboukem
na hlavě při procházkách městem
nebo v jeho okolí. Turistika, celo-
životní láska a posila, byla Fran-
tišku Vychodilovi nakonec osud-
nou. Při zimním výletu do hor

v roce 1995 uklouzl na ledu a zra-
nil se. Po zdlouhavém léčení 
14. ledna 1996 ve věku nedoži-
tých 85 let zemřel. ZN

(Prameny: Františku Vychodi-
lovi k jubileu In RING č. 1, 1991,
s. 1; Zrnko božství (rozhovor) In
RING č. 1, 1991, s. 3; Odešel
pan František Vychodil (nekro-
log), František Vychodil:
Ohlédnutí zpět, Sbohem, pane
řediteli a Poděkování In
Rýmařovské noviny č. 2, 1996;
s. 10-11; František Vychodil
a O Vychodilově stezce (bulle-
tin), nedat.; autentické materiály
Františka Vychodila k turistic-
kým výpravám ad. Za zprostřed-
kování písemných pramenů dě-

kuji Jiřímu Karlovi a Haně
Kašparové, za osobní vzpomínky

oběma jmenovaným a dalším viz
níže.)

František Vychodil ve vzpomínkách
Jana Bábíková, roz. Vychodi-
lová: Lepšího tátu bych si ne-
mohla nikdy přát
Tatínek byl vynikající člověk,
velmi čestný muž, skvělý man-
žel a výborný táta. Učil mne
i sestru a později i tři vnoučata
lásce k lidem, přírodě, ke skrom-
nosti, píli a slušnosti.
Nejkrásnější s ním byly vycház-
ky do přírody a na hory, které to-
lik miloval a naučil to i nás. Táta
vždy říkal: v naší zemi je tolik
krásných míst, lidé by napřed
měli poznávat svou zemi a pak
cestovat do zahraničí, když je
u nás tak krásně. A byli by z nich
mnohem lepší vlastenci. Jako
největší životní ránu ve svém ži-

votě velmi těžce nesl, že byl na
sklonku životní kariéry vyhnán
za své politické názory na rok
1968 z funkce ředitele školy
a přeřazen jako řadový učitel do
Staré Vsi.
Jsem velmi šťastná, že se tatínek
dožil sametové revoluce a odsu-
nu sovětských vojsk, i když pře-
sto, že byl životní optimista, to-
mu sám už nevěřil. Dokonce se
znovu zapojil do veřejného a po-
litického života v Rýmařově.
Tatínek zůstane vždy naším vzo-
rem jako skromný a pracovitý
člověk se spoustou zájmů a čin-
ností, které zvládal v klidu
a vždy v rodinné pohodě. Nikdy
na něj nezapomeneme a my star-

ší o něm s lás-
kou vyprávíme
jeho pravnouča-
tům.

Kamila Habro-
vanská, roz.
Coufalová, žá-
kyně 9. A roč.
1962:
Pan učitel Vy-
chodil byl velká
autorita, vždy
vzpřímený, zdat-
ný, sportovní po-
stava, na hodiny
přicházel v sáč-
ku manšestro-
vém nebo tvído-
vém, rozepnutý
límeček u košile.
Nebyl náladový,
měl takový za-
krytý úsměv ve
tváři, jeho hodi-
ny českého jazy-
ka a literatury

každého zaujaly. Vedl nás k turis-
tice - 100 jarních kilometrů -
a k vážné hudbě, koncerty
v „Rudém koutku“, kam přijíždě-
li umělci z divadla z Olomouce.
V době, kdy jsme byli žáci, se
nějak nenosilo „kamarádství“
s učitelem, byla zde velká autori-
ta učitelů, řád a pořádek. Pana
Vychodila jsme měli všichni rádi
a na jeho hodiny jsme se vždy tě-
šili, byl to prostě PAN UČITEL!
Díky za to, že jsme ho potkali
a byl náš třídní učitel a také vel-
ký vzor!

Vratislav Konečný, učitel, kro-
nikář a herec souboru Mahen:
Františka Vychodila si už mladá
generace nepamatuje, ale my,
kdož jsme jej znali, víme, že to
byl člověk nesmírně pracovitý,
činorodý a za svůj život dokázal
tolik, co by mnozí nestihli, ani
kdyby žili dvakrát. Aktivní byl
už od mladých let, před vypuk-
nutím války.
V roce 1935 dostal za úkol zalo-
žit ve Valšově českou menšino-

vou školu. Rozjel se tedy do
místa svého budoucího působiš-
tě a začal jednat s vedoucími
české menšiny, s vrchním četnic-
ké stanice a s přednostou želez-
niční stanice. Zásadní otázka by-
la, kam školu umístit. Došli k zá-
věru, že nejlepší by bylo zajít za
jednou místní vdovou, která žila
sama ve vilce. Vysvětlili jí, oč
jim jde, a ujistili ji, že by za
místnost řádně platili nájem.
Ona souhlasila, protože to pro ni
znamenalo zlepšení finanční si-
tuace.
Jenže těsně před zahájením škol-
ního roku přišla paní oznámit, že
se u ní české děti vyučovat ne-
mohou, protože místní nacisté jí
vyhrožovali, že umožní-li výu-
ku, zapálí jí dům. A toho se sa-
mozřejmě bála. Nakonec vrchní
strážmistr vystěhoval svůj „pa-
rádní“ pokoj a děti se učily u něj.
František hned v příštím roce za-
čal vyjednávat možnost výstavby
nové samostatné budovy.
Inspektor menšinových škol, je-
muž přišel ukázat plány, na něj

Hlasatelé rozhlasu po drátě - Z. Outratová a F. Vychodil, 1963

Okresní učitelská schůze v Rýmařově 27. 3. 1946 (František Vychodil
zcela vpravo)

František Vychodil s Jiřinu Dršťákovou  jako her-
ci Mahenu - Stromy umírají vstoje, 1979
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vylítl: „Zbláznil ses?“ Ale po ro-
ce plném útrap, starostí a složité-
ho shánění hlavně peněz nová
škola stála. Byla první svého dru-
hu v celém bývalém okrese
Bruntál a Rýmařov. Na podporu
tohoto úsilí se postavili i čeští spi-
sovatelé, kteří nemálo pomohli.
To však nebyly jediné problémy.
Česká menšina ve Valšově na-
cvičila divadlo a s místním hos-
tinským měli domluveno, že je
sehrají u něj v sále, ale ráno
v den premiéry za ním přišli na-
cisté a řekli mu, že bude-li se
u něj hrát, rozbijí mu hospodu.
Představení se ale stejně usku-
tečnilo - v čekárně vlakového
nádraží, kde si herci narychlo
postavili jeviště z prken a sudů.
A ještě jedna příhoda, kterou mi
František vyprávěl. Krátce před
odjezdem posledního vlaku od
Krnova do Olomouce počátkem
října 1938 se šel rozloučit se
svým sousedem, vesnickým
krejčím, a mimo jiné mu řekl:
„Auf Wiedersehen, Herr
Meister,“ ale ten na něj zle vyjel,
co si to dovolujete, vy se sem ni-
kdy nevrátíte, nikdy nashleda-
nou! Po válce, když začaly odsu-
ny německého obyvatelstva, se
s ním František, již občan
Rýmařova, šel znovu rozloučit.
Loučil se s ním jeho vlastními
slovy z roku 1938, ale narozdíl
od něj měl František pravdu.
Jeho činnost pro Rýmařov, jak
pevně doufám, dosud neupadla
v zapomenutí. Škoda že město
dosud nenašlo vhodný způsob,
jak jeho zásluhy ocenit. Třeba
pojmenováním některé z ulic je-
ho jménem. Je zde ulice
Marxova, přitom František
Vychodil udělal pro Rýmařov
rozhodně víc než Karl Marx.
A vznikají i nové ulice. Snad se

toho František dočká - zasloužil
by si to.

Hana Kašparová, členka KČT
Rýmařov:
Moje první setkání s Františkem
Vychodilem bylo v roce 1975, za
deštivého odpoledne v údolí
Oslavy. Ještě jsem ho neznala.
Pozdravili jsme se a prohodili
pár slov. Tehdy jsem si řekla,
aha, to je ten pan Vychodil. Poté
nás turisty vodil ke Strálecké
myslivně, na Soví skály. Tudy je
teď vedena Vychodilova stezka -
po trasách, které patřily k jeho
oblíbeným v posledních letech
jeho života.
Ve věku po osmdesátce už nedě-
lal vedoucího turistických vychá-
zek, ale často jsme ho s manže-
lem potkávali při vycházkách, jak
si to sám, s hůlkou, usměvavý rá-
zoval v okolí Rýmařova. Po po-
zdravu pronesl svoje obvyklá slo-
va: Jak je tady všude kolem krás-
ně! A že žijeme v krásném kraji.
To jsou moje poslední vzpomín-
ky na Františka Vychodila.

Jiří Karel, učitel a historik,
o politické perzekuci:
Na začátku 70. let, kdy se mnozí
lidé jeho společnosti z obav vy-
hýbali, jsem po dohodě se svým
kolegou Ing. Jaromírem Nová-
kem zašel a nabídl mu spoluprá-
ci na archeologickém výzkumu.
Přijal mě se zvlhlýma očima, ale
bál se přijít přes mé přesvědčení
mezi nás, aby nás nepoškodil.
(Do té doby, já byl na konku-
renční 1. ZDŠ, tudíž mimo jeho
zájem a vzájemnými sympatiemi
jsme nehýřili, měli jsme indife-
rentní vztah, já byl homo novus
a navíc vždycky spíše radikál, on
starší a moudrý muž a člověk
konsenzu, ale tehdy si mě zcela

získal. Byl to především dobrý
člověk.) Mimochodem jsme mu
nabízeli (protože se jednalo
o středověkou archeologii, jejíž
součástí je i studium písemných
pramenů), aby pro nás pracoval
a zjišťoval historická fakta.
Samozřejmě jsme nevylučovali
ani jeho přímou spolupráci na
zkoumané lokalitě. Byli jsme je-
diní a František to velice ocenil.
Bohužel odmítl, měl strach, že
by nás poškodil svou přítomnos-
tí a že by nám mohli práci na
Hrádku zakázat, ale hostem pl-
ným dotazů byl velmi častým,
stejně jako jeho přítel ThDr.
František Vaňák. Oba měli z pra-
cí velkou radost.
Zakrátko jsme ho pozvali na za-
hájení první archeologické vý-
stavy tehdy v Hasičáku (nyní
prodejna oděvů). Na vernisáž
pochopitelně nalezli kdejací
funkcionáři včetně těch, co mu
způsobili špatný konec kariéry,
a my se velice bavili, jak byli po
jeho příchodu a přivítání od nás
zkoprnělí. Obklopili ho a ptali
se, jak se teď má a co dělá, no 
úžasná komedie, kterou s chutí
prožíval s námi.

V roce 1991, myslím, nás, co
jsme měli nějaké nepříjemnosti
s režimem, rehabilitovali hro-
madně ve Vrbně pod Pradědem.
Bylo tam mnoho lidí, které
jsem vůbec neznal. Od
Františka jsem se dozvěděl, že
to jsou samí osmašedesátníci,
tedy ti, co neodhadli dobře
vratkost Dubčekova režimu,
možná si někteří mysleli, že se
něco změní, jenže při prověr-
kách je z rodné strany vyházeli
a byli až do roku 1989 nepří-
jemně šikanováni (bohužel byli
mezi nimi i ti, co nám oběma
v padesátých letech uškodili).
Když jsme nastoupili do auto-
busu, vzal mě kolem ramen
a svým heroickým hlasem říkal:
„Tak vidíš, Jirko, přece nás re-
habilitovali!“ No ostatní se ha-
bilitovali, já nesměl. Bylo mi to
jedno, ale proč jsem měl být re-
habilitován, povídám.
V době, kdy jsem byl členem
městské rady 1991/4, jsme na-
vrhli, aby byli jmenováni čestný-
mi občany města F. Vychodil, 
J. Němec a ThDr. F. Vaňák, což
se stalo, a opět slzy v očích, to
byla skutečná rehabilitace.

Okresní učitelská schůze v Rýmařově 27. 3. 1946 (František Vychodil
vlevo) Fota: archiv muzea a Mahenu

Úsměvně
Nejsou na prodej

Mladí manželé vešli do obchodu s hračkami.
Sympatická dvojice si dlouho prohlížela plné regály s pa-
nenkami, plyšovými zvířátky, s elektrickými hračkami,
malinkými mobily, autíčky. Byly tam i malinkaté ku-
chyňky, ve kterých se pekly dortíky a pizzy. Hračky v ne-
přeberném množství ve veselém nepořádku. Manželé se
nemohli rozhodnout. Oslovila je prodavačka.
Žena se jí snažila vysvětlit: „Víte, máme malou dcerku,
ale my oba často býváme služebně celé dny mimo do-
mov. Často i večer.“ „A holčička se tak málo směje,“
pokračoval muž.
„Chceme něco, co by jí dělalo radost. Co by ji potěšilo,
když je sama.“
„To je mi líto,“ usmála se prodavačka. „Ale my nepro-
dáváme rodiče.“

Až bude dívenka dospělá, třeba si řekne:

Chtěla jsem rodiče, dostala jsem hračky.
Chtěla jsem sourozence, dostala jsem zvířátko.
Chtěla jsem si povídat, dostala jsem televizi.
Chtěla jsem být svobodná, dostala jsem kázeň.
Chtěla jsem povolání, dostala jsem místo.
Chtěla jsem přemýšlet, dostala jsem hotové myšlenky.
Chtěla jsem pohyb, dostala jsem automobil.
Chtěla jsem naději, dostala jsem strach.
Chtěla jsem štěstí, dostala jsem peníze.

