
vyšlo 26. 2. 2016čís lo  4 /2016 cena 15 Kč

Zástupci mûsta se se‰li v hotelu 
Slunce s místními podnikateli

V Malé Morávce zaloÏili novou Charitu 
svatého Martina

Mûsto podalo Ïádost o dotaci 
na v˘suvné hledi‰tû v SVâ

Budeme k zubafii dojíÏdût? Proã 
ve mûstû chybûjí stomatologové

Neila bodovala na Hvûzdû Orientu

ročník XVII I .
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Jarní prázdniny v SVČ

Karneval na ledě

SVČ Rýmařov připravilo na jarní prázdniny program pro děti, které mají šikovné ruce a sportovního ducha. V keramické dílně se tvořilo z hlí-
ny, papíru, textilu nebo přírodnin, v technické dílně se vyráběly modely, sportovci měřili síly na horolezeckých i lukostřeleckých závodech. ZN

V sobotu 13. února uspořádala místní organizace ČSSD na zimním stadionu v Rýmařově dětský karneval na bruslích. Na stadion přišly v do-
provodu rodičů tři desítky dětí v pohádkových i zvířecích maskách. Karneval plný soutěží vyvrcholil vyhlášením nejkrásnějších masek. JiKo
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My „starší“, pro které pojem minulé století znamenal dobu opravdu
dávno minulou – devatenácté století, éru habsburského útlaku a vlá-
dy císaře Franze Josefa, revolučních let 1848–1849, národního obro-
zení, Boženy Němcové a její Babičky, „šestašedesáté války“ prusko-
rakouské s kanonýrem Jabůrkem – jsme se ocitli v situaci, kdy jsme
větší část svého života prožili v „novém minulém“, tedy dvacátém
století. Často jsme se dohadovali o tom, kdo či co přežije a nepřežije
rok 2000. Mnozí jsme zaplaťpánbůh přežili a tiše se radujeme. A je to
už víc než 15 let! A v letošním roce opět dostáváme „dárek“ – virtu-
ální jeden den navíc. Je to v jednadvacátém století už počtvrté. Ano,
je opět přestupný rok – rok, ve kterém se dostane ke slovu datum 
29. února. 
Historie přestupných dnů sahá až do starověkého Egypta, kde byl
v roce 238 př. n. l. zaveden dodatečný den každý čtvrtý rok. V roce
45 př. n. l. zavedl Julius Caesar stejné počítání do kalendáře použí-
vaného v Římě (proto označení juliánský kalendář). Za součást toho-
to kalendáře se považuje i křesťanský letopočet, který byl ale zaveden
až o řadu staletí později.
Přestupný den se používá v tzv. solárních kalendářích (juliánském
i gregoriánském) k vyrovnávání rozdílů mezi délkami kalendářního
a tropického roku. V juliánském kalendáři má kalendářní rok 365 dní
a je určen počtem dní, tj. otočení Země kolem své osy. Tropický rok
je dán dobou oběhu Země kolem Slunce, který ovlivňuje střídání roč-
ních období. Ten má délku 365,24219 dne, tedy zhruba o čtvrt dne
déle než rok kalendářní. K vyrovnání tohoto rozdílu slouží právě pře-
stupný rok, čímž se docílí hodnoty 365,25 dne na rok. To ale není
přesná délka tropického roku, a tudíž se tím disproporce zcela nevy-
rovnává.
Kvůli nahromaděným rozdílům byl v roce 1582 dekretem papeže
Řehoře XIII. kalendář reformován na tzv. gregoriánský, používaný
dodnes. Rozdíl mezi kalendářním a slunečním počátkem roku tehdy
dosáhl 10 dní a rok 1582 byl o těchto 10 dnů zkrácen. Počet přestup-
ných let byl zredukován tak, že roky dělitelné stem jsou přestupné
pouze v případě, že jsou zároveň dělitelné čtyřmi sty. Tím se docílí
průměrné hodnoty 365,2425 dne na rok. V našem stávajícím kalen-
dáři se přestupný den vkládá jako 29. únor. Na hvězdný rok se nebe-
re zřetel, odchylka kalendáře od tropického roku je zcela zanedbatel-
ná. (Rozdíl oproti skutečnosti, který by naši potomci (!!!) měli za té-
to situace řešit, bude za 100 tisíc let představovat 31 dní – to už nás
ale opravdu nemusí zajímat.) Snahy o vytvoření tzv. věčného kalen-
dáře, kde by odchylka neexistovala, mají spíše akademickou povahu. 
Přestupný rok tedy máme v našem kalendáři vyřešen a nečiní žádné
větší problémy. Spíše může potěšit sice velmi malou, ale zato výji-
mečnou skupinu lidí. Devětadvacátý únor může slavit (se čtyřnásob-
nou intenzitou) asi každý patnáctistý občan (tedy asi pět až šest oby-
vatel našeho města), ale ještě výrazněji celkem 165 mužů v naší re-
publice s legendárním jménem Horymír. V okrese Bruntál jsou tři no-
sitelé tohoto jména, v našem městě však žádný dědic hrdiny na
Šemíku není. Co není, může ale být…
Užívání úžasně pokročilých elektronických komunikačních a dalších
prostředků a koordinaci mezi nimi však docela překvapivě kompli-
kuje jiný fenomén – přestupná sekunda. Tou je jednosekundová 
oprava nepravidelně aplikovaná v systému měření času UTC (koor-
dinovaný světový čas) založeném na atomových hodinách (měří čas
na základě rezonanční frekvence atomů). Cílem přestupné sekundy je
udržovat tento systém synchronní s nepravidelnou rotací Země, na
které je založen běžný občanský čas (střední sluneční čas). Přestupná
sekunda se uplatňuje nepravidelně v době, kdy odchylka překročí
rozmezí   0,9 sekundy. V případě potřeby se pak přestupná sekunda
zavádí obvykle 31. prosince nebo 30. června o půlnoci. Nejčastější
interval mezi dvěma zavedeními přestupné sekundy je 18 měsíců, na-
posledy se to stalo 30. června 2015.
Přestupná sekunda přináší problémy u některých systémů závislých
na přesném měření času. Typickým příkladem je časová základna
GPS (globální polohovací systém), která běží kontinuálně bez vklá-
dání přestupných sekund. Za dobu existence GPS se do současnosti
nashromáždil rozdíl 17 sekund mezi časem GPS a UTC. Rozdíl je ale

samozřejmě v přijímačích při zobrazení kompenzován. Naše radiem
řízené hodiny si čas upraví samy, hnidopiši s přesnými digitálními
hodinkami tak musí učinit ručně. Nás ostatní však přestupná sekun-
da nijak netrápí.
A tak si 29. února připijme na to, že je to všechno tak chytře vymyš-
leno, a ze solidarity s těmi, co na svůj svátek nebo narozeniny budou
muset zase čekat čtyři roky. M. Marek
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Aktuálně z města

Chcete nás?

Starosta seznámil podnikatele se záměry města
Zástupci mûsta se ve ãtvrtek 18. února se‰li v hotelu Slunce s místními podni-
kateli. 
Starosta Petr Klouda a místostarostka Marcela Staňková přivítali před-
stavitele rýmařovských firem. Starosta v krátkosti přiblížil současný
vývoj ve městě, zejména přípravu budoucích investic. „Na počátku vo-
lebního období jsme si stanovili čtyřicet cílů, dnes jich je už čtyřiačty-
řicet, z toho čtrnáct je v současné době hotových. Jde o investice, kte-
ré by měly zpříjemnit život obyvatel Rýmařova. Letos bychom chtěli
zrealizovat asi deset investic, jedná se převážně o dopravní stavby – re-
konstrukci komunikací na Hornoměstské a Lidické ulici a v ulici Na
Stráni, dále rekonstrukci parkoviště za Pasáží Hrádek, vybudování
chodníku v Ondřejově a další. Letos by mělo město proinvestovat asi
45 milionů korun,“ přiblížil plán investic starosta.
Podnikatelé se dověděli, že by město ve spolupráci s Bytermem mělo
v letošním roce zahájit novou etapu zateplování městských domů v ob-
jemu 30 milionů korun s výrazným podílem dotací, o které se bude
město ucházet. Půjde především o domy na Okružní a Opavské ulici
a některé podnikatelské subjekty ve městě by se mohly podle starosty
na těchto investicích aktivně podílet. Starosta dále zmínil téma starého
kina nebo zimního stadionu. „Ve hře stále zůstává zastřešení zimního
stadionu, na které ovšem v současné době nebyl vyhlášen žádný dotač-
ní program. Celková investice vyjde na 25 až 30 milionů korun, možná
bychom našli i levnější variantu,“ uvedl starosta a pokračoval: „Z vel-
kých investic nás čeká vybudování inženýrských sítí pro čtrnáct byto-
vých celků poblíž hřbitova v Edrovicích. Půjde o velmi nákladnou ak-
ci, která je přitom málo dotovaná.“
Zazněla důležitá informace o obsazení průmyslové zóny. Starosta řekl,
že v dnešní době je průmyslová zóna v podstatě obsazena. Novým zá-
jemcem, který by zde měl začít podnikat, je firma Styroprofil, dceřiná
společnost firmy Styrotrade. „Tato firma se přemístí z Bruntálu do
Rýmařova a měla by nabídnout práci 70 až 100 lidem. Druhou firmou
je Logaritma, která sem bude přesouvat část své výroby z Mohelnice.

Letos by měla nabídnout práci asi pětadvaceti lidem a do dvou let by
se její provoz měl rozšířit,“ informoval starosta. Dodal, že městu zů-
stanou menší prostory pro vybudování dalších průmyslových zón, na-
příklad za teplárnou nebo naproti sběrnému dvoru na ulici 8. května.
Město se rovněž uchází o průmyslovou zónu po Vladimíru Erbenovi
a vykoupilo blízkou ubytovnu, která by měla být přebudována na byty
sociálního bydlení.
Petr Klouda poděkoval podnikatelům za to, že se účastní investičních
akcí a sami se zapojují do nejrůznějších programů, popřál jim pevné
zdraví, štěstí, prosperitu, aby se jim v regionu dařilo.
Setkání podnikatelů pokračovalo neformální diskusí. Zástupci firem se
vzájemně informovali o problémech v jednotlivých oborech. Shodli se,
že chybí lidské zdroje a sehnat dnes zaměstnance některých profesí je
velký problém. Některé dělnické profese se shánějí snáz než například
profese technické, projektový specialista, seřizovač CNC strojů a po-
dobně. JiKo

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Bruntále,
připravuje na březen 2016

výběr daňových přiznání k dani z příjmů ve vybraných obcích
Místo a termín konání výběru daňových přiznání

Středisko volného času Rýmařov

středa 30. března 2016 od 12:00 do 17:00
pátek 1. dubna 2016 od 10:00 do 14:30

V útulcích po celé republice čeká na svou šanci plno štěňat i dospělých psů.
Pokud nepotřebujete pejska z encyklopedie, ale hledáte věrného přítele, zkus-
te hledat v útulcích.
Provizorní záchytný kotec pro nalezené a opuštěné pejsky má i Rýmařov. Ve
spolupráci s městskou policií a Městskými službami Rýmařov představujeme
aktuální „nalezence“, kteří čekají na svého pána nebo na nového lidského ka-
maráda.
Ztracený kříženec, jehož fotografii jsme uveřejnili v lednovém čísle, se už vrá-
til domů a nyní přebývá v dočasném domově další čtyřnohý přítel. Středně vel-
ký pes, nejspíš kříženec vlčáka s malou rasou, věkem spíše dospělý psí mláde-
nec, je zbarvený do hněda s bílou náprsenkou, poměrně plachý a bojácný zřej-
mě z útrap, které ho na jeho pouti potkaly. Povahově je velice přátelský a mi-
lý, vděčný bude za každé dobré slovo i pohlazení. Může být nejen výtečným
rodinným společníkem a kamarádem dětem, ale bezpochyby i skvělým hlída-
čem. Pokud vám není osud psího přítele lhostejný, dejte mu druhou šanci.
Zájemci mohou kontaktovat odpovědnou osobu – Pavel Ujfaluši, Městské
služby Rýmařov, tel.: 737 241 052 nebo 554 254 333. JiKo
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Odbory MěÚ informují

Zdravotnictví

Málo zubních lékařů?
Všichni máme nárok na důchod. Myslím, že mluvím i za všechny bý-
valé pacientky a pacienty výborné paní doktorky Vylíčilové: Přejeme
jí mnoho zdraví a dobré pohody.
Ale co s námi „pozůstalými“? Prý nás žádný jiný zubní lékař nechce
a je nám nabízen Bruntál, Břidličná, Uničov a Šternberk. Platívalo se
u lékaře 30 korun. Z mého hlediska bych raději zaplatil 30 korun než
130 korun za benzín nebo autobus. Všichni nejsme mobilní, jsou me-
zi námi i občané s francouzskými holemi a kvůli jednomu zubu nám
dají sanitku?

