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Kde konãí odpadky podnikatelÛ, 
ktefií si neplatí popelnici?

Mûsto i kraj ocenily pedagogy 
u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ

Za historií vily na ulici Julia Sedláka, 
sídla oddûlení Policie âR

Vladimír Václavek kfitil v R˘mafiovû 
sólové album Îivû

Mûstská basketbalová liga dospûla 
do finále, zvítûzil t˘m RE-DO

ročník XI I I .

Foto:  M. Marek
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Když mluvíme o práci jako o poslání... 
V poslední době jsme si s určitou apatií zvy-
kli na to, že nás na pracovišti spíše někdo na-
pomene, vyřkne výtku či se bezděky tváří, ja-
ko bychom ani neexistovali. Nese to s sebou
současná doba, chvála se jaksi nenosí. O to
víc je potěšující, když za námi šéf přijde a po-
chválí nás za něco, o čem jsme si mysleli, že
je to úplná samozřejmost. Pokud se něco ta-
kového opravdu stane, mnohé z nás to nejen-
že trochu vyšine z rovnováhy, ale zároveň na-
startuje, když ne k většímu pracovnímu vý-
konu, tak alespoň k zamyšlení, zda naše ve-
dení neprošlo morální očistou. Není snad na
světě řemeslo či pracovní obor, ve kterých by
se lidé za poctivou práci nemuseli chválit.
Každý člověk, ať je to kněz, hrobník, stroj-
vůdce, pilot nebo valcíř, potřebuje tu a tam
cítit pochvalnou ruku na svém rameni.
Učitel národů Jan Ámos Komenský, od je-
hož narození 28. března uběhlo už 419 let, si-
ce ve svých pedagogických názorech přímo
nevybízel k překotné chvále žactva, ovšem 
alespoň odmítal tělesné tresty za neznalost.
Den po výročí tohoto významného pedago-
ga, v úterý 29. března 2011, si v koncertním

sále připomenuli rýmařovští pedagogové ne-
jen ono slavné výročí, ale především přijali
z rukou zástupců města ocenění za mimořád-
né pracovní zásluhy, ocenění při příležitosti
významného životního jubilea nebo jako po-

děkování při odchodu
na zaslouženou penzi.
V úvodu slavnostního
večera přivítala vše-
chny oceněné peda-
gogy předsedkyně
kulturní komise a rov-
něž dlouholetá učitel-
ka Květoslava Sico-
vá, která předala slo-
vo řediteli ZUŠ Rý-
mařov Jiřímu Taufe-
rovi. Ten si s muzi-
kanty a členy pěvec-
kého sboru ZUŠKA-

BANDU a mladými

herci literárně-dramatického oboru připravil
pro tento slavnostní akt premiéru patnáctimi-
nutové opery Tomáše Hanzlíka a Davida
Hrbka Tvarůžkové ódy.
Slavnostního večera se zúčastnilo celkem
jednadvacet učitelů a ředitelů škol.
Zastoupení měly školy mateřské, základní
i střední, umělecká i pedagogové volného ča-
su. Oceněným předávali dary starosta města
Rýmařova Petr Klouda, předseda komise pro
výchovu a vzdělávání Vlastimil Baran a ve-
doucí odboru školství a kultury Leona
Pleská. Po slavnostním přípitku a ukončení
oficiální části se rozproudila neformální de-
bata učitelů nad problematikou současného
školství. Nechybělo dobré víno a chutné ob-
čerstvení, které pro tuto příležitost připravily
šikovné ruce mistrových odborného výcviku
Nataši Skoupilové, Zdeny Ptáčkové a Bohu-
slavy Pleské spolu s žáky oboru Kuchař-číš-
ník Střední školy Rýmařov. JiKo

Moravskoslezský kraj ocenil rýmařovskou pedagožku
V úterý 29. března 2011 se na
Slezskoostravském hradě v Ostra-
vě v slavnostní atmosféře uskuteč-
nilo u příležitosti Dne učitelů již
podesáté slavnostní ocenění peda-
gogických pracovníků škol a škol-
ských zařízení Moravskoslezského
kraje za účasti poslankyně Parla-
mentu ČR PhDr. Jaroslavy Weni-

gerové,  náměstkyně hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro oblast
školství Mgr. Věry Palkové, ná-
městků hejtmana Ing. Jiřího
Vzientka a RSDr. Ing. Svatomíra
Recmana, vedoucího odboru škol-
ství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje
PaeDr. Libora Lenča a dalších vý-

znamných představitelů kraje, kraj-
ského úřadu a měst a obcí, ve kte-
rých ocenění působí. 
Kulturní program připravila
Janáčkova konzervatoř a Gymná-
zium v Ostravě, která oceněným
i hostům zpříjemnila slavnostní 
okamžiky hudebním vystoupením
svých studentů - žesťového kvinte-
ta a sólistů na klavír, kytaru, vibra-
fon nebo xylofon.
V letošním roce bylo Moravsko-
slezskému kraji doručeno celkem
113 návrhů k ocenění učitelů.
Z nich pracovní skupina doporuči-
la a rada kraje schválila k ocenění
celkem 25 pedagogů - osmkrát by-
lo udělen titul Výrazná pedagogic-
ká osobnost roku a sedmnáctkrát
Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pe-
dagogickou činnost. 
Rýmařovany může těšit, že Oce-
nění za dlouhodobou tvůrčí peda-

gogickou činnost získala pedagož-
ka našeho gymnázia Mgr. Jarosla-
va Slavičínská, která významné 
ocenění nepřebírala poprvé – od
Moravskoslezského kraje již získa-
la ocenění Výrazná pedagogická 
osobnost roku 2002 a v témže roce
získala Medaili Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy 
II. stupně za významné výsledky
v pedagogické praxi.
Jaroslava Slavičínská své studenty
připravuje na naukové soutěže, nej-
více si cení 3. místa Radka Oceláka
v celostátním kole Olympiády čes-
kého jazyka, protože je to soutěž
kategorie A, které se účastní stu-
denti téměř všech škol v republice.
V letošním roce iniciovala účast rý-
mařovských středních škol  v pro-
jektu Debatováním napříč osnova-
mi, jehož cílem je rozvinout vyučo-
vací metodu debatování a vytvořit

Foto: archiv MSK

Tvarůžkové ódy

Foto: archiv MSK

-07-2011  6.4.2011 14:55  Stránka 2



Veškeré chodící a běhající tvorstvo na Zemi si při své potřebě přemis-
ťovat se z jednoho místa na druhé vyšlapává svoje stezky a cestičky, ně-
kdy účelové, krátkodobé, jindy na dlouhá léta. Lidé je následovali.
Dlouhou historii cest a jejich význam pro rozvoj společnosti v naší kra-
jině velmi pečlivě a poutavě popsal Mgr. Jiří Karel ve zvláštním vydá-
ní našich novin č. 23/2010 a bylo by nošením dříví do lesa cokoliv zno-
vu opakovat nebo zdůrazňovat.
Současná generace má unikátní možnost bez obtížného studia archivů
konfrontovat dnešní stav jakéhokoliv vybraného území naší republiky
s historickými mapami z konce 19. století, tedy z doby, kdy přirozená
síť cest byla patrně nejrozvinutější. Významné změny, ke kterým došlo
v průběhu progresivního rozvoje území v první polovině 20. století,
a počátky zásadních změn krajiny po druhé světové válce a na počát-
cích státní zemědělské velkovýroby pak máme možnost velmi dobře
sledovat na dalších webových stránkách, a to na adrese kontamina-
ce.cernia.cz. Letecké fotografie z let 1953-54 v konfrontaci s těmi dneš-
ními nemilosrdně odhalují hrubé, necitlivé a často těžko pochopitelné
zásahy do dřívější intenzivně využívané, přesto většinou harmonicky
vyvážené krajiny naší země. Doporučuji, možná budete překvapeni,
kolik nových zajímavých pohledů na naše území můžete získat.
Aproč to píši. Chybí mi cesty. Nemám na mysli přetížené silnice a dál-
nice v průmyslové krajině, ale cesty, které představovaly životodárné
tepny, žíly a vlásečnice tohoto kraje. Cesty, po kterých jezdily koňské
povozy, vozily rudu, obilí, sůl, seno nebo dříví, po kterých chodili lidé,
za prací nebo do kostela, na pouť, na houby nebo na maliny, po kterých
se belhaly babičky s bylinami na sušení, s nasbíranými šípky nebo lís-
kovými oříšky, na kterých si hrály děti a které byly od časného rána do
noci plné života. Cesty mezi loukami a barevnými poli s různými ze-
mědělskými plodinami, cesty, jejichž meze voněly mateřídouškou a le-
sními jahodami, cesty s místy na posezení a zamyšlení. Lesní cesty 
s úvozy a stružkami pro odvod jarních vod, s pečlivě vybudovanými 
opěrnými zídkami a drobnými mostky, s odbočkami ke studánkám ne-
bo vodním pramínkům. Cesty, které měly svůj řád, hierarchii, od pěších
stezek až po velebné aleje vedoucí k významným světským nebo cír-
kevním stavbám. Cesty, které měly svůj cíl, nezradily a nedovolily člo-
věku, aby se v krajině ztratil.
Starosvětská nostalgie - možná.
Bohužel dnešní stav je takový, že ani nemám chuť jej popisovat, všich-
ni to známe. Mnoho cest už dávno není cestami, jsou zarostlé náletem
křovin, nedá se po nich ani projít, další jsou uvnitř areálů, kam nelze
vstupovat, když si po některé z nich přece jen postup probojujete, na
konci cesty vás čeká NIC - okraj lesa s bývalou cestou zarostlou ne-
prostupnou středoevropskou džunglí, kterou je bez mačety problém
projít, nebo cesta končí v zemědělské stepi bez dalšího pokračování.
Nejčastěji však cestu kříží elektrický ohradník, za ním v lepším přípa-
dě jen kravince, v horším případě bůhvíkde schované stádo polodivo-
kých krav hájících svá telata. Dobytek si sice vyšlapává svoji síť stezek,
ale ty pro lidi nejsou. Pokud se vám přece jen podaří nějakou schůdnou
cestu najít, procházíte jednotvárnou zemědělskou stepí bez zvěře, bez
lidí, bez pohybu, bez života. Aleje, za c.k. Rakouska ze zákona vysa-

zované, již často svůj věk dožily, ty dosud existující jsou kampaňovitě
likvidovány. Smutná krajina.
Já osobně se už nikdy nesmířím se ztrátou cesty, kterou jsem měl ze
všech nejraději. V mých rodných Orlických horách - cesta hlubokým
skalnatým údolím kolem pstruhového horského potoka, se spoustou
drobných vodopádů a kaskád, s hukotem vody a pod velebnou klenbou
smíšeného lesa. Nikdy nekončící zdroj obdivu, neodmyslitelná součást
každé návštěvy rodného kraje, desítky neúspěšných fotografických po-
kusů o zachycení neuchopitelného. Přišla povodeň nebývalých rozmě-
rů a nenávratně zničila vše. To je ale příroda, tam nezbývá než sklonit
hlavu... Zánik zapříčiněný lidskou, často neuváženou a bezohlednou
činností však snáším těžko.
Co ale s tím? Údržba krajiny je drahá a do značné míry i problematic-
ká, navíc pojetí krásy v případě krajiny může být v průběhu času do
značné míry proměnlivé.
Ještě že tady máme, skoro co by kamenem dohodil, rozsáhlé zalesněné
hory, chráněnou krajinnou oblast, ve které přece jen platí jiné zákoni-
tosti a kde je možné alespoň zčásti kompenzovat pocit ztracených cest
v podhůří. Zatím!!! M. Marek
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podmínky pro její rozšíření do vý-
uky. V soutěži debatní liga již zís-
kali studenti rýmařovského gym-
názia dvakrát první a jednou třetí
místo v České republice. 
Mgr. Slavičínská dlouhodobě orga-
nizuje a koordinuje mezinárodní
projekty, kterých se zúčastnily již
desítky studentů gymnázia – od ro-
ku 1999 projekt středních škol ev-
ropských měst Svět přátel, který se
v loňském roce konal i v Rýmařo-
vě, projekty Opolského vojvodství
zaměřené na kulturu a historii,
a v roce 2005 byla iniciátorkou

spolupráce s partnerskou školou
v litevském městě Alytusu, která tr-
vá dodnes. V rámci své odborné
pedagogické práce se podílela na
tvorbě pracovních listů pro žáky
a metodických listů pro učitele
v rámci projektu Eurogymnázia,
kterého se kromě toho rýmařovské-
ho účastní dalších sedm gymnázií
v Moravskoslezském kraji, od roku
2009 spolupracuje s krajským pra-
covištěm Národního institutu další-
ho vzdělávání jako krajská lektorka
pro novou maturitu z českého jazy-
ka a literatury. Mgr. Slavičínská je

vedoucí předmětového týmu čes-
kého jazyka a literatury na gymná-
ziu, pomáhá začínajícím kolegům
a vede pedagogické praxe studentů.
Od roku 2002 organizuje výstavy
významných absolventů rýmařov-
ského gymnázia – fotografa
Jindřicha Štreita a sochaře Bořka
Zemana, jejichž vernisáží se účast-
ní představitelé kraje a města, vý-
znamné osobnosti kulturního živo-
ta a široká veřejnost. Ve svém vol-
ném čase pracuje ve výboru místní
organizace Českého červeného kří-
že, spolupracuje s denním centrem

pro mentálně postižené Kouzelná
buřinka, pomáhá jako překladatel-
ka a tlumočnice na mezinárodních
akcích města a Spolku pro meziná-
rodní partnerskou spolupráci města
Rýmařova.
Mgr. Jaroslava Slavičínská je pra-
vou následovnicí Jana Amose
Komenského – skvělá kolegyně,
výborná učitelka a slušný člověk,
jehož práce nikdy nemůže být zce-
la doceněna.
Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí

MSK, a Odbor školství a kultury
MěÚ Rýmařov
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Aktuálně z města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Tajemník Městského úřadu Rýmařov
vydává

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

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

vedoucího oddělení dávek odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rýmařov
Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění
Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky: • vzdělání minimálně vyšší odborné, získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální prá-
ci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálněprávní činnost, charitní a sociální činnost nebo vyso-
koškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální
práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; v případě nesplnění VŠ vzdělání v sociální ob-
lasti bude požadováno absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin;

• praxe v sociální oblasti ve státní správě a samosprávě výhodou;
• osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky MV ČR č. 512/2002 Sb. výhodou;
• základní orientace v právních předpisech (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších před-

pisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů);

• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu;
• komunikační schopnosti a profesionální vystupování;
• vysoké pracovní nasazení

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• řízení a koordinace činností oddělení odboru a zajištění výkonu státní správy na úseku sociální péče a po-

skytování dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a mimořádných výhod pro občany zdravotně postižené,
a to na základě příslušných právních předpisů

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

K přihlášce přiložte: • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správ-
ních činností;

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

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče

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

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

později 26. dubna 2011

Lhůta pro podání přihlášky: 26. dubna 2011

• Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchaze-
čům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním při-
hlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení bu-
dou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.