Uletěl ti nafukovací balónek? Nevadí, koupíme dal-
ších pět.
Rodiče jsou bohatí. To dítě je chudé. Si
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Bral, na co přišel
Majitele rekreační chaty v obci Malá Štáhle
čekalo nepříjemné překvapení, když přijel na
chatu a zjistil, že mu ji během tří dnů nepří-
tomnosti někdo doslova vybílil. Vyloupení
oznámil v pátek 4. února rýmařovským poli-
cistům, kteří zjistili, že pachatel poškodil ně-
kolik dveří, než se dostal dovnitř chaty.
Odcizil zde šest radiátorů, různé elektrospo-
třebiče, nářadí, alkohol, čerpadlo, dřevěnou
podlahu v patře i v suterénu, kotel, vrata,
dveře a vypustil dokonce i nemrznoucí směs
z trubek topení. Celkově způsobil škodu ve
výši 100 tisíc Kč.

Opilý napadl otce,
skončil na záchytce

V sobotu 6. února odpoledne museli policisté
zasahovat na ulici U Lomu v Rýmařově.
36letý muž zde v podnapilém stavu fyzicky
napadl svého otce. Policisté jej zajistili a při
dechové zkoušce mu naměřili 2,57 a násled-
ně 2,58 promile alkoholu. Byl převezen k vy-
střízlivění na záchytnou stanici do Opavy.

Nehoda
pod vlivem alkoholu

Dne 7. února havaroval v mírném kopci me-
zi Břidličnou a Valšovem řidič za volantem
vozidla Ford Fiesta, když při projíždění
prudké zatáčky dostal na mokré silnici smyk.

Vyjel do protisměru a narazil do mondea
28letého řidiče. V důsledku nárazu se na fi-
estě utrhlo zadní kolo, které poškodilo další
protijedoucí vozidlo. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn. U řidičů byla provedena dechová
zkouška, která u řidiče fiesty ukázala pozi-
tivní výsledek. Policisté mu naměřili 1,85
a následně 2,06 promile alkoholu v dechu. Je
podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky. Způsobená škoda na vozidlech
činí 142 tisíc Kč.

Nenechal na místě
ani koš na dříví

Rýmařovští policisté šetří vloupání do res-
taurace ve Skalách. Neznámý pachatel odtud
v době od 8. do 9. února odcizil cigarety, al-
kohol, cukrovinky i proutěný koš na dříví.
Z další místnosti vzal ještě elektrický přímo-
top a poškodil keramické umyvadlo.
Celková škoda přesáhla 6 000 Kč.

Neposílala dceru do školy
Trest odnětí svobody až na pět let hrozí mat-
ce, která opětovně neposílala svou dceru do
školy. Policejní komisař ji v těchto dnech ob-
vinil z přečinu ohrožení výchovy dítěte.
49letá žena z Rýmařovska nedbala v době od
3. prosince 2010 do 20. ledna 2011 na řád-
nou výchovu, školní přípravu a docházku své
14leté dcery. Dívka zameškala 86 vyučova-
cích hodin a z toho důvodu nebyla z většiny

předmětů klasifikována. Obviněná byla za
trestnou činnost stejného charakteru již od-
souzena v prosinci 2010.

Vyloupil rybářskou chatku
Odlehlosti rybářské chatky na Rýmařovsku
využil mezi 1. až 14. únorem neznámý pacha-
tel k vloupání. Odcizil starší kamna, kovové
sudy, nářadí a 50 kg kukuřice. Svým jednáním
způsobil škodu ve výši cca 5 000 Kč.

V garáži chybí motorka
V Horním Městě neznámý pachatel vypáčil
mezi 16. a 17. únorem dveře garáže a odcizil
žlutý terénní motocykl Suzuki z roku 2007.
Způsobená škoda činí 60 tisíc Kč.

Chtěl spáchat sebevraždu
V sobotu 19. února krátce po půl čtvrté ráno
přijalo operační středisko telefonát muže,
který sdělil, že se chce oběsit. Na místo jeho
bydliště nedaleko Lomnice vyjeli ihned rý-
mařovští policisté, muže nalezli a vyslechli.
Asi dvacetiletý mladík jevil známky požití
alkoholu a uváděl, že má rodinné problémy
a chce se zabít. Policisté jej poté převezli na
oddělení, kde mu při dechové zkoušce namě-
řili 2,2 promile alkoholu. Přivolaný lékař do-
poručil odvézt mladíka na záchytnou stanici
do Opavy. 

Z podkladů tiskové mluvčí PČR Bruntál
por. Bc. Pavly Tuškové

rozhovor
Představujeme nového velitele Policie Rýmařov

Na konci loňského roku opustil funkci veli-
tele Obvodního oddělení Policie České re-
publiky po osmnácti letech dosavadní šéf rý-
mařovské policie Milan Ondrašík, který ode-
šel na zasloužený odpočinek. Celkem od-
sloužil u policie pětatřicet let. Od prosince
2010 jej nahradil nový vedoucí Petr Kurfürst
z Bruntálu. Pojďme si jej představit.

Věk: 41 let, ženatý, dvě dcery, dokončené
vysokoškolské vzdělání na Slezské univerzi-
tě v Opavě.

Kdy jste nastoupil do nové funkce a co
všechno tomu předcházelo?
Na místo velitele Obvodního oddělení
Policie České republiky v Rýmařově jsem
nastoupil 1. 12. 2010 a předcházelo tomu vý-
běrové řízení. Na toto místo jsem přišel z po-
zice vedoucího Obvodního oddělení Policie
ČR v Horním Benešově.
Kdy jste se poprvé v životě rozhodl být poli-
cistou a čím vším jste musel projít?
O profesi policisty jsem měl jasno už po ma-
turitě na střední škole v Bruntále v roce 1987
a toto povolání jsem začal vykonávat od 

1. září 1988. Dá se říct, že celý svůj produk-
tivní věk jsem policistou. Po absolvování
vojny jsem nastoupil na rok do policejní ško-
ly v Praze, pak jsem si musel odkroutit takz-
vanou půlroční řízenou praxi a dále povin-
nou roční službu v Praze. A odtud jsem již

putoval v roce 1991 rovnou na obvodní od-
dělení do Rýmařova, kde jsem sloužil do ro-
ku 1993. Pak jsem byl nějakou dobu na do-
pravním inspektorátu, na obvodním oddělení
v Bruntále a Moravském Berouně, Horním
Benešově a teď se po sedmnácti letech vra-
cím zpátky do Rýmařova.
Na které údobí své pestré praxe vzpomínáte
nejraději?
To se dá takto těžko srovnávat. Každé obdo-
bí mělo něco do sebe. Rozdíl je, když někam
nastupujete jako policejní elév. nebo naopak
jako zkušený policista. Když jsem poprvé
přijel do Rýmařova, tak jsem měl po skonče-
ní služby problém trefit z oddělení na auto-
busové stanoviště, pochopitelně k pobavení
mých kolegů. Každá služba, každé profesní
zařazení u policie je zcela odlišné a každé
vás nějakým způsobem obohatí o důležitou
zkušenost.
Své povolání jste po někom z rodiny zdědil
nebo jste v tomto takříkajíc bílou vránou?
Jsem opravdu bílou vránou. Nikdo z rodiny
nikdy nebyl policistou.
Když se ještě jednou vrátím k vašemu roz-
hodnutí stát se policistou, co vás vedlo k va-
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šemu prvnímu kroku?
Snad v prvopočátku to opravdu byly nějaké
romantické představy - ochránce zákona
a podobně. Ale když se ohlédnu nazpět a po-
dívám se, v jakém období jsem se vlastně
rozhodoval, tak to bylo úplně o něčem jiném
než v dnešní době, kdy se mladí lidé rozho-
dují pro povolání policisty a jsou již předem
velice dobře informováni, do čeho jdou. Je to
také o dnešních moderních technologiích,
které v té době, kdy jsem začínal, nebyly.
Jediné informace jsme měli od nějakého ná-
boráře, a to byly informace opravdu jen ku-
sé.
Jak jste se smířil s tím, že musíte dojíždět za
svým zaměstnáním až z Bruntálu?
Posledních devět let jsem zvyklý někam do-
jíždět. Takže jestli jedu na jednu či na druhou
stranu, jsem na to zvyklý a nečiní mi to žád-
né problémy.
Každý velitel by měl mít představu o bu-
doucnosti svého oddělení, jaká je vaše vize?
Nemyslím si, že by se s mým nástupem mě-
ly dít nějaké překotné změny, které bych ta-
dy chtěl zavádět. Oddělení je podle mého ná-
zoru personálně naplněné, zkonsolidované,
pracuje v rámci možností jak ekonomických,
tak i personálních na velice dobré úrovni.
Určitě nějaké změny budou potřeba.
Bezpečnostní situace se odvíjí od toho, jaká
je sociální situace v podstatě v celé republice
a hlavně v regionu. Ekonomická situace má
přímý dopad na to, co se tady děje, a v sou-
vislosti s tím se domnívám, že bude mít za
následek zvýšení majetkové trestné činnosti
a policie bude muset na tyto problémy ve
zvýšené míře reagovat. Což se samozřejmě
děje už i v současnosti. Ovšem Rýmařov se
v rámci regionu i kraje z hlediska policejní
práce řadí ke klidnějším zónám. Jedním 
z aspektů je i to, že tu není velká migrace 
obyvatel. Na to, jak máme velký policejní re-
gion, musím konstatovat, že zdejšímu oddě-
lení se zde vyloženě daří. Ve srovnání s jiný-
mi obvody patříme s počtem trestných činů,
přestupků a podobně k lepšímu průměru.
Kolik policistů slouží celkem na obvodním

oddělení v Rýmařově a proč nejsou více vi-
dět v ulicích, hlavně v nočních hodinách?
Na oddělení slouží třicet policistů a jejich
služby jsou uzpůsobeny tomu, jaká je sklad-
ba trestné činnosti, v jakých dobách a v kte-
rých dnech jsou největší problémy.
Nejexponovanější jsou pátky a soboty večer.
Naopak k nejklidnějším patří neděle a pon-
dělí večer. Když pominu ekonomické ukaza-
tele u pohonných hmot pro služební vozidla,
musím říct, že tak velký policejní region nel-
ze zajistit pěšími hlídkami. Nejvíce zásahů je
právě v souvislosti s voláním na tísňovou lin-
ku. Pěšky můžeme zvládnout ledacos, ale jen
v případě, že jsou policisté nablízku. Proto
máme motorizovanou hlídku, která právě
v případě naléhavé potřeby občanů může
bezprostředně a rychle zasáhnout.
Jakých nejhorších přestupků se dopouští ři-
diči v našem regionu a co byste jim vzkázal?
Určitě bych na prvním místě uvedl nespráv-
né parkování, zejména v centru města.
Chápu, že nedostatek parkovacích míst je
problém většiny měst naší republiky a město
přislíbilo tento velice naléhavý problém ře-
šit. Na druhém místě bych uvedl nedodržo-
vání rychlosti. Tady by mohla pomoci naše
represe v součinnosti s dopravním inspekto-
rátem a taky navýšení počtu světelných tabu-
lí, které řidičům ukazují momentální rychlost
jízdy. Kromě alkoholu, který na Rýmařovsku
oproti jiným městům není na špici prohřešků
řidičů, se nám pozvolna rozšiřuje za volan-
tem fenomén zvaný drogy. Dnes již není pro-
blém přístrojem Drugwipe zjistit orientač-
ním měřením přítomnost jakékoliv drogy.
Přístroj nevyhodnotí konkrétní drogu, ale jen
to, do jaké oblasti zmíněná droga patří.
Následně je potřeba provést odběr moči a kr-
ve a teprve na základě laboratorních výsled-
ků se stanoví přesný druh. Jakékoliv odmít-
nutí odběru za účelem zjištění přítomnosti
alkoholu nebo jiné návykové látky může ři-
diči přinést mnohonásobně vyšší postih.
Nejvyšší finanční sankce v takovém případě
je 50 tisíc korun. A vzkaz řidičům? Asi tako-
vý, že se jim budeme ve spolupráci s do-