Řeknu vám banální případ, hlavně u nás seniorů. Praskne zubní pro-
téza. Maličkost. Zajde se k zubnímu lékaři, bez potřebné prohlídky se
zaplatí pár korun na místě a laboratoř protézu opraví. Druhý den kou-
šu. Úkon u lékaře na dvě minuty, i s přáním všeho dobrého. A kvůli
takové maličkosti mám jet do některého ze jmenovaných měst? To je
snad na hlavu.
Rád bych, aby nám naši představitelé na radnici odpověděli, kdy se
udělá náprava a budeme mít zase jistotu zubního ošetření. 

Ladislav Urban, Rýmařov

Dočkají se řidiči opravy silnice do Jamartic, co bude se starým kinem 
a jaké hlavní investice čekají město letos?

Otázky v titulku ãlánku a jim podobné fie‰í v na‰em mûstû odbor regionální-
ho rozvoje spoleãnû s mûstem R˘mafiov a dal‰ími odbory, kter˘ch se tato
problematika dot˘ká. 
Asi každého občana zajímá rozvoj města – kdy z komunikace zmizí
řidiči proklínané díry, kde se postaví nové dětské hřiště, chodník, par-
koviště nebo potřebná retenční nádrž. Tyto investice má na starosti
odbor regionálního rozvoje, který si podle slov vedoucího Ing.
Miroslava Sigmunda lidé pletou s odborem stavebního úřadu. Odbor
regionálního rozvoje má na starost veškeré investice města
Rýmařova a jeho částí, dále komunikace a místní hospodářství.
Kromě toho připravuje, koordinuje a realizuje strategické dokumen-
ty města, podílí se na koncepci rozvoje regionu, zajišťuje přípravu
a administraci projektů dotovaných z fondů Evropské unie, minister-
stev, státních fondů a ostatních poskytovatelů dotací. Ve správním
obvodu poskytuje informace obcím a občanům o rozvojových pro-
gramech a koncepčních záměrech regionu, zajišťuje metodickou po-
moc obcím při získávání finančních dotací, spolupracuje na přípravě
rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města, sleduje
a vyhledává aktuální dotační tituly.
V letošním roce by měl odbor regionálního rozvoje hospodařit s cel-
kovou částkou cca 30 milionů korun, které budou využity převážně
na opravy komunikací.
„Hlavní investicí města bude letos rekonstrukce komunikace na
Hornoměstské ulici včetně parkoviště pod nemocnicí a části komuni-
kace na Lidické ulici. Další důležitou investicí bude rekonstrukce
parkoviště v lokalitě Hrádku v návaznosti na Pasáž Hrádek a také 
oprava komunikace v ulici Na Stráni po výměně plynovodu a kanali-
zace,“ sdělil Miroslav Sigmund.
Na pozici vedoucího odboru působí třetí rok a na otázku, co považu-
je při své práci za nejtěžší, odpověděl, že určitě veřejné zakázky a vý-
běrová řízení. Náročná, hlavně časově, je také administrace dotací,
z posledních investic třeba u rekonstrukce autobusového stanoviště
a Školního náměstí.
Město má zájem pokračovat i ve výstavbě hřišť. V plánu je například
dopravní hřiště v areálu základní školy na ulici 1. máje. Vedoucí od-
boru regionálního rozvoje doufá, že se na tento projekt podaří získat
finance z některého dotačního programu. Připravuje se také výstavba
dětského hřiště na sídlišti Dukelská, na které je již zpracována pro-
jektová dokumentace s rozpočtovou cenou 1 080 tis. Kč. Město chce
zkusit zajistit spolufinancování prostřednictvím Nadace ČEZ, jelikož
v současné době není na tento typ projektu možné získat dotaci z ji-
ného programu. „Chceme také podat žádost o výstavbu chodníku
v Ondřejově, který by mohl být dotován z Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP). Vedl by od horní zastávky autobu-
su po levé straně směrem dolů a končil by pod budovou bývalé ško-
ly,“ doplnil Miroslav Sigmund.
Další tolik diskutovanou investicí je rekonstrukce starého kina.
Snaha města nabídnout budovu za korunu kraji, aby ji zrekonstruoval
pro Základní uměleckou školu Rýmařov a zároveň na multifunkční

prostor pro další spolky – muzikanty, divadelníky a jiné – vyšla na
prázdno. „Před několika dny jsem obdržel informaci, že kraj budovu
bývalého kina nechce. Touto problematikou se teď budou zabývat jed-
notlivé komise města, které navrhnou konkrétní řešení a pak jej před-
loží radě města a zastupitelstvu,“ doplnil vedoucí odboru regionální-
ho rozvoje. 
V souvislosti s optimálním řešením kvalitního divadelního prostoru
se nabízí otázka, zda bude mít v dohledné době Středisko volného ča-
su již dříve zvažované zásuvné hlediště. I v této otázce se snad blýs-
ká na lepší časy. Žádost o dotaci na projekt výsuvného hlediště
v SVČ za cca 3,1 milionu byla podána v rámci česko-polského pro-
gramu přeshraniční spolupráce a je reálná možnost, že město obdrží
50 % z celkových nákladů. „Jednalo se o více variantách hlediště,
jedna z nich měla kapacitu 162 míst, a pokud by dotace byla přiděle-
na ještě letos, mohlo by hlediště začít sloužit svému účelu ještě v le-
tošním roce. Nechci ovšem předjímat, touto problematikou se zabývá
odbor školství a kultury,“ doplnil Miroslav Sigmund.
Už několik let slibuje kraj, že uvolní prostředky na opravu komuni-
kace Rýmařov – Velká Štáhle. Prozatím se nic neděje. Snad se ko-
nečně štěstí usměje i na tuto proklínanou silnici. Podle informací ve-
doucího odboru regionálního rozvoje by se letos mělo začít s rekon-
strukcí. Oprava bude realizována ve třech etapách a první část by mě-
la končit před Jamarticemi.
Jaké má Miroslav Sigmund přání na závěr: „Aby se naše město moh-
lo dále rozvíjet, k tomu je potřeba dostatečné množství občanů. Město
se zvelebuje, do investic se vkládá velké množství prostředků, ale 
abychom jednou po letech nezjistili, že není pro koho.“ JiKo
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Proč ve městě chybějí stomatologové
Mnozí občané zaznamenali napjatou situaci v rýmařovském zdravot-
nictví, konkrétně absenci zubních lékařů. Příležitosti začaly využívat
zubní ambulance v okolních městech, které reagovaly nabídkou ně-
kolika volných míst pro pacienty. Ne všichni pacienti si však mohou
dovolit luxus dojíždění. Zvlášť to platí pro seniory – mnoho z nich
nemá osobní auto ani nikoho, kdo by je k zubaři odvezl. A dojíždět
kilometry daleko autobusem nebo vlakem je pro většinu z nich z dů-
vodu snížené mobility nemožné. Položme si otázku, jak k této situa-
ci vlastně došlo?
Podle zastupitele a praktického lékaře MUDr. Bohumila Servuse je to
důsledek dlouhodobého vývoje, na kterém se podíleli ministři zdra-
votnictví a vlády za posledních 25 let. „Máme řadu špičkových od-
borníků, kteří rozvíjejí lékařskou vědu doma i ve světě, a přitom po-
ciťujeme nedostatek lékařů pro základní péči o pacienty. Chybí sto-
matologové, pediatři, praktičtí lékaři, dermatologové. Do roku 2002
fungoval systém postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů,
který byl velmi dobře nastavený a jeho principy přejímaly i ostatní
státy v Evropě do té doby, než tehdejší představitelé opoziční smlou-
vy prosadili zásadní změnu, která tento systém zničila a přiblížila jej
vzoru USA,“ popsal Bohumil Servus. Podle něj stát jen dohlíží, po-
moc při financování a organizaci přesunul na bedra zaměstnavatelů.
U kvalifikace praktických lékařů je tomu podobně, podstatnou část
vzdělání platí zaměstnavatel. Od státu může sice získat grant, ten ale
nekryje ani polovinu potřebných nákladů. Náklady na výchovu sto-
matologa jsou ještě podstatně vyšší.
„Je řada dalších okolností, pro které mladí lékaři odcházejí.
Současně klesá pochopitelně zájem o práci lékařů v terénu.
Výsledkem je absolutní nedostatek stomatologů, pediatrů a teď
i praktických lékařů pro dospělé. Pan ministr Němeček ještě před ně-
kolika měsíci tvrdil, že je vše v pořádku, a nyní v televizi nabízí pení-
ze lékařům do okrajových oblastí. Jsou zde i nabídky zdravotních po-
jišťoven, v televizi vidíme obce, které jsou na tom stejně jako
Rýmařov. Nesouhlasím s tvrzením, že se vedení města nesnaží získá-
vat nové lékaře. Ale pokud si tito lékaři mohou vybrat mezi větším
městem a Rýmařovem, pak můžeme nabízet vše možné, ale bez úspě-
chu,“ konstatoval MUDr. Servus a dodal, že manželé Vylíčilovi sami
hledali své nástupce před odchodem do důchodu, a nejen proto, že po
nich zůstávají plně vybavené ordinace.
Co konkrétního pro obsazení volných míst rýmařovských zubních
ambulancí dělá město Rýmařov? Podle místostarostky Marcely
Staňkové došlo k několika jednáním. Na schůzce se stomatologem
MUDr. Josefem Vylíčilem byli přítomni i zástupci firmy RD
Rýmařov Barbora Egidová a Irena Ondrašíková. 
„Společně s MUDr. Vylíčilem, který využil své kontakty na lékařskou
fakultu, jsme hledali cestu, jak najít stomatology za odcházející man-
žele Vylíčilovy. Prázdné stomatologické ordinace se nám však bohu-
žel nepodařilo obsadit, přestože jsme nabízeli zvýhodněný nájem, byt
nebo pracovní uplatnění pro partnera či partnerku,“ sdělila Marcela
Staňková. Město podle ní nad rámec svých povinností pomáhá i při
vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, a to nejenom v případě
stomatologů, ale i jiných odborných lékařů.
Demografický vývoj populace kraje má také nezanedbatelný vliv na
vývoj zdravotnictví v Rýmařově. „Problematické je i stárnutí zdra-
votnických pracovníků – to je ale jev celorepublikový – jejich prů-
měrný věk se pohybuje kolem 56 let. Vzhledem ke komplikovanému
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a kvůli zvyšujícímu
se věku lékařů v praxi hrozí ukončení činnosti řady zdravotnických
zařízení. Tím může dojít k celkovému zhoršení dostupnosti péče v re-
gionu,“ dodala místostarostka. Zástupci města jsou podle Marcely