• Bližší informace v případě dotazů podá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rýmařov Bc. Iveta Podzemná, 
tel.: 554 254 222. Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, v. r.
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Městské služby Rýmařov, s. r. o.,
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

IČO: 60320613, email: rymarov@mestskesluzby.cz, tel: 554 212 517, -18
O z n á m e n í o v ý b ě r o v é m ř í z e n í

na funkci

technického pracovníka pro stavební činnost,
údržbu veřejné zeleně, údržbu komunikací a svoz odpadů

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2011
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou
Pracovní úvazek: 1,0
Plat: smluvní
Požadavky na znalosti: - požadované vzdělání minimálně ÚSO - obor stavební,

- dobrá znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook atd.),
- schopnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů a rozhodování),
- organizační a komunikační schopnosti,
- řidičský průkaz skupiny B,
- morální a trestní bezúhonnost,
- praxe ve stavební činnosti vítána

Písemné přihlášky včetně životopisu a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nebo osobně předejte na 
osobním oddělení Městských služeb Rýmařov, s. r. o., Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov nejpozději 30. 4. 2011.

Antonín Urbánek, jednatel společnosti

Městské služby Rýmařov, s. r. o., nabízí k pronájmu nebytové prostory
na zimním stadionu v Rýmařově – nyní hospoda Na Kluzišti. Prostory
se nacházejí na parcele č. 2098/4, 2093/4 a 2092/4, vše v k. ú. Rýmařov.
Jedná se o hlavní místnost (nyní slouží k provozování pohostinství)
o velkosti 84 m2 a technické místnosti (sklad, sociální zařízení) o veli-
kosti 57 m2 . Celková výměra 141 m2. Prostory se pronajímají vč. ven-
kovního posezení na parc. č. 2098/2 a 2098/3. Vytápění je elektrické.
Minimální nabídková cena za nájem veškerých prostor je 18 tisíc Kč
měsíčně vč. DPH při měsíční úhradě. Nájemce si hradí veškeré služby
spojené s užíváním prostor sám.
Zájemci mohou své nabídky zasílat nejpozději do 30. dubna 2011 na ad-

resu Městské služby Rýmařov, s. r. o, Palackého 1178/11, 795 01
Rýmařov v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka nájmu nebytových
prostor na zimním stadionu Rýmařov“, na obálce musí být uvedeny
kontaktní údaje zájemce. 
Nabídka musí obsahovat:
- údaje o žadateli (u občanů jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště,
u podnikatelů přesný název firmy, právní formu, sídlo, IČO, ověřenou
kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, bankov-
ní spojení),
- nabídku výše nájemného.

Antonín Urbánek, jednatel společnosti

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Rekonstrukce budovy SVČ Rýmařov na
Okružní ulici, kterou provádí šumperská fir-
ma SAN-JV, s. r. o., se dotkne mimo jiné an-
tény na program Prima TV na rekonstruova-
ném objektu a je hlavním článkem v přenosu
tohoto signálu do našeho města. Na začátku
příštího roku bude tato anténa demontována,
aby mohly pokračovat další práce. Hlavní
stavbyvedoucí uvedl, že se do konce roku
2011 nepředpokládá, že by se tak stalo. Co
bude potom? Oslovili jsme rýmařovskou fir-
mu Jaroslava Řezníčka, která tato zařízení
instaluje a opravuje. 
„Na střeše SVČ je přijímací anténa (satelitní
parabola), kam je signál pro Prima TV veden
z družice, dále je zpracován do mezifrekven-
ce, kterou vysíláme na kostel, a to z toho dů-
vodu, že parabolu na kostel nemůžeme z es-
tetického ani historického hlediska instalo-
vat. Z kostela se signál dál zpracovává a a-
nalogově se vysílá do Rýmařova. Pokud by
od podzimu 2011 přešlo vysílání Prima TV

na digitální, měli by rýmařovští diváci záro-
veň rozšířenou nabídku televizních progra-
mů v Multiplexu 2 například o programy
Nova Cinema, Prima Cool, Barrandov a dal-
ší, což by jistě zvýšilo atraktivitu tohoto ba-
líčku a „digitál“ by plně nahradil analogo-
vou síť,“ sdělil k dané problematice Jaroslav
Řezníček.
Město má na analogové pokrytí signálem
Prima TV smlouvu s dodavatelem do 30.
června 2012. Bude tedy záležet, zda vypoví
tuto smlouvu už ke dni spuštění digitálního
vysílání z Pradědu, které se očekává do kon-
ce října 2011. Druhou variantou je, že město
rozhodne ponechat analogové vysílání, ale
zároveň přijme nabídku digitálního vysílání
Primy TV z Pradědu. Například ne všechny
domy v Janovicích by totiž byly příjmem
z Pradědu pokryty. Janovice jsou však velice
dobře pokryty brněnským vysílačem Kojál,
takže by nic nebránilo tomu, aby byla smlou-
va s dodavatelem analogového signálu vypo-

vězena i dříve.
„Když jsem hovořil s hlavním stavbyvedou-
cím, tak mi potvrdil, že satelitní parabola by
mohla zůstat na střeše Střediska volného ča-
su, i přes stávající rekonstrukci, do konce le-
tošního roku. Co by bylo dále, by opravdu
záleželo na tom, jak by se rozhodlo vedení
města a zastupitelé Rýmařova. Ale to už se
v podstatě bavíme o termínu, kdy by digitál-
ní vysílání z Pradědu fungovalo minimálně
měsíc nebo dva. Jinými slovy, kdyby se ne-
chal do konce roku „dojet“ stávající analo-
gový vysílač z kostela tak, jak to bylo dohod-
nuto s firmou provádějící rekonstrukci,
vznikla by i jakási překlenovací lhůta pro ty
občany našeho města, kteří nemají ještě za-
koupeny set-top-boxy, aby tak mohli učinit
do konce roku, kdy by analogové vysílání
Prima TV definitivně skončilo,“ doplnil dále
šéf firmy Jaroslav Řezníček. Novější televiz-
ní přijímače už mají set-top-boxy zabudova-
né. JiKo

Přijdou diváci v Rýmařově o televizní program Prima?
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Odbory MěÚ informují

Jedna paní povídala

Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

odpovídá Marek Bocián

Informace o likvidaci autovraků
Městský úřad Rýmařov ve spolupráci s firmou ŽDB Group, a. s., Bohumín

organizují již tradiční

sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci)
Místo sběru: areál firmy Mitáček (bývalé ČSAD)

dne 17. května 2011 (úterý) v době 11 - 15 hod.
Likvidace kompletního autovraku při odevzdání na místě sběru je BEZPLATNÁ!

Poplatek za nekompletní autovrak: chybějící motor - 600 Kč
vozidlo musí mít kola nasazená na nápravě,
za každé chybějící kolo (kromě rezervy)
účtujeme poplatek 100 Kč

Potřebné doklady: majitel vozu - velký technický průkaz 
+ občanský průkaz
ostatní osoby - plná moc od majitele vozidla 
jako souhlas k likvidaci (nemusí být notářsky 
ověřena), velký technický průkaz vozidla, 
občanský průkaz

Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných autovraků obdrží na mís-
tě od ŽDB Group, a. s., Bohumín (vlastnící souhlas KÚ
Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a využívání autovraků 
a ostatních dopravních prostředků) Potvrzení o převzetí autovraku

do zařízení ke sběru autovraků - doklad potřebný pro vyřazení vo-
zidla z evidence motorových vozidel.
Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa
jeho odstavení. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 
16. května 2011 na telefonním čísle 604 228 312, kde budou zapsáni
do pořadníku. Potvrzení o převzetí vozidla k likvidaci bude vystave-
no ihned na místě po předložení výše uvedených dokladů a úhradě
poplatku za odtah ve výši 200 Kč za kompletní vozidlo (nekomplet-
ní za příplatek viz výše).
Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění nepo-
jízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám bude při
sběrovém dni vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení vo-
zidla z registru.
Bližší informace poskytnou pracovníci odboru ŽPaRR MěÚ
Rýmařov na tel: 777 254 119 a ŽDB Group, a. s., Bohumín, provoz
Recyklace, tel. 596 083 671, 596 082 673, 604 228 312, 604 228 455.

Podnikatelé (ne)musí platit popelnice a kontejnery?
V minulém vydání Rýmařov-
ského horizontu 06/2011 zazněl
v rozhovoru s jednatelem
Městských služeb Rýmařov
Antonínem Urbánkem výrok, že
někteří podnikatelé nehradí po-
pelnice. Že je zkrátka nepotřebu-
jí. A v souvislosti s tím se nabídla
také otázka, kam tedy putuje je-
jich odpad? Stává se, že odpadko-
vé koše na náměstí přetékají od-
padky, a to i poté, co byly před-
chozí den vyvezeny. Těžko by je
v průběhu jednoho dne naplnili
návštěvníci města nebo občané,
kteří by záměrně chodili vysypá-
vat svůj domovní odpad právě

sem, zamýšlel se v rozhovoru pro
naše noviny Antonín Urbánek.
Kde je pravda? Skutečně podnika-
telé, kteří nemají zakoupeny nádo-
by na vyprodukovaný odpad, jej
odhodí, kam je napadne? Slouží
k tomu kontejnery na sídlištích?
Má vůbec město páky na to, aby
podnikatele přimělo platit si po-
pelnice a kontejnery? Na základě
čeho je podnikatel povinen mít
své kontejnery a popelnice a jak
může v tomto směru postupovat
město či kontrolní orgán v případě
zjištění, že je nemá? Existuje
v tomto směru zákon, který by tu-
to problematiku řešil? JiKo

Právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání mají po-
vinnost nakládat s odpady vzni-
kajícími při podnikatelské čin-
nosti v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších před-
pisů a s ostatními souvisejícími
právními předpisy. V praxi to
znamená, že veškeré vzniklé od-
pady musí být tříděny, odděleně
shromažďovány, případně skla-

dovány a předávány oprávně-
ným osobám k využití nebo od-
stranění. Oprávněnou osobou se
rozumí subjekt či osoba, která
má souhlas k provozování zaří-
zení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů dle
zákona o odpadech. Touto 
oprávněnou osobou jsou v Rý-
mařově Městské služby Rý-
mařov, s. r. o. Využitelné odpady
(sklo, PET, papírový a lepenko-
vý obal, kovy atd.) musí být pře-

dávány přednostně k dalšímu
využití, ostatní a nebezpečný od-
pad musí být předáván do zaříze-
ní k tomu určených (na skládky,
do spaloven atd.). Další povin-
ností vyplývající ze zákona o od-
padech je vedení evidence o na-
kládání s odpady (množství pro-
dukovaných odpadů, způsob na-
kládání s nimi, předání oprávně-
ným osobám, archivace dokladů
a jejich předkládání při kontro-
lách).

Obec nebo město jsou tedy od-
povědny jen za odpad vyprodu-
kovaný fyzickými osobami a dle
zákona o odpadech se stávají je-
ho původcem. Tím na ně přechá-
zejí veškeré výše uvedené po-
vinnosti. Město Rýmařov má za-
jištěn svoz, likvidaci nebo ná-
sledné využití komunálního, vy-
užitelného, velkoobjemového
i nebezpečného odpadu smluvně
prostřednictvím oprávněné oso-
by - Městských služeb Rýmařov.
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Slovo krajského zastupitele

A teď tedy konečně k otázkám. Z vý-
še uvedeného vyplývá, že každý
podnikatel se o svůj vyprodukovaný
odpad musí postarat sám a obrátit se
na příslušnou firmu, která má opráv-
nění odpad odvézt a zajistit jeho
zneškodnění nebo využití. Jak již by-
lo uvedeno, ze zákona o odpadech
vyplývá povinnost podnikatelů nebo
fyzických osob oprávněných k pod-
nikání vést evidenci o množství
a druzích vyprodukovaných odpadů.
Je tedy v zájmu každého, aby odpad
likvidoval v souladu se zákonem
prostřednictvím oprávněných osob,

aby mu byl na každý předaný odpad
vystaven doklad pro případ kontroly
oprávněnými kontrolními orgány.
Porušení norem v oblasti životního
prostředí je velice přísně sankciono-
váno Českou inspekcí životního pro-
středí, která je pověřena tímto dozo-
rem. Podnět inspekci může podat od-
bor životního prostředí a regionální-
ho rozvoje, který má právo kontroly
podnikatelských subjektů. Na po-
sledním jednání rady města bylo toto
téma projednáno s tím, že se odbor
ŽPaRR v tomto roce na kontroly ví-
ce zaměří. Mgr. Marek Bocián

Ve středu 23. března 2011 zaseda-
lo již poosmnácté zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje, na pro-
gramu přitom bylo 102 návrhů na
usnesení.