pravním inspektorátem v maximální možné
míře věnovat.
Jaké trestné činy převládají v našem regio-
nu?
U nás je to zejména vykrádání rekreačních
objektů, kdy pachatelé způsobí mnohdy da-
leko větší škody při překonávání vstupu do
objektů - rozbitá okna, dveře, poničené vy-
bavení interiérů a podobně. A pak je tady
další fenomén - takzvané sběračství. Pokud
totiž někdo vykrade rekreační či jiný objekt
a získá určitý lup, nastává mu další problém,
kde a jak jej zpeněžit. Kdežto krádeží jaké-
hokoliv železného šrotu a barevných kovů
má pachatel jistotu v tom, že sběrna mu vy-
platí patřičný obnos okamžitě. Dalším z roz-
šířených trestných činů je zanedbání povinné
výživy nebo řízení vozidla pod vlivem alko-
holu a drog, dále to bývá trestný čin ublížení
na zdraví, ať již formou domácího násilí ne-
bo hospodských rvaček. Pokud je to na ve-
řejnosti, tak se k tomu navíc váže trestný čin
výtržnictví.
Jste spokojeni se svým vozovým parkem?
Jak velký rajon máte na starosti?
V poslední době došlo k totální obměně vozo-
vého parku v rámci celé Policie České repub-
liky. Doba policejních felicií a fabií je nená-
vratně pryč. Disponujeme rok a půl starou
Škodou Octavií a terénním vozidlem Kia
Sportage. Dovedl bych si představit lepší te-
rénní vůz s lepšími vlastnostmi, ale v souvis-
losti s vozovým parkem bych nenašel policis-
tu, který by vyloženě na vozidla nadával. Co
se týče rajonu, tak ten je opravdu rozsáhlý.
Jeho okraj tvoří hranice okresu Šumperk na
Skřítku, dále území obcí Malá Morávka, Malá
Štáhle, Břidličná, Lomnice, Dětřichov,
Ryžoviště, Jiříkov, Sovinec, hranice těsně
před Valšovským Žlebem, dále Rešov, Ruda,
Mirotínek, Tvrdkov, Dobřečov, Stříbrné Hory.
Co je pro vás největší odměna?
Záleží, jak se to vezme. Zda profesně či 
v osobním životě? Profesně zcela určitě to,
když se oddělení daří a když máme úspěch.
Pro mě je odměnou i to, že mí kolegové cítí,
že se něco podařilo. Volají občané a děkují
nám kupříkladu za to, že jsme dosáhli něja-
kého výrazného úspěchu. Najednou vidíte,
že vaši podřízení vnímají, že tady nejsou na-
darmo. To je pro mě asi největší odměna.
A v osobním životě? Nejspíš to, když je ro-
dina pohromadě, vládne taková ta všeobecná
pohoda a všichni jsou spokojeni.
Za co byste si za poslední měsíc zasloužil
odměnu?
Nemohu říci, jestli právě já bych si zrovna
zasloužil odměnu. Ale pokud ano, tak u mě
se nedá hovořit, že by to bylo za nějakou
jednu věc. Jednalo by se asi o jakýsi souhrn
skutků a skutečností za nějaké, dejme tomu,
fiktivní období. Teď opravdu nevím, je to
těžká otázka. Dá se to hodnotit z nějakého
delšího časového odstupu. Na hodnocení je
zřejmě asi ještě hodně brzy.

Zpracoval JiKo
(Děkuji npr. Bc. Petru Kurfürstovi a tiskové
mluvčí komisařce por. Bc. Pavle Tuškové za
to, že mohl tento rozhovor vzniknout.)
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Nad stránkami městské kroniky

Rok 1951
KSČ měla v Rýmařově 13 dílčích organizací
a řadu dalších v závodech. Předsedou měst-
ské organizace byl Oldřich Ondra, dělnický
ředitel Brokátu I. Městské vedení se málo
staralo o práci národního výboru, nezajistilo
obsazení školského a kulturního referátu,
který tak byl půl roku bez referenta. Teprve
ve druhém pololetí byly plénum i rada MNV
doplněny a akční výbor Národní fronty ob-
noven. Strana se málo zajímala i o činnost
místní organizace Svazu čs. mládeže, Sokola
i Svazu čs.-sovětského přátelství, takže tyto
složky nevyvíjely téměř žádnou aktivitu.
Strana českých socialistů byla ve srovnání
s KSČ jen mizivou menšinou, měla jen asi
40 členů. Jejich předsedou byl Zdeněk
Frýbort. Okresním předsedou byl zvolen
Josef Sedláček, zahradník z Rýmařova. Tato
strana byla věrným partnerem KSČ.
Průvodu k oslavám 1. máje se účastnilo asi
3800 lidí. Manifestace se odehrála na náměs-
tí pod hesly S prezidentem Gottwaldem za
mír a socialismus a Se Sovětským svazem za

mír. Přitom, jak vyšlo najevo až po roce
1990, neomezený vůdce SSSR J. V. Stalin
byl jediným státníkem světa, který připravo-
val třetí světovou válku. Chtěl si podrobit
v podstatě celou Evropu, ale naštěstí zemřel
dřív, než mohl své zhoubné plány uskutečnit.
To v kronice napsáno samozřejmě není.
Kronikář František Vychodil pouze zazna-
menal, že při oslavě 1. máje chyběl vzruch
a radostná pohoda, kterými se vyznačovaly
oslavy po roce 1945.
Okresní dožínky se spojily se zahájením ze-
mědělské výstavy od 23. do 29. září. Lidé si
mohli prohlédnout na louce před okresním
soudem zemědělské stroje, hospodářské zví-
řectvo ad. (Soud sídlil na ulici Julia Sedláka
18 - tehdy tu ještě nestály bytové domy, jak
je známe nyní.) Další exponáty zájemci našli

v budově gymnázia a rolnické školy.
Složení městského národního výboru v roce
1951 zaznamenalo další změny. Rozhodnu-
tím KSČ byl 15. 3. 1951 odvolán z funkce
předsedy Jar. Vávra a 2. dubna jej nahradil
dělník Jan Crhonek. Plénum i rada byly od
března až do 28. listopadu neúplné, teprve
koncem listopadu se stala rada úplnou se
všemi devíti členy. Instruktorem rady byl
v tomto roce Karel Sklenář.
Příklady příjmů a vydání MNV:
Položka Příjem v Kčs Vydání v Kčs
Vnitřní správa 4 511 1 626 914
Zemědělství 291 620 469 135
Školství, kultura 538 945 1 853 880
Práce a soc. péče 143 776 1 355 443 atd.
Celkem 1 774 249 6 407 953
Schodek hospodaření ve výši 4 633 704 byl
hrazen ze státní pokladny.
V roce 1951 nebyl v Rýmařově postaven žád-
ný bytový dům nebo objekt. Autobusové spo-
je fungovaly ve stejném rozsahu jako rok
předtím, v zimě se těžko udržovalo spojení na

Sovinec, Horní Město a Uničov
i linka do Olomouce. Nebyla
k dispozici těžká technika.
Včelařství v okrese vykázalo
2 092 včelstev se snůškou 6 - 8 kg
na včelstvo. Nejvíce včel měl děl-
ník Pálka ze Stránského (70 rojů).
Zájemci o rybářství se sdružili do
Lidového rybářského spolku
v Rýmařově v čele s Josefem
Bartošem. Bylo
zde asi 90 členů
z celého okresu,
kteří platili přís-
pěvek 250 Kč.
Od 27. listopa-
du do konce ro-
ku 1951 se den-
ně od 10 do 12
hodin a od 17
do 20 hodin vy-
pínal proud.
Vypínání bylo
zavedeno na

celém území republiky
kvůli nedostatečné kapaci-
tě elektráren a potřebě zaji-
stit proud pro rozvíjející se
průmysl.
Městské jesle začaly veřej-
nosti sloužit 1. září 1951,
byly celotýdenní a rodiče
sem mohli dávat děti na ne-
přetržitou dobu od 6.30
v pondělí do 15.00 v sobo-
tu. Umisťovat se sem moh-
ly děti ve věku od šesti týd-
nů do tří let. Přes den tu po-
bývalo 25 - 35 dětí, v noci
až 16. Pečovalo o ně osm
zaměstnankyň.
Družina mládeže se v pro-

sinci přestěhovala z budovy na náměstí do
bývalého hotelu Koruna na Národní ulici.
Chodilo sem v průměru 180 dětí, za něž ro-
diče platili 12 Kčs denně včetně stravová-
ní. Převažovaly zde děti z národních škol
(asi 120).
V roce 1951 byly v Rýmařově tři mateřské
školy s celkovým počtem 150 dětí, dvě ná-
rodní školy s 439 žáky, jedna střední škola
(pův. měšťanská) s 398 studenty ve 12 tří-
dách. Dále zde byla jedna zvláštní škola se
dvěma třídami a 34 žáky, dvouletá průmy-
slová škola textilní s 54 studenty, rolnická
škola s 24 žáky a základní odborná textilní
škola se 165 učni. Celkem tedy bylo ve měs-
tě 1264 žáků a studentů. Hudební škola měla
112 žáků.
Nemocnice měla v roce 1951 již čtyři prima-
riáty, celkem 71 zaměstnanců, z toho šest lé-
kařů a tři porodní asistentky.
Sjednocená tělovýchova vykazovala
v Rýmařově nedostatečnou činnost.
Nejúspěšnějším oddílem byla lehká atletika
pod vedením br. Jana Koňaříka. Velmi do-
brých výsledků dosahovaly ženy a starší do-
rostenky, oddíl se účastnil 40 různých závo-
dů. Kuželkáři byli také velmi aktivní, měli 12
meziokresních utkání, zato fotbalisté dosaho-
vali slabších výsledků než v minulých letech.
Rýmařov měl na konci roku 5 021 obyvatel,
z toho 99 Němců a 38 cizinců, hlavně pol-
ských děvčat pracujících v textilnictví. 

Vratislav Konečný

Projev F. Kalába, ředitele textil. školy, 1. 5. 1951
Fota: archiv muzea

Oslava 1. máje v r. 1951
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108.
Nové boje. - Po Buddhově smrti
ještě po staletí ukazovali v jedné
jeskyni jeho stín, - strašlivý, pří-
šerný stín. Bůh je mrtev: ale jak je
mezi lidmi zvykem, budou snad
ještě po tisíciletí existovat jeskyně,
kde bude ukazován jeho stín. -
A my - my musíme zvítězit ještě
i nad jeho stínem!

125.
Pomatenec. - Neslyšeli jste o tom
pomateném člověku, jenž za jasné-
ho dopoledne rozžal svítilnu, běžel
na tržiště a bez ustání vykřikoval:
„Hledám Boha! Hledám Boha!“ -
Protože tam právě stálo mnoho
z těch, kteří v Boha nevěřili, vzbu-
dil velké veselí. „Snad se neztra-
til?“ pravil jeden. „Což se zaběhl
jako dítě?“ řekl druhý. „Nebo se
schoval? Bojí se nás? Odešel na
loď? Vystěhoval se?“ - tak pokři-
kovali a smáli se jeden přes dru-
hého. Pomatený člověk skočil me-
zi ně a probodával je pohledy.
„Kam se poděl Bůh?“ vzkřikl, „já
vám to povím! My jsme ho zabili,
- vy a já! My všichni jsme jeho
vrahy! Ale jak jsme to udělali? Jak
jsme dokázali vypít moře? Kdo
nám dal houbu, abychom smazali
celý horizont? Co jsme to učinili,
když jsme tuto zemi odpoutali od
jejího slunce? Kam se nyní pohy-
buje? Kam se pohybujeme my?
Pryč ode všech sluncí? Což neu-
stále nepadáme? A neřítíme se
zpět, do stran, vpřed, do všech
směrů? Existuje ještě nějaké na-
hoře a dole? Nebloudíme neko-
nečnou nicotou? Neovanul nás
prázdný prostor? Neochladilo se?
Nepřichází neustále noc, stále více
noci? Nemusíme zapalovat svítil-
ny již dopoledne? Nezaslechli
jsme ještě hluk hrobníků, kteří po-
chovávají Boha? Neucítili jsme
ještě pach božího rozkladu? - i bo-
hové se rozkládají! Bůh je mrtev!
Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho
zabili! Čím se utěšíme, my vrazi
všech vrahů? To nejsvětější a ne-
jmocnější, co svět doposud měl,
vykrvácelo pod našimi noži, - kdo
z nás tuto krev smyje? Jakou vo-
dou bychom se mohli očistit? Jaké
slavnosti pokání, jaké posvátné
hry budeme muset vynalézt? Není
na nás velikost tohoto činu příliš
velká? Nemusíme se sami stát bo-
hy, jen abychom jej byli hodni?