Staňkové se situací detailně obeznámeni, intenzivně se jí zabývají
a hledají řešení. Vzniká však obava, že pokud nevznikne nová kon-
cepce na podporu zdravotnictví v pohraničních oblastech, město
Rýmařov mnoho dalších možností po vyčerpání zákonných prostřed-
ků k dispozici mít nebude. A ačkoliv lékařům nabízí jednoznačně
nadstandardní podmínky, tito nemají zájem v našem regionu působit. 
Zkušenosti z praxe nabízí MUDr. Marie Pekárková, stomatoložka
s třiadvacetiletou praxí, členka České stomatologické komory, která
se v Rýmařově narodila, pracuje v Praze a v rodišti provozuje špič-
kově vybavenou zubní ambulanci. „V naší rýmařovské ordinaci se
vystřídalo už mnoho mladých lékařů stomatologů, ale nikdo z nich ta-
dy nechtěl zůstat. Důvody jsou zcela jasné. Nikdo z nich nemá na
Rýmařov vazby, nenarodili se tady. Velmi kladně hodnotí nadstan-
dardně zařízenou ordinaci, velkým plus je pro ně i zubní laboratoř.
Jejich partneři či partnerky by však v Rýmařově nenašli uplatnění,
nezačali by v tomto regionu ani podnikat a už vůbec by si nevzali 
úvěr, protože při platbách zdejších lidí a vysoké nezaměstnanosti by
jej spláceli hodně dlouho,“ sdělila své osobní poznatky Marie
Pekárková. Podle ní se v Rýmařově provozuje takzvaná „sociální“
stomatologie. Pacienti nechtějí hradit nic ze svého a je v nich stále
zakořeněno, že mají mít vše hrazeno ze zdravotního pojištění, navíc
se zlobí na dlouhou objednací dobu. Naproti tomu mladí lékaři se 
oprostili od závislosti na pojišťovnách, pracují s moderními přístroji
a uplatňují progresivní metody, které jim mnohdy pojišťovny neza-
platí. Nezaplatí je ale bohužel ani lidé v malých obcích, proto hleda-
jí lékaři „obživu“ raději ve větších městech, případně v jejich těsném
dosahu, což se o Rýmařovu říct nedá. „Někteří pacienti upřednost-
ňují před kvalitními stomatologickými službami jiné priority – plné
nákupní vozíky, nezřídka každoroční pobyt u moře – bohužel zdravé
zuby to nejsou. Pak se nemohou divit, že pokud není poptávka po kva-
litní péči, lékaři sem nepůjdou. A to mám poptávku po zubařích na
všech pěti fakultách v republice. Měla jsem zubaře, tři roky po pro-
moci, jeho žena je všeobecná lékařka, ale bohužel neměla kde pra-
covat, protože se v Rýmařově všechno ruší. Tady to není pro ně vý-
hledově perspektivní lokalita a chybí sociální zázemí,“ doplnila
MUDr. Pekárková výčet negativ, pro které nechtějí lékaři do pohra-
ničí. 
MUDr. Servus zmínil návrh ministerstva zdravotnictví, který počítá
s dotací 500 tisíc korun pro praktické a dětské lékaře v malém měs-
tě. Ti si budou moci zažádat až o půl milionu korun jako podporu 
otevření nové ordinace v odlehlých regionech. Odlehlým nebo nedo-
stupným regionem se rozumí místo, kde bylo na lékařské služby
v těchto oborech v předchozích 12 měsících alespoň jednou vyhláše-
no výběrové řízení, které skončilo neúspěchem. Peníze bude lékař
moci použít na roční mzdu pro sestřičku nebo na nákup základního
přístrojového vybavení. Další pomocnou ruku jsou připraveny nabíd-
nout obce, ať už v podobě bytu nebo dalších výhod pro nového po-
skytovatele zdravotní péče. Snahou ministerstva je připravit tento do-
tační program co nejdříve tak, aby ještě v první polovině roku 2016
bylo řešení pro problematické oblasti dostupné. Na stomatology se
tento návrh ovšem nevztahuje.
„Řešení nedostatku zubních lékařů vidím v tom, že si zavážu kon-
krétního studenta 1. ročníku stomatologie a budu mu platit měsíčně
10 tisíc korun na studium. Tím vznikne smluvní vztah a budoucí ab-
solvent se zaváže u mě pracovat deset let. Já mu za těch pět let dám
víc jak půl milionu na studium. Bude to pro mě mnohem výhodnější
než za tu samou částku kupovat vybavení ordinace,“ řekla přesvědči-
vě Marie Pekárková, podle které by mělo větší vstřícný krok ekono-
mického charakteru udělat také město Rýmařov. JiKo

Gynekologické oddělení Podhorské nemocnice spustilo internetovou poradnu
Trápí vás gynekologick˘ problém? Chcete se ze-
ptat na cokoliv ohlednû porodu ãi tûhotenství?
Dotazy z oblasti gynekologie a porodnictví mohou li-
dé nyní novû konzultovat pfies internet, a to pfiímo
s primáfiem gynekologické ambulance Podhorské
nemocnice MUDr. Mariánem Olejníkem, MBA. 

Novou online poradnu spustila Podhorská
nemocnice, která je členem skupiny Agel, na
svém webu http://nemocnicepodhorska.
agel.cz v sekci gynekologického oddělení.
Ženy či jejich partneři tak mohou s primářem
konzultovat například dotazy ohledně poro-
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du, těhotenství, péče po porodu, antikoncepce i gynekologických
obtíží a onemocnění. Otázky lze klást nejen jmenovitě, ale i zcela 
anonymně. 
„Internetová poradna samozřejmě nemůže nahradit klasické vyšet-
ření u lékaře, což ani není jejím cílem. V mnoha dílčích problémech
však bude účinným pomocníkem pro širokou veřejnost. Přispěje ta-
ké k dalšímu zkvalitnění služeb pro naše pacientky,“ vysvětluje účel
poradny primář MUDr. Marián Olejník. Za důležité také považuje,
že díky snadné dostupnosti konzultace přes internet bude možné
včas zachytit problematické případy pro účinnou léčbu.
„Zřídit poradnu jsme se rozhodli i na základě potřeby zodpovídat
dotazy pacientek, které se s obdobnými problémy telefonicky obra-
cely různě na sestry a lékaře oddělení, přičemž ne vždy bylo v mož-
nostech personálu dotazy efektivně zodpovědět. Tato poradna bude
kvalitnější alternativou a jasným místem, kde mohou ženy klást své
dotazy. Věřím, že pacientky naši novou službu ocení,“ dodává pri-
mář.
Více informací o službách gynekologické ambulance Podhorské ne-
mocnice a online poradnu můžete najít na webových stránkách
http://nemocnicepodhorska.agel.cz.

Mgr. Radka Miloševská, tisková mluvčí, Agel, a. s.
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Kardiologická ambulance Rýmařov
Pivovarská 255/11, 795 01 Rýmařov

MUDr. Marie Lazárová, zdravotní sestra Oxana Sadochová

Zahájení činnosti: 6. dubna 2016
Objednávat se můžete již nyní na tel. čísle 604 459 928!

www.kardiologie-rymarov.cz
Ordinační hodiny:
středa 7:00–12:00 12:30–18:30 (odpolední ambulance jen objednaní)
čtvrtek 16:00–18:00 (vyšetřovací metody)
pátek 7:00–12:00 12:30–18:30 (odpolední ambulance jen objednaní)
Odběr krve se provádí ve středu a v pátek od 7:00 do 8:00.

Základní poskytovaná vyšetření:
• EKG
• Komplexní kardiologické vyšetření
• Zátěžové vyšetření (bicyklová ergometrie)
• Echokardiografie (ECHO)
• 24hodinové monitorování krevního tlaku
• 24hodinové Holterovo monitorování EKG

Školství

Úspěchy žáků v naukových soutěžích
Základní ‰kola R˘mafiov se mÛÏe py‰nit mnoha sportovními úspûchy, o nichÏ
ãasto ãtete v podobn˘ch ãláncích. Tentokrát se v‰ak zmíníme o skvûl˘ch v˘-
sledcích v naukov˘ch soutûÏích. 
Na přelomu roku 2015/2016 se konala školní kola olympiády hned ve
třech předmětech – dějepise, zeměpise a německém jazyce. Žáci pře-
kvapili a potěšili nejen svými znalostmi, ale také hojnou účastí. Pro
všechny zúčastněné to byla skvělá zkušenost a možnost zúročit své
vědomosti a zájem o obor jinak než před tabulí. Nejúspěšnější řešite-
lé pak zpečetili svůj úspěch také v okresních kolech, která se konala
v průběhu ledna v Krnově.
Vítěz školního kola v dějepisné olympiádě Jakub Chytil uspěl i v okre-
se a v početné konkurenci se umístil na třetím místě. 
Účastníci soutěže v německém jazyce museli prokázat své doved-
nosti hned v několika disciplínách – důraz se kladl na ústní projev,
schopnost porozumět textu i na prezentaci sebe sama. Naše škola se
soutěže zúčastnila ve dvou kategoriích. Lucie Ducháčová získala
v kategorii I. A druhé místo, Pavla Haneková obdržela v kategorii 
II. A třetí místo.
V lednu proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve
třech kategoriích, v nichž se na prvních místech umístili Nela
Bruntsvyková (6. ročník), Petra Holnová (7. ročník) a Jakub Chytil
(8. a 9. ročník). První místo z každé kategorie znamená postup do 
okresního kola, které se uskuteční během února.
Všem účastníkům děkujeme za jejich ochotu, čas a předvedené vý-
kony. Mgr. Helena Čuková a Mgr. Ivo Hofer, ZŠ Rýmařov

Zatím nejlepší výsledek na soutěži barmanů
Osmnáctý ročník tradiční soutěže České barmanské asociace Ahol
Cup 2016 se poprvé uskutečnil v zajímavých prostorách
Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Soutěž mladých
nadějí, studentů a žáků gastronomických škol proběhla v kategorii
Fancy Drink. Zúčastnilo se jí 29 mladých barmanů z České republi-
ky a Polska. Hlavním úkolem každého soutěžícího bylo připravit
„sparkling cocktail“ (perlivý koktejl) za použití min. 2 cl Vodky
Finlandia a Bohemia sektu nealkoholického. Všichni soutěžící měli
možnost si vyzkoušet nový styl soutěží, kdy se na pódiu soutěžní ná-
poje nejen připravují, ale také přímo hodnotí odbornou komisí z čle-
nů České barmanské asociace.
Na soutěž se připravili dva žáci 2. ročníku oboru kuchař-číšník naší
školy – Vendula Baďurová a Ondřej Koval. O této soutěži se traduje,
že klade největší nároky a má přísné porotce. Vendula se s tím ús-
pěšně poprala a k naší obrovské radosti zabodovala. Přestože soutě-
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žila poprvé, namíchala skvělý nápoj s názvem Bubblepear, kterým
ohromila porotu a obsadila úžasné páté místo. Ondřej Koval se svým
časově velmi náročným nápojem obsadil 20. příčku.
Všichni juniorští barmani, kteří se zúčastnili soutěže Ahol Cup –

Junior Cocktail Competition 2016, měli skvělou šanci propagovat ne-
jen sebe či svou školu, ale také se inspirovat svými kolegy pro bu-
doucí profesionální kariéru.

Foto a text: Mgr. Nataša Skoupilová, Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Policie zaznamenala pokles trestné
činnosti, nehod přibylo

Bilanãní tisková konference, která se konala v pátek 12. února na územním od-
boru Policie âR v Bruntále, se vûnovala pfiedev‰ím tématÛm trestné ãinnosti
a dopravní nehodovosti v na‰em okrese. 
Trestná činnost v rámci celé republiky, Moravskoslezského kraje a ta-
ké bruntálského okresu klesla. Policisté v okrese Bruntál loni prověřo-
vali celkem 1 858 skutků, pachatelé byli zjištěni v šedesáti procentech
případů, což je nejvyšší objasněnost v kraji. Stíháno bylo více jak 1 200
osob, z toho přes polovinu tvořili recidivisté.
Nejvýraznější pokles trestné činnosti byl zaznamenán v oblasti zane-
dbání povinné výživy, naopak přibylo krádeží na osobách, poškození
cizí věci a požárů. Mezi nejčastější trestné činy, které zaznamenalo ob-
vodní oddělení Policie ČR v Rýmařově, patří ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky, zanedbání povinné výživy a maření výkonu úředního
rozhodnutí.
Vedoucí územního odboru Bruntál plukovník Radovan Krygel během
konference velmi kvitoval nové materiální zabezpečení, které policisté
v roce 2015 obdrželi. Byly pořízeny nové dopravní prostředky pro po-
řádkové a dopravní policisty i kriminalistické techniky (např. vozidla
Hyundai, Volkswagen Amarok), dále zmínil dovybavení prvosledo-
vých hlídek balistickými prostředky, nové inteligentní mobilní telefo-
ny pro lustraci osob a jiné.
U dopravní nehodovosti byl v loňském roce zaznamenán nárůst 
o 86 nehod, následky jsou bohužel u těch nejzávažnějších, tedy smr-
telných zranění, stejné jako v roce 2014. Hmotné škody přesáhly 
41 milionů korun. Skoro pět desítek nehod bylo zaviněno účastníky sil-
ničního provozu pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních
látek. Při silničních kontrolách policisté rovněž zaznamenali o stovku
více případů jízdy po požití alkoholu či drog.
Na konferenci zazněly také priority současné policie, mezi které patří
optimalizace dojezdových časů, apelace na viditelnost účastníků sil-
ničního provozu, problematika toxikomanie, zajišťování výnosů z trest-
né činnosti, finanční šetření a mravnostní trestná činnost na internetu. 