Mezi dvěma nejvíce diskutovaný-
mi body bylo slučování krajských
nemocnic, které krajské zastupi-
telstvo na svém mimořádném 
únorovém jednání neschválilo
a žádalo o dopracování předlože-
ného materiálu. V novém materiá-
lu byl zastupitelstvu předložen ná-
vrh na sloučení nemocnic zřizova-
ných Moravskoslezským krajem -
Nemocnice Třinec, p. o., Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku, p. o., Ne-
mocnice s poliklinikou Karviná-
Ráj, p. o., Nemocnice s poliklini-
kou Havířov, p. o., Slezské ne-
moc-nice v Opavě, p. o., Nemoc-
nice s poliklinikou v Novém
Jičíně, p. o., a Sdruženého zdra-
votnického zařízení Krnov, p. o. 
- do jedné organizace, pravděpo-
dobně do Nemocnice Třinec, p. o.,
a to s účinností od 1. 7. 2011.
Mezi pozitivní dopady sloučení
nemocnic patří silnější vyjedná-
vací pozice ve vztahu se zdravot-
ními pojišťovnami a minister-
stvem zdravotnictví, dále silnější
a stabilnější pozice vůči dodavate-
lům, efektivnost a transparent-
nost, efektivnější a lepší využití
lůžkové kapacity a také snížení

vzájemné konkurence nemocnic.
Mezi pozitiva je možno přiřadit
také personální otázky - vyřešení
personálního obsazení nemocnic,
vyřešení fluktuace lékařů a zdra-
votnického personálu. Nelze po-
minout snížení finančních nákla-
dů v oblasti společných nákupů
léků a zdravotnického materiálu
(množstevní slevy), zefektivnění
investiční politiky nemocnic
a jednotné zajišťování činností
v oblasti praní prádla, dopravy, li-
kvidace odpadu, úklidu, labora-
torních vyšetření, společného in-
ternetového nákupu energií (voda,
el. energie, plyn). Po dlouhé dis-
kuzi byl záměr sloučení nemocnic
schválen.
Druhým podrobně projednáva-
ným bodem bylo memorandum se
statutárním městem Karviná 
o umístění Krajského integrova-
ného centra využívání komunální-
ho odpadu v Moravskoslezském
kraji. Záměr vybudování KIC
vznikl na základě snahy o splnění
cílů, které byly stanoveny v Plánu
odpadového hospodářství České
republiky. Tento záměr byl kraj-
ským zastupitelstvem schválen již
v roce 2004, projekt se v současné
době nachází ve fázi žádosti
u Magistrátu města Karviné o vy-
dání územního rozhodnutí pro
KIC. Krajské zastupitelstvo uza-
vření memoranda schválilo.
Zastupitelstvo dále podrobně pro-
jednalo Výroční zprávu o stavu
a rozvoji vzdělávací soustavy
v MSK za školní rok 2009/2010
a schválilo sloučení dvou střed-
ních škol v Opavě a dvou střed-
ních škol ve Frýdku-Místku.
Zastupitelstvo rozhodlo nabýt da-
rem do vlastnictví kraje nemovi-
tosti z vlastnictví města Vrbna
pod Pradědem, které budou vyu-
žity pro výjezdové stanoviště ry-
chlé zdravotnické pomoci.

Zastupitelé dále schválili návrh na
poskytnutí dotací z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci
Programu podpory aktivit v ob-
lasti kultury na rok 2011. Na ten-
to program byla v prosinci 2010
určena částka 4 000 000 Kč, cel-
kem bylo předloženo 122 projek-
tů v celkové výši 14 241 300 Kč.
Mezi náhradními projekty se z na-
šeho regionu umístila obec Stará
Ves, která žádala na oslavy 450 let
založení obce cca 64 000 Kč,
a město Břidličná, které by na re-
alizaci oslav stého výročí staroka-
tolického kostela v Břidličné po-
třebovalo částku 55 700 Kč.
V Programu obnovy kulturních
památek a památkově chráněných
nemovitostí v kraji na rok 2011
byla rozdělována částka 5,5 mil.
Kč, podáno bylo 52 žádostí s cel-
kovým požadavkem ve výši
14 766 300 Kč. Pro posuzování
žádostí bylo nutno splnit sedm
kritérií. V tomto dotačním titulu
uspělo město Bruntál s projektem
Podpora údržby lipové aleje na
Uhlířský vrch v Bruntále s část-
kou 80 000 Kč, mezi náhradní
projekty se dostal projekt Pokra-
čování obnovy kostela sv. Maří
Magdalény v Horním Městě za
cca 350 000 Kč a obec Václavov
u Bruntálu s projektem hřbitova
v částce 321 600 Kč. Tyto dva
projekty je třeba dále sledovat.
Lépe si náš region vedl v dotač-
ním programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravsko-
slezského kraje 2011. Na realizaci
tohoto dotačního titulu bylo v roz-
počtu kraje vyčleněno celkem 36
mil. Kč - z toho přibližně 90 % fi-
nančních prostředků na investiční
akce (celkem 32 400 000 Kč) 
a 10 % na neinvestiční akce 
(3 600 000 Kč). V rámci programu
bylo přijato celkem 150 žádostí na
akce investiční, z toho dotaci zís-

kalo celkem 71 projektů - z naše-
ho regionu obdrží prostředky na
realizaci své akce například obec
Valšov na víceúčelové kulturní za-
řízení Slezské Harty a Nízkého
Jeseníku ve výši 382 000 Kč, 
obec Dolní Moravice na rekon-
strukci střechy budovy mateřské
školy ve výši 449 800 Kč, obec
Lomnice na rekonstrukci komuni-
kace Lomnice - Tylov ve výši
500 000 Kč, obec Ryžoviště na re-
konstrukci střechy budovy základ-
ní a mateřské školy ve výši
322 700 Kč, obec Velká Štáhle na
dokončení rekonstrukce kulturní-
ho zařízení ve výši 500 000 Kč, 
obec Václavov u Bruntálu na re-
konstrukci požární zbrojnice ve
výši 550 000 Kč, obec Tvrdkov na
rekonstrukci obecního úřadu ve
výši 348 500 Kč a obec Malá
Morávka na rekonstrukci místní
horské komunikace ve výši
539 500 Kč. V náhradních projek-
tech skončilo Sdružení obcí
Rýmařovska s projektem měřiče
rychlosti, který vyžadoval dotaci
cca 500 000 Kč.
Mezi neinvestičními projekty by-
lo přijato celkem 14 žádostí, z to-
ho dotaci obdrží 9 projektů.
Projekty Mikroregionu Slezská
Harta s požadavkem na dotaci ve
výši 483 700 Kč i Sdružení obcí
Rýmařovska s požadavkem na
dotaci ve výši 500 000 Kč, které si
kladly za cíl podporu místních
kulturních a společenských akti-
vit, skončily mezi náhradními
projekty.
Ukázalo se, že uvedené dotační ti-
tuly pomáhají malým obcím
a městům a především dávají prá-
ci malým firmám a živnostníkům.
Věřím, že do rozpočtu MSK na
rok 2012 se tyto tituly opět dosta-
nou. 

Ing. Jaroslav Kala - krajský
zastupitel a místostarosta
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Dálkový výslech

Školství

BBlleesskkoovvéé rroozzhhoovvoorryy nnaa ddáállkkuu ssee zznnáámmýýmmii ii mméénněě zznnáámmýýmmii oossoobbnnoossttmmii RRýýmmaařřoovvsskkaa..
Jaroslava Slavičínská

Povolání: učitelka gymnázia
Záliby: zpěv, hudba, tanec
Zvláštní znamení: naivní uči-
telka

Zavřete oči. Kde se objevíte?
Ve vesnické škole, kde byl můj
tatínek ředitelem a kde moji ro-
diče ve školním bytě bydleli.
Tam mě přivezli několik dnů po
mém narození, takže já jsem už
od prvních dnů svého života po-
řád ve škole. Jako tříletá jsem
prý bušila na dveře třídy a prosi-
la, aby mě pustili dovnitř.
Později, když už jsem byla 
opravdu „dítě školou povinné“

a pobyt ve třídě byl pro mě všed-
ní, všímala jsem si všeho, co se
ve škole dělo. Pravidelně přijíž-
děla paní doktorka se sestřičkou,
na učitelský stolek postavily vá-
hu na miminka a třída se změni-
la v dětskou poradnu. Ve třídě se
také scházeli včelaři, filatelisté,
členky pěveckého sboru a herci
ochotníci. Proto jsem už od dět-
ství zvyklá být pořád mezi lidmi.
Jaká je první věc, kterou spatří-
te po probuzení?
Po probuzení můj první pohled
padne na hodiny na protější stě-
ně, které ukazují, že už musím
vstávat. Vstávám strašně nerada.
Asi je to zlozvyk ještě z doby ži-
vota na studentských kolejích,
kde se většinou studenti učí nebo
si povídají dlouho do noci a na
druhý den dopoledne pak dohá-
nějí spánkový deficit. Pokud se
lidé dělí na skřivánky a sovy, tak
já jsem určitě sova. Ale říkám si,
že to zase není tak špatné, vždyť
sova je symbolem moudrosti.
Jakou knížku máte rozečtenou
na nočním stolku?
V souvislosti s návštěvou mladé
režisérky Olgy Špátové v Rýma-
řově jsem začala číst knížku její-

ho otce Jana Špáty „Mezi svět-
lem a tmou“. Je to knížka fejeto-
nů a v jednom z nich se Jan
Špáta přiznává, že ho celým ži-
votem provázejí „dvě kámošky“
- únava a lenost. Já sama mám
s únavou a leností problémy tak
velké, že je nemohu nazývat
svými kámoškami, ale svými 
úhlavními nepřítelkyněmi. To
ony mi velmi často zabrání v od-
hodlání jít cvičit nebo dokončit
nějakou práci včas. Pro mou
psychickou pohodu je však vel-
mi důležité, abych rozlišila, kdy
jde o únavu a kdy o lenost. Když
svůj stav „nicnedělání“ označím
za následek únavy, jsem klidná,
protože si řeknu, že unavený člo-
věk má přece na odpočinek prá-
vo. Když ale tuším, že jsem prá-
vě podlehla lenosti, jsem neklid-
ná a stále myslím na to, co všech-
no jsem ještě nestihla udělat.
Tu knížku budu asi číst ještě
dlouho.
Máte v Rýmařově svoje oblíbe-
né místo?
Oblíbené místo mám kousek za
Rýmařovem na lyžařské chatě
v Hornoměstské zatáčce. Tam
vždycky na konci školního roku

pořádáme pro studenty sportovní
akce a společně s kolegy se lou-
číme s uplynulým školním ro-
kem. Na konci června je v údo-
líčku pod chatou moc krásně,
všechno tam kvete a čistá voda
ze studánky je velmi osvěžující.
Pobyt na chatě je vždycky spo-
jen s očekáváním prázdnin a já,
i když mám svoji práci stále rá-
da, se na prázdniny těším stejně
jako moji studenti.
Ve kterém literárním díle byste
chtěla chvíli žít?
Mezi zahraničními studenty
v knížce Leo Rostena „Pan
Kaplan má třídu rád“. Byl by to
pro mne návrat do vlastní minu-
losti, protože na začátku své pe-
dagogické dráhy jsem učila češ-
tinu zahraniční studenty, kteří se
připravovali ke studiu na čes-
kých vysokých školách.
Zpočátku při popisu třídy vytvá-
řeli věty typu: „Nalevo je humi-
vidlo, vedle visí zedník.“ Mělo
to znamenat, že nalevo je umý-
vadlo a vedle visí ručník.
Na chvíli bych v té knížce chtěla
žít, bylo by to veselé, ale pak
bych se rychle vrátila ke svým
současným studentům.

Studentky Gymnázia Rýmařov zvítězily v celostátní soutěži
V rámci projektu Prožitkové vní-
mání environmentálních vzdělá-
vacích aktivit v přírodním učeb-
ním areálu, který podporuje zvy-
šování kvality ve vzdělávání
v Moravskoslezském kraji (regist-
rační číslo CZ.1.07/02.0006, pro-
jekt je spolufinancován ze státní-
ho rozpočtu ČR a z Evropského
sociálního fondu), se tým
Gymnázia Rýmařov ve složení
Michaela Rampulová, Nikola
Pinďáková, Kateřina Lehká
a Marie Novotná zúčastnil vyhlá-
šení výsledků celostátní soutěže
Voda živá v Praze.
Studentky se do této soutěže, kte-
rou pořádala pro střední a základ-
ní školy společnost Arnika
(Praha) ve spolupráci se sloven-
ským sdružením Ľudia a voda,
zapojily již v dubnu 2010. Cílem
projektu bylo formou podrobného
sledování vybraného vodního to-
ku rozšířit povědomí studentů

a občanů o ekologii, životním
prostředí a ochraně přírody.
V průběhu pěti samostatně hod-
nocených etap (do prosince 2010)
se naše družstvo umístilo ve velké
konkurenci jednou na prvním
a dvakrát na druhém místě.
Výsledky šesté etapy vyhlášeny
nebyly, protože organizátoři ne-
chtěli, aby si družstva odvodila
své umístění, neboť celkový vý-
sledek měl být překvapením.
Celkem se soutěže účastnilo 80
týmů z celé ČR, z toho 7 nejlep-
ších bylo pozváno 15. března do
prostor Fakulty chemické techno-
logie VŠCHT v Praze na vyhláše-
ní výsledků. K obrovské radosti
všech rýmařovských gymnazistů
vedených profesorkou Marií

Novotnou pak byl právě náš tým -
navzdory obrovské konkurenci ji-
ných gymnázií a středních škol -

vyhlášen za absolutního vítěze ce-
lé soutěže. Hlavní cenou je zájezd
do Vysokých Tater s exkurzí do
tzv. „vodních lesů“.
S vítěznou prací se studentky zú-
častnily i ekologické konference
na Střední průmyslové škole che-
mické akademika Heyrovského
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a Gymnáziu v Ostravě, kde si spo-
lu s ostatními týmy z Morav-
skoslezského kraje navzájem
představily své práce na téma 
ekologie a ochrany životního pro-
středí a prezentovaly jejich vý-
sledky.
Samy studentky o účasti v soutěži
řekly: „Již na začátku soutěže
jsme se dozvěděly mnoho zajíma-
vých informací o lokalitě No-
vopolského potoka, které jsme si
během soutěže nadále potvrzovaly
a rozšiřovaly. V našem snažení nás
povzbudilo i vítězství ve druhé eta-
pě soutěže. Každá etapa byla za-
měřená na jiné téma, ale přesto
jsme nabyté vědomosti shromáždi-

ly do jedné práce, v níž jsou naše
vlastní fotografie, videa, výsledky
anket, pracovní listy, měření che-
mismu vody, výsledky pozorování
bezobratlých živočichů, obratlov-
ců a rostlin. Tato práce pro nás by-
la velkým přínosem a určitě se
v blízké době rádi zapojíme do po-
dobné akce. První z nich bude
zřejmě soutěž školních kolektivů
„Věda je zábava“, kterou pořádá
Universita Palackého v Olomouci.
Této soutěže jsme se již v minulos-
ti dvakrát účastnily a sklidily jsme
nemalé úspěchy.“

Kateřina Lehká - sexta,
Marie Novotná - oktáva,

Gymnázium Rýmařov

Úspěchy rýmařovských gymnazistů v okresních a krajských kolech olympiád
Březen patří ve školním roce k měsícům nej-
delším (pokud na nás zrovna nevyjdou jarní
prázdniny) a nejnáročnějším. Na našem
gymnáziu o tom víme své.
Učitelé i jejich žáci (vítězové školních kol
předmětových olympiád) věnovali mnoho
času přípravě do kol okresních a krajských.
Výsledky, kterých letos dosáhli, svědčí
o tom, že čas a úsilí nebyly vynaloženy mar-
ně, ba naopak byly korunovány mimořádný-
mi úspěchy, z nichž máme všichni radost.
Jak jsme tedy dopadli?
Ve Středisku volného času Méďa v Krnově,
kde proběhla okresní kola olympiád, se
Lukáš Pavlásek z primy stal vítězem v ze-
měpise, Wendy Kohoutková ze sekundy
zvítězila v anglickém jazyce, Štěpán Krobot
ze stejné třídy obsadil 2. místo v německém
jazyce a 3. místo v jazyce anglickém.
Zuzana Kopková a Jiří Štanglica z 3. B
soutěžili v okrese za naše gymnázium ve
vyšší kategorii anglického jazyka. Zuzana
suverénně zvítězila a postoupila do krajské-
ho kola v Ostravě, kde obsadila vynikající
4. místo, Jiří získal v okrese krásné 2. místo.
Na stejném stupni jako on, ovšem v němec-
kém jazyce, se v okrese umístila Monika
Durajová z 2. B, zatímco 1. místo v téže
soutěži patřilo Michaele Bartoňové ze sex-
ty, která se pak v krajském kole probojovala
na místo šesté.