Ještě nikdy nebylo většího činu, -
a kdokoli se zrodí po nás, patří
kvůli tomuto stínu do vyšších dě-
jin, než byly celé dějiny dosavad-
ní!“ - Zde se pomatenec odmlčel
a pohlédl opět na své posluchače:
i oni mlčeli a hleděli na něho
s údivem. Nakonec mrštil svítilnou
o zem, takže se roztříštila a zhasla.
„Přicházím příliš brzy,“ řekl po-
tom, „ještě nenastal můj čas. Tato
nesmírná událost je ještě na cestě
a putuje, ještě nepronikla až
k uším lidí. Blesk a hrom potřebují
čas, světlo hvězd potřebuje čas, či-
ny potřebují čas, i poté, co jsou vy-
konány, aby byly viděny a slyšeny.
Tento čin je pro ně stále ještě vzdá-
lenější než nejvzdálenější souhvěz-
dí, - a přece je to jejich čin!“ -
Vypravuje se ještě, že pomatenec
téhož dne vnikl do různých kostelů
a zpíval v nich své Requiem aeter-
nam deo. Když ho vyvedli a vyslý-
chali, odpovídal stále jen toto:
„Čím jsou ještě tyto kostely, ne-li
hrobkami a náhrobky boha?“

O Nietzschem se tvrdí ledacos ne-
přesného a ještě víc toho, co jed-
noduše není pravda. Problém je
v tom, že je třeba číst jej pozorně
a s přihlédnutím k celku, což on
sám s jistou dávkou hrdosti při-
znává, a ti, kteří Nietzscheho 
označují za ideologického před-
chůdce nacismu, jej nečetli vůbec,
nebo jen velmi zběžně a zdaleka.
Ledasco z toho, co tvrdí, je tvrdé,
ale je to tvrdé specifickým způso-
bem.
Výrok o smrti Boha je z Nietzs-
cheho nejznámějších. Poprvé se
objevuje právě v aforismu č. 108
Radostné vědy, o něco později jej
rozvádí v pasáži, která se stala sla-
vnou. Pro syna pastorova to zcela
zjevně bylo téma, které se jej hlu-
boce dotýkalo, a je jedním ze zá-
kladních kamenů jeho úvah o his-
torii i budoucnosti západní civili-
zace obecně a jejího morálního
vývoje zvláště. „Smrt Boha“ se
občas prezentuje, jako by snad
Nietzschemu dělala radost a lid-
stvo mělo pořádat oslavu namísto
pohřbu. Nietzsche ale nežádá ani
jedno. Velmi dobře si uvědomuje,
jak strašné důsledky by opuštění
základu vší morálky mohlo mít,
také si ale uvědomuje, že křesťan-
ství se stalo základem morálky
z jistých důvodů a s jistými dů-

sledky. Morálka musela existovat
předtím a bude muset existovat
i nadále, otázka jen zní, jaká bude.
„Byli jsme před Jehovou, budeme
i po něm,“ dalo by se parafrázovat.
Jací jsme tedy byli bez křesťan-
ství? Jací jsme byli s křesťan-
stvím? Jací jsme nyní? A konečně,
jakými bychom se mohli stát a ja-
kými bychom se stát měli?
Prvním třem otázkám se Nietzs-
che věnuje po celé své rané obdo-
bí, od Zrození tragédie z ducha
hudby po Radostnou vědu.
Zodpovědět otázku po možnos-
tech, či dokonce příležitostech
dalšího vývoje se pak pokouší
v knize Tak pravil Zarathustra
a dvou následujících, Mimo dobro
a zlo a Genealogii morálky.
Základní tón jeho úvahám o bu-
doucnosti dává obava z možného
nihilismu. Pokud do sebe křesťan-
ství vsáklo náš „smysl života“,
mohl by padnout spolu s ním?
Právě odtud pramení jeho koncep-
ce „nadčlověka“, ideálu, který má
propast nihilismu překročit.
Naše současnost se ovšem zdá na-
bízet ještě jednu možnost: co když
žádné drama nenastane? Co když
nebudou žádné záchvaty metafy-
zického zoufalství, žádný děs ze

strašlivého stínu, žádná rozkládají-
cí se mrtvola? Snad jen trocha zá-
pachu, přece jen. Co když se člo-
věk nakonec jednoho krásného dne
prostě jen probudí? Soudil jsem, že
věc se má tak a tak - inu, mýlil jsem
se, to je všechno. Věci se prostě
mají takto. Sílu iluzím dává jejich
svůdnost, ale proto nepřestávají být
iluzemi, a o pravdivosti zjištění ne-
rozhoduje jeho líbivost.
Co když se monotheismus nako-
nec prostě jen rozpustí - „ne-
bouchne to, jen to zaskuhrá,“ řeče-
no s klasikem. Byla by to ironie,
která nepostrádá jistou malebnost:
ten strašný Bůh, žárlivě milující,
který stíhá vinu otců na synech do
třetího i čtvrtého pokolení a který
se zdál být nejen úběžníkem vší 
existence, ale i jejím základním
předpokladem, se ukáže nebýt ni-
čím jiným než těžkým snem, snad
z přejedení na římské hostině,
snad z horka na palestinské poušti,
a když nakonec přejde, člověk si
oddechne.
Tak jako tak je naše odpověď přes-
ně tohle - naše odpověď, a proto je
naše i odpovědnost, ať už nás čeká
zoufalství, vzepětí k sebepřekoná-
ní nebo jen klidné probuzení do
nového dne. Jaromír Pochyla

Můj šálek čaje
Čtenáři představují čtenářům svůj oblíbený literární text.

Friedrich Nietzsche, Radostná věda, 1882:
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Společenská kronika
Narodili se noví občánci

Ella Polášková ............................................................... Rýmařov
Jakub Kastner ................................................................ Rýmařov
Sophia Servusová ........................................................... Rýmařov
Josefína Komrsková ....................................................... Rýmařov

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Olga Dočkálková - Rýmařov .............................................. 81 let
Margita Strouhalová - Rýmařov .......................................... 81 let
Marie Lysáčková - Rýmařov ............................................... 81 let
Milada Procházková - Rýmařov ......................................... 84 let
Alice Nováková - Rýmařov ................................................. 85 let
Terezie Spurná - Rýmařov ................................................... 85 let
Anna Filová - Rýmařov ....................................................... 85 let
Šarlota Bubelová - Rýmařov ............................................... 86 let
Zdenka Zobalová - Rýmařov .............................................. 91 let

Rozloučili jsme se
Jaroslava Tesařová - Horní Město ......... 1951
Jana Gajdošová - Stará Ves ......... 1942
Jan Martinček - Janovice ......... 1957
Libor Braun - Karlov pod Pradědem ......... 1960
Vladimír Raška - Rýmařov ......... 1964

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, do-

staneme slevu. Oskar Kokoschka Známá i neznámá výročí
25. 2. 1841 nar. Auguste Renoir, francouzský malíř, grafik a so-

chař (zemř. 3. 12. 1919) - 170. výročí narození
26. 2. 1901 nar. Jan Alda, vl. jm. Alexandr Hořejší, básník a pře-

kladatel (zemř. 30. 10. 1970) - 110. výročí narození
28. 2. 1916 zemř. Henry James, americký prozaik a literární kritik

(nar. 15. 4. 1843) - 95. výročí úmrtí
1. 3. 1886 nar. Oskar Kokoschka, rakouský malíř, grafik a spiso-

vatel (zemř. 22. 2. 1980) - 125. výročí narození
1. 3. 1971 zemř. František Hrubín, spisovatel (nar. 17. 9. 1910) 

- 40. výročí úmrtí
3. 3. Den boje spisovatelů za mír, vyhlášen

Mezinárodním sdružením PEN klubu v roce 198z
5. 3. 1961 zemř. Eduard Fiker, autor detektivních románů (nar.

21. 11. 1902) – 50. výročí úmrtí
5. 3. 1996 zemř. Marguerite Durasová, vl. jm. M. Donnadieu,

francouzská spisovatelka (nar. 4. 4. 1914) – 15. výr. úm.
4. 3. 1921 nar. Jan Šmíd, prozaik (zemř. 13. 12. 2002) – 90. vý-

ročí narození
5. 3. 1851 nar. Václav Brožík, malíř (zemř. 15. 4. 1901) 

– 160. výročí narození
5. 3. 1951 zemř. Jiří Karásek ze Lvovic, vl. jm. Josef Jiří Antonín

Karásek, spisovatel (nar. 24. 1. 1871) - 60. výročí úmrtí
5. 3. 1966 zemř. Anna Andrejevna Achmatovová, vl. jm.

Gorenková, ruská básnířka (nar. 23. 6. 1889) - 45. výr. úm.
6. 3. 1951 nar. Milan Hlavsa, hudebník (zemř. 5. 1. 2001) 

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

Garrigua Masaryka v roce 1850
7. 3. 1936 nar. Georges Perec, francouzský spisovatel 

(zemř. 4. 3. 1982) – 75. výročí narození
8. 3. Mezinárodní den žen - výročí demonstrace newyor-

ských švadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911
8. 3. 1731 zemř. Ferdinand Maxmilián Brokof, sochař 

(nar. 12. 9. 1688) - 280. výročí úmrtí
8. 3. 1926 zemř. Vlasta Pittnerová, spisovatelka (nar. 1. 1. 1858) 

– 85. výročí úmrtí
10. 3. Den solidarity s Tibetem

B¤EZEN 2011

Středisko volného času Rýmařov zve na
kurz tkaní

TAŠKA TKANÁ NA KNIZE

9. března 16.30 - 19.30
(2 lekce - termín po dohodě)

150 Kč za lekci
S sebou: knihu, dvě silné jehlice na pletení, vlnu

(vlnu bude možné koupit na kurzu za mírný poplatek)
Lektorka: Markéta Míčková
Přihlášky: SVČ 554 211 410

Servis služeb
Provoz městského zimního stadionu v Rýmařově

sezóna 2010-2011 - bude ukončen 28. února
Rozpis bruslení pro veřejnost:
Denní bruslení: po - pá: 14.00 - 16.30, so - ne: 13.00 - 16.30
Večerní bruslení: po: 20.00 - 21.30, čt: 20.00 - 21.30

so: 19.30 - 21.00, ne: 20.30 - 21.30

Vstupné po dobu bruslení: děti do 15 let - 20 Kč, dospělí - 30 Kč
Individuální pronájem kluziště je možný po dohodě s p.
Mořkovským na Městských službách v Rýmařově, tel.: 554 212 517
nebo 737 241 052.
Večerní bruslení pro veřejnost se upravuje podle aktuálního progra-
mu zápasů a tréninků hokejových družstev. Informace jsou dostupné
na webu města www.rymarov.cz v rubrice Sportovní areály.

Antonín Urbánek, MS Rýmařov

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

Neděle 13.00 - 20.00

Aerobik se koná v úterý od 17.00 do 18.00
a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00.

Teplota bazénu 28 °C (malý), 27 °C (velký), teplota vzduchu 29 °C.

Krytý bazén v Břidličné

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

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 povy-
kládat a naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli. Bližší

informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2011: 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 

26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE
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Městská knihovna Městské muzeum a Galerie Octopus

Kritickýma očima

Cestopisná přednáška s diapozitivy

HAVAJSKÉ OSTROVY
úterý 8. března od 17.00

Městská knihovna Rýmařov

38 dnů dlouhá cesta po „ráji na Zemi“, ostrovy Oahu, Big Island
(Hawaii), Kauai, Maui, Honolulu, Waikiki, bloudění mezi rozžhave-
nu lávou nejaktivnější sopky světa - Kilauei, pohádkové pláže, budd-
histické chrámy, nejkrásnější botanická zahrada na světě, původní ha-
vajské vesnice, největší činná sopka na světě Mauna Loa, treky
v džungli, zkamenělé lávové stromy, grand kaňon Pacifiku - Waimea
Valley, Kalalau - neuvěřitelné sopečné útesy, Polynéské centrum - ti-
chomořské ostrovy v kostce (vesnice, kultura, setkání s domorodci),
za obřími teleskopy na Mauna Keu (4200 m n. m.), kultura, život, za-
jímavosti, návštěva kamarádů žijících na havajských ostrovech (600
diapozitivů, množství suvenýrů, havajská hudba...). Na vaši návštěvu
se těší PaedDr. Libor Turek.   www.prednaska.kvalitne.cz

Půjčovní doba knihovny
Po  9.00 - 17.00,   Út 9.00 - 17.00
St   z a v ř e n o,   Čt 9.00 - 17.00
Pá  9.00 - 17.00,    So 8.00 - 11.00

Otevírací doba: pondělí: zavřeno,
úterý - sobota: 9 - 12, 13 - 17, neděle: 13 - 17

Nic o nich nevíme...
Nezajímáme se o ně. Povyšuje-
me se nad ně, ač nemáme dů-
vod. Jsou pracovití, odvádějí
státu všechny dávky, a nic od
něj nedostávají; ani nemocen-
skou, ani podporu. Jejich děti
patří mezi nejlepší studenty.
Vymýšlíme si o nich všelicos
a nelegálně je posíláme pryč, te-
levize předkládá jejich obraz
především coby distributorů
drog a výrobců zfalšovaných
značkových výrobků. A víte, co
říkají oni? Vy si pořád stěžujete
a my pracujeme.
Denně je potkáváme, využívá-
me jejich služeb, a nic o nich
nevíme. Vietnamci. Dnes jich
u nás žije přes šedesát tisíc.
Moc se s nimi nepřátelíme a oni
o to na první pohled nestojí.
I když tu žijí třeba dvacet nebo
více let, mají své neměnné zvy-
ky, svá pravidla. Jsou velice
skromní a nevnucují se, Čechů si
váží. Dokážou se otevřít. Na prv-
ním místě je u nich úcta k rodi-
čům i vzájemná. Rodiče svým
potomkům poskytují to nejlepší.
Nelitují investic do vzdělání. Co
řekne táta, to platí. Děti své rodi-
če přirozeně respektují.
Vietnam je největším vývozcem
kávy typu Robusta na světě a dru-
hým největším exportérem rýže.
Obchodníci - to dávno nejsou pa-
šované teplákovky, umělé květi-
ny a cingrlátka. Pan Li z pražské
tržnice Sapa zadává do počítače
objednávky z velkých obchod-
ních řetězců, třeba Tesco či
Makro. Pan Hai vlastní velkoob-
chod se spodním prádlem. Jeho
zákazníky jsou drobní čeští ob-
chodníci, kteří mají butiky

v Kolíně nebo na pražském
Černém Mostě, i nadnárodní spo-
lečnosti z butiku Orsay. Nalepí na
zboží svá loga a cenovky. A ne-
chvalně proslulé padělky? Ta do-
ba je pryč. Dělalo jim to špatnou
pověst. Teď už si dávají sami po-
zor, aby se padělky neobjevovaly.
Oblečení, boty, doplňky, bižute-
rie, drogerie, to vše je z Číny.
Číňanů je u nás méně, v letadle
do Pekingu sedí manažeři, až se
vrátí k nám, zboží se jinak zaba-
lí a je dražší.
V pražské tržnici Sapa i v té br-
něnské najdete cestovní kance-
láře, loterie, restaurace, reklam-
ky, tlumočnictví, hudebniny,
drogerie, lékárny, kadeřnictví,
potraviny, specializované pro-
dejny se zeleninou, s čajem...
Dříve měli stánky, dnes jsou
o několik řádů výš.
Jedna z libůstek, do které
Vietnamci investují, jsou auta.
Jinak své peníze neukazují.
Raději. Investují v domovině.
Inklinují trochu k hazardu, kasi-
no, ruleta, karty, automaty - to
muži. Ženy nekouří ani nepijí
alkohol, děvčata si domů mo-
hou přivést zase jenom
Vietnamce.
Trestnou činnost páchají Viet-
namci ve stejné míře jako Češi.
V Německu vyhlásila Angela
Merkelová rok 2010 Rokem
Vietnamu, v Norsku a Švédsku
patří Vietnamci k žádaným spo-
luobčanům a obchodníkům, 
7. listopadu zasedl v americké
Sněmovně reprezentantů první
Vietnamec. V tentýž den zasta-
vili v Česku Vietnamcům vydá-
vání víz... Si