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

Lyžař v Karlově nepřežil náraz do stromu
V úterý 16. února dopoledne se stala další smrtelná nehoda na karlovské
sjezdovce. Šestačtyřicetiletý lyžař v areálu Klobouk vyjel ze svahu a na-
razil do stromu. Svědkové a poté i členové horské služby zraněnému za-
čali ihned poskytovat první pomoc a na místo vyrazili přivolaní záchra-
náři z Rýmařova i vrtulník z Ostravy. V okamžiku jejich příjezdu byl

však už raněný v bezvědomí a nejevil známky života. Ani hodinová sna-
ha o jeho resuscitaci s pomocí přístrojů a léků neměla pozitivní výsledek.
Zasahující lékař musel konstatovat smrt. Okolnosti tragické události ny-
ní prověřují bruntálští kriminalisté, příčinu úmrtí určí nařízená pitva. 

Bc. Pavla Jiroušková, Policie ČR, PhDr. Lukáš Humpl, ZZS MSK

Auta se srazila při odbočování
Tři auta byla poškozena při srážce, k níž došlo 16. února u odboč-
ky z Opavské ulice na Jesenickou. Nehodu patrně zavinila 36letá ři-
dička volkswagenu, když nedodržela bezpečnou vzdálenost za vo-
zidlem odbočujícím vlevo. Při střetu byla ještě poškozena felicia
přijíždějící z protisměru. Způsobená škoda činí 60 tisíc korun, ni-
kdo nebyl zraněn.

Opilá řidička převrátila toyotu na bok
V pátek 19. února hodinu po půlnoci havarovala mezi Lomnicí
u Rýmařova a Dětřichovem nad Bystřicí 40letá řidička v toyotě. 
V opilosti nezvládla řízení, na rovině přejela do protisměru a narazi-
la do svodidel. Auto skončilo na silnici převrácené na bok. Při neho-
dě se zranila 21letá spolujezdkyně, která musela být převezena do ne-
mocnice. Dechová zkouška řidičce naměřila kolem 1,9 promile alko-
holu. Žena policistům přiznala, že večer vypila tři piva. Je podezřelá
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Způsobená škoda do-
sáhla částky 155 tisíc korun.
por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Ilustrační foto: archiv PČR Fota: archiv PČR

-04-2016  24.2.2016 14:41  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2016

9

Hasiči v terénu

Hasiči měli loni napilno
V roce 2015 hasiči na území okresu Bruntál evidovali 2 102 událostí.
Oproti loňskému roku to bylo o 682 událostí více. V průměru vyjížděli
téměř k šesti zásahům denně. Při požárech byla vyčíslena přímá hmotná
škoda ve výši 22,5 milionů korun, díky včasnému zásahu jednotek po-
žární ochrany byly ovšem uchráněny hodnoty ve výši 157,4 milionů ko-
run. Hasiči loni zasahovali u 217 požárů, vyjížděli k 1 854 technickým
zásahům a zaznamenali jedenatřicet planých poplachů. 
Při zásazích bylo evakuováno 116 osob a zachráněno 259 osob.
Sedmnácti osobám již přes veškerou snahu nedokázali hasiči po-
moci. Evidováno bylo 225 zraněných, při událostech se zranilo ta-

ké osm profesionálních a pět dobrovolných hasičů. 
Ze stanice v Rýmařově vyjížděli členové Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje k celkem 599 událostem, šlo hlavně
o požáry, dopravní nehody, úniky nebezpečné chemické látky a tech-
nické havárie. K podobným událostem vyjížděli i dobrovolní hasiči
z našeho regionu. Rýmařovští „dobráci“ zasahovali u dvaadevadesáti
událostí, hasiči z Břidličné u šedesáti, dolnomoravičtí u sedmadvace-
ti, hasiči z Horního Města u dvaadvaceti, z Malé Morávky u dvaceti,
ze Staré Vsi u pěti a z Ryžoviště u dvou událostí.

JiKo, zdroj HZS MSK

Městské muzeum a Galerie Octopus

Muzeum získalo výjimečný dokument k dějinám textilnictví, cechů a spolků
S pomocí pana Marka Seitla a města Rýmařova byl z berlínského anti-
kvariátu Nikolaus Struck (po laskavém jednání s panem Struckem pro-
střednictvím paní Cotte-Johnson) do Městského muzea Rýmařov za-
koupen velmi významný historický dokument. V němčině se uvádí pod
názvem Innungs- und Genossenschaftsbuch der Weber. Handschrift.
Innungs- und Handwerksbuch der Stadt Römerstadt von 1685 bis 1911,
v překladu do češtiny Kniha cechu a společenstva tkalců. Rukopis.
Cechovní a řemeslná kniha města Rýmařova od 1685 do 1911.
Dokument je obrovským přínosem pro další poznávání a zpracovávání
dějin Rýmařovska, respektive zdejšího předválečného německého oby-
vatelstva. Přestože je podle současného stavu zjištění jeho vznik datován
rokem 1685 (zejména podle zápisu v rámci nádherné dobové perokres-
by na začátku svazku), zpětně v sobě zaznamenává dění počínaje rokem
1569, tedy obdobím vzniku rýmařovského tkalcovského cechu.
Následně jsou v něm vedeny nejdůležitější události ze života zmíněného
cechu až do 19. století. Dokument rovněž obsahuje údaje nejen o vzniku
společenstva tkalců po roce 1859, ale i o jeho chodu do roku 1911.
Tato písemnost, která po dalším bádání může pomoci doplnit a rozšířit
poznatky o historii místního textilnictví a cechů, získat nové vědomos-
ti o německých spolcích v tomto regionu před rokem 1938 a ještě více

prohloubit znalosti o minulosti našeho kraje, bude hlavním exponátem
výstavy, jež proběhne od 8. do 30. března v galerii Pranýř Městského
muzea Rýmařov. Foto a text: Mgr. Petr Müller
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Život není to, co chceme, ale to, co máme a vydržíme.
Arnošt Lustig

Známá i neznámá výročíCitát:
26. 2. 1361 nar. Václav IV., český panovník (zemř. 16. 8. 1419) 

– 655. výročí narození
26. 2. 1986 zemř. Karel Vlach, dirigent (nar. 8. 10. 1911) – 30. výr. úm.
26. 2. 2011 zemř. Arnošt Lustig, prozaik (nar. 21. 12. 1926) 

– 5. výročí úmrtí
28. 2. 1911 nar. Otakar Vávra, filmový režisér a scenárista (zemř.

15. 9. 2011) – 105. výročí narození
28. 2. 1916 zemř. Henry James, americký prozaik a literární kritik

(nar. 15. 4. 1843) – 100. výročí úmrtí
1. 3. 1886 nar. Oskar Kokoschka, rakouský malíř, grafik a spiso-

vatel (zemř. 22. 2. 1980) – 130. výročí narození
1. 3. 1971 zemř. František Hrubín, spisovatel (nar. 17. 9. 1910) 

– 45. výročí úmrtí
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír – vyhlásil

PEN klub v roce 1984
3. 3. 1996 zemř. Marguerite Durasová, vl. jm. M. Donnadieu,

francouzská spisovatelka (nar. 4. 4. 1914) – 20. výr. úm.
5. 3. 1951 zemř. Jiří Karásek ze Lvovic, vl. jm. Josef Jiří Antonín

Karásek, spisovatel a sběratel (nar. 24. 1. 1871) – 65. výr. úm.
5. 3. 1966 zemř. Anna Achmatovová, vl. jm. Gorenková, ruská

básnířka (nar. 23. 6. 1889) – 50. výročí úmrtí
6. 3. 1951 nar. Milan Hlavsa, hudebník (zemř. 5. 1. 2001) 

– 65. výročí narození
6. 3. 1951 nar. Jiří Schelinger, zpěvák (zemř. 13. 4. 1981) 

– 65. výročí narození
7. 3. Památný den ČR – výročí narození T. G. Masaryka

v roce 1850
7. 3. 1816 zemř. Karel Ignác Thám, český obrozenecký filolog,

básník a překladatel (nar. 4. 11. 1763) – 200. výr. úm.
7. 3. 1936 nar. Georges Perec, francouzský spisovatel (zemř. 

4. 3. 1982) – 80. výročí narození
8. 3. Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyor-

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

(nar. 12. 9. 1688) – 285. výročí úmrtí
10. 3. Den solidarity s Tibetem – výročí povstání Tibeťanů

proti čínské nadvládě v roce 1959

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

únor 2016

Neila bodovala na Hvězdě Orientu
Ve dnech 13. a 14. února hostilo SVČ Déčko Náchod prestižní sou-
těž v orientálních tancích Hvězda Orientu. Soutěž konaná pod zášti-
tou skvělé orientální tanečnice Sahar (Dany Minaříkové) a její taneč-

ní skupiny patřila v sobotu 13. února tanečnicím věkové kategorie do
18 let. Neilu v Náchodě reprezentoval projekt Annie’s Diamonds.
V opravdu silné konkurenci co do počtu soutěžících v kategorii i co
do úrovně tance (do soutěže se přihlásilo více než 120 choreografií)
získala Anna Cimbotová nádherné 4. místo v kategorii fusion 
12–18 let za svého Fénixe a sdílené 4.–5. místo v kategorii klasické-
ho tance 15–18 let s moderní baladou Baladi Sangaran. V duu
s Michaelou Foltýnovou v kategorii duo/trio 12–18 let získaly krás-
né 5. místo za klasickou choreografii Tanec pro radost. Skupinová
moderní balada Soraya (Anna Cimbotová, Michaela Foltýnová, Petra
Čamková, Simona Tušková, Adéla Janáčová a Lenka Veislíková) ob-
sadila pěkné 5. místo v kategorii 12–18 let. Přestože jsme jen o pár
bodíků nezískaly medailová umístění, výsledek, kterého jsme dosáh-
ly, a hlavně zpětná vazba od poroty jsou na velmi dobré úrovni.
Hvězda Orientu je kvalitní přehlídkou umění orientálního tance od
folkloru až po moderní pojetí. Ze soutěže jsme odjížděly s upřímným
pocitem, že porota hodnotila spravedlivě, neplnila jen funkci přidě-
lovače bodů, ale podala i upřímnou detailní zpětnou vazbu.
Velké poděkování patří všem tanečnicím za opravdu skvělý výkon
a také našim řidičům Jaroslavovi Janáčovi a Vladimíru Cimbotovi za
bezpečný odvoz. Večer jsme se vrátily sice unavené, ale spokojené
s výsledkem a plné elánu do dalšího tance a soutěží. 

Foto a text: Kamila Cimbotová, TS Neila SVČ Rýmařov
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Rozloučili jsme se

Stanislava Suchánková – Rýmařov .................................... 1946
Jiří Tezzele – Rýmařov ...................................................... 1958
Jan Lipka – Rýmařov ........................................................ 1937

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Rudolf Köhler – Rýmařov ................................................... 80 let
Věra Trpíková – Rýmařov ................................................... 80 let
Ludmila Čechová – Janovice .............................................. 81 let
Josef Machalíček – Rýmařov ............................................... 81 let
Josefa Jurašová – Rýmařov .................................................. 82 let
František Babišta – Rýmařov ............................................... 83 let
Ladislav Štefan – Rýmařov ................................................. 84 let
Olga Dočkálková – Rýmařov .............................................. 86 let
Marie Lysáčková – Rýmařov ............................................... 86 let
Josef Svoboda – Rýmařov ................................................... 87 let
Šarlota Bubelová – Rýmařov ............................................... 91 let

Dne 19. února 2016
oslavil pan

Rudolf Köhler
svou osmdesátku.

Do dalších let pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí
manželka Eva, 

synové Petr a Tomáš se svými rodinami

Už jen svíci hořící, krásnou kytici na
hrob Ti můžeme dát

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Kdo lásku a dobro rozdával, nezemřel,

žije v našich srdcích dál.
Dne 1. března 2016 by se dožila 63 let

naše milovaná dcera, manželka, 
maminka, babička,

paní Ludmila Macková z Valšova.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Miroslav, maminka Alžběta, dcera Alena,

syn Miroslav s manželkou, vnoučata, ostatní příbuzní a přátelé

Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka na Tebe zůstává dál.
Dne 25. února 2016 jsme vzpomněli 

13. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná

maminka, babička, prababička,

paní Růžena Macková z Jamartic.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Růžena, Marie a Jaroslava 

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

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 9:00–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba do 11. března:
Po–Pá 14:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 
5 a více návštěvníků. 