K dalším úspěchům gymnázia patří účast
a umístění v krajském kole Olympiády
z francouzského jazyka, kde v kategorii B1
Agáta Gažarová ze sexty obsadila 2. místo
a stala se náhradnicí do ústředního kola
v Praze. Michaela Rampulová ze septimy
vybojovala historické 3. místo v kategorii
B2. Že latina je na našem gymnáziu živým
jazykem, zase dokázala Lenka Přidalová
z oktávy, když v zemském kole Certamen
Latinum v Brně obsadila 3. místo a postou-

pila do ústředního kola v Praze.
O letošním březnu na gymnáziu bychom te-
dy mohli říct, že byl měsícem dlouhým, ná-
ročným, ale především velmi úspěšným.
Potvrdil setrvalou kvalitu výchovně-vzdělá-
vací práce naší školy a její respektované po-
stavení mezi školami ostatními. Všem stu-
dentům i učitelům, kteří je připravovali, bla-
hopřejeme. O aktivitách na poli předmětů
přírodovědných přineseme informace příště. 

Mgr. Karla Havlíková

V Moravskoslezském kraji pfiib˘vá poÏárÛ, které
postiÏení „zapomnûli“ nahlásit hasiãÛm nebo je
nahlásili pozdû. Za první ãtvrtletí leto‰ní-
ho roku je jich více neÏ desítka.
„Zapomnûtliv˘m“ uÏivatelÛm nemovitostí,
kde hofielo, hrozí pokuty, které mÛÏe ulo-
Ïit vy‰etfiovatel Hasiãského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje i na mís-
tû takového pozdû zji‰tûného poÏáru.
Fyzická osoba tak může dostat pokutu až 25
tisíc korun, podnikatelé a firmy až 250 tisíc
korun, u pozdě hlášených požárů v areálech
objektů se zvýšeným a vysokým požárním
nebezpečím až půl milionu korun. Letos již

například jedna firma z Moravskoslezského
kraje dostala pokutu 10 tisíc korun, u občanů

se tyto pokuty zatím pohybují spíše
ve stokorunách.
Uživatel je povinen nahlásit požár
příslušnému hasičskému záchranné-
mu sboru (HZS) kraje, jak je stanove-
no v § 17 odst. 1 písm. h) zákona
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

znění pozdějších předpisů, kde jsou stanove-
ny povinnosti fyzických osob: „...oznamovat
bez odkladu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru každý požár vzniklý při
činnostech, které vykonává, nebo v prosto-

rách, které vlastní nebo užívá.“
Ze zákona o požární ochraně tedy vyplývá
povinnost ohlásit bez odkladu územně pří-
slušnému HZS požár, který se stal při čin-
nostech občanem vykonávaných nebo
v prostorách, které vlastní nebo užívá.
Nestačí volat až v případě, kdy postižený ob-
čan potřebuje potvrzení např. pro pojišťovnu.
V takovém případě má možnost HZS kraje
uložit peněžní sankci. Nehledě na to, že zjis-
tit příčinu požáru po takové době je značně
obtížné nebo až nemožné. 

por. Mgr. Petr Kůdela,
tiskový mluvčí HZS MSK

Za neohlášené požáry můžete zaplatit tučnou pokutu

Foto: archiv Gymnázia Rýmařov
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Historie jednoho domu

Secesní vila na ulici Julia Sedláka
Secesní vila se sídlem policie na
ulici Julia Sedláka č. 12 patří na
první pohled ke stylově nejzají-
mavějším a (alespoň zvnějšku)
nejzachovalejším budovám ve
městě. Tvoří součást architekto-
nicky cenného komplexu staveb
rozmístěných podél městského
parku v tomto „centru vzdělává-
ní“, jemuž dominují obě budovy
reálného gymnázia (dnes ZŠ
Jelínkova 1 a někdejší Jednota),
textilní škola (dnes gymnázium),
klášterní škola (dnes SSOŠ
Prima) a zvnějšku již málo za-
chovalá škola rolnická (dnes SŠ
Rýmařov) a které doplňují pů-
vodně soukromé vily a domky,
z nichž některé byly využity pro
veřejné účely (např. současná MŠ
Jelínkova 3 nebo sídlo oddělení
Policie ČR).
O staviteli, prvním majiteli vily
a roku výstavby nemáme přesné
doklady, určitá vodítka však pře-
sto jsou. Podle Václava Hájka
z Národního památkového ústavu
v Ostravě má vila typické znaky
pozdní secese a německého no-
voromantismu, které její vznik
zasazují na přelom prvního a dru-
hého desetiletí 20. století.
Přibližný rok výstavby lze odvo-
dit také z dochovaných snímků.
Na pohlednici z roku 1908, která
zachycuje prostor mezi budovou
reálného gymnázia (později 
okresního hejtmanství, po válce
sídla ONV a poté Jednoty) a sva-
tomichaelským kostelem, není
vilka patrná, musela tedy být po-
stavena po tomto roce. Na unikát-
ní fotografii z roku 1912, kterou
laskavě zapůjčil soukromý sběra-
tel Jaroslav Hruban, je vila za-
chycena v plné kráse. Lze tedy
soudit, že byla postavena přibliž-
ně v této době.
První majitel vily také není s jis-

totou znám, můžeme však před-
pokládat, že jím byl tentýž člověk,
který vilu obýval před druhou
světovou válkou, příp. jeho dědic.
Pamětníci se shodují, že před vál-
kou ve vilce bydlel a také ordino-
val zubař Paul Sponer. Ordinace
byla umístěna v prostoru nynější
kanceláře vedoucího obvodního
oddělení policie. Paul Sponer byl
po válce odsunut, vila však měla
ještě nějaký čas zůstat sídlem zu-
bařské ambulance. V české kroni-
ce, která je psána od roku 1945,
najdeme zmínku o zubní ambu-
lanci na několika místech; kromě
ordinace MUDr. Mádrové na
Masarykově náměstí, která byla
otevřena v roce 1947, jsou uvede-
ni také dva zubní technici v am-
bulanci okresní nemocenské po-
jišťovny, bohužel bez přesného ur-
čení sídla. Je nicméně pravděpo-
dobné, že čeští zubní technici vy-

užili existujícího zázemí ve vile
německého zubaře Sponera a am-
bulance skutečně byla zde. Tento
předpoklad potvrzují i vzpomínky
pamětníků.
Prvního listopadu 1950 byla 
okresní nemocenská pojišťovna
zrušena a sloučena s národní po-

jišťovnou v Bruntále, kam byla
přesunuta i zubní laboratoř. V ro-
ce 1952 měla být rýmařovská
zubní ambulance přestěhována
do Domu zdraví na Pivovarské 
ulici. Secesní vilka zůstala zřejmě
bez využití, ale jen do roku 1957,
kdy v ní byla provedena generál-

ní rekonstrukce a otevřeny měst-
ské jesle - v pořadí třetí. František
Vychodil píše, že „pro pomalou
práci okres. stavebního podniku
se jesle mohou předat do užívání
až v roce 1958“. Přesto je o něko-
lik stránek dál zaznamenán údaj,
že od 1. 10. 1957 budova funguje
jako 3. městské jesle s kapacitou
35 dětí a celodenním provozem
od 6.00 do 18.00.
Do roku 1957 fungovaly
v Rýmařově dvoje jesle - v pů-
vodně činžovním domě na
Bartákově ulici (dnes sídlo SVČ
Rýmařov) a ve vile u Brokátu 01
na Stalinově, později Opavské 
ulici, tedy v původně soukromé
vile Marii. Tyto druhé jesle byly
později převedeny pod Brokát ja-
ko jesle závodní.
Velmi často se v souvislosti s in-
formacemi o jeslích v kronice ob-
jevují stesky, že zařízení naprosto

kapacitně nedostačují poptávce
rodičů. Jesle byly vedeny jako
zdravotnické zařízení pro děti od
šesti týdnů do tří let (o tom blíže
v rubrice Nad stránkami městské
kroniky, Rok 1951, RH 04-2011,
str. 14) a měly především umož-
nit ženám rychlý návrat do pra-
covního procesu. V praxi se však
příliš neosvědčily, pokud pomi-
neme dopad na psychický, zvláš-
tě citový vývoj takto malých dětí,
provázela umísťování kojenců
a batolat do jeslí i zvýšená ne-
mocnost, kvůli níž musely matky
často zůstávat s dětmi doma
a v zaměstnání tak stejně chyběly.
František Vychodil na jednom
místě kroniky (1963) píše: „Snad
se jednou dočkáme, že matkám
bude mateřská dovolená prodlou-
žena, že tak klesne nemocnost dě-
tí v jeslích a na závodech nebude
práce věčně absencí matek naru-
šována.“ Jak dokládá, provoz jes-
lí s omezenou kapacitou, mnohdy
kvůli nemocnosti dětí nevyuži-
tou, se nevyplácel. Náklady na
jedno dítě byly asi dvojnásobné
proti příspěvku rodičů, rozdíl hra-
dilo z rozpočtu město, neboť
správcem jeslí byl národní výbor.
V roce 1967 přibyly k dosavad-
ním jesle čtvrté, závodní jesle
Hedvy (pův. Brokát) v novostav-
bě na Hornoměstské ulici. Na po-
čátku 70. let (kronikářem byl již
Vratislav Konečný) už byla kapa-
cita jeslí podle kroniky dostačují-
cí. Situace se spíše obrátila a v ro-
ce 1973 byly jedny jesle dokonce
zrušeny, a to právě ve vilce na 
ulici Julia Sedláka. Jako důvod je
uvedena malá kapacita jeslí (po
celou dobu jejich existence 30-35
dětí) a vysoké náklady na provoz,
vždy o něco vyšší než v jeslích na
Bartákově ulici, kam byly děti ze
zrušených jeslí převedeny.

Po smršti v r. 1993

Rok 1912

Současnost
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Uvolněná budova na ulici Julia
Sedláka ale prázdná nezůstala.
Byla předána oddělení Veřejné
bezpečnosti, které dosud sídlilo
v patře nad městskou knihovnou
na Sokolovské ulici (dnešní KB
a knihovna). Prostory v patře ban-
kovního domu získala knihovna
a oddělení VB obsadilo secesní
vilu. Ta je sídlem této instituce
doposud, pouze název se po roce
1989 změnil na obvodní oddělení
Policie ČR. Vlastníkem vilky je
nyní stát a hospodařící organizací
Krajské ředitelství Policie ČR
Moravskoslezského kraje.
Vily na ulici Julia Sedláka 12 se
dotkla výraznější přestavba nej-

méně dvakrát - při adaptaci pro 
účely jeslí v polovině 50. let a po-
druhé v letech 1993-1994, kdy
byla budova rekonstruována.
Během této rekonstrukce byla od-
straněna původní dřevěná veranda
a nahrazena zděnou, která na fasá-
dě opakuje některé zdobné prvky
celé stavby. Obě rekonstrukce zá-
sadně změnily interiér budovy,
v němž z původních prvků zůsta-
ly zachovány pouze prosklené
dřevěné dvoukřídlé dveře, reliéfní
ornament na stropě přízemí pod
schodištěm a zdobené zábradlí.
Zvnějšku je však vila stále unikát-
ním dokladem pozdní secese, pro
niž je podle Václava Hájka typic-

ké „užití hrázděného zdiva a flo-
rálního ornamentu, navozující,
oproti tehdy již překonanému těž-
kopádnému historismu, dojem
lehkosti a vzdušnosti. Mezi další
typické výrazové znaky této ar-
chitektury náležely subtilně profi-
lované a v horních partiích hustě
členěné zdvojené (tzv. kastlíkové)
okenní výplně ze dřeva“, stejně
jako zmíněná prosklená veranda,
která vzala za své až v 90. letech.
„Významným přešlapem proti
původnímu architektonickému
pojetí stavby bylo i odstranění ná-
rožní jehlancové věžičky a nahra-
zení původní skládané střešní kry-
tiny s dekorativními hřebenáči la-

cinou novodobou asfaltovou kry-
tinou, tzv. bonským šindelem,“
doplňuje hodnocení poválečných
přestaveb Václav Hájek. 

ZN
(Za cenné informace k historii vi-
ly na ulici Julia Sedláka děkuji
Olze Dočkálkové a Alfredu
Heinischovi st., za architektonic-
ký popis a zhodnocení Václavu
Hájkovi z Národního památkové-
ho ústavu v Ostravě, za pomoc
s vyhledáváním informací a obra-
zových materiálů Milanu
Ondrašíkovi a Marku Bociánovi,
za zapůjčení dobové fotografie
vily z roku 1912 děkuji Jaroslavu
Hrubanovi.)

Řídil pod vlivem alkoholu
24letého řidiče pod vlivem alkoholu zastavi-
la 4. března policejní hlídka v Dolní
Moravici. Při dechové zkoušce mu policisté
naměřili 1,93 a následně 1,90 promile alko-
holu. Mladík je podezřelý z přečinu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky.