-04-2011  23.2.2011 20:04  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2011

18

Organizace a spolky

Maheňáci zvou do divadla
Spolek Mahen připravil pro le-
tošní divadelní sezónu světozná-

mou komedii Williama Shake-
speara pod názvem Veselé

paničky windsorské. Komedii jste
mohli vidět v loňském roce na
Letních shakespearských slavnos-
tech, kde si Falstaffa zahrál Bolek
Polívka a v rolích paniček wind-
sorských hrály Simona Stašová
paní Pažoutovou a Eva Režnaro-
vá paní Brouzdalovou. S rýma-
řovským Mahenem nastudoval
tuto hru Pavel Hejsek, kterého 
uvidíte v roli bonvivánského rytí-
ře Falstaffa. Důvtipnou paní
Pažoutovou hraje Radka Kolári-
ková a její spikleneckou přítelkyni
paní Brouzdalovou ztvární Helena
Papajová. Dále hrají: Zdeněk
Vodička (pan Pažout), Zdeněk
Rychlý (pan Brouzdal), Vlastimila
Vykrutíková (hospodyně Čiper-
ná), Pavel Konštacký (farář), Jana

Stehlíková (hospodská), Vratislav
Konečný (smírčí soudce), Petr
Božek (Fenton), Josef Konečný
(Pindítko), Pavel Buchta (sluha
Rugby), Tomáš Valášek (sluha
Blboun), Štěpán Stoklasa (lékař
Caius), Ludmila Křápková
(Anička), Adam Merva (sluha
John), Daniel Šoltes (Bardolf), Jan
Štainer (Pistol), Martin Holouš
(Nym), Michaela Viktorinová (pá-
že Robin) a žáci ZUŠ (děti
z Windsoru).
Premiéra hry se koná v pondělí
28. února a repríza v pondělí 
7. března v 19.30 v městském di-
vadle. Vstupenky jsou k dostání
v Informačním centru Rýmařov.

Těší se na vás
herci divadla Mahen

Rýmařovský rodák Lukáš Adam se vrací na rodnou hroudu
Mladý začínající herec, student Janáčkovy
konzervatoře a gymnázia v Ostravě Lukáš
Adam je rýmařovským divákům dobře
znám. Své dospívání totiž strávil
v Rýmařově a ztvárnil zde několik rolí v lite-
rárně-dramatickém oboru ZUŠ, v Severském
Pradivadle a v Mahenu. Naposledy jsme ho
mohli vidět loni v únoru při obnovené pre-
miéře inscenace Láskou posedlí v LDO.
„Pravda, byl jsem tu ještě před Vánoci mo-
derovat vypouštění balónků Ježíškovi, ale to
až tak velké umění nebylo,“ připomíná.
V pátek 4. března v Muzikantské čajovně
však o umění, a možná i velké, půjde. V de-
vadesátiminutovém pořadu nazvaném
„Lukáš Adam... konečně seriózně“ bude
k vidění a poslechu několik básní a próz, 
úsměvných i ponurých, ale hlavně bude hos-

tující herec Národního divadla moravskos-
lezského a Divadla Petra Bezruče zpívat šan-
sony a velké české písně 60. let. „Bude to
Suchý + Šlitr, pár francouzských šansonů
a další hudební poklady, které jsme v podsta-
tě vyhrabali z šuplíku a zná je málokdo,“ ří-
ká Lukáš Adam, kterého bude doprovázet
vynikající klavíristka Renáta Šternberk.
Vyhrazený čas ale propůjčí i třem hostům,
Kamile Janovičové, spolužačce z konzerva-
toře, svému prvnímu režisérovi a skvělému
herci Jiřímu Konečnému a Silvii
Jablončíkové, pedagožce LDO na ZUŠ
Rýmařov.
A proč se vlastně program jmenuje „...koneč-
ně seriózně“? „Ten program vůbec dělám pro-
to, abych se lidem v Rýmařově zase připome-
nul, aby na mě nezapomněli a abych jim uká-

zal, že na ně nezapomínám já. A proč serióz-
ně? No, protože jsem byl vždycky hyperaktiv-
ní samokomediant, mnohdy na škodu (směje
se), tak chci ukázat, že umím dělat věci i jinak,
pokorně, důstojně. Samozřejmě s vtipem, ale
chytrým. Umělecký přednes básní a textů jsem
v minulosti moc nemusel, přičichnul jsem k to-
mu až v poslední době. Taky budu poprvé v ži-
votě zpívat pro lidi do mikrofonu, což může
dopadnout jakkoli, takže je to i docela risk.
A už teď se na to moc těším a doufám, že bude
pro koho hrát a zpívat.“ Jisté je, že Lukáš
Adam připravil zajímavý program, na který
u nás nejsme až tak zvyklí a který může v di-
vácích zanechat silnou stopu.
Muzikantská čajovna 4. března 2011 v 18:30,
program a ukázky na www.lukasadam.est-
ranky.cz.

Fota: archiv Mahenu
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Z okolních obcí a měst

Od plechové hospody ke kulturní multifunkci
Modrý banner se zlatými hvězda-
mi vlál na hospodě zelené...
Nebojte se, parafráze Wolkerovy
básně tím končí. Banner je takový
ten lesklý plakát z plastu a „vlál“
na hospodě zejména v době, kdy
kolem v hojném počtu projížděly
kamiony i jiná vozidla, stále více
sužující občany Lomnice - a vý-
chodisko nikde! Vraťme se však
k hospodě s přízviskem „zelená“,
ať už si ji provozovatelé pojmeno-
vali jakkoli. Plechová zeleň se sta-
la pověstnou široko daleko a po
více než tři desítky let k Lomnici
jaksi patřila: „Nevím, co je to za
dědinu, ale ta s tou ohavně zele-
ným plechem obloženou hospo-
dou směrem na Bruntál...“
To vše a mnohé další už dnes ne-
platí. Zelený vlnitý plech zmizel
a z vlastně utajeného stavení s až
neuvěřitelně bohatou historií se
vyklubala vkusně zrenovovaná
hospoda. Tedy už ne hospoda,
nýbrž jak stálo na onom banneru,
multifunkční kulturní dům.
Nekomentujme ten vznešený ná-
zev a prozraďme, že šlo o projekt
spolufinancovaný EU a obcí
Lomnice, pořízený v rámci
Regionálního operačního progra-
mu, což mnohým uniklo a ani lesk
zlatých hvězd na modrém podkla-
du jim neimponoval.
Je to dilema, česky srozumitelně
řečeno rozpor s obtížným řešením.
Mnozí (a volby to ukázaly) se 
oprávněně domnívali, že obec po-
třebuje naléhavěji vyřešit jiné pro-
blémy než pořídit novou fasádu
a rozsáhlé segmenty zámkové
dlažby v okolí budovy, kam noha
šlápne jen občas a spíše omylem.
Ale bez toho to prý nešlo.
Zastupitelé měli jen dvě možnosti:
a) opravit fasádu a okolí budovy,
přičemž obec získá velkou většinu

prostředků z EU, nebo b) nic neu-
dělat, na hospodě nechat starý
plech a z příslušných fondů nedo-
stat ani korunu (!) dotací na nic ji-
ného. Tak jsou pravidla nastavena
a „nastavovači“ jsou pořádně vy-
soko, kam „psí hlasy“ z Lomnice,
Rýmařova, ba ani Ostravy nedole-
tí.
Není divu, že leckterý zastupitel
zvedl ruku „pro“ se zatnutými zu-
by (některým to bylo jedno) a jed-
na „žena z lidu“ to komentovala,
že je to jako když se dá otrhanému
žebrákovi nový klobouk a kravata.
Potěší to, ale moc nepomůže.
Zrenovovaný plášť (fasáda) hos-
pody, pardon multifunkčního kul-
turního centra, ale opravdu potěší.
Podnik Rymstav si dal záležet
a odvedl už na první pohled dob-
rou práci. Ocenit je třeba i kvalitní
dílo projektanta, kterému se po-
vedlo dát spíše beztvaré, víc jak
desetkrát přestavované a nastavo-
vané hmotě budovy docela mo-
derní podobu, zkrátka švih, symet-
rii a v neposlední řadě pro oko pří-
jemnou hráškově zelenou barvu 
omítky.
Škoda že jména tvůrců nezdobí
vystavěné i opravované budovy.
Většina by si to zasloužila (někte-
ří sice spíš pro výstrahu); v našem
případě je lomnický „kulturák“
vysoko umístěnou laťkou.
Vraťme se při této příležitosti proti
toku dějin našeho kraje k minulos-
ti této budovy. Dějiny lomnické
hospody se začínají psát ještě před
rokem 1557, tedy před více než
450 lety, kdy zde bylo pány ze
Sovince nařízeno osazenstvu roz-
sáhlého ovčína při cestě do
Olomouce čepovati panské pivo
a kořalku pocestným (už tehdy tu
byl zjevně na cestě frmol) a v roce
1624 zde už stála kamenná hospo-

da, pečlivě a pevně vystavěná.
Hospodě bylo uděleno panské pri-
vilegium (byla první mezi hospo-
dami v obci a užívala jistých práv)
a s tím vydrželi panští hospodští
až do roku 1850, kdy ji „zprivati-
zoval“ jistý Richter, jehož rod tu
čepoval vlastně až do roku 1945,
kdy hospoda připadla obci - hlav-
ně proto, aby se zde mohlo umístit
kino, kterým za příštích 50 let pro-
šlo sto tisíc diváků z obce a okolí.
Asi žádná budova v obci neprošla
tolika stavebními úpravami i pře-
stavbami jako toto bývalé čp. 150,
nyní 16. Při troše snahy se to dá
snadno zjistit ze zachovalých do-
kladů a plánů. Řád německých ry-
tířů dbal na prosperitu hospod,
pečlivě je sledoval a nedbalé či
málo produktivní šenkýře nemilo-
srdně trestal i vyháněl. Když zjis-
til řádový pojezdný nějakou levo-
tu, tak ji prý řešil přímo na místě
„výplatou v hotových“ pružnou
holí... Ke starým lomnickým po-
věstem, nebo možná povídačkám,
patří i existence zvláštního kamrlí-
ku, podobného spíše prasečímu
chlívku (byl zřetelný při poslední
přestavbě), kam byl na určenou
dobu zavírán hospodský za trest
pro nějaký přestupek. Ani ne tak
za špatnou míru piva a kořalky ja-
ko za „nesplnění plánu“ prodeje
produktů pivovaru a lihovarů „pá-
nů nanejvýše spravedlivých“, 
umístěných v Dlouhé Loučce. Klíč
od kobky býval uložen v kostele
a nikdo se jej neodvážil zneužít.
Zajímavý byl i vztah obce k panské
hospodě. Lomničtí měli určité po-
vinnosti údržby jak hospody, tak
i k ní příslušných panských stájí
pro koně, které stály naproti hostin-
ci. Páni si pořád něco vymýšleli
a kontrolovali a Lomničtí se z toho
snažili vyzout a dát „malou domů“.