Objednávky v informačním centru.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste 

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v prvním pololetí 2016 (každý lichý týden v úterý):

15. 3., 29. 3., 12. 4., 
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2016.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v březnu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Sauna je v provozu každý den

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb
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Tfiicet pût elektronick˘ch informaãních
tabulí s informacemi o odjezdech jedno-
tliv˘ch spojÛ loni pfiibylo ve 26 mûs-
tech kraje díky projektu Poskytování

dopravních informací cestujícím – infopanely. Projekt za zhruba 4,5 milionÛ
korun realizovala spoleãnost Koordinátor ODIS, s. r. o., která zaji‰Èuje pro-
voz tabulí. Finance se podafiilo získat z evropsk˘ch zdrojÛ, zhruba 600 tisíc
doplatil ze svého rozpoãtu Moravskoslezsk˘ kraj. 
„Elektronické informační tabule s odjezdy jednotlivých spojů, včetně
případného poskytování dalších informací o zpoždění, změnách nebo
výlukách, jsou dnes již zcela běžným jevem v zemích s rozvinutou ve-
řejnou dopravou, Českou republiku nevyjímaje. První projekt, díky
němuž už slouží cestujícím v Moravskoslezském kraji 21 elektronic-
kých tabulí v 18 městech, realizovala naše společnost v roce 2014,“
říká Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS. Dodává, že na reali-
zaci prvního projektu za necelých sedm milionů korun se také poda-
řilo získat finance z Evropské unie prostřednictvím ROP Morav-
skoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 procent
z celkové částky poskytnul Moravskoslezský kraj. 
„První projekt instalace informačních tabulí na frekventovaných za-
stávkách v našem kraji vzbudil mezi cestujícími pozitivní ohlasy. Nyní
jsme, stejně jako v případě prvních 21 elektronických panelů, vytipo-
vali se společností KODIS významné dopravné uzly ve městech a ob-
cích, kde je větší pohyb cestujících, abychom jim usnadnili orientaci,“
říká Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Většina nových informačních tabulí je umístěna přímo na zastávko-
vých sloupcích, zbytek tvoří menší (LCD) a větší (LED) samostatné
tabule. Na tabulích jsou zobrazovány podle potřeby i informace o vý-
lukách či změnách v dopravě i případné zpoždění spoje, pokud do-
pravce tuto informaci poskytuje. Pro nevidomé jsou do informačních
tabulí nainstalovány reproduktory, zvukové informace o dopravě mo-
hou spustit pomocí slepecké hole s vysílačem nebo speciálního mo-
bilního ovladače.
V regionu Rýmařovska se první světelná tabule objevila před rokem
na autobusovém stanovišti v Rýmařově, nyní přibyla další
v Břidličné.
Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje

Moravskoslezský kraj informuje
Cestujícím pomohou v orientaci další

světelné informační panely

PŮJČOVNÍ DOBA
Po  9:00–18:00; Út  9:00–18:00; St  z a v ř e n o

Čt  9:00–17:00; Pá  9:00–17:00

Tel.: 554 212 566, 778 532 965, www.knihovnarymarov.cz
e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz
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Jazzclub

Valentýn s česnekovou příchutí
V paměti mi utkvělo první setkání s valentýnským svátkem zamilo-
vaných – bylo to na gymnáziu v hodině angličtiny. V jakési hře na 
americké tradice jsme tehdy po třídě (i mimo ni) rozšiřovali psaníčka
srdčitého tvaru s nápisem „Be my Valentine“. Naše pubertální duše to
na chvíli pobavilo, nicméně zvyk se neujal. Asi nám vadilo organizo-
vat vyjevování citů. A pak, byl to prostě cizí svátek.
Dnes to vypadá, jako by už Valentýn v Česku zdomácněl.
Přinejmenším jako obchodní artikl. Čokoládová srdce, kýčovitě aran-
žované jahody, květiny, šperky a léky na podporu sexuální výkonnos-
ti se valí z reklam jako nutné atributy svátku zamilovaných.
Čtrnáctého února musíme být všichni zaláskovaní, ať chceme, nebo
nechceme.
Až na otravnou reklamní masáž by na Valentýnovi vlastně nic špatné-
ho nebylo. Můžeme proti němu vlastenecky protestovat, můžeme ho
ignorovat nebo ho můžeme oslavit – po svém. Jazzclub SVČ
Rýmařov se o to snaží už šest let Česnekfestem s podtitulem Svátek
doopravdy zamilovaných. Letos vyšel na pátek 12. února, dějištěm
byla opět „kinokavárna“ DJ Stanley klub 13 a na programu byla ne-
jen česneková hostina, ale hlavně muzika.
Dosavadní ročníky Česnekfestu byly věnovány nekonvenčním písnič-
kářům, s kytarou a osobitou lyrikou se ve třináctce představil porno-
folkař Záviš, neřiditelná střela Vojta Kroupa, melancholik Jakub
Tichý, fenomén Jindra Holubec nebo dvojice Karpatská drůbež a té-
měř po všechny ročníky obsazovaný sudetský punkfolkař Ladibor
Danda. Ten nechyběl ani letos. Program kromě něj vyplnily dvě ka-
pely – jedna domácí a jedna hosté.
O poněkud napínavý úvod se postaral We Play Aparát, místní čtveři-
ce ostřílených hráčů pod taktovkou počítače Pepy. Pátý člen kapely
ovšem nebyl zrovna v kondici a dvěma výpadky zapříčinil to, že „vy-
plej aparát“ dostál svému jménu. Pepa se naštěstí po druhé resuscita-
ci vzpamatoval a koncert mohl proběhnout, byť ve zkrácené verzi.
Aparáti zahráli několik osvědčených hitovek (jednu bohužel z reper-
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toáru vypudili, což některým z nás způsobilo menší zklamání).
Příspěvek k antivalentýnské atmosféře: song Dovolená.
Následující čas patřil hostům z Krnova. Opět čtveřice, tentokrát mla-
distvá, pod názvem Rockin‘ Jackals pěstuje psychobilly a rockabilly
žánr, v našich končinách poměrně vzácný. Tři mladíci s kytarou, bas-
kytarou, bicími a šarmantní zpěvačkou v popředí jsou na Krnovsku
i v širším okolí už poměrně známí, u nás si ale zahráli úplně poprvé.
A dá se konstatovat, že úspěšně. Účastníky Česnekfestu záhy zvedli
ze židlí a roztancovali, takže není divu, že je publikum nechtělo pus-
tit z pódia. K dokonalosti chyběl snad jen kontrabas. Příspěvek
k Valentýnu: rokenrolové křepčení ve dvojicích.
Finále se ujal zmíněný Ladibor Danda. Sudetský punkfolkový bard se
vrátil ze zámoří se dvěma novými písněmi, fanouškům ale neupřel nic
ze svého takřka zlidovělého arzenálu – velký zájem byl, asi pod do-
jmem vzbouřených chuťových receptorů, o kamarádku babku a její 
anabázi s klobásou. Příspěvek ke svátku zamilovaných: píseň Studna.
Česnekfest, jak už název napovídá, kontruje komerční kýč nejen hud-
bou, ale i jídlem, neboť láska přece prochází žaludkem. Hlavní ingre-
diencí všech pokrmů, jež připravili sami návštěvníci festivalu, byl sa-
mozřejmě česnek. Opět se ukázalo, jak variabilní použití tento afrodi-

ziakální životabudič snese, k oblíbeným kombinacím česneku a chilli
letos přibyly i exotické variace s banánem či pomerančem. Ideální vý-
zbroj pro chřipkové období. ZN
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V pátek 22. ledna proběhl ve vel-
kém sále SVČ Rýmařov již tři-
náctý výroční ples Diakonie ČCE
– střediska v Rýmařově. K tanci
a poslechu hrála osvědčená a populární skupina Alternativa, ples
zpestřilo předtančení studentů rýmařovských středních škol pod ve-
dením tanečních mistrů Libora Sobka a Veroniky Říhové a dvě vy-
stoupení klientů sociálně terapeutické dílny Buřinka pod vedením
Zuzany Štefelové. Závěr pak patřil skupině orientálních tanců Neila

pod vedením Lucie Laštůvkové, která působí při SVČ Rýmařov.
Samozřejmostí bylo výtečné občerstvení a více než bohatá tombola.
Velice nás těší, že mezi rýmařovskou veřejností i nadále přetrvává zá-
jem o tuto reprezentativní akci, což se příznivě projevuje nejen na 
účasti, ale i na finančním výtěžku plesu. Peníze budou použity na za-
koupení infuzních pump.
Srdečně proto děkujeme všem lidem, kteří na ples přišli a podpořili
dobrou věc, stejně jako těm, kdo se podíleli na zajištění hladkého
průběhu plesu, hlavně našim obětavým dobrovolníkům a zaměstnan-
cům Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově. Také bychom touto ces-
tou chtěli poděkovat podnikatelům i drobným dárcům, kteří přispěli
věcnými i jinými dary do výherního losování lístků. 

Foto a text: Ilona Nyíri

Organizace a spolky

Třináctý společenský ples Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově

ORP Bruntál, Krnov, Rýmařov
zvou

na celookresní chovatelskou přehlídku trofejí
vč. chovatelské oblasti jelení zvěře

„Jeseníky – východ“ a daňčí zvěře „Osoblažsko“
za rok 2015,

která se uskuteční v sále Kulturního střediska (Kreml)
v Bruntále 19. a 20. března 2016

Výstava bude přístupna veřejnosti:
v sobotu 19. března od 9 do 17 hodin
v neděli 20. března od 9 do 12 hodin

Možnost posezení s mysliveckou kuchyní a občerstvením

Okresní myslivecký spolek Bruntál

Český rybářský svaz, z. s.,
Místní organizace Rýmařov

Výbor místní
organizace
ČRS zve

všechny členy
na výroční
členskou

schůzi, která se bude konat 12. března
v 8:00 v budově školní jídelny na ulici 1. máje v Rýmařově.

Za výbor ČRS, z. s., MO Rýmařov
Vojtěch Zábranský, předseda MO

Rockin’ Jackals
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Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení pohraničí

Ludmila Šuťáková: Byla jsem první českou žákyní v Ryžovišti
Do Ryžoviště jsme přišli v pětačtyřicátém roce. Datum si přesně ne-
pamatuju, ale vím, že když jsme přijížděli nákladním autem od
Dětřichova, všude rostly jeřabiny. Nevěděla jsem tehdy, co to je, pro-
tože u nás na Hané byly samé ovocné stromy. Muselo to tedy být ně-
kdy v srpnu. 
Pocházím z Myslejovic u Prostějova. Za války jsme žili v dost stís-
něných podmínkách u tatínkovy matky. Rodiče se dvěma malými
sourozenci bydleli v jedné místnůstce a já jsem spala v kuchyni s ba-
bičkou. Říkali jsme jí „stařa“. Moji rodiče chtěli po válce stavět vlast-
ní dům, ale nesměli, muselo se osídlit pohraničí. Proto jsme přišli
sem. Bylo mi tehdy osm let a byla jsem nejstarší ze tří dětí. Mé sest-
ře byly dva roky a bratrovi rok.
Nevezli jsme si skoro nic, jen oblečení. Nastěhovali jsme se do dom-
ku na dnešní Polní ulici. Byl to pěkný domek a ještě dodnes je hez-
ký. Zvenčí se vstoupilo do chodby, z ní do velké kuchyně, dál byl 
obývací pokoj, koupelna a v podkroví další kuchyň, ložnice a dvě
velké půdy. K domku patřil i pozemek, zahrada a přímo před ním te-
če potok.
Rodiče domek koupili za peníze z vázaného účtu, které si našetřili,
a rok jsme v něm bydleli s původními německými majiteli. Pan
Korger, kterému jsme říkali „Vater“, pracoval v Kovohutích. Každé
ráno brzy vstal, poklidil zvířata – měli dvě kozy a slepice – a pak jel
do práce. Jeho žena nedělala nikde. V podkroví ještě bydleli nájem-

níci, jmenovali se Matzkeovi. Jejich dcera byla švadlena. Dodnes si
pamatuji, jak byla při šití pečlivá. S oběma rodinami jsme vycházeli
celkem dobře, neměli jsme mezi sebou nesrovnalosti. Když odcháze-
li do odsunu, řekla nám paní Korgerová: „Dá Bůh, že se sem jednou
vrátíme.“ Ale už se nikdy nevrátili. Jen jejich dcera se později přije-
la podívat, to už jsem ale byla dospělá.
Ryžoviště po válce vypadalo úplně jinak než dnes. Tehdy to byl měs-
tys, žily tu přes tři tisíce obyvatel, byla tu cihelna, benzínové pumpy,

devět hospod. Všechno vypadalo úplně jinak. Kolem náměstí stály
velké statky, které se později bouraly. Když se sem začali stěhovat
Češi, začalo Ryžoviště upadat.
Mohli za to mnozí „zlatokopové“,
kteří přišli, obsadili dům, vybyd-
leli ho, pak si zabrali další, a když
měli dost, vraceli se zase zpátky,
odkud přišli.
Společně s námi se sem přistěho-
valo asi pět rodin z Myslejovic
a pak další z okolí Prostějova.
Bohužel dnes už téměř nikdo
z nich nežije nebo se odstěhovali.
Z mých spolužaček tu zůstala je-
diná. Lidé, kteří se znali z původ-
ního bydliště, spolu udržovali
přátelství. Navštěvovali se a po-
máhali si vzájemně v hospodář-
ství. Postupem času se rozvinul
společenský život. Moje mamin-
ka se třeba zapojila do ochotnic-
kého divadla.
Další lidé, kteří do Ryžoviště po
válce přišli, pocházeli z Valašska,
z východního Slovenska, byli tu
Rusíni, rumunští Slováci. Každý měl jiné zvyky, ale postupně se to
urovnalo a časem nebylo ani poznat, odkud kdo přišel. Lidé přichá-
zeli z různých důvodů. Někteří chtěli mít velké statky, ale neuměli
hospodařit. Němci šli do odsunu a Češi to bez nich sami nezvládali.
Když potom šli do JZD, podpírali jednu krávu. Zbytek prohospoda-
řili. Pro nás bylo štěstí, že otec do zemědělství jít nechtěl.
Oba moji rodiče za války pracovali v prostějovské továrně, kde se šily vojen-