Loupež v autoservisu
V noci z 22. na 23. března se do autoservisu
na Hornoměstské ulici v Rýmařově vloupal
zloděj. Z dílny odcizil klíče od dvou vozidel
(citroenu a renaultu) a diagnostiku zn.
BOSCH s notebookem. Pak vyšel ven, nase-
dl do citroenu, odcizenými klíčky nastartoval
a přejel až k hlavní bráně, kde nechal auto
odstavené. Dalšími klíčky nastartoval re-

nault, kterým pravděpodobně rozrazil vstup-
ní bránu do areálu, a odjel. Majitelům způso-
bil škodu ve výši 200 tisíc Kč. Po odcizeném
renaultu policisté vyhlásili celostátní pátrání.

Našel peněženku
i s platební kartou

Nemilé překvapení čekalo na 52letého muže,
který ztratil v únoru u restaurace v Rýmařově
peněženku i s osobními doklady, platební
kartou, PINem a finanční hotovostí 1 500
Kč. Muž přes internet zkontroloval účet
a zjistil, že mu někdo ještě tentýž den vybral
z účtu 5 000 Kč. Případ nahlásil rýmařov-
ským policistům. Ti pachatele vypátrali, jed-
nalo se o 50letého místního muže. Při prově-
řování vyšlo najevo, že pachatel měl peně-
ženku s doklady za pár dní po ztrátě poško-
zenému vrátit, samozřejmě bez peněz a pla-
tební karty. Policisté mu sdělili podezření
z přečinů krádeže a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.

V chatě nezůstaly ani cukrovinky
Neznámý pachatel v době od 13. do 25. břez-
na násilně vnikl do chaty v Horním Městě,
odkud odcizil motorovou pilu, vrtačku, sate-
litní přijímač, různý alkohol, cukrovinky
a další potraviny. Majitelům způsobil škodu
ve výši přes 20 tisíc Kč.

Agresivní opilci
skončili na záchytce

Rýmařovští policisté museli v sobotu 
26. března zasáhnout před restaurací, kde
24letá žena v podnapilém stavu slovně na-
padla 70letého muže. Mladá žena se chovala
agresivně i po příjezdu přivolaných policistů,
začala nadávat všem přítomným a kopla do
dveří. Policisté ji zajistili a následně převez-
li na záchytnou stanici k vystřízlivění.
Dechovou zkoušku žena odmítla nejen na
policii, ale také na záchytné stanici.

Tentýž den řešili policisté další případ agre-
sivního jednání pod vlivem alkoholu, jen
o několik hodin později v Břidličné. 53letý
muž napadl nejprve slovně a následně fyzic-
ky svou manželku. Vše vyvrcholilo tím,
když ji uhodil do kolen kovovou tyčí.
Přivolaní policisté muže zajistili a naměřili
mu 2,79 a následně 2,97 promile. Násilník
skončil na záchytce v Opavě, je podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.

Seniorka přišla o téměř 60 tisíc
Krádež většího obnosu peněz oznámila v nedě-
li 27. března rýmařovským policistům 88letá
žena. Ve čtvrtek 24. března, když byla na ve-
randě svého domu, ji navštívila neznámá žena
a nabízela jí deku a závěs na okno. Vše jí uka-
zovala a tím jí mohla snížit výhled. Seniorka
však zájem o koupi neměla. Pachatelka po ní
požadovala ještě napuštění vody do přinesené
PET láhve. Důvěřivá paní tedy šla do domu na-
pustit vodu a neznámou ženu nechala čekat ve
verandě. Po chvíli se vrátila a všimla si, že pro
ženu přišel neznámý muž. Oba pak nasedli do
přistaveného vozidla a odjeli. O pár dní pozdě-
ji paní zjistila, že jí ze skříně zmizela finanční
hotovost v celkové výši přes 58 tisíc Kč.
Popis neznámé ženy: ve věku okolo 50 let,
tmavší barvy pleti, výšky asi 160 cm, silnější
postavy a černých vlasů. Oblečenu měla dlou-
hou tmavou sukni, bundu a černé polobotky.
V souvislosti s tímto případem policie va-
ruje, aby obzvláštně starší lidé nebyli důvě-
řiví, nepouštěli si do bytů či domů cizí oso-
by a aby se v případě komunikace chovali
obezřetně. Pokud už výskyt podezřelých
osob ve svém obydlí zaznamenají, aby ne-
prodleně informovali nejbližší obvodní od-
dělení či telefonovali přímo na linku 158.
Včasné informace (ať již k popisu osob či
vozidel) mohou pomoci pachatele odhalit.

Z podkladů
komisařky por. Bc. Pavly Tuškové,

tiskové mluvčí PČR Bruntál

Mezi Václavovem a Bruntálem došlo 
23. března k nehodě nákladního vozu.
39letý cizinec za volantem vozidla Daf
s přívěsem se plně nevěnoval řízení a na-
jel na rovném úseku koly soupravy za
zpevněnou část vozovky. Sjel do silniční-
ho příkopu, kde se převrátil na bok. Při
nehodě se částečně vysypal přepravovaný
náklad, substrát rašeliny, a došlo k poško-
zení sloupků ohradníku blízkých pastvin.
Způsobená škoda činí 452 tisíc Kč.

Skončil převrácený
v příkopu

Foto: PČR Bruntál
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Městské muzeum
a Galerie Octopus

Otevírací doba:
pondělí: zavřeno

úterý - sobota: 9 - 12,  13 - 17
neděle: 13 - 17

Servis služeb

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí - pátek: 9.00-12.00; 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00; 13.00-16.00
neděle: 13.00-16.00

Diakonie ČCE,
středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě 

KAVÁRNIČEK
každé liché úterý v budově střediska 

na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy ve 13.30.

Ukončení posezení 15.30 - 16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít
odvoz v den setkání v 13.30 od hotelu Praděd.

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

Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v roce 2011:

12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Srdečně zvou a těší se na vás
zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v dubnu
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
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Kulturní okénko města Rýmařova
Citát: Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby ne-

budily děti. Peter Ustinov
Známá i neznámá výročí

8. 4. Mezinárodní den Romů, vyhlášen na 1. romském
kongresu v roce 1971, u nás se slaví od r. 2001

8. 4. 1936 zemř. Božena Benešová, spisovatelka a literární kritič-
ka (nar. 13. 11. 1873) - 75. výročí úmrtí

9. 4. 1626 zemř. Francis Bacon, anglický filozof (nar. 22. 1. 1561)
- 385. výročí úmrtí

9. 4. 1821 nar. Charles Baudelaire, francouzský básník, kritik
a esejista (zemř. 31. 8. 1867) - 190. výročí narození

9. 4. 1891 nar. Vlasta Burian, herec a zpěvák (zemř. 31. 1. 1962)
- 120. výročí narození

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, výročí
prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se
od roku 1969

12. 4. 1961 první let člověka do vesmíru - 108minutový oblet so-
větského kosmonauta Jurije Gagarina v lodi Vostok 1
kolem Země - 50. výročí

13. 4. 1906 nar. Samuel Beckett, irský spisovatel a literární teore-
tik píšící anglicky a francouzsky, nositel Nobelovy ce-
ny (zemř. 18. 9. 1989) - 105. výročí narození

14. 4. 1986 zemř. Simone de Beauvoir, francouzská prozaička a fi-
lozofka (nar. 9. 1. 1908) - 25. výročí úmrtí

16. 4. 1921 nar. Peter Ustinov, anglický herec, režisér a spisovatel
(zemř. 28. 3. 2004) - 90. výročí narození

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historických
sídel, slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

8. 4. 11:00 SVČ Keramika pro ZŠ
11. 4. 10:00 SVČ Keramika pro ZŠ
12. 4. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
14. 4. 10:00 SVČ Keramika pro ZŠ
15.-17. 4. SVČ Okrskový přebor jednotlivců 

v šachu
18. 4. 13:00 SVČ Okrskový závod ve šplhu žáků 

1.-5. tř. ZŠ
19. 4. 16:30 SVČ Fotoklub SVČ - ateliér
20. 4. 14:00 SVČ Velikonoční PC herna
21. 4. 10:00 SVČ Velikonoční dílna pro děti - linec-

ká vajíčka, velikonoční dekorace 
(20 Kč)

26. 4. 9:00 SVČ Cvičení s Buřinkou
28. 4. 10:00 SVČ Keramika pro ZŠ
28. 4. 17:00 SVČ Kurz šití tašky na notebook
29. 4. 11:00 SVČ Keramika pro ZŠ

w w w . s v c r y m a r o v . c z
Společenská kronika

Narodili se noví občánci
Michal Kotrla ................................................................. Janovice
Sofie Hanichová ............................................................. Rýmařov
Jan Bršťák ....................................................................... Stará Ves

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Zdeňka Firlová - Janovice .................................................. 80 let
Jiřina Hansliánová - Rýmařov ............................................ 81 let
Františka Václavíková - Rýmařov ...................................... 84 let
Alena Vávrová - Rýmařov .................................................. 85 let
Josef Gerhard - Rýmařov .................................................... 86 let
Miroslava Tylová - Rýmařov .............................................. 87 let
Irma Scholzeová - Rýmařov ............................................... 92 let
Josef Musil - Rýmařov ....................................................... 97 let

Rozloučili jsme se
Antonie Lašáková - Rýmařov .......................................... 1927
Josef Talián - Rýmařov .................................................... 1920
Vladimíra Valeriánová - Rýmařov ................................... 1941
František Mondek - Rýmařov ......................................... 1940
Miloslav Grulich - Rýmařov ........................................... 1946
Zdislav Nárožný - Rýmařov ............................................ 1945

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 10. 4. 2011 oslaví své životní jubileum
náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Dieter Gux
z Rýmařova.

Do dalších let z celého srdce přejeme
hodně štěstí, zdraví, 

málo starostí a hodně radosti.
Dcery Hanka, Mirka a Jana s rodinami,

družka Dagmar a Petr
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„Čaj má mít vůni, barvu a chuť -
a pěkný obal,“ tvrdí Markéta
Míčková, autorka dubnové vý-
stavy v galerii U Stromu pozná-
ní v rýmařovské knihovně. Právě
obal čajového sáčku je pro ni zá-
sadní - k vidění je zde kompletní
autorčina sbírka obalů od porco-
vaného čaje, která v současnosti
čítá 955 kusů. Do magické tisí-
covky zbývá jen 45 sáčků, se-
hnat ale takový, který Markéta
Míčková ve sbírce ještě nemá,
není snadné.
„Již jako malé dítě jsem ráda ně-
co sbírala (...), nejnovější sbír-

kou jsou sáčky od čajů. Ty jsem
začala sbírat před dvěma roky,“
vysvětluje Markéta Míčková
v průvodním textu k výstavě.
Všechno podle jejích slov začalo,
když si všimla pěkného designu
čajových obalů a začala je třídit
podle výrobců, barev a vzorů,
získávala pro svůj zájem lidi
z blízkého i vzdálenějšího okolí,
až nakonec rozpoutala doslova
„čajománii“. Její současná sbírka
tak obsahuje výrobky nejrůzněj-

ších firem (Pickwick, Lord
Nelson, Ionas Tea, Jemča, Leros,
Milford, Dilmah), od českých
dovozců, ale i z cest po zahraničí
(ze Slovenska, Francie, Turecka,
ale i Sibiře nebo Izraele), obaly
od čajů černých, zelených, bylin-
ných, ovocných, ale i speciál-
ních, jako je karamelový čaj, 
obaly z adventní série, volebních
čajů nebo edice k jednotlivým
znamením zvěrokruhu.
Výstava však nenabízí pouze
přehlídku nesčetných čajových
obalů jako ukázku rozmanitého
designu nebo různorodosti čajo-

vých směsí a jejich využití, ale
ukazuje i to, že odpadní materiál,
kterým obal od čaje bezesporu
je, může sloužit k dalšímu tvoře-
ní. Výstava ve vestibulu knihov-
ny totiž zahrnuje i ukázky nej-
různějších výtvarných artefaktů,
vytvořených právě z čajových 
obalů, tj. technikou tea bag fol-
ding - skládanky ve tvaru květin,
motýlů, vánočních přání nebo
velikonočních vajíček, drobné
i velkoplošné mozaiky a koláže,

které vznikly během hodin vý-
tvarné výchovy na základní ško-
le, kde je Markéta Míčková uči-
telkou. Žáci ZŠ Rýmařov se pod
jejím vedením zapojili také do
celorepublikového pokusu o vy-
tvoření světového rekordu ve
výrobě největšího počtu znaků
měst a obcí z odpadních materi-
álů. Základní škola se pokusu 
účastnila se znakem města
Rýmařova vytvořeným právě
z čajových obalů.