Nejhorší období nastávala, když
se střídalo vedení německého řá-
du, to se téměř pravidelně něco
bouralo nebo stavělo. Snad to v té
letité budově zůstalo usazeno do-
dneška, ten neklid a nutkání 
„obecních tatíků“ po změně v po-
době pomníčku ve fundamentech
nebo třeba střeše budovy.
Snad přímo do dějin obce i okolí
by mělo vejít, jak se koncem let
padesátých dělala rekonstrukce na
„kulturní dům“ tak, že komunální
firma z Rýmařova opravovala fa-
sádu téměř 30 měsíců, tedy dva
a půl roku, a za tu dobu se asi tři-
krát muselo stavět nové lešení,
neb to původní se jaksi „minulo“,
prostě ho kdosi ukradl...
Tehdy se též poprvé odhalilo zdi-
vo zejména v přízemí a žasnoucí
odborníci uviděli přímo sbírku
stylů a slohů přestaveb, ale i výji-
mečné exempláře cihel zvaných
šancovky z 18. století. Vyráběly se
tak, že se na půl roku hlína nadu-
sala do forem a pak se dvakrát vy-
pálila. Cihly vydržely i ve vodě
a vozily se z Lomnice až na stav-
bu pevnosti v Olomouci. Na hos-
podě jsou snad ty, co zbyly, aby-
chom se nedomnívali něco jiného,
že?
A návštěvníci, ti, kterým se dnes
říká VIP, by byli na samostatnou
kapitolu. Byly to i hlavy koruno-
vané, někdy spíše samozvané ne-
bo takové, kterými se není radno
chlubit.
Opravené, příjemně vyhlížející
stavení nemá sice ještě všechny
problémy vyřešeny, ale buďme
optimističtí. I když naplnit pojem
„multifunkční kulturní“ snadné
nebude a ne všichni věří v úspěch.
Pokusit se o to ale bude čestné
a důstojné.  

Jaroslav Chytil

Multifunkční kulturní dům v Lomnici

„Zelená“ hospoda před rekonsrukcí Fota: archiv J. Chytila
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Evropa kolem nás
Základní škola Břidličná pod patro-
nací Europe Direct Olomouc
a Asociace studentských klubů ČR
vyhlašuje již III. ročník vědomostní
a dovednostní soutěže Evropa ko-
lem nás. Je určená žákům 4. až 7. tříd
ZŠ i odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií. Tradičně se jí účastní
školy Olomouckého a Moravsko-
slezského kraje. Loňského ročníku se
zúčastnilo v I. kategorii 26 tříčlen-
ných družstev a v II. kategorii 21 druž-
stev ze ZŠ a gymnázií.
Základní informace:
Soutěž je rozdělena do dvou katego-
rií:    I. kategorie   žáci 4. - 5. tříd

II. kategorie   žáci 6. - 7. tříd
Jedná se o soutěž tříčlenných družstev,
počet přihlášených družstev v každé
kategorii je max. dvě. Časová realiza-
ce - březen až květen, kdy v každém
měsíci obdrží družstva soutěžní úkoly,
jejichž součástí bude i praktická část,
např. vytvoření papírového modelu

významné evropské památky, zhoto-
vení obrázku na dané téma jakoukoli
výtvarnou technikou apod.; hotovou
práci je třeba nafotit a foto zaslat e-ma-
ilem. V červnu proběhne vyhodnoce-
ní a vyhlášení vítězů. Vyhodnocení
provede pětičlenná porota. Každé
družstvo obdrží účastnický list, popř.
diplom a drobný věcný dárek.
Komunikace mezi školami a vyhla-
šovatelem bude probíhat pomocí in-
ternetu, tudíž bude finančně nená-
ročná. Celá akce bude medializová-
na v regionálním tisku obou krajů
a na stránkách ZŠ Břidličná.
Základní informace (název a adresu
školy, jméno kontaktní osoby, email
pro vzájemnou komunikaci, počet
družstev v kategoriích a jména kapi-
tánů) s přihláškou zasílejte na adresu
kveta.derdova@seznam.cz do 10. 3.
2011 nebo na adresu školy: ZŠ
Břidličná, Komenského 360, 793 51
Břidličná. Květa Děrdová

Ukázková hodina angličtiny
Děti ze 3. a 5. ročníku Základní
školy a Mateřské školy Stará Ves

si připravily netradiční ukázko-
vou hodinu angličtiny, na niž

přivedly rodiče, příbuzenstvo
a kamarády. Mezi pozvanými
hosty byly i další učitelky, meto-
dička pro anglický jazyk a dvě
studentky učitelství z Univerzity
Palackého v Olomouci.
Projekt, na němž žáčci pracovali
více jak měsíc, se jmenoval „The
Robot Baby“ a sloužil především
k nadstandardnímu rozšíření ko-
munikačních dovedností dětí.
Celá zmiňovaná aktivita se ode-
hrávala na pozadí sci-fi příběhu
o malém mimozemšťanovi, který
nedopatřením přistál na farmě pa-
na Jonese a skamarádil se zde s je-
ho dětmi. Společná dobrodružství

hlavních hrdinů - Kryštofa, Katky
a malého robota - motivovala na-
še žáky k vyprávění o obrázcích,
přípravě dialogů, dramatizaci jed-
notlivých scének, doplňování děje
a dalším hrám a soutěžím, do ni-
chž byli vtaženi i přítomní hosté.
Ukázková hodina probíhala
v milé a přátelské atmosféře,
všichni se dobře bavili a zapomí-
nali na to, že se vlastně učí. Do
konce školního roku by děti ze
Staré Vsi chtěly zvládnout ještě
jeden podobný projekt s názvem
„Ve světě příšer“. Nechcete se
také přijít podívat?

Eva Staňková

Moravskoslezský kraj informuje

Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou podle původního záměru
Moravskoslezsk˘ kraj zachytil v médiích informaci, Ïe ministr ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy nafiídil Centru pro zji‰Èování v˘sledkÛ vzdûlávání (CERMAT) od-
stoupit od smlouvy na realizaci testování ÏákÛ v rámci pfiijímacích zkou‰ek do
oborÛ vzdûlání poskytujících stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou ve stfiedních
‰kolách zfiizovan˘ch Moravskoslezsk˘m krajem vãetnû zhotovení testÛ.
Vedení kraje dle řádného výběrového řízení na základě veřejné zakázky
malého rozsahu, které se uskutečnilo dne 3. ledna 2011, uzavřelo v sou-
ladu s následným usnesením rady kraje výše uvedenou smlouvu o rea-
lizaci testování žáků na šedesáti středních školách našeho kraje.
Výběrová komise doporučila společnost Centrum pro zjišťování vý-
sledků vzdělávání (CERMAT), jež je příspěvkovou organizací minis-
terstva školství (státu).
Jedním z cílů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy MSK je vytváření krajského systému kvality vzdělávání. Kraj
vychází ze snahy přizpůsobit vzdělávací nabídku škol nepříznivému de-
mografickému vývoji s ohledem na potřeby a požadavky trhu práce,
a dále zefektivnit a zkvalitnit přijímací řízení na středních školách ko-
náním přijímacích zkoušek. Konání přijímacích zkoušek má přispět

rovněž ke zvýšení transparentnosti a objektivity přijímacího řízení.
Z těchto důvodů je Moravskoslezský kraj i přes avizované odstoupení
od smlouvy z důvodu nařízení ministra školství připraven pokračovat
v realizaci jednotného testování žáků v rámci přijímacích zkoušek na
střední školy zřizované krajem a naplnit původní záměr tak, aby ředite-
lé dotčených středních škol mohli řádně zajistit jeho realizaci.
„Postup ministra školství považuji za vysoce nestandardní zasahování
do smluvního vztahu mezi krajem a příspěvkovou organizací minister-
stva školství CERMAT, jejíž ředitel mě dnes na operativním společném
jednání informoval o záměru ukončit tento smluvní vztah. Na dnešním
jednání jsme se dohodli na přípravě dohody o ukončení smlouvy včetně
finančního vypořádání za již zpracované materiály vyplývající ze
smlouvy, které Moravskoslezský kraj převezme. Pro ředitele a žáky se
nic nemění na skutečnosti, že se bude v jednotném přijímacím řízení po-
kračovat, o podrobnostech budeme všechny zainteresované účastníky
informovat po jednání rady kraje, které se uskuteční 2. 3. 2011,“ infor-
movala náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková.

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí MSK

Foto: archiv ZŠ  a MŠ Stará Ves
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Slyšíš, jak zvoní?
Když jsem koupila Horizont, na který se vždy těším a moc by mi chy-
běl, rozesmál mě právě článek Pár slov... o klekání.
Když nám 13. listopadu 1998 dávali na náš kostelík sv. archanděla
Michaela nové hodiny, které už léta nesloužily, byl k nim přidán zvon, 
opravila se střecha, do lavic se dávalo plynové topení, dále nová okna
i nová elektroinstalace a zpovědnice. Bylo vymalováno. Později se do
jednoho a půl metru oklepala stará opadávající omítka, aby se kostel vy-
sušil, a nanesla se nová fasáda. Aby se toto mohlo provést, musíme stá-
le děkovat našim milým spoluobčanům, firmám, obchodům i městu
Rýmařovu, panu starostovi a zastupitelům. Byli to naši sponzoři. My vě-
řící jsme přispívali, ale bez pomoci všech bychom to sami nezvládli.
Dělali jsme sbírky, chodili od domu k domu, od člověka k člověku. Těm
všem patří velké Pán Bůh zaplať. Velký dík!
A co se týče dětí při zimních radovánkách, tak to není zase tak hrozné.
Děti spíše sedí doma u počítače, několik hodin, celé dny, víkendy
i prázdniny. Naše dětství bylo mnohem krásnější. Nebyla televize, pose-
dělo se s rodiči. Krásné večery. Maminka nám četla knihu na pokračo-
vání a my se všichni těšili, jak to dopadne.
Se mnou to rodiče neměli lehké, nikdy jsem nevěděla, kdy mám jít do-
mů. To byl často sec mazec, když jsem v létě chodila s bubákama ve vla-
sech, mokrá, roztrhané tepláky, protože jsme si hráli na schovávanou ne-
bo v Podoláku. O zimě ani nemluvě. Byly na mně ještě rampouchy, ro-
diče to ze mě nemohli ani dostat a já jsem to pěkně schytala.
Jako děti jsme někdy vůbec nevnímaly, jestli zvoní klekání, že v domech
lidé rozsvěcují světla. Maminka vždy říkala, jak budou v oknech světla,
máš jít hned domů. Kdo by si toho všimnul. Nebo že zvoní zvony, které
říkají, je čas jít domů. My jsme je zkrátka neslyšeli. Můj bratr, který byl

o dvanáct let starší, mě vyhlížel, abych se připravila! Rodiče nás se žád-
nou klekánicí nestrašili. Možná to byla chyba.
Totalitní režim umlčel zvony na čtyřicet let. Ani na kostele žádné neby-
ly. Předtím zase válka způsobila, že zvony byly roztaveny na zbraně.
Jezdím do Beskyd, zvony tam zvoní každý den. V šest ráno volají vstá-
vat, půjde se na mši svatou, která začíná v neděli v 7.30. Pak zvoní opět
na hlavní mši, která začíná v 10.30 a v poledne zvoní opět, to proto, že
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, že počne z Ducha svatého dítě. V pá-
tek se zvony rozezní v 15 hodin, protože byl ukřižován Pán Ježíš, 
a v 18 hodin zve večerní zvon všechny domů k rodinám. Nejsmutnější je
zvon umíráček. Ten zvoní v kteroukoliv hodinu, když Pán života i smrti
vezme někoho z nás. Každý se ptá, kdo to asi bude? Říká se, že smrt pat-
ří k životu, ale těžce se se smrtí dovedeme vyrovnat, natož ji pochopit.
Jak hrozné muselo být zvonění, které oznamovalo válku. To jsme na-
štěstí nikdy nepoznali. Pán Bůh nás od takového zvonění opatruj a chraň!
Ranní zvonění v Rýmařově o sedmé hodině ranní na mši svatou způso-
bilo rozruch. Lidé chtěli mít ještě noc a už je zvon probouzel. Co udělá
čtyřicetiletá nevědomost ve víře. Vždyť jak může existovat Bůh, když jej
nikdo při vesmírných letech raketoplány nespatřil? Děti tenkrát nesměly
chodit do náboženství. Teď můžou, ale nechodí. O hodně přicházejí.
Děti, které náboženství navštěvují, dokáží vnímat a prožívat opravdovou
lásku k rodičům, učitelům, kamarádům, a ta je provází celým životem.
Mají úctu ke všem lidem. Mají strach, ale nikoliv z klekánice. Na faře
hrají hry, zpívají, setkávají se tam maminky s dětmi, je veselo. Tam, kde
jsou děti, je smích, tam, kde je Bůh, je Požehnání.
To přeji celému městu, našemu společnému domovu, všem lidem, aby
nám bylo stále dobře. Olga Schreiberová

Užitečná informace
Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách

Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti
všech sbíraných dat je nejvyšší prioritou, kterou
ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připra-
vujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, jehož specialisté se účastnili pří-
pravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších
právních norem, které se sčítáním souvi-
sejí. Úřad provede také kontrolu zpracování 
osobních údajů získaných při sčítání.
„Ochrana informací, které lidé do formulářů vy-
plní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní
opatření jsme začali připravovat už dva roky
před samotným sčítáním a na projektu pracuje
několik bezpečnostních specialistů,“ uvádí před-
sedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
1)Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře
odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem.
Osobní předání sčítacímu komisaři: Sčítacími
komisaři budou pracovníci České pošty, tedy li-
dé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním
peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobní-
mi údaji. Sběrná místa všech formulářů jsou

pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvaceti-
hodinovým dohledem. K dopravě vyplněných
formulářů bude Česká pošta používat pouze za-
bezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat
jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochra-
nou.
Vyplnění na internetu: Adobe Acrobat 9.0
a vyšší umožňuje vysoký stupeň zabezpečení.
Při on-line odesílání je zajištěna maximální 
ochrana osobních údajů a předávané informace
jsou chráněny proti zcizení i zásahu třetí strany.
2) Ochrana skenování a zpracování do elek-
tronické podoby
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální
vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu
a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného ske-
novacího centra.
3) Ochrana archivace a vyhodnocení výsled-
ků
Jakmile budou papírové formuláře naskenová-
ny, dojde před samotným zpracováním k jejich
anonymizaci. To v praxi znamená, že budou
z databází odstraněna všechna jména a rodná

čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že na-
př. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je
35 let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce
vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu
a narodila se v Ostravě, ale nikdo už nikdy ne-
zjistí, jak se jmenuje ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové formu-
láře uschovány ve speciálně zabezpečených ob-
jektech a budou skartovány specializovanou fir-
mou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty
od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon
o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat
papírové formuláře do tří let od rozhodného 
okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že
papírové formuláře skartuje nejpozději do jed-
noho roku.
„Na závěr budou naskenované a anonymizova-
né formuláře v elektronické podobě předány
k trvalému uložení do Národního archivu,“ do-
plňuje Iva Ritschelová. „Bližší informace o za-
bezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bez-
pečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných
důvodů zveřejnit.“

Jak sčítání pomáhá
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se
výsledky sčítání používají, se vůbec nedostane-
te (povodně, evakuace při živelných pohro-
mách, zásahy hasičů...), ale přesto, člověk ni-
kdy neví. K čemu se tedy výsledky používají
a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčíta-
cího listu do vašeho běžného života?
Hasiči: Informace ze sčítání lidu budou velmi

důležité pro hasiče a další složky integrované-
ho záchranného systému. Poskytují informace,
kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné
zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny,
na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn),
jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše po-
třebují záchranáři znát, aby mohli lidem v da-
ném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou

data ze sčítání velmi důležitá při zpracování
krizových a evakuačních plánů.
Povodně: Data ze sčítání jsou důležitým ná-
strojem k tvorbě protipovodňových opatření
a jsou také důležitá při operativních zásazích
a evakuacích při všech přírodních pohromách.
Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých ob-
lastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura
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a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho jsou
postaveny - tedy jak dlouho například dokážou
řádění přírodního živlu odolat.
Dopravní obslužnost: Podle informací, jak
často a kam lidé cestují za prací či do školy, se
sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se
plánuje dopravní obslužnost v ČR - tedy kolik
je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak
často mají jezdit.
Školy a školky: Podle dat ze sčítání (a navazu-
jících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat,
ve kterých lokalitách budou v příštích letech
školní či předškolní děti a kolik jich bude.
Získáme tak informace, jaká bude nutná kapa-
cita tříd ve školkách a školách, případně kde
bude potřeba školky otevírat a kde rozhodně
není dobrý nápad školku či školu zavřít.
Péče o seniory: Data ze sčítání umožní naplá-
novat kapacity v domovech důchodců, hospi-
cích a dalších sociálních zařízeních pro senio-
ry. Stejně tak podle nich může být optimalizo-
vána nabídka sociálních služeb pro seniory (na-
př. donášky obědů).
Vakcíny pro očkování dětí: Ministerstvo
zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik
má objednat očkovacích vakcín pro děti
v České republice.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu:
Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné infor-
mace, jak je v kterých místech ČR kvalifikova-
ná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data,
která firmy kombinují s aktuálními informace-
mi z úřadů práce, když se rozhodují, kde otev-
řou svoji pobočku či závod, aby v daném regio-
nu našly zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
Peníze z EU: Evropská unie bude členským

zemím nově přerozdělovat unijní peníze a do-
tace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce
2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či
chybné údaje, se může připravit o desítky mili-
onů eur z evropské pokladny.
Část výnosů z daní, která připadne obcím:
Ministerstvo financí využívá data ze sčítání
(průběžně upravovaná o aktuální demografic-
kou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu
z daní, který připadne obcím. Čím více osob je
v obci sečteno, tím větší má obec nárok na pe-
níze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují
podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU
už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv.
faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí
žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to,
zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni.
Naši poslanci v EU: Evropská unie aktuálně
zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011
ve všech zemích EU přepočítala mandáty
v Evropském parlamentu.
Hluk: Data ze sčítání jsou důležitá při posuzo-
vání hlukové zátěže a při tvorbě hlukových
map, které ukazují, jaká část obyvatel je (či
v případě nových projektů může být) zasažena
nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak
připravují protihluková opatření a zároveň
slouží jako podklad pro žádosti o příslušné do-
tace.
Faktické bydliště: Poprvé v historii sčítání zji-
stí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé
skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU čes-
ké specifikum s velkým problémem - na adre-
se trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí
a vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde
lidé skutečně žijí.

Faktické bydliště je velmi důležitou informací
pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí,
kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohle-
du na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat
budou moci plánovat kapacity škol, školek,
zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, ob-
čanskou vybavenost...
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliš-
tě a podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv
trvale hlášených) se také budou rozdělovat ev-
ropské dotace obcím na stavbu kanalizací, 
opravu silnic apod.
Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky
sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokali-
tách budou lidé potřebovat jejich služby. Data
o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří
jsou velmi přínosná například pro řemeslníky
a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce,
když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký
sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.
Národnostní menšiny: Sčítání lidu je napros-
to klíčové pro národnostní menšiny a jejich
práva. Otázka na národnost je ve formulářích
sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v ně-
které z obcí přihlásí k určité národnostní men-
šině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle zákona
273/2001 Sb., o právech příslušníků národnost-
ních menšin, právo na vícejazyčné názvy 
a označení a obec musí zřídit výbor pro národ-
nostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo
na užívání svého jazyka v úředním styku a před
soudy, právo na výchovu a vzdělávání ve
svém jazyce a další. Sčítání lidu a počty přihlá-
šených jsou zásadním ukazatelem při prosazo-
vání práv národnostních menšin v ČR.

Na závěr nabízíme několik maličkostí, kte-
ré ovlivňují náš každodenní život a možná
si ani neuvědomujeme, že jde o servis, kte-
rý vznikl díky sčítání.
Telefonní automaty: Telecom využil tato
data v obcích ke splnění ustanovení záko-
na o instalování veřejných telefonních au-
tomatů v závislosti na hustotě obyvatel.
Odpad: Jedna z firem zabývajících se od-
padovým hospodářstvím využila výsledky

ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytá-
pění tuhými palivy) k odhadu množství ko-
munálního odpadu v jednotlivých obcích
a v řadě měst sloužily informace o způsobu
vytápění ke zpracování energetických kon-
cepcí.
Parkoviště: Data o dojížďce ze Středočes-
kého kraje do Prahy byla použita k určení
míst a kapacit záchytných parkovišť na 
okrajích hlavního města.

Hlídání dětí: Pouze ze sčítání lze zjistit po-
čty žen na mateřské dovolené za obce či
městské části, data se často využívají
v Praze (ale i v jiných regionech) jako pod-
klad pro plánování služeb pro maminky
s malými dětmi (např. hospodyně docháze-
jící do domácností, hlídání dětí apod.). 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Pár zajímavostí

Hasiči budou prověřovat obytné domy
České domácnosti jsou v dnešní
době doslova přeplněny vybave-
ním z materiálů, které se snadno
vznítí a rychle hoří (např. čalou-
něný nábytek, matrace, bytové
textilie). Při případném požáru
v bytovém domě vzniká značné
množství toxických zplodin hoře-
ní, kterými je ohroženo velké
množství lidí. A to nejen těch,
kteří svým chováním požár způ-
sobí, ale i těch zodpovědných,
kteří bohužel sdílejí společné
prostory s méně zodpovědným
nájemníkem nebo vlastníkem by-
tu.
I přes zvýšenou preventivní akti-
vitu hasičů v předchozích letech

a jejich častá upozornění směřují-
cí na vlastníky a provozovatele
bytových domů, jak mají zajistit
požární bezpečnost ve svých pro-
storách a na co upozornit obyva-
tele bytů, se počet požárů v byto-
vých domech nedaří snížit. V loň-
ském roce bylo v obytných do-
mech v Moravskoslezském kraji
zaznamenáno celkem 145 požárů
s celkovou škodou 16 843 500
Kč. Při těchto požárech byla us-
mrcena jedna osoba a zraněno
bylo celkem 51 osob.
Vysoký počet požárů v objektech
pro bydlení obecně souvisí
i s tím, že se lidé cítí doma bez-
pečně a podceňují drobné neho-

dy, které mohou vést ke vzniku
požáru. I nevhodně odložená ci-
gareta či svíčka ponechaná na 
okamžik bez dozoru dokáže pro-
měnit byt v hořící past naplněnou
toxickými zplodinami hoření.
Dalším faktorem pro nelichotivá
čísla o požárech v bytových do-
mech je i nedostatečné vybavení
bytových domů hasicími přístro-
ji, neprovozuschopnost hydrantů
či nemožnost jejich použití z dů-
vodu uzamčení. Velkým problé-
mem jsou rovněž neprůchodné 
únikové cesty z objektu, které ne-
jen že neumožňují obyvatelům
bytových domů včas opustit ne-
bezpečný prostor, ale také brání

hasičům v rychlém a účinném
protipožárním zásahu.
Z výše uvedených důvodů se pří-
slušníci oddělení kontrolní čin-
nosti Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje
rozhodli zaměřit svou pozornost
v roce 2011 také na bytová druž-
stva a společenství vlastníků, kde
budou provádět kontroly dodržo-
vání předpisů o požární ochraně.
Hasiči se tentokrát nezaměří pou-
ze na domy ve vlastnictví vel-
kých bytových družstev či spole-
čenství vlastníků, ale také na ty
menší, „jednovchodové“.

Ing. Antonín Ušela - oddělení
prevence HZS MSK ÚO Bruntál
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Sport

Okresní přebor ledního hokeje
Skupina „A“
Zápas mezi HK Krnov „B“ a TJ H. Benešov
byl odložen pro nemoc.
HC Rýmařov - TJ H. Benešov
9:3 (1:0, 3:2, 5:1)
Střelci: Veselý 3x, Helekal 3x, Šuba 2x,
Čada 1x; Zigmund 2x, Kret 1x
Po první třetině se HC Rýmařov dostával po-
stupně do tempa a v poslední třetině rozhodl
ve svůj prospěch.

Skupina „B“
HC Lomnice - Rebyd Sv. Heřmanice
11:6 (5:3, 3:2, 3:1)
Střelci: Vnačka 6x, Berger 1x, Bolacký 1x,
Michálek 1x, Zich 1x, Maruszák 1x; Michna
2x, Michna A. 1x, Valčík 1x, Tounek 1x,
Novák 1x
Jednostranná záležitost HC Lomnice.
Rebyd Sv. Heřmanice - HC Železná
Po druhé třetině 1:4, západ ukončen pro neo-
právněnou účast hráče HC Železná.

SK Medvědi - HC Grizzlies
8:4 (0:2, 4:2, 4:0)
Střelci: Patrman 1x, Motyka 2x, Kopeček 3x,
Přecechtěl 2x; Šrutka 2x, Vlašek 1x, Dohnal
1x
V derby zvítězili zaslouženě domácí SK
Medvědi, kterým se dařilo po všech strán-
kách.
Tabulka sk. „A“ muži
1) HK Krnov „B“ 9 8 0 1 60:31 16
2) HC Rýmařov 11 6 1 4 65:37 13
3) TJ H. Benešov „B“ 9 4 0 5 42:52 8
4) TS Batex Bruntál 11 1 1 9 45:71 3
Tabulka sk. „B“ muži
1) HC Grizzlies 10 7 0 3 60:48 14
2) SK Medvědi 11 6 1 4 64:65 13
3) HC Lomnice 10 6 0 4 73:45 12
4) Rebyd Sv. Heřmanice 11 4 1 6 56:57 9
5) HC Železná 10 2 0 8 33:67 4

V neděli 13. února byl odehrán zápas mužů
skupiny „A“ na ZS v Rýmařově:

HC Rýmařov x TJ Horní Benešov „B“
9:3 (1:0, 3:2, 5:1)
Z pohledu diváka vypadal začátek utkání
velice špatně, spousta neproměněných
šancí. Od poloviny utkání se diváci do-
čkali opravdu pěkného a rychlého hokeje.
Na obou stranách byla spousta šancí, ale
domácí brankář Ota Janík tentokrát likvi-
doval drtivou většinu soupeřových příle-
žitostí s naprostým přehledem. 
Střelci: 3x Veselý, Helekal, 2x Šuba,
1x Čada
V sobotu 19. února byl odehrán zápas mužů
skupiny „A“ na ZS v Krnově:
HK Krnov „B“ x HC Rýmařov
8:2 (4:0, 3:2, 1:0)
Z pohledu hostí to byl smolný zápas. Hodně
šancí, ale bez efektu. A důvod k zamyšlení
do dalšího ročníku. Střelci: 1x Čada, Jeřábek
V pátek 11. února bylo odehráno exhibiční
utkání mužů na ZS v Rýmařově:
HC Rýmařov x HC Šumperk
9:7 (2:5, 4:0, 3:2)
Utkání bylo určeno především pro diváky,
ale počasí bylo naprosto nevhodné, silně
pršelo, proto byla divácká účast malá.
Soupeř se také dostavil z důvodu marodky
a účasti v play-off mužů první ligy s juni-
orkou. Přestože utkání nesplnilo plánova-
ný účel - podívanou pro diváky, hráči si
zahráli se soupeřem, kterého jinak nepot-
kají.
Utkání 4. tříd se hraje v sobotu 26. února
od 10.00 mezi HC Rýmařov x KLH
Prostějov, turnaj 2. tříd od 13.00 hodin
s HC MD Šumperk. Jiří Slováček

1. HC Rýmařov x Přerov „A“ 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
Velice vyrovnané utkání, škoda že naše Vlčata neproměnila několik šancí.