První česká školní třída v Ryžovišti, malá Ludmila je čtvrtá zleva ve
druhé řadě

Ludmila Šuťáková se svou sestrou

Dům rodiny Kadlecových na Polní ulici, jako původní německý maji-
tel (k roku 1930) je veden pan Konrad Korger

Matka Marie Kadlecová (vlevo)
jako herečka ochotnického spol-
ku v Ryžovišti

Otec Ludmily Šuťákové Antonín Kadlec (vpravo)
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ské uniformy. Když jsme přišli do Ryžoviště, šel otec ještě na vojnu a potom
dělal listonoše v Břidličné. Rozvážel poštu po okolních obcích. Maminka by-
la zpočátku vdomácnosti a starala se oděti. Když se vrátila do zaměstnání, pra-
covala nejdřív v Kovohutích, pak dělala kuchařku v Brokátu v Ryžovišti a po-
tom ve zdejší mateřské škole.
Podmínky tady byly pro nás dost chladné. Byli jsme zvyklí na něco
jiného. Když jsem chodila do Břidličné do školy a napadl sníh, tak
nás vozili sedláci na saních. Ale zvykli jsme si. Pro rodiče bylo důle-
žité, že si tu mohli koupit dům. Starali se o něj opravdu dobře, zavedli
vodovod, ústřední topení. Měli jsme malé hospodářství, kozy, slepi-
ce a králíky.
Když jsme přišli do Ryžoviště, měla jsem nastoupit do třetí třídy.
Vzpomínám si, jak jsem šla k zápisu. Maminka mě s kočárkem do-
provodila ke škole, já jsem šla sama dovnitř a pak mi řekli, že jsem
první česká žákyně zapsaná do první české třídní knihy. Škola byla
nejprve jednotřídní, dohromady pro děti od první třídy až po ty, kte-
ré vycházely. Ze začátku s námi chodily i německé děti. S některými
jsem kamarádila. Pan řídící Talanda si všiml, že se s nimi bavím ně-
mecky, a pak mě za to nechal po škole. Chtěl, abych s nimi mluvila
česky. Vyučovalo se už jenom v češtině.
Po obecné škole v Ryžovišti a měšťance v Břidličné jsem se dva ro-
ky učila ve Výcvikovém středisku ministerstva spojů v Opavě. Školu
jsem dokončila v sedmnácti. Další dva roky jsem pracovala na poště

v Rýmařově, ale jako svobodná jsem zaskakovala za všechny pošt-
mistry v rýmařovském okrese. V devatenácti jsem se vdala a přišly
děti. Pak jsem krátce pracovala v Hedvě a dalších dvanáct let na ná-
rodním výboru v Ryžovišti. Šestnáct let jsem byla zaměstnaná
v Kovohutích Břidličná, nejdřív v laboratoři a pak na velíně, a odtud
už jsem odešla do důchodu.
V Ryžovišti jsem prožila velkou část života, všechny trable i dobré
věci. Tady jsem se vdala. Můj muž dělal traktoristu v družstvu, pak
na STS a na Státním statku. Vychovali jsme tři děti, které dospěly
a rozjely se po světě. Dcera a nejmladší syn bydlí v Bruntále a nej-
starší syn projezdil půl republiky, dva roky pracoval ve Španělsku
a teď žije v Praze.
Sedm let po manželově smrti jsem se odstěhovala do Šternberku. Do
Ryžoviště se ale vracím, jezdím sem na návštěvy. Stále zde žijí můj
bratr se sestrou. Vesnice se od války hodně změnila, je tu mnohem
méně lidí. Ubývá práce a lidé odtud odcházejí. Nám se tady ale žilo
dobře. Mým rodičům se tu splnilo přání bydlet jako lidé. Oba
v Ryžovišti zůstali až do smrti. 

(Ze vzpomínek Ludmily Šuťákové zpracovala ZN.)

S předsedou národního výboru Ladislavem Andrýskem

Vítání občánků v Ryžovišti Fota: archiv L. Šuťákové a F. Rechtorika

Prvního února byly ve Staré Vsi slavnostnû otevfieny novû rekonstruované
prostory ‰koly – ‰kolní uãebna propojená s velkou hernou, k nimÏ byly pfiista-
vûny ‰atny, kotelna a sociální zafiízení.
Zmíněné místnosti se nacházejí v obecním bytovém domě na Dlouhé 
ulici č. 33 a k jejich přebudování přispěla obec Stará Ves s podporou do-
tace Moravskoslezského kraje. Rovněž vnitřní vybavení učebny a her-
ny je zbrusu nové, nechybí výškově stavitelné lavice, školní nábytek, re-
laxační dětské sedačky, počítače, různé pomůcky a hračky.
Prostory budou využívány pro běžnou výuku nižších ročníků, projekto-

vé dny a odpoledne se do nich nastěhuje školní družina nebo zájmové
kroužky. Dle potřeby mohou místnosti sloužit rovněž jako komunitní
centrum obce. Chtějí je využívat i místní spolky Akse a Pampeliška.
Děti si pojmenovaly nové školní místnosti po svém. Říkají jim
„Sluníčko“ a hned taky padl návrh, aby si je v tomto duchu vyzdobily.
Pod vedením Mgr. Kamily Pánkové zdobí stěny, chodby i šatnu. Až
k nám přijdete na návštěvu a otevřete dveře, budete rázem na rozkvet-
lé, provoněné louce plné sluníčka. 

Fota a text: Eva Staňková, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Ves

Z okolních obcí a měst

Škola ve Staré Vsi má novou učebnu s hernou
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Štědrost (caritas), jak známo, patří mezi sedm 
ctností. Vystihují ji slova láska, velkorysost, 
ochota dávat. Štědrost je také vyváženým středem
mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená cham-
tivost a egoismus. Charitu – štědrost ocení zejmé-
na ti, kteří potřebují pomocnou ruku, ať jde o lidi
bez přístřeší nebo nesoběstačné.
Charita Česká republika je nezisková humanitár-
ní organizace zřizovaná římskokatolickou církví
(konkrétně Českou biskupskou konferencí). Jde
o největšího nestátního poskytovatele zdravotnic-
kých a sociálních služeb v ČR. Hlavní náplní její
činnosti je zpoplatněná pomoc potřebným v ČR,
mimo to ale organizuje humanitární pomoc a dob-
ročinné programy pro zahraničí (např. sbírky
v případě živelních katastrof nebo adopce na dál-
ku). Je členem Caritas Internationalis – celosvě-
tového sdružení katolických charit.
A protože se na Rýmařovsku do současné doby katolická charita nena-
cházela (nejbližší byla v Krnově a Odrách), rozhodla se Římsko-
katolická farnost v Malé Morávce zřídit novou sociální organizaci, kte-
ré dala název Charita svatého Martina. Potřebným lidem nabídne pečo-
vatelskou službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek, dluhové a kariér-
ní poradenství, sociální služby a v následujících letech také ošetřovatel-
ské služby. Charita svatého Martina je součástí Diecézní charity ostrav-
sko-opavské, která sdružuje asi 1 200 pracovníků.
Činnost nově vzniklé charity byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 
11. února v moráveckém kostele Nejsvětější Trojice mší svatou, kterou
sloužil prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Jan Larisch
a Marek Žukowski, který je nejen duchovním správcem farnosti v Malé
Morávce, ale zároveň i duchovním otcem myšlenky založit charitu v na-
šem regionu. Bohoslužby a oficiálního zahájení, které se uskutečnilo
v prostorách nové tělocvičny Základní školy Malá Morávka, se zúčast-
nila také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ředitel
Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo a zástupci katolické
církve, měst a obcí zdejšího regionu. Záštitu nad významnou událostí
převzal poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. 

„Jsme sociální organizace, která pomáhá, lidem dáváme materiální po-
moc a dotyk lidského srdce. Pomáhejme člověku žít důstojný lidský ži-
vot,“ zdůraznil Jan Larisch. 
Charita svatého Martina bude provádět terénní péči o lidi, kteří se bez
pomoci neobejdou a museli by jinak do zdravotnického zařízení nebo
hospice. Péče bude obnášet základní pomoc v domácnosti – nákupy, do-
nášku obědů nebo pomoc se základní hygienou. Druhým významným
bodem, na který se chce charita zaměřit, je dluhová poradna. Region má
dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost, s tím logicky vyvstává i dluhová
problematika. Charita bude začínat s šesti zaměstnanci a do budoucna
by se měla rozšířit.
„Děkuji všem lidem, kteří se podíleli na tom, aby ve zdejším regionu za-
čala fungovat charita svatého Martina, její vznik přinese významný pro-
spěch velkému množství klientů,“ sdělila ve svém vystoupení ministry-
ně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Novou ředitelkou charity svatého Martina v Malé Morávce byla jme-
nována Eva Macková. Na dotaz, jaké budou její první kroky a úkoly,
odpověděla: „Během pár dní budeme přebírat půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek, která již delší dobu fungovala ve Světlé Hoře a kterou
spravovala charita Odry. Dále chceme navázat na pečovatelskou služ-
bu, která je velmi potřebná, rozjíždíme dluhovou a kariérní poradnu
a do jednoho nebo dvou let bychom chtěli převzít také ošetřovatelskou
službu.“ JiKo

Štědrost zakoření i pod horami na Rýmařovsku 

Pûtadvacetilet˘ Jifií Kostrhoun z Vrbna pod Pradûdem se chystá na survival tra-
su dlouhou ‰est tisíc kilometrÛ. Zdolat ji chce pû‰ky. Projekt má pomoci neza-
mûstnan˘m v bruntálském regionu. 
Jiří Kostrhoun vystudoval Střední školu automobilní, mechanizace
a podnikání v Krnově. Momentálně pracuje v lese jako dřevorubec a při-
pravuje zajímavý projekt. „Nápad vznikl po smrti mého táty v dubnu
2015. On byl skutečný profesionál ve svém oboru a nikdy jsem si nepři-
pustil, že by se mu mohlo něco stát. Bohužel, osud tomu chtěl jinak a já
si uvědomil, že život je vrtkavý a nikdo nevíme, jak dlouho tady budeme.