Vernisáž výstavy provázela 
i ochutnávka několika druhů ča-
je, takže návštěvník si mohl „ča-
jové kouzlení“ vychutnat po
všech stránkách. Všichni, kteří
se na sbírku čajových sáčků při-
jdou během dubna podívat, mo-
hou také do sbírky přispět - po-
kud najdou ve svých zásobách
kousek, který Markéta Míčková
dosud nemá, mohou její sbírku
rozšířit a tím třeba pomoci k do-
sažení vysněné tisícovky. ZN
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Městská knihovna

Čajové kouzlení pod Stromem poznání

Noc v knihovně s Václavem Čtvrtkem
R˘mafiovská knihovna se i letos zapo-
jila do celostátního projektu k podpo-
fie dûtského ãtenáfiství Noc s Ander-
senem, která zároveÀ pfiipomíná
Mezinárodní den dûtské knihy a s ní
související v˘roãí narození dánského
pohádkáfie Hanse Christiana Ander-
sena. V pátek 1. dubna, tedy v pfied-
veãer svátku dûtské knihy, se mohly
r˘mafiovské dûti vydat do knihovny
v nezvyklém ãase, v ‰est hodin veãer,
a strávit tu celou noc.
Nešlo ovšem jen o noclehování
mezi regály. Knihovníci měli pro
skupinku odvážných malých čte-

nářů připraveny soutěže a něko-
lik překvapení. Letošní Nocí
s Andersenem děti provázel
Rumcajs s Mankou, postavičky
z oblíbené pohádky Václava
Čtvrtka, který by letos oslavil sté
narozeniny. I celý program se
proto nesl v duchu jeho příběhů.
Večer začal hrou na hledání po-
kladu. Děti musely pomocí něko-
lika nápovědí najít poklad ukrytý
v různých skrýších a při té příle-
žitosti se učily vyhledávat v kníž-
kách a orientovat v knihovně.
Druhým úkolem bylo vyplnění

-07-2011  6.4.2011 14:55  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2011

15

Jazzclub

křížovky na motivy postav z po-
hádek Václava Čtvrtka, které za-
se mělo prozradit, nakolik děti
jeho knížky znají. I další úkoly
měly prověřit jejich čtenářskou
úroveň, tedy nejen schopnost
číst, ale i porozumět čtenému
a hlavně užít si čtení jako velké
dobrodružství, plné fantazie a na-

pětí. A to se měly děti teprve
s nadcházející nocí dozvědět, jak
tajemným místem může být ta-
ková obyčejná knihovna...
U příležitosti Noci s Anderse-
nem se křtil i nový klub stolních
her. Společenské hry, které do
klubu věnovala firma Mindok, si
mohou každé pondělí mezi třetí

a pátou hodinou odpolední přijít
do knihovny zahrát nejen děti,
ale třeba i senioři. Poprvé si je
mohli vyzkoušet právě účastníci
Noci s Andersenem.
To, že čtenářství mezi dnešními
dětmi i dospělými upadá, je obe-
hraná, ale bohužel pravdivá pís-
nička. Není divu, že se knihovny

usilovně snaží vztah ke knihám
oživit prostřednictvím akcí, jako
je Noc s Andersenem. Přitom ta-
kovou pohádkovou noc s Ander-
senem, Václavem Čtvrtkem ne-
bo kterýmkoli jiným spisovate-
lem si může každý udělat doma
365x do roka. Stačí k tomu málo
- otevřít si večer knížku... ZN

Pozvání na procházku
s Mgr. Jiřím Karlem

Pojďme se projít historickým Rýmařovem
Na rozdíl od jiných měst se u nás příliš pa-
mátek na starší období města nezachovalo.
Na Bílou sobotu 1790 totiž zničil obrovský
požár i to, co dřívější ohně či lidé nedokáza-
li srovnat se zemí. Přesto však vcelku přesně

víme, kde stávaly městské brány, středověký
pivovar, městský hrad, kde kašny a studny
zásobovaly vodou žíznivé obyvatele, kudy
běžely příkopy města, kde stával pranýř, je-
hož torzo najdeme v muzeu, kde za přihlíže-

ní zaražených diváků prováděl své kruté ře-
meslo mistr ostrého meče, a mnoho dalších
bodů a míst, o nichž se dochovaly pověsti
a kde pulsoval život gotického, renesančního
či barokního Rýmařova.

v úterý 19. 4. 2011 v 17 hod.
sraz u knihovny

za nepříznivého počasí zveme na besedu
Odběhlci aneb dezertéři Její Císařské Milosti

Každá válka přinášela kromě hrdinů či loajál-
ních vojáků, kteří považovali za čest nosit ka-
bátec svého panovníka, též nemálo těch, co se
s válkou, tresty za neposlušnost a nebezpečím
nedokázali vyrovnat. Říkalo se jim různě, de-
zertéři, vojenští zběhové, odběhlci, zelené

kádry. Skrývající se jedinci nebývali příliš ne-
bezpeční, ale když se začali seskupovat v tlu-
py hrdlořezů, kteří už neměli co ztratit, pak
přestávala všechna legrace. Samozřejmě se
stát bránil a vymýšlel nejrůznější normy, jež
hrozily viníkům a jejich pomahačům ortely od

dlouhodobého vězení přes práce na galejích
či stavbě pevností až k potupné smrti. Hodně
napoví patent Marie Terezie z roku 1751, ale
i události spojené s válkami nejen u nás.

Jiří Karel, Lenka Žmolíková,
ředitelka Městské knihovny Rýmařov

Vladimír Václavek křtil Živě
Po Pavlu Fajtovi si v R˘mafiovû na pozvání
Jazzclubu SVâ zahrál dal‰í ex-ãlen legendárního
Dunaje, ale i jin˘ch uskupení, jako Rale, E, Klar ne-
bo V.R.M., nyní pfiedev‰ím sólov˘ hráã a skladatel
Vladimír Václavek. Bûhem páteãního (25. 3.) kon-
certu v restauraci Na RÛÏku pokfitil nové CD s jed-
noduch˘m názvem Îivû.
Zatím poslední sólové album Vladimíra
Václavka vzniklo jako záznam koncertu, kte-
rý se konal na konci ledna 2009 ve
Vrchlického divadle v Lounech. Proto dosta-
lo příznačný titul Živě (Live), stejně úsporný
a výmluvný jako hudba, kterou CD s oblač-

ně-motýlím designem a hlavním protagonis-
tou v Buddhově pozici na titulu bookletu na-
bídne posluchačům.
Playlist tvoří deset skladeb, jež představují
průřez Václavkovou tvorbou od začátků
v Dunaji až po současnost. Stojí tu tak vedle
sebe Cassiniho dělení z dunajského alba
Rosol (1991), píseň Co mi chybí, rozšířená
verze skladby Nebyl jsem nikde na text
Karla Davida z prvního Václavkova sólové-
ho alba Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj
(1994), nebo Ještě jsem se nenarodil z alba
trojice V.R.M. Na druhé straně (2002) a nej-

novější písně, např. Starý hav-
ran nebo Na břehu jezera, mi-
nimalistická skladba na autor-
ský text o pouhých třech ver-
ších, odkazující k Václavkovu
zájmu o šamanismus.
Stejně průřezový byl i rýma-
řovský koncert ke křtu alba
Živě. Vladimír Václavek bě-
hem něj zahrál kromě ukázek
z nového CD i několik skladeb
„na přání“. Koncert, stejně ja-
ko album, přitom nepůsobil
nikterak roztříštěně nebo ne-
stejnorodě. Přestože se tu ved-
le sebe ocitly skladby, které
dělí dvacet let, ve Václavko-

vě podání splynuly v jediný hudební proud,
který pramení z téhož zdroje a zůstává stále
stejně průzračný a sugestivní. Jeden hlas, na-
půl zpívající, napůl recitující, a jedna kytara,
která se místy rozezní ve vrstevnatější melo-
dii díky několika smyčkám, vytváří naprosto
svébytný zvuk, podmanivý a o poznání něž-
nější tam, kde mají skladby v aranžmá pro
více nástrojů dramatický náboj. Jen mimo-
řádně se však solitér s kytarou přes rameno
stane písničkářem (Ještě jsem se nenarodil).
Mnohem častěji zůstává jeho pološeptaný
hlas spíše doprovodem zvuku kytary než
hlavním nástrojem.
Podobně jako hudba se i zhudebněné texty,
ať převzaté, nebo Václavkovy vlastní, vyzna-
čují velkou úsporností ve výrazu. Verše bez
zbytnělé metaforiky vyprávějí o splynutí člo-
věka a přírodních sil, zobrazených v podobě
živlů („Jsem vanutí větru“, „Po kamenech
stéká moje stopa / po kamenech stékám vzhů-
ru k řekám“) nebo zvířat-nositelů mýtického
a mystického smyslu („Na břehu jezera /
stojí bílý vlk / a pije moji smrt“).
Vladimír Václavek zůstává i na svém po-
sledním albu stále oním minimalistou, který
pro vyjádření toho, co chce říct, nepotřebuje
mnoho prostředků, ba naopak směřuje ke
stále větší jednoduchosti. A přitom toho stále
říká dost. ZN
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Soutěž Marie Kodovské

Zdeňka Kabelíková: Nelaskavá láska
Verunka sedí schoulená pod urousanou de-
kou. Chlupatý cár připomíná mnohem víc ha-
dr pro psa než měkkou, hřejivou přikrývku.
Do oken se plíží šero z ulice a zvolna začíná
halit do tmy strohý nábytek v místnosti.
Přítmí pohltí i plno prázdných plechovek,
prázdných krabic a kupu nemytého nádobí.
Děvčátko položí na zem zažloutlé módní ča-
sopisy, které si už nespočetněkrát prohlíželo.
Pak si přitiskne k tělu hadrovou panenku
a běží ke koupelně. Musí na záchod, dokud je
v bytě aspoň trochu vidět. Je malá a nedosáh-
ne ještě na vypínač. Jedině když vyleze na
židli, ale ta se ve tmě špatně hledá. A máma
se asi dnes hned tak brzy nevrátí... To už
Verunka pozná. Když se máma upravuje před
zrcadlem a bere si tu černou taštičku s dlou-
hým uchem, ví, že ji čeká noc plná strachu ze
tmy a samoty.
„Hraj si, nikam nechoď a nikomu neotvírej, já
se vrátím,“ říká máma.
Někdy jí to trvá dlouho. Celou noc a někdy
i další den. Když přijde, divně se potácí k po-
steli a hned usne. Je z ní cítit, že pila z těch
flašek, ze kterých si nalévá, i když jsou spolu
doma. Ale vždycky se vrátí, přece ji má ráda
a nenechala by ji tady... Dnes je Verunce ob-
zvlášť smutno. Odloží hračku na vanu.
„Nikam nechoď, počkej tu na mě,“ promlou-
vá k ní dospěle.
Spláchne. Proud studené vody rachotem zapl-
ní mísu a stačí zchladit i nahé tělo děvčátka.
Verunka rychle seskočí na postříkanou zem.
Vytáhne ošuntělé punčocháče s dírou na ko-
leni k vyhublým bokům. Stáhne k nim zapra-
nou fialovou mikinu. Celá se otřese chladem.
V bytě se netopí, máma říkala, že jim odpoji-
li plyn.
„A bude ještě hůř, nebudeme mít za chvíli ani
vodu a elektriku. Kdo nemá peníze, na toho si
dovolují,“ hartusila nedávno.
Verunka něžně vezme panenku a vydá se do
kuchyně. Zkoumavě prohlédne stůl s hrnkem
od kávy, popelníkem plným nedopalků a ně-
kolika prázdnými sklenicemi. Stále víc jí kru-

čí v bříšku. Ráno snědla poslední tvrdý ro-
hlík. Máma nevařila, celý den jen kouřila
a s někým dlouho telefonovala. Verunka už
skoro za tmy prošmejdí všechny šuplíky
a skříně, na které dosáhne. V koutě, za neu-
mytou kupou nádobí našla zastrčený piškot.
Rychle ho vloží do úst. Pak si přistrčí židli
a napustí do upatlané sklenice vodu. Naštěstí
umí zastavit kohoutek.
Bříško se na chvíli utišilo. Vrátí se na válen-
du, panenku si posadí na klín, prsty jí hladí
namalovanou pusu, jako by ji prosila o vlídné
slovíčko. Slepené, dlouho nemyté vlásky jí
padají na bledý obličej a vlhnou hořkými sl-
zičkami.
„Musíme tu spolu vydržet, víš,“ vemlouvají
se tmavá očka, která ji zatím nikdy neopusti-
la. Je s ní pořád. Od chvíle, co si Verunka pa-
matuje.
„Jen abych se zase nepočurala, to by se má-
ma moc zlobila,“ zašeptala do ucha své věrné
přítelkyni. Z toho mámina zlobení ji ještě teď
bolí zadek a noha. Máma měla na trestání při-
pravenou velkou vařechu v šuplíku a ta se s ní
moc nemazlila.
Při té vzpomínce se celá zachvěje. Vklouzne
i s pannou pod přikrývku. Zavře oči a s napě-
tím poslouchá zvuky v domě. Bouchání dve-
ří se střídá se zvukem jezdícího výtahu, v by-
tě nad ní hlasitě hraje televize, na chodbě sly-
ší mluvit sousedy. Otupělá monotónní kuli-
sou, hladová a zesláblá se přece jen po chvíli
vnoří do snu.

V zámku dlouho rachotily klíče. Pak se ozva-
lo notné bouchnutí dveří, které ji vytrhlo ze
spánku. Tma už byla pryč, do oken se tlačil
den. Upnula zrak k blížící se postavě. Oči při-
vykaly světlu. Instinktivně se skrčila do kouta.
„Ty už jsi vzhůru?“ blekotala máma ztěžklým
jazykem a nemotorně vrávorala k posteli.
Pach alkoholu promísený potem se tlačil za
ní.
„Doufám, že nemáš v posteli mokro?“ vysou-
kala z úst a svalila se na pelest. Nikdo jí ne-

odpověděl. Jen malá postava rychle vběhla
do koupelny.
„Ještě spi, až se vzbudíme, něco dobrého si 
uvaříme,“ stačila ještě dodat, než zavřela oči.
Verunka k ní přiskočila, opatrně jí vyzula bo-
ty a pak vklouzla do svého vyhřátého pelíšku.
Byla vylekaná, ale přece jen se jí ulevilo -
máma je zase doma, už nebude sama.

Markéta měla v hlavě kolotoč. Chtělo se jí
spát, ale myšlenky ji tepaly jedna za druhou.
Ta mrška svědomí ji začalo hryzat a probou-
zet staré resty. Ale dnes konečně kápla na ma-
jetnějšího kunšafta a vydělala si nějaké pení-
ze. Aspoň jídlo musí koupit malé. To je život
na draka. Už pět let se v něm brodí a takhle
potácí. Ale zavinila si to sama. A začíná ji to
pořádně dusit. Když se rodiče rozvedli, straš-
ně pospíchala od mámy, aby nemusela snášet
ty její avantýry. Utekla s Petrem do Prahy.
Našli si malou garsonku a zpočátku jim to
spolu i docela klapalo. Než si sehnala práci,
byla v jináči. Najednou byl konec. Z Petra se
vyklubal pěkný zbabělec. Jednou se nevrátil
z fabriky. Čekala dlouho, stále doufala, že to
byl jen takový malý úlet. Ale byl pryč. Nikdo
nevěděl, kam zmizel. Zůstala s Verunkou sa-
ma v cizím městě. Protloukaly se, jak se jen
dalo. Peníze přestávaly stačit na slušné živo-
bytí. Nezvládala samotu, ani tíhu odpověd-
nosti. Začala si dodávat odvahu pitím.
Napřed jednou skleničkou a teď musí mít nej-
méně flašku denně. Začala si půjčovat. Dluhy
narůstaly. Tak se vydala na hotel. Tam se
vždycky našel nějaký dobrodinec, který jí ob-
jednal frťana. Vždycky se našel někdo, kdo jí
za „lásku“ zaplatil.
Hlasitě vzdychla a otočila se na bok. Žaludek
měla jako na vodě. Chtělo se jí zvracet...
Tak už to dál nejde! Musí nechat pití, musí se
starat o dceru! Je to přece její dítě a má ji rá-
da. Ale když je to tak těžké...
„Zítra, zítra určitě vstanu, půjdu nakoupit,
budu vařit, najdu si pořádnou práci, zavedu
dcerku do cukrárny... Zítra, určitě zítra...“

Úsměvně

Zkuste mít rádi
Rozčiluje vás někdo nebo něco? A že toho je!
Někdy jsem rozžhavená doběla, jindy dolítos-
tiva. Už jsem teď pečlivě vyplnila
sčítací list, zapsala, kde se nachá-
zela matka v době mého narození,
kde provádím hygienu, jak dojíž-
dím, kolik mám zaplombovaných
zubů...
Jednou za deset let to prý musí
být. Že ta legrace s přesnými sou-
čty nepřesných čísel stojí 2,5 mili-
ardy, výsledky budou hotové za
dva roky, zapojí se množství lidí, už víme. A že
polovinu respondentů to vysloveně obtěžuje,
to taky víme. Najdou se i recesisté, kteří zapí-

ší národnost Eskymák a další bludy i obludy.
Víte, že jsem o tom vůbec nechtěla psát? Tak

znovu. Jinak.
Je jaro a já loni na zahrádce vyhlá-
sila válku pampeliškám. Vystrčily
listy a zářivě žluté květy v trávní-
ku, v květinovém záhonu, na ces-
tičkách mezi záhonky. Takové žlu-
té křehké nic a ono to nadzvedne
kachličku, dlaždici i kámen.
Podivuju se... a likviduju. Bojuju
s nimi, ale jako by jich přibývalo.