2. HC Rýmařov x Přerov „B“ 1:11 (1:4, 0:2, 0:5)
Tady již bylo vidět, že soupeř je silnější a zkušenější.

Týmy 2. tříd:
Turnaj v Rýmařově v sobotu 12. února:

Rýmařovská obrliga
Výsledky „A“ skupiny ve 3. kole:
T-S x Grizzlies 5:4
Vikingové x Predators 0:5
Kovošrot x Predators 8:2
T-S x Vikingové 10:4
Kovošrot x T-S 4:3
Predators x T-S 3:4
Grizzlies x Kovošrot 4:5
Vikingové Kovošrot 0:5 
(kontumace - soupeř se nedostavil)

Výsledky „B“ skupiny ve tře-
tím kole:
Extreme! x Medvědi 5:12
H. Město x M. Morávka 5:7
Extreme! x Jeřáby 5:0 
(kontumace - neoprávněný 
start hráče)
Medvědi x Jeřáby 7:5
Medvědi x Horní Město 3:5

Celkovým vítězem Rýmařovské obrligy se stal tým Kovošrot, který 
odehrál všechna utkání a nemůže již být předstižen. Na druhém místě se
umístil tým T-S. V „B“ skupině dojde k rozuzlení až na konci poslední-
ho kola. Další zápasy se hrály po uzávěrce tohoto vydání. Jiří Slováček

Skupina „A“
HK Krnov B - HC Rýmařov 8:2
(4:0, 3:2, 1:0)
Střelci: Skopal 2x, Vrabel 2x, Fajkus 2x,
Veselý 1x, Winkler 1x, Kvetoň 1x, Fiala 1x
Poslední mistrovské utkání Okresního přeboru
HC Rýmařov. Domácí zvítězili zaslouženě,

HC Rýmařov neměl žádnou šanci na vítězství.
Po první třetině to vypadalo na velký debakl.
Skupina „B“
HC Grizzlies - Rebyd Sv. Heřmanice 9:3
(1:2, 2:1, 6:0)
Střelci: Dohnal 4x, Samson 3x, Zeman 2x,
Volčík 1x, Šrutka 2x

První dvě třetiny byly velmi vyrovnané.
V poslední třetině hosté, kteří hráli s malým
počtem hráčů, nestačili fyzicky na domácí
a podlehli 6:0, což rozhodlo o výsledku.
Skupina „A“
TJ Horní Benešov - TS Batex Bruntál
Odloženo na 26. 2. 2011. Martin Ftáček

Okresní přebor ledního hokeje pokračoval posledními koly:

Foto: archiv J. Slováčka
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Ještě počátkem sedmdesátých let
minulého století byla značná
část Balkánu pod tureckou nad-
vládou a nespokojenost balkán-
ských národů se stupňovala.
Zejména Bosna a Hercegovina
se staly od poloviny 19. století
dějištěm téměř nepřetržitých bo-
jů proti Turkům. Celkovou situa-
ci zostřila neúroda r. 1874 a zvý-
šení tureckého desátku, zv. ašar.
Protože na jaře r. 1876 se proti
turecké nadvládě vzbouřilo
i Bulharsko, vyslal sultán na
Balkán armádu deseti tisíc baši-
bozuků, kterým se podařilo změ-
nit část Balkánu ve spáleniště.
Turecko nevyhovělo žádosti
Černé Hory a Srbska, aby upus-
tilo od vysílání dalších trestných
výprav do Bosny a Hercegoviny,
a proto mu oba balkánské státy
vypověděly válku. Teprve ulti-
mátum Ruska však donutilo

Turky zastavit válečné akce. Do
hry o Balkán tak zasáhly velmo-
ci. Kromě Ruska, které hodlalo
realizovat na Balkáně svou poli-
tiku, to byla i Velká Británie,
která měla vlastní plány na 
územní expanzi na Blízkém vý-
chodě, a konečně i Rakousko-
Uhersko, jehož cíl byl jedno-
značný: podmanit si Bosnu
a Hercegovinu.
Koncem sedmdesátých let do-
staly události rychlý spád.
Rusko uzavřelo s Rakouskem-
Uherskem smlouvu o neutralitě
v případě rusko-turecké války.
Náhradou za to získalo Rakou-
sko-Uhersko souhlas Ruska 
k anexi Bosny a Hercegoviny.
Poté vypovědělo Rusko Turecku
válku a po porážce Turecka byla
v březnu r. 1878 podepsána
v San Stefanu mírová smlouva.
Protože s ní nesouhlasila Velká

Británie ani Rakousko-Uhersko,
revidoval některé její body ber-
línský kongres (červen – červe-
nec 1878) v neprospěch slovan-
ských národů na Balkáně.
Rakousko-Uhersko získalo tou-
to smlouvou oficiální posvěcení
k obsazení Bosny a Hercego-
viny.
Okupace obou zemí rakouskou-
herskou armádou, které velel ge-
nerál Josef Philippovic (Filipo-
vič), narozený r. 1818 v chorvat-
ském Gospici, trvala téměř tři
měsíce (29. červenec – 20. říjen
1878) a narážela na tvrdý odpor
zejména muslimského obyvatel-
stva. K jednomu z nejkrvavěj-

ších bojů došlo 3. srpna u bosen-
ského města Maglaj, které leží
na pravém břehu Bosny asi 
180 kilometrů na jihozápad od
Bělehradu. A odtud vznikl po-
věstný „maglajz“ neboli zmatek,
pranice, rvačka, řež.
Berlínský kongres uměle změnil
mapu Balkánu a vytvořil pod-
mínky pro nové konflikty i pro
skutečnost, že balkánské země
zůstaly kolbištěm, na němž zá-
pasily evropské státy. Tím se
stal Balkán skutečným sudem
prachu, což zanedlouho potvrdi-
la první světová válka.

Zdroj: Stanislava Kovářová,
Proč se říká
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Soukromá řádková inzerce
Prodám pozemek 414 m2 v Rýmařově na třídě Hrdinů. Cena doho-
dou.
Volejte na tel.: 606 558 658.

Služby České pojišťovny
v místě vašeho bydliště zajišťuje

Jindřich Poulík – VPA ČP, a. s.,
Pivovarská 11 (Dům zdraví), Rýmařov, telefon: 775 175 473

Otevřeno:
Po 9 – 12 13 – 16
Út 13 – 15
St 9 – 12 13 – 16

Čt 10 – 15
Pá 12 – 14

Pojištění:
- životní
- úrazové
- Pojištění pro případ

pracovní neschopnosti

- Majetkové
Stavba
Domácnost
Odpovědnost
Povinné ručení
Havarijní pojištění

- Penzijní připojištění

Nabídka služeb zahrnuje:
Pomoc při hlášení a vyřizování pojistné události
Vyhodnocení současného pojištění
Nezávaznou nabídku optimalizace
(plaťte za to, co skutečně potřebujete)

Naše povinné ručení je nejlevnější.
K vašemu bonusu sleva 30%.

Ke každému sjednanému pojištění drobný dárek.

Když se řekne... to byl maglajz!
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Je tu pro Vás!
Nabízíme: výcvik všech skupin

kondiční výcvik
školení řidičů

Sleva 5 % z celkové ceny výcviku při předložení
tohoto inzerátu pro prvních 20 zájemců!

Najdete nás na ul. Julia Sedláka 14, Rýmařov,
1. patro, každou středu 15 - 16 hod.

Kontakt: tel.: 777 556 232 / 608 421 208 e-mail: bilova02@email.cz

AUTOŠKOLA BILL

Pronájem
Od května tohoto roku nabídka pronájmu kanceláří, 

popř. lékař. ordinace, kadeřnictví, pedikúry, 
masážní salon, kosmetika, solární studio apod.

Prostory jsou v budově Nábytku Polách 
- 2. patro

- kancelář s vlastním měřením elektrické energie
- teplou i studenou vodou, s vlastním měřičem
- minikuchyňkou
- kabelové připojení k internetu
- označení, rozměry a cena za měsíční pronájem, jednotlivých 

místností:

Místnost č. 310 se skládá ze dvou prostor. Vhodné pro zřízení or-
dinace. (včetně wc, sprchy, umyvadla a připojení na kuchyňské
spotřebiče).

č. 310 - 34,7 m2 ....................................................... 10.410 Kč
č. 314a - 11,5 m2 ....................................................... 3.450 Kč
č. 314b - 11,2m2 ....................................................... 3.360 Kč
č. 316 - 9,3m2 ....................................................... 2.790 Kč
č. 317 - 8,5m2 ....................................................... 2.550 Kč
č. 318 - 8 m2 ....................................................... 2.400 Kč
č. 319 - 10,8m2 ....................................................... 3.240 Kč
č. 320 - 13,2m2 ....................................................... 3.960 Kč
č. 321 - 15,9m2 ....................................................... 4.770 Kč
č. 322 - 15,1m2 ....................................................... 4.530 Kč

Zájemci o pronájem se mohou hlásit již nyní 
v kanceláři prodejny Nábytek Polách 

a zajistit si tak vhodné místo k podnikání.

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 25. 2. 2011
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 3. 3. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

5/2011
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PROVOZNÍ DOBA  Po - Pá  8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Opavská 287/57, 793 42 Janovice,
tel.: 554 230 254, e-mail: autodedoch@seznam.cz www.autodedoch.cz

Kvalitní provûfiené vozy se zárukou poãtu najet˘ch km

VW PASSAT 2,0 TDi - HIGHLINE - 103 KW, r.v.

2008, najeto 158 000 km, první majitel, ser. kníÏka, ne-
havar., automat. klima, kÛÏe, ABS, ESP, pal. poãítaã.

RENAULT MEGANE SCÉNIC 1,9dCi - 88KW, r.v.2004,

najeto 140 000 km, první majitel, nehavarováno, servisní
kníÏka, klimatizace, el. okna, 4xairbag, ABS,centrál, servo.

VW TOURAN 1,9 TDi - 77 KW - 7 míst, r.v. 2003,

první majitel, nehavarováno, servisní kníÏka, 10 x air-
bag, automat. klima, CD pfiehrávaã, ABS, ESP.

FORD FOCUS 1,6 TDCi - 80 KW, r.v. 2008, najeto

64.000 km, první majitel, servisní kníÏka, nehavarová-
no, autom. klimatizace, ABS, 4x airbag.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi, 81 KW, r.v. 2001,

najeto 119 000 km, první maj., nehavar., automat. kli-
ma., ABS, ASR, Al kola, palubní poãítaã, radio CD.

VW TRANSPORTER 2,5 TDi-LONG - 9 míst, r.v. 2005,

naj. 125.000 km, první maj., serv. kníÏka, nehavar., CD pfie-
hr., centrál, ABS, posil., 6 stupÀová man. pfievodovka, klima.

FORD FOCUS 1,8 TDCi - 85 KW, r.v. 2000, najeto

110 000 km, první majitel, nehavarováno, servisní
kníÏka, ABS, klimatizace, radio CD, el. okna.

FORD FIESTA 1,4 TDCi - 50 KW, r.v. 2002, najeto

104 000 km, první maj., nehavar., serv. kníÏka, klima.,
rádio CD, centrál, imobilizér, mlhovky, multif. volant.

MAZDA 6 2,0 MZR - 100 KW - KÒÎE - XENON - BOSE HUD-

BA, r.v. 2003 prv. maj., nehavar., serv. kn., rádio CD, centrál,
vyhfi. sed., multif. volant, nezáv. topení, AL kola, autom. klima.

FORD FOCUS 1,6 - 16V - 74 KW, r.v. 2000, první ma-

jitel, nehavarováno, servisní kníÏka, rádio, centrál, alarm, 
imobilizér, klimatizace, multifunkãní volant, Al kola.

FORD FOCUS C-MAX 1,8 TDCi - 85 KW, r.v. 2006,

najeto 112.000 km, první maj., nehavar., serv. kníÏka, 
alarm, imobilizér, klima., nastav. volant, multifunk. volant.

VW PASSAT 1,9 TDi - HIGHLINE - 81 KW, r.v. 1998,

první maj., nehavar., serv. kníÏka, radio CD, centrál, el. ok-
na, sportovní sedadla, autom. klima., kÛÏe, dfiev. obloÏ.

280.500,- Kã + DPH 129.000,- Kã 184.000,- Kã 166.000,- Kã + DPH

99.900,- Kã105.000,- Kã314.800,- Kã + DPH136.000,- Kã

147.000,- Kã 93.000,- Kã 149.000,- Kã + DPH 89.000,- Kã
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