Proto jsem se rozhodl, že udělám něco bláznivého a pokusím se něco
změnit,“ přiblížil zrod svého plánu Jiří Kostrhoun.
Chce zvládnout trasu dlouhou okolo šesti tisíc kilometrů, která povede
přes Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Francii až do
Španělska. „Mám na to 120 dní, respektive 113, abych stihl termín na-
rozenin táty. Hodlám vyjít letos 10. června a dojít do Tarifi na jih
Španělska chci do 28. září a tím vzdát svému tátovi hold,“ pokračuje
Kostrhoun.
Nepůjde od hotelu k hotelu, ale zůstane závislý sám na sobě. Bude mu-

Dřevorubec z Vrbna chce pěšky zdolat šest tisíc kilometrů
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set lovit, sbírat potravu, rozdělávat oheň bez sirek nebo zapalovače, sta-
vět si provizorní přístřešky a navigovat se podle kompasu a mapy.
„Survivalů je spousta, ale co vím, nikdo se nepokusil o tak dlouhou ces-
tu spojenou ještě se sportovním výkonem, protože musím každý den ujít
minimálně 50 kilometrů, abych splnil svůj termín. A upozorňuji na to, že
jsem naprostý amatér, takže bude zajímavé sledovat, jak se s tímto úko-
lem poperu, jak budu snášet horší hygienu a podobně. Jako pojistku jsem
si určil jeden dolar na den. Každý den budu natáčet,“ dodal Jiří
Kostrhoun a vysvětluje cíl svého projektu: „Chci ukázat, že morální
a lidské hodnoty tady pořád jsou, že dokážeme i něco víc než si jen stě-
žovat v hospodě, že se dokážeme zvednout z pohodlí domova a nasadit
vlastní život za druhé. Chci tou cestou motivovat lidi k rozšiřování vlast-
ních hranic. Ukázat jim, že ať s nimi život jakkoliv zametá, vždy se najde
cesta. Chci celému světu ukázat, že my Evropané jsme dostatečně silní.“
Hlavním cílem jeho cesty je podpora zaměstnanosti v regionu.
Pětadvacetiletý muž chce začít od lidí, se kterými se setkává denně.
„Nehledám jednorázovou pomoc, chci založit firmu, kde najdou práci li-
dé z mého okolí. Chci tím měnit životy a zvednout životní úroveň několi-
ka rodinám. Čím více lidí mě podpoří, tím více lidí najde novou náplň ži-
vota. Ta cesta se nemůže uskutečnit bez podpory. Neměl bych za koho jít
a byl bych jako herec bez publika,“ dodává.
Jeho záměrem je získat peníze na rozjezd firmy, vydání videa a dar 10 ti-
síc dolarů rodině, která ho u sebe ubytuje v poslední den cesty. Cílovou
částku má nastavenu na 500 tisíc dolarů, tedy na asi 12 milionů 500 tisíc
korun. „Samozřejmě čím více by se nastřádalo, tím víc si můžu dovolit
navýšit kapacitu firmy a případné investice do dalšího projektu. Aby se
cesta vůbec dala uskutečnit, potřebuji minimálně 50 tisíc dolarů, na ob-
lečení, vybavení, dopravu tam, dar rodině, vydání videa a další,“ vypo-
čítává.
Jak se budoucí cestovatel připravuje na túru? „Dávám si docela tvrdé
tréninkové jednotky a omezuji stravu. Sem tam si to vybere daň a další

den nejsem schopný v práci udělat svůj denní výkon. Je toho hodně na
jednoho člověka. Snažím se natáčet videa, komunikovat s lidmi, kteří mě
sledují atd. Kdyby se našel sponzor, který by mě podpořil, bylo by to jed-
nodušší. Ale ten není, takže se připravuji tak, jak se připravuji,“ uzavřel
Jiří Kostrhoun.
Jeho projekt můžete podpořit už jedním dolarem, tj. 25 korunami, nebo
na www.coolnakupy.cz v sekci Podpořte nás. Jeho cestu můžete sledo-
vat na Facebooku nebo zhlédnout jeho videa na
youtube.com/watch?v=jbCKy3Gb6Pk. Zkontaktovat jej můžete e-mai-
lem kostrhounjiri@seznam.cz nebo na tel. 774 805 908 (odpoledne). 

Radek Vráblík, foto: archiv J Kostrhouna
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Můj šálek čaje

Hannah Kentová: Agnes
Hannah Kentová a její Agnes… Kniha, kterou mi doporučila a zapůj-
čila moje kamarádka Markéta, vypráví o Agnes Magnúsdóttir, posled-
ní ženě odsouzené k trestu smrti na Islandu ve 30. letech 19. století.
Autorce, která na základě pečlivého studia dobových materiálů, ústní
tradice a odborné literatury osud vražedkyně „rekonstruovala“, po-
skytl tento příběh rámec vyprávění, jehož hlavní linkou je kromě za-
chycení posledních měsíců života hlavní postavy také fascinující ná-
hled do tvrdého života prostých lidí na islandském venkově. I když
Hannah Kentová vychází ze skutečných událostí a míst, která lze do-
dnes na Islandu navštívit, snaží se najít jiný pohled na ženu, jež byla
většinou považována za „bezcitnou čarodějnici“.
Vyprávění začíná převozem Agnes z vězení na farmu okresního stráž-
níka Jóna Jónssona, jeho ženy Margrét a dvou dcer, Steiny a Laugy,
kde má strávit poslední měsíce svého života před popravou. Rodina se
jen těžko sžívá s povinností poskytnout přístřeší ženě odsouzené za
brutální vraždu, přesto postupem času dochází k pomalému sbližová-
ní rodiny s vězenkyní. Za Agnes dojíždí pomocný farář Thorvadur
Jónsson. Agnes pod jeho vlivem začne poodhalovat podrobnosti ze
svého dosavadního života nejprve pouze jemu, později i členům rodi-
ny strážníka Jónssona. Tak se postupně dozvídáme o jejím dětství, do-
spívání a o osudovém setkání s farmářem Natanem Ketilssonem, jeho
napjatém vztahu s druhým odsouzeným Fridrikem Sigurdssonem
a s obžalovanou a nakonec osvobozenou Sigrídur Gudmundsdóttir,
kteří byli spolu s Agnes stíháni za vraždu, žhářství a loupež.
Příběh je vyprávěn ve dvou rovinách, jednak nezávislým vypravěčem,
jednak samotnou hlavní postavou. Jednotlivé kapitoly jsou 
uvozeny úryvky dobových svědectví, dopisů a dokumentů, vztahují-

cích se k vyšetřování a soudnímu procesu.
Kniha je velmi čtivá, ze stránek nejen doslova dýchá severský vzduch,
ale také pachy a vůně, barvy a zvuky. Vykreslení postav a prostředí is-
landského venkova v 19. století je velmi syrové, odkazující na sever-
ské ságy a mýty, doslova probouzí obrazotvornost. Přesto to pro mě
nebylo úplně jednoduché čtení, námět a místy ponuré, realistické zo-
brazení, většinou bez náznaku optimismu a možného východiska, kdy
pro většinu postav je samotné přežití nejvyšším cílem a oblečení čas-
to jediným jejich majetkem, vyvolává melancholii a nutí k zamyšlení.

„Jak vidíš,“ spustí Margrét a zarazí se, když překračuje naplavené
dříví, které spadlo z hromady před chalupou, „jak vidíš, je tady spous-
ta práce, která se musí udělat.“
Je to první věc, kterou řekla od chvíle, kdy mi dala šaty. Neříkám nic
a dívám se na zem. Všimnu si, že má dole špinavou sukni od toho, jak
ji léta vláčí po zemi.
Margrét se napřímí a založí ruce v bok, jako by chtěla vypadat větší.
Má okousané nehty.
„Nebudu zastírat, že tě tu nevidím ráda. Ve svém domě tě nechci.
Nechci, abys byla v dosahu mých dětí.“

Příběh, tak jak jej autorka podala, mě oslovil zejména barvitým a na-
turalistickým vyobrazením obyčejného života v drsných podmínkách,
ale také silným příběhem ženy, kterou jako by už její původ a dětství
předurčovaly až k jejímu tragickému konci.
Kentová, Hannah. Agnes. Přel. Gita Zbavitelová. 1. vyd. Praha:
Fortuna Libri, 2013. 319 s. Zuzana Dočkalová

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste prostřednic-
tvím Charity Odry darovali částku 1 029 881
korun. Za to Vám všem velice děkujeme. Nad
miliónovou hranicí se Charita Odry pohybova-
la naposledy před čtyřmi roky, než došlo k pře-
dání části kolednického území nově vzniklé
Charitě Nový Jičín. V únoru 2016 vznikla také
na opačné straně kolednického území Charity
Odry nová Charita sv. Martina, proto opět do-
jde k novému přerozdělení kolednického úze-
mí. Charita sv. Martina naváže na činnost naší

půjčovny kompenzačních pomůcek ve Světlé
Hoře u Bruntálu a nabídne také další služby
potřebné na Bruntálsku. 
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkory-
sost, kterou jste projevili, nás naplňuje poko-
rou a vděčností. Chceme tyto prostředky vy-
užít co nejlépe, aby se naše služby rozvíjely
a byly Vám ku prospěchu. 

V následující tabulce přinášíme přehled vý-
sledků Tříkrálové sbírky 2016 za Charitu Odry
podle jednotlivých obcí a místních částí:

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblast-
ních charit,
15 % výnosu sbírky připadá na projekty die-
cézních charit,
10 % výnosu sbírky je věnováno na humani-
tární pomoc do zahraničí,
5 % výnosu sbírky připadá na podporu projek-
tů Charity Česká republika,
5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem
určeno na režie sbírky.

Záměry Charity Odry na využití sbírky pro
rok 2016:
(65 % z celkové vykoledované částky za
Charitu Odry)
1. Podpora vzniku nové služby;
2. Podpora péče o seniory a handicapované 
osoby;
3. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomů-
cek.

Informace o činnosti Charity Odry
a Tříkrálové sbírce můžete získat na adrese:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry,
tel. 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz
nebo na stránkách odry.charita.cz.
Ještě jednou za Vaši přízeň a podporu děkuje-
me a zůstáváme s úctou

Jiří Rosenstein, Petr Kučerka,
Charita Odry
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Rekordní poãet registrovan˘ch domácností, re-
kordní délka prÛbûhu aukce a nejniÏ‰í cena na 
trhu. To je struãn˘ popis aukce v první hromadné
zmûnû dodavatelÛ energií pofiádané spotfiebitel-
skou organizací v âR. Modelová domácnost pfii
pfiechodu na vítûzn˘ tarif roãnû u‰etfií prÛmûrnû
1 941 korun za elektfiinu a 9 980 korun za plyn.
Vítûzn˘m dodavatelem se stala spoleãnost Europe
Easy Energy.
Aukce dodavatelů elektřiny a plynu, kteří
soutěžili o nejvýhodnější nabídku pro více
než 66 tisíc domácností zaregistrovaných do
hromadné změny dodavatele „Chci výhod-
nější energie“ proběhla 11. února. Aukce tr-
vala dlouhých 18 hodin, soutěžilo v ní sedm
dodavatelů a padlo v ní celkem 140 příhozů.
„Vítězi aukce jsou v prvé řadě čeští spotře-
bitelé, protože se nám podařilo vysoutěžit
nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu za elek-
třinu i plyn v aukci nabídla společnost
Europe Easy Energy,“ shrnuje výsledek
aukce Martin Černý, ředitel dTestu, a uvádí:
„Modelová domácnost se spotřebou elektři-
ny 3,2 MWh za rok v sazbě D02d a plynem
vytápěným zatepleným rodinným domkem se
spotřebou 15 MWh ročně při přechodu na
vítězný tarif ušetří průměrně 1 941 Kč ročně

za elektřinu a 9 980 Kč ročně za plyn.“
Modelová domácnost, pro kterou je vypočítá-
na uvedená úspora, má tři až pět osob a vy-
užívá elektřinu na běžný chod spotřebičů
a svícení. Odhad úspory vychází z porovnání
s průměrem cen nejčastěji využívaných pro-
duktů dominantních dodavatelů na trhu.
Výsledná úspora může být v konkrétních pří-
padech odlišná, záleží na stávajícím dodavate-
li, tarifu a spotřebě každého odběrného místa. 
„Nyní zahajujeme fázi výpočtů, jejímž cílem
je zaslat každému registrovanému spotřebi-
teli individuální nabídku s vyčíslením možné
úspory právě pro jeho domácnost. Nabídky
budeme rozesílat ve druhé polovině března
2016. Lidé pak budou mít několik týdnů na
rozmyšlenou, zda chtějí nabídku přijmout,“
říká Martin Černý. Registrovaní uživatelé
nemají povinnost stát se zákazníky vítězného
dodavatele. Pokud se rozhodnou pro změnu,
nový dodavatel s nimi vyřídí formality po-
třebné k uzavření smlouvy.
Registrace domácností do hromadné změny
dodavatelů „Chci výhodnější energie“ skon-
čila ke dni aukce. Nyní je možné ucházet se
o místa, která se uvolní po spotřebitelích, kte-
ří se rozhodnou nevyužít nabídku ke změně

dodavatele. „Stačí vyplnit registrační formu-
lář na stránce www.ChciVyhodnejsiEner-
gie.cz a počkat do první poloviny dubna na
zprávu, zda má vítězný dodavatel ještě kapa-
citu nově registrované přijmout. Registrace je
nadále zdarma a nezavazuje vás k přechodu
k novému dodavateli,“ uvádí Černý.
Dodavatelé během aukce předkládali své na-
bídky anonymně. Aukce se mohli zúčastnit
všichni aktivní dodavatelé elektřiny a plynu
působící v České republice. Podmínkou 
účasti bylo, že společnost předem souhlasila
s řadou klíčových kritérií. Dodavatelé se za-
vázali například k tomu, aby v aukci nabíze-
li smlouvy na jeden rok bez automatického
prodloužení na dobu určitou, v nichž nebu-
dou skryté poplatky a poplatky spojené 
s ukončením smlouvy. Podmínkou účasti by-
lo také například zajištění kvalitního zákaz-
nického servisu a přistoupení k Etickému ko-
dexu obchodníka v energetických odvětvích.

Lukáš Zelený, Vanda Jarošová, dTest

Užitečná informace

Aukce dTestu na dodavatele energií zná svého vítěze

Minulý měsíc jsme byli (nebo spíše nebyli) svědky vzniku nového lo-
ga našeho města. Soutěž byla dokonce prý „veřejná“, ustanovila se
„odborná“ komise, která z velkého množství doručených návrhů vy-
brala to nejlepší grafické zpracování loga města. Celé to vypadalo ja-
ko dobrý nápad a jako standardní soutěž, jen to logo se jaksi nepo-
vedlo. Proč? 
Logo města má být odrazem jeho současné identity; tím, čím je nebo
čím chce být. Tato čistě grafická práce představuje velice náročný 
úkol, kdy grafik musí všechny tyto entity vyjádřit písmem s mini-
mem obrazových prostředků. Nové logo mi však evokuje (a nejen
mně, což bylo jedním z hnacích motorů napsat tento článek) toaletní
papír, papírové kapesníčky, v lepším případě snad ovocný džus, mož-
ná i některé drogistické zboží, saponát, aviváž nebo dezinfekci.
Rozhodně mi ale neevokuje naše město v podhůří Jeseníků. Čárka
nad ypsilonem je provedena ve tvaru „listu obecného“. Což je podle
mě velmi vágní. Věřím, že i v naší krajině bychom našli něco více ty-
pického, než je „list obecný“. Ano, z nového loga je cítit svěží
vzduch, ale není to vůně lesa, rozkvetlých luk a horských masivů, vů-
ně čerstvě pořezaného dřeva ani stáda krav pasoucích se na místních
loukách. Je to vůně osvěžovače, parfému a dezinfekce, který má pře-
krýt zatuchlost a malost místních poměrů.
Soutěž byla veřejná, ale z nepochopitelného důvodu radnice nezve-
řejnila všechny návrhy. Bylo by užitečné uspořádat výstavu všech ná-
vrhů v muzeu (pokud by to rozpočet nedovolil, tak alespoň na webu),
kde by se veřejnost mohla seznámit se všemi návrhy a případně je 
i ohodnotit, což mohlo posloužit jako jedno z vodítek při následném
odborném výběru. Je škoda, že vedení města opět a zase nevyužilo
příležitost získat zpětnou vazbu od veřejnosti – což je dnes v jiných
městech trend, který sice není samospasitelnou myšlenkou, jistě je
však důležitým a pozitivním aktem zapojení občana do řešení věcí
veřejných, a tedy i jedním z důležitých aspektů při vybírání loga měs-
ta, se kterým my všichni budeme žít velmi dlouho. Jaké byly ostatní

návrhy, se můžeme jen domnívat, radnice zveřejnila pouze dva
z nich, prý ty nejlepší.
Radnice dokonce rezignovala i na zpětnou vazbu odborné veřejnosti,
tím že jmenovala komisi odborníků ze všech možných oborů, jen ne
z oboru vizuální kultury, případně grafického designu. Není se čemu
divit, že komise složená z odborníků v oblasti podnikání, IT inženýr-
ství, pedagogiky a geologie, považovala výběr z 56 grafických návr-
hů za velmi složitý, v první fázi soutěže z 35 návrhů dokonce za ne-
možný. Ať se snažím sebevíc, v radnicí složené komisi žádného od-
borníka z oblasti vizuální kultury nenajdeme. Myslím si, že výběr lo-
ga města je záležitostí veskrze veřejnou. Tím přímo vyzývá, aby se
do jejího hodnocení zapojily i jiné obory než ty čistě výtvarné, po-
tažmo široká veřejnost. Proto věřím, že radnice s dobrým úmyslem
složila komisi ze svých blízkých spolupracovníků, kteří mají opra-
vdový a hluboký vztah k výtvarnému umění a speciálně k typografii
a užité grafice, a ve svém volném čase se těmito obory jistě zabýva-
jí. Znepokojuje mě ale, kdo v této porotě nebyl. Nebyl tam žádný his-
torik umění, žádný grafik nebo grafický designér, žádný typograf.
Nebyl tam v podstatě žádný opravdový odborník v oblasti výtvarné
kultury, jehož odbornost by potvrzovalo něco víc než jen hobby ve
volném čase. A jsem přesvědčen, že takové specialisty tady máme.
Je záhadou, proč se radnice neobrátila na městské muzeum, kde od-
borníci jsou. Proč naprosto rezignovala na jakoukoliv, když už ne
spolupráci, tak alespoň zpětnou vazbu městského muzea? Jak je mož-
né, že v komisi nezasedal ani jeden historik umění, kteří jsou beze-
sporu experty na vizuální kulturu a jejichž vkus a názor v oblasti gra-
fického designu, k němuž výběr loga rozhodně patří, má neoddisku-
tovatelnou hodnotu? 
Toto vše jen potvrzuje, že jsme Ryo, divoké město v divokém pod-
hůří Jeseníků, bývalých Sudet, jaksi stále vykořenění z tradice a ne-
schopní využít to dobré, co zde máme pod rukama a před očima. 

MgA. Adam Rybka

Rý jako Ryo
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Vyznat se ve vyúãtování spotfiebované elektfiiny
a plynu pfiedstavuje pro vût‰inu lidí problém. A to ne-
jen pro ãeské spotfiebitele, ale i pro spotfiebitele 
v ostatních ãlensk˘ch zemích EU. Vyplynulo to z v˘-
zkumu Evropské komise. EU i âR nyní uvaÏují o sta-
novení jednotné podoby vyúãtování dodávek energií.
Co by mûlo b˘t ve vyúãtování uvedeno a na jaké in-
formace máme právo?
Z výzkumu Evropské komise provedeného ve
všech členských státech Evropské unie,
v Norsku a na Islandu vyplynulo, že vyúčtová-
ní spotřeby energií považuje za srozumitelné
jen 40 % účastníků výzkumu.
„Dodavatelé musí podle vyhlášky uvádět ve vy-
účtování veškeré údaje pravdivě a v přehledné,
srozumitelné a čitelné podobě, což si dodavate-
lé, kterých působí na českém trhu s energiemi
několik desítek, vykládají různě. Pro řadu zá-
kazníků je vyúčtování téměř nesrozumitelné,“
uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního odděle-
ní dTestu.
Vyhláška také říká, jaké údaje musí vyúčtování
obsahovat. Na žádost zákazníka nebo v důsled-
ku přistoupení k obchodním podmínkám doda-
vatele může být rozsah poskytovaných infor-
mací zúžen. Spotřebitel v zúženém vyúčtování
dostane zejména údaje o množství dodané 
energie do odběrného místa, o výši uhrazených

faktur, o výši přeplatku či nedoplatku a o datu
jejich splatnosti. Ze zúženého vyúčtování však
nelze zjistit například EAN kód identifikující
odběrné místo, sjednaný produkt a distribuční
sazbu nebo hodnotu proudového jističe před 
elektroměrem, což jsou údaje nutné pro porov-
nání nabídek různých dodavatelů, uvažuje-li
spotřebitel o změně dodavatele.
„Dostáváte-li vyúčtování v zúženém rozsahu,
musí vám dodavatel zajistit možnost získat dal-
ší údaje jinou cestou. Například prostřednic-
tvím internetového zákaznického účtu. Můžete
také požádat dodavatele o zasílání vyúčtování
v plném rozsahu, přičemž dodavatel je takové
žádosti povinen vyhovět,“ vysvětluje Lukáš
Zelený.
Zjednodušení vyúčtování energií, případně
jeho sjednocení, je jedním z aktuálních témat 
energetiky, a to jak v České republice, tak na 
úrovni Evropské unie. Energetický regulační 
úřad navrhl, aby součástí vyúčtování byl
i přehled spotřeby za vyúčtovací období
a souhrn plateb. Dále by mělo vyúčtování
obsahovat i údaje o skutečnosti, zda je
smlouva o dodávce energií uzavřena na do-
bu určitou, či neurčitou, datum ukončení
smlouvy v případě, že je smlouva uzavřena
na dobu určitou, a údaj o případném auto-

matickém prodloužení smlouvy.
„Energetický regulační úřad tak reaguje na
současný neuspokojivý stav, kdy spotřebitelé
často nevědí, zda mají smlouvu uzavřenou na
dobu neurčitou, či určitou, kdy jim smlouva na
dobu určitou končí a zda nemají sjednané au-
tomatické prodloužení smlouvy na další dobu
určitou,“ podotýká Zelený.
Někteří dodavatelé energií však k návrhu ERÚ
uvedli, že informace o délce smluv nesouvisí
s vyúčtováním, a neměly by tedy být součástí
vyúčtování, ale měly by být poskytnuty až na
žádost spotřebitele.
„Spotřebitele jsme nedávno vyzvali, aby se na
dodavatele obrátili s žádostí o sdělení informa-
cí o délce trvání své smlouvy, pokud uvažují
o změně dodavatele. S ukončením smlouvy to-
tiž bývají, zvláště u smluv na dobu určitou, spo-
jeny smluvní pokuty. Avšak od spotřebitelů ví-
me, že někteří dodavatelé energií jim navzdory
zákonu odmítají tyto údaje poskytnout,“ uzaví-
rá Zelený. 

Vanda Jarošová, dTest

Čeká nás jednotná podoba vyúčtování dodávek energií?

Jednou ze základních povinností nejen fyzick˘ch osob, ale i podnikajících fyzic-
k˘ch a právnick˘ch osob je oznámit hasiãskému záchrannému sboru kraje bez-
odkladnû kaÏd˘ poÏár.
Za požár je považováno každé nežádoucí hoření, při kterém došlo 
k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiál-
ních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém by-
ly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezpro-
středně ohroženy. 
Všem je asi jasné, že pokud uvidíme hořící dům nebo jiný objekt, při-
voláme hasiče. Až příliš často se ale stává, že nejen občané, ale i pod-
nikatelé neohlásí hasičům malé požáry, které uhasí vlastními silami,
protože z jejich pohledu vypadají zcela banálně. V konečném důsledku
však tyto nehlášené požáry mohou generovat velké finanční ztráty. 
Teď nehovoříme o tom, že za neoznámení požáru hrozí pokuta, ačkoliv
ani ta nemusí být úplně zanedbatelná. Neoznámení požáru je u občanů
přestupkem, za který hrozí pokuta až 25 tisíc korun. U firem je takové
jednání správním deliktem, za který hrozí sankce až 1 milion korun.
Je zde ale druhý aspekt, a tím je finanční plnění pojišťoven. V případě,
že chcete uplatnit pojistné plnění v souvislosti s požárem, pak pojišťov-

na požaduje potvrzení či jiný doklad o požáru vydaný územně přísluš-
ným hasičským záchranným sborem kraje. V případě, že je požár ohlá-
šen s velkým zpožděním nebo je místo požáru již uvedeno do původní-
ho stavu, nelze provést šetření příčiny vzniku požáru, a tudíž hasiči ne-
jsou schopni doklad pro pojišťovnu s potvrzením o požáru a uvedením
příčiny požáru vydat. Pojišťovna pak zpravidla pojistné plnění nevypla-
tí nebo jej krátí. 
Každý požár, i uhašený vlastními prostředky či samovolně, např. nedo-
statkem vzduchu, je nutno ohlásit vždy a bez odkladu na tísňové tele-
fonní číslo 150 nebo osobně na kteroukoliv stanici hasičského záchran-
ného sboru kraje. Do příjezdu vyšetřovatele požárů je nutné nic neuklí-
zet, na nic nesahat, ponechat místo požáru tak, jak jsme je objevili, či
v tom stavu, v jakém je po uhašení. Po příjezdu vyšetřovatele je třeba
s ním spolupracovat a poskytovat požadovanou součinnost, např. osob-
ní údaje, doklady ke stavbě, výrobkům a další informace. V případě nut-
nosti je důležité poskytnout i vzorky, kterými mohou být například spo-
třebiče, části strojů, chemické látky a podobně.      kpt. Ing. Petr Holub

metodik vyšetřování příčin vzniku požárů KŘ HZS MSK

Hasiči informují