Co mám dělat? Vzpomínám, jak loni po od-
květu odlétaly z odešlé žluté nádhery krásné
něžné padáčky, malí parašutisté, co jeden vý-

sadkář - to další pampeliška.
Tak jsem změnila svůj postoj. Začnu je mít rá-
da, umínila jsem si s klidem v duši a taky pro-
to, že mě k tomu nabádá můj bodyguard.
Zkusila jsem to. Vidím nádherný květ, velký
žlutý třesk. A on si sedí na elegantním křeh-
kém tubusu, zajímavě střižené listy, léčivé 
účinky rostliny i s kořenem, chytrost, jak vítá
slunce, otáčí se za ním, chvatně se uzavře před
bouří, před večerem, poslouží jako odpočíva-
dlo pro včelky a hmyzí potvůrky, jako heliport.
Vždyť pampelišky jsou umělecká díla. Zdobí
zahrádku. Jsou vůbec nejhezčí, moje.
Moc věcí a lidí nás rozčiluje. Proč je nezkusí-
me mít rádi? Si, foto: L. Marková
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Z okolních obcí a měst

Akce hradu Sovince

Mládež v Ryžovišti
Jsem si vědoma, že nezbytným
předpokladem dobrého soužití na
malé obci je potřeba zajistit stme-
lení veřejnosti a její zapojení do
dění v obci. U nás v Ryžovišti se
nám to bez diskuze daří. Již 6 let
zapojujeme veřejnost do projektů
zabývajících se úpravou veřejné-
ho prostranství a kulturního
a společenského života v obci.
Z předešlých projektů máme zku-
šenosti, že největší zájem o dění
v obci mají děti s rodiči a hlavně
mládež. Proto jsem tuto nefor-
mální skupinku mladých lidí po-
zvala v pátek 17. března na slav-
nostnější posezení do multifunkč-
ního domu. Pozvání mělo být po-
děkováním všem, kteří aktivně
a hlavně bezzištně spolupracují
s vedením obce, jsou členy našich
spolků, zúčastňují se brigád
a k tomu ještě dobrovolně pracují
na projektech.
V tento podvečer jsme společně
zavzpomínali, co jsme napláno-
vali, na čem jsme pracovali a co
jsme společně zvládli. Od roku
2005 jsme pracovali na projek-
tech Náměstí očima dětí a mláde-
že - dvě etapy, Výstavba dětského
hřiště, Rekonstrukce požární
zbrojnice, Výstavba kurtu,

Úprava prostranství kolem fotba-
lového hřiště, Zřízení zookoutku
a Obnova sv. Kříže nad
Ryžovištěm. Od ledna tohoto ro-
ku spolupracujeme na projektu
Bezpečně dětem.
Pro starostku obce je velkým po-
těšením, když se nás při realizaci
obecních projektů, při plánova-
cích a pracovních setkáních sejde
více jak stovka dobrovolníků.
Potom si člověk uvědomí, že jeho
práce má smysl.
Tento tým mladých lidí již několi-
krát sám projekty naplánoval
a sám si na ně sehnal i peníze.
Většinou žádali o finanční granty
z nadací v ČR a Obecní úřad
Ryžoviště, jako svého partnera,
žádali o spolufinancování. Po zís-
kání financí projekty i sami reali-
zovali. Jejich aktivita je různoro-
dá. Do projektů dokázali zahrnout
kulturu, sport, vědomostní soutě-
že, zábavu a výlety. V roce 2008
realizovali projekt Akce pro
všechny Ryžovišťáky, v roce 2010
v průběhu celého roku pracovali
na projektu Žít a bavit se bez roz-
dílu věku. Tyto projekty splnily 
očekávaný cíl, kterým bylo zapo-
jit do akcí co nejvíce spoluobča-
nů. Mohu jen potvrdit, že se těch-

to projektů účastnilo několik sto-
vek občanů z Ryžoviště a okolí.
V letošním roce mládež pod hla-
vičkou dobrovolných hasičů pra-
cuje na projektu Prázdniny 
s úsměvem na tváři. Při hodnoce-
ní těchto akcí mě zaujal postřeh
mladých lidí, kteří při psaní žádo-
stí o dotace tvrdí, že v naší lokali-
tě je velká nezaměstnanost a naši
spoluobčané nemají finance na
vyjíždění za kulturou. Z tohoto
důvodu se snaží zpestřit spole-
čenský život v obci. Po zkušenos-
tech ale přišli na to, že je mezi ná-
mi spousta spoluobčanů, kteří se
akcí nezúčastní, i když je vše

zdarma, snad z důvodu sledování
seriálů v televizi.
Tyto aktivity nám jistě pomohly
získat v roce 2008 první místo
v národním kole soutěže O lidech
s lidmi a čtvrté místo v kole me-
zinárodním. V roce 2006 jsme
získali v soutěži Vesnice roku
Bílou stuhu za činnost mládeže.
Na základě této ceny jsme získali
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 400 000 Kč na fa-
sádu obecního úřadu.
Za veškerou činnost bych ještě
jednou chtěla poděkovat všem
aktivním Ryžovišťákům.

Eva Lašáková, starostka obce

16. a 17. dubna - NA POMLÁZKOVÉ VESELICI
Tradice a zvyky při vítání jara

Výroba a zdobení perníčků s pletením pomlázek
Účinkuje nejžádanější kejklíř a komediant v ČR Vojta Vrtek

11.20 Mustang Karel, humorné žonglérské pásmo na jednokolce
13.35 Vojtáno Vitório a létající úžasnosti - PREMIÉRA! - kejklířské a divadelní vystoupení
15.40 Zkrocení nedospělého kondora Evžena, nejúspěšnější kejklířsko-žonglérské

vystoupení na Sovinci, vítězný program návštěvnických anket v letech 2004, 2006 a 2007

Netradiční prohlídky hradu s doprovodným programem
Velikonoční scénky společnosti Špinavci

Velikonoční slepice - pomlázková veselice
Po oba dny neomezený pohyb po hradě 9.15 - 18.00

Prohlídky s kostýmovaným průvodcem každých 15 minut
Návštěva zrekonstruovaného Rytířského sálu s barokním krbem

Ukázka řemesel ve středověké tržnici

Bohaté občerstvení             Střelnice z luků             Soutěže pro děti

Vojta Vrtek, kejklíř a komediant, ve svých vystoupeních spojuje artistický um žongléra s hu-
morem a improvizací. V roce 2000 na světové výstavě EXPO v Hannoveru zahajoval pre-
zentační blok České republiky. V minulých letech úspěšně účinkoval v Národním divadle

v představení Braniboři v Čechách, působil také v divadlech Continuo a Studna.
V současnosti spolupracuje na projektu Komedianti.

www.kejklir.com
Akci připravilo Muzeum v Bruntále ve spolupráci se sdružením Dědictví

Foto: archiv OÚ Ryžoviště
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Společně obětem hor
Vážení přátelé přírody,

jak nás současné zprávy z televize a jiných
sdělovacích prostředků informují, není léta
či zimy, aby si naše hory nevybraly svou
daň na lidských životech. Tomu také odpo-
vídá množství křížů a kamenných mohyl,
různě roztroušených na turistických stez-
kách, mnohdy bezejmenných a zvolna upa-
dajících v zapomnění. Ať už důvod, proč se
domů nevrátili, byl jakýkoliv, stojí za to si

na tyto oběti vzpomenout a připomenout si,
jak je důležité být na hory připraven a ne-
podceňovat jejich moc a nevypočitatelnost.
Občanské sdružení Společně obětem hor,
pár nadšenců, hodlá proto postavit na sva-
hu Kralického Sněžníku důstojný stánek,
zmenšenou kopii vyhořelého kostelíku na
Vřesové studánce, coby lapidárium, kde by
v epitafech byla zveřejněna jména těch,
kteří horám obětovali to nejcennější.
Obracíme se proto na každého, kdo by byl

ochoten alespoň menší finanční částkou
přispět na materiál stavby, abychom tak
ještě před zimním obdobím roku 2011
mohli stavbu zcela zpřístupnit široké veřej-
nosti. Číslo účtu, na který lze přispět, je
241 695 739/0300.
Podrobnosti rádi sdělíme na tel.:
516 432 568, 723 175 224.

Za občanské sdružení
Společně obětem hor Karel Švéda

Křesťanství o Velikonocích
Kříž pro nás není jen znamením bolesti a zma-
ru, ale rodícího se života, cestou proměny srd-
ce kamenného v srdce z masa.

Březen (přinejmenším jeho podstatná část)
bývá každým rokem neodmyslitelně spjat
s dobou postní, tedy přípravou na přeradostné
vzkříšení, cestou do sebe či k sobě, dobou nej-
většího liturgického tajemství, umučení, zmrt-
výchvstání a nanebevstoupení Ježíše Krista.
Velikonoce se slaví vždy po prvním úplňku
Měsíce po nastolení jarní rovnodennosti. Tím
jsou každým rokem pohyblivé, nikdy ve stej-
nou dobu, někdy už v březnu, ale i pozdě
v dubnu, jako právě letos. Popeleční středou,
letos 9. března, nastala postní doba. Postní do-
ba znamená odříkání se masitých pokrmů
a veselic, trvá 40 dní a končí na Bílou sobotu.
Čtyřicet let putoval židovský národ pouští.
Čtyřicet dní se Ježíš Kristus procházel a mod-
lil na velké poušti. Postil se a modlil, aby mo-
hl vydat poselství o Božím království. Proto
se i my věřící každoročně připravujeme na
čtyřicetidenní postní dobu před velikonočními
svátky. Pro důstojné oslavení vítězství nad
smrtí a vzkříšení Ježíše Krista našeho
Spasitele, pro život věčný.
Od Popeleční středy chodí věřící do kostela
modlit se, přijímají pokání, připravují se na
svátost křtu o velikonoční noci Bílé soboty.
Všichni naslouchají Božímu slovu, ve kterém
slyší o svém obrácení ke kříži, lásce a pokoře,
při modlitbách křížové cesty.
Popel z kočiček jívy je na mši svaté posvěcen,
kněz jím dá každému kříž na čelo, aby nám
bylo připomenuto, z čeho jsme vyšli a kam
jdeme, jako šel Pán Ježíš, ochotně a v pokoře.
Každý se svým vlastním křížem. Osm dní
před vyvrcholením radostných oslav veliko-
nočních, o Květné neděli, Ježíš vstoupil do
chrámu po pěti nedělích postních. Lidé se
scházejí s knězem, ministranty, scholou, chrá-
movým sborem na určeném místě, kněz se ze-
lenou ratolestí, jakou měl Ježíš Kristus, když
slavnostně vešel průvodem do Jeruzaléma.
Lidé mávají jívami, ratolestmi, volají radost-
ně, zpívají a provázejí kněze jako Krista do
kostela, kde se prožívá společná radost svěce-
ní ratolesti v přítomnosti Pána Ježíše. Po
Květné neděli následuje Zelený čtvrtek, Velký

pátek a Bílá sobota, v neděli Boží hod veliko-
noční - zmrtvýchvstání Páně.
Oslavujeme utrpení, ukřižování, smrt a nane-
bevstoupení Páně, které Kristus podstoupil,
aby nás spasil. Přes tmu do světla, přes bolest
k radosti, ze zajetí do svobody, ze smrti k ži-
votu, přes kříž ke vzkříšení.
Na Zelený čtvrtek světí biskup olej na poma-
zání při svatém přijímání, při křtu, biřmování,
kněžském svěcení, pomazání nemocných ne-
bo ve stáří. Kněží obnovují sliby před bisku-
pem a lidem. V kostelech se hrají pašije o utr-
pení Kristově, pozorně nasloucháme Božímu
slovu, kněz umývá nohy dvanácti apoštolům,
odlétají zvony do Říma, aby se ve velké slávě
a síle zase rozezněly v době vzkříšení.

Na Velký pátek se chodí věřící celý den mod-
lit ke hrobu Pána Ježíše, každý prožívá svoje
těžkosti u Pána a kříže vystaveného a ptá se,
kdo má těžší kříž. Kdo jej měl, už víme!
Krásné je vidět děti, jak poklekají u Božího
hrobu i s rodiči a do pokladničky dají dary pro
Pána, ale i potřebné. Večer je tichá modlitba,
společná vzpomínka na ukřižování a smrt.
Bílá sobota je předvečerem velkého dne.
Věřící obnoví křest a my poznáváme celé ta-
jemství této svaté noci v kráse a světle svící
velikonočních. Modlitba na hoře Kalvárii
nám také připomíná bolest a utrpení na kříži.
Když v neděli, při slavnosti Božího hodu ve-
likonočního, zpíváme Aleluja, živ buď nad

smrtí slavný vítěz, jenž z hrobu právě z mrt-
vých vstal, určitě se rozechvěje srdce všech,
kdo celé Velikonoce prožívali, že máme víru
v Boha, která nám dává i v těžkých chvílích
naději, lásku, radost. Když se dlouze rozezní
zvony, lidé si před kostelem přejí stálé Boží
požehnání, zdraví a pokoj.
Radost z velikonočních svátků netrvá jen pár
dní. Velikonoční doba pokračuje plných sedm
týdnů. Svatodušními svátky je ukončeno vše,
co jsme v radosti prožívali. Čtyřicátý den sla-
ví církev slavnost Nanebevstoupení Páně, kte-
rá pramení z oznámení, že Pán právě z mrt-
vých vstal a byl povýšen na nebesa po pravici
Boží. Skrz Ducha, kterého nám Kristus na
Svatodušní svátky seslal a skrze církev po ce-
lém světě zvěstoval, kraluje ve středu církve
až do konce našeho času. On neděli co neděli
svolává na mši svatou, aby lid byl naplněn
Jeho Duchem, službou pro svět, pro úctu Jeho
Otce, který svého Syna poslal na tento svět
a nám zvěstoval i velké tajemství Velikonoc. 
Přijďte se všichni s námi radovat do kterého-
koliv kostelíčku. Do velikonoční doby všem
milým spoluobčanům přeji, kéž vám radost ze
vzkříšení Pána pronikne do srdce a vede vás
po jeho cestách. Ať svítí ve světě náš život
s Kristem.

Požehnané Velikonoce přeje 
Olga Schreiberová

PS: Protože sama si také nedokážu vypočítat,
jak a kdy přicházejí tyto krásné svátky, raději
si vždy každý rok koupím Katolický kalendář,
ve kterém jsou všechny svátky zvěstovány.
Mám jej raději než nějaký kuchařský.
Každému jej mohu jen doporučit, určitě se
vám bude také líbit.
Omlouvám se za chybné uveřejnění data úmr-
tí Jana Pavla II., který zemřel 2. 4. 2005. Svou
chybu jsem spatřila až v našem milém
Horizontu. (Pozn. redakce: č. 05/2011)
Pomáhejme si nést navzájem svůj kříž.
Nezapírejme staré přátele a mějme rádi svůj
domov. Třeba by nám někde ve světě bylo lé-
pe, tak jako s novými přáteli, od kterých do-
stanete to, co jste jim dali, zpět. Ale všichni
víme, že peníze nejsou vším. Nepřinášejí ra-
dost, tuto nám udělá více, když uděláme dob-
ro jeden druhému. Nebo ne?

Nikolaj Košelev: Hlava Ježíše Krista, 80. léta
19. stol.
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Poděkování
V polovině měsíce března jsme se rozloučili
s naším drahým manželem, tatínkem, dědeč-
kem a pradědečkem, panem Ladislavem
Václavíkem. Smuteční obřad proběhl ve smu-
teční síni v modlitebně Československé církve
husitské na Okružní ulici, ve které je vytvoře-
no důstojné prostředí pro rozloučení s našimi

nejdražšími. V této síni je dobrá akustika, pěk-
ná květinová výzdoba a vkusné dekorace.
Chceme touto cestou poděkovat panu
Františku Filipovi za velmi vstřícný a profesi-
onální přístup při organizaci smutečního obřa-
du a paní Mgr. Květoslavě Sicové za krásný
přednes smutečního projevu. Dále chceme po-

děkovat paní Bc. Janě Egidové za přípravu vý-
borné smuteční hostiny v jídelně ZŠ Rýmařov.
Přijměte náš dík všichni, kteří jste se v tak hoj-
ném počtu přišli osobně rozloučit s panem
Ladislavem Václavíkem, za slova útěchy a za
krásné květinové dary.

Za celou rodinu manželka Marie

Zajímavosti z přírody
Krkavcovití ptáci na Rýmařovsku

Čeleď krkavcovitých ptáků patří
do řádu pěvců, stejně jako slaví-
ci, skřivani nebo drozdi. I když
krkavci zpívat neumí, mají hlaso-
vé ústrojí zvané syrinx, stejné ja-
ko u ostatních pěvců, a to je řadí
do stejného řádu. Obecně všichni
krkavcovití ptáci patří mezi nej-
inteligentnější druhy ptáků, do-
káží imitovat různé zvuky lidí
podobně jako papoušci.

Název celé čeledi je odvozena od
největšího z nich, krkavce velké-
ho. Pták dříve uvedený na červe-
ném seznamu ohrožených druhů
je dnes již poměrně rozšířen
a občas ho můžete v počtu něko-
lika jedinců zahlédnout na polích
v okolí Rýmařova. V letu dokáže
dělat okouzlující kotrmelce
a umí zaútočit i na drobnou polní
a lesní zvěř. Osobně jsem toho

byl svědkem, ale kvůli možnému
pohoršení z řad myslivců nebudu
uvádět, o jaký druh zvěře šlo.
Nejrozšířenějším druhem v Rý-
mařově jsou kavky, pro které
jsme vytvořili náhradní hnízdiš-
tě, a dále to jsou straky obecné se
zajímavým latinským názvem
Pica pica. Nedávno jsem četl
o průzkumu stračích hnízd, jehož
cílem bylo zjistit, jestli straka 
opravdu krade a nosí si cennosti
na hnízdo. Bylo zjištěno, že na
hnízdě se skutečně objevily zají-
mavosti ve formě měděných, hli-
níkových a různobarevných drá-
tů, provázků a dalších technic-
kých drobností, které straky pou-
žívají jako stavební materiál na
hnízdo. Pokud se v tomto obdo-
bí, kdy stromy ještě nemají listí,
rozhlédnete po krajině, můžete
v korunách malých stromů vidět
klubíčka z větviček, což jsou
zmiňovaná stračí hnízda.
Mezi Rýmařovem a Malou Štáhlí
se můžete potkat s dalším dru-
hem, a to s vránou obecnou še-

dou, která zde žije v počtu něko-
lika jedinců. Je to jeden z nej-
plašších druhů ptáků vůbec.
Vystopovat její hnízdo je oprav-
du rarita. V západních Čechách
žije její sestra vrána obecná čer-
ná. Pokud sjedete autem do
Olomouce nebo do Opavy, pot-
káte zde havrany polní, kteří se
sem slétají na zimu ze severního
Polska.
V lese můžete zahlédnout nebo
slyšet ukřičenou sojku obecnou
s krásnými modrými peříčky ne-
bo ořešníka kropenatého, který je
všude tam, kde rostou lísky se
svými lískovými ořechy. Do to-
hoto řádu patří ještě kavče žluto-
zobé a červenozobé, které žije
pouze na Slovensku ve Vysokých
Tatrách.
Krkavcovití jsou si vzájemně
velmi podobní. Když uvidíte
v přírodě ptáka, který vypadá ja-
ko vrána nebo jako vrána kráká,
může jít také o havrana, kavku
nebo krkavce.

Ing. Miroslav Glacner

Reklama

v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE

Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 22. 4. 2011

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek 14. 4. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

8/2011

Straka obecná Foto: commons.wikimedia.org

Krkavec Foto: Petr Šaj
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Před časem jsme psali o třinácti-
letém šachistovi Honzovi Štefa-
nišinovi z Rýmařova, který je
studentem sekundy zdejšího
gymnázia. V týdnu od 12. do 19.
března 2011 se zúčastnil Šacho-
vého festivalu 2011 v Koutech
nad Desnou pod názvem Ná-
rodní OPEN.
Docílil solidního výsledku, když
v konkurenci 83 účastníků s ko-
eficientem Elo do 1849 získal
5,5 bodů z 9 možných a skončil
tak na 31. místě. (Pozn. red.:
Koeficient Elo nese název podle
jména svého tvůrce Arpada Elo
a znamená statistické ohodnoce-
ní výkonnosti hráče či týmu na

základě výsledků jeho her.)
V rámci festivalu se zúčastnil též
simultánky s mezinárodním
mistrem Davidem Kaňovským
(Elo 2497), s kterým remízoval,
což je mimořádný úspěch.
Honza už také dobře zapadl do
družstva rýmařovských dospě-
lých a hraje střídavě za skupinu
A i C Rýmařov (okresní a kraj-
ský přebor). Např. v neděli 
27. března porazil v zápase s Kr-
novem hráče s Elo 1591. Zatím
je Honza hodnocen Elo 1477, ale
po skončení letošní sezóny se ji-
stě přehoupne přes 1500 osob-
ních bodů.
Věkem patří do šachového

kroužku, kam pravidelně dochá-
zí a vlastně pomáhá s výukou
mladších chlapců panu Slováko-
vi, který kroužek vede a Honzo-
vi se plně věnuje. Když v jeho
kroužku začínal, jistě pan Slovák
netušil, jakých úspěchů Honza
časem dosáhne. Ještě větší ra-
dost má jeho první učitel, děde-

ček, který ho učil první tahy na
šachovnici a teď se mu podaří již
jen někdy nad Honzou vyhrát.
Od počátku, kdy Honza jako šes-
tiletý jel na svůj první turnaj,
jsme tajně doufali, že z něj bude
dobrý šachista. Věříme, že se mu
bude dařit i dále. Honzo, do to-
ho! Helena Nejedlá
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Sport

Úspěšné finále úspěšné lyžařské sezóny
Až ve vzdáleném šumavském
Vimperku bojovali mladí lyžaři
o umístění v republikovém finále
seriálu „Hledá se nová Kateřina
Neumannová“. Ski klub RD
Rýmařov reprezentovala dvojice
starších žákyň Lada Přecechtělo-
vá a Martina Macháčová a mladší
žák a celkový vítěz Moravského
poháru Marek Sedláček. Závod-
níky čekaly ve třech dnech od 
4. do 6. března tři závody: sprint

volnou technikou, distanční zá-
vod volně a závěrečný distanční
závod technikou klasickou.
Všichni tři Rýmařováci v páteční
kvalifikaci bodovali, když Marek
postoupil do semifinále s pátým
nejrychlejším časem, Martina
dosprintovala šestá a Lada se
kvalifikovala ze sedmého místa.
Lada a Marek bohužel ze semifi-
nále do bojů o medaile nepostou-
pili a v celkovém účtování patří

Ladě Přecechtělové sedmé
a Marku Sedláčkovi deváté mís-
to. Martina Macháčová postoupi-
la až do velkého finále, kde bojo-
vala o umístění na stupních vítě-
zů. Po kolizi na začátku cílové
rovinky ale do cíle dojela na vý-
borném pátém místě.
V sobotu bruslil Marek dva kilo-
metry a holky o jeden kilometr ví-
ce. Tento den byla jedničkou tý-
mu Lada, která doběhla po per-
fektním výkonu pátá a vyrovnala
tím své nejlepší umístění z mist-
rovství republiky. Marek, který
toužil po medaili, dojel dvanáctý,
protože vinou přemotivovanosti
v hlubokém rozbředlém sněhu
uklouzl a chvíli trvalo, než se opět
dostal do tempa. Martina, unave-
ná pátečním výkonem ve sprintu,
dojela do cíle na 29. místě.
V nedělním klasickém závodě si
Marek vybojoval vysněný výsle-
dek, když po technicky dokona-
lém a takticky zvládnutém výko-
nu dokončil závod na čtvrtém
místě. K medaili mu chybělo pou-

ze deset vteřin. Lada podtrhla tři
dny pěkných výsledků desátým
místem. Martina Macháčová, pro
niž klasika není oblíbenou techni-
kou, dojela devětadvacátá.
Na MČR dorostenců na Božím
Daru v Krušných horách, které se
konalo o týden později, tedy od
11. do 13. března, reprezentovali
rýmařovský Ski klub Markéta
Mlčáková a Jan Keclík. Markéta,
celková vítězka Moravského po-
háru, doběhla ve sprintu volně
i v pětikilometrovém skiatlonu
dvacátá. Jan Keclík dosprintoval
dvaadvacátý. V nedělní štafetě,
kde Moravskoslezský kraj repre-
zentoval společně se závodníky
z Frenštátu pod Radhoštěm, fini-
šoval na druhé pozici a domů si
tak odvezl stříbrnou medaili.
V konkurenci velkoklubů, jakými
jsou na republikové úrovni napří-
klad Jablonec nad Nisou, Jilem-
nice, Karlovy Vary nebo Nové
Město na Moravě, vybojovali naši
závodníci výborné výsledky.  

Foto a text: Štěpán Sedláček

Úspěch našeho nadějného šachisty
Stříbrný Honza Keclík na stupních vítězů v Krušných horách

Foto: archiv rodiny Štefanišinovy
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Výsledná tabulka
Městské basketbalové ligy v Rýmařově

Výsledné pořadí střelců
Městské basketbalové ligy v Rýmařově

Soukromá řádková inzerce
Nabízíme! P r o n á j e m!
Byt 3+1 v přízemí cihlového domu, vel. 75 m2, blízko centra, po cel-
kové opravě, nová okna ze dřeva, dřevěné podlahy, nová koupelna, je
zachován původní styl domu s dobovými prvky.
V domě jsou dvě bytové jednotky, každý byt v celém podlaží, samo-
statné plyn. topení, elektrické hodiny, odpočet vody. Nájemné 4 000
Kč/měsíc, bez platby za plyn, vodu a elektřinu. Nelze přihlásit trvalé
bydliště. Tel.: 721 527 068.

Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 211 411, http://www.rymarov.cz/mesto
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pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

Prodáme bytov˘ dÛm se ãtyfimi bytov˘mi 
jednotkami, v pfiízemí s prostorem pro 

obchod nebo sluÏby, vhodné pro podnikání. 
V blízkosti námûstí Míru. Cena dohodou.

Tel: 736 628 033

I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
Rýmařov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Akce: duben
PRIMALEX - sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, Rýmařov, tel.: 554 211 228Foto: archiv BFAA Oldies
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pronájem bytu 3+1o velikosti 75 m2 v pfiízemí cihlového 

domu, na hlavní tfiídû blízko centra, po celkové rekonstrukci 

- dfievûné podlahy, nová velká dfievûná okna, nová koupelna.

Je zachován pÛvodní styl domu s dobov˘mi prvky.

V domû jsou dvû bytové jednotky, kaÏd˘ byt v celém podlaÏí,

samostatné plyn. topení, elektrické hodiny, odpoãet vody.

Nájemné 9 500 Kã/mûsíc vãetnû energií.

Tel.: 721 527 068.

NABÍZÍME pro komerãní úãely
(kanceláfie apod.)

Prodáme zavedený
a prosperující penzion

v Rýmařově včetně zařízení.
Cena dohodou.

Tel.: 554 211 279
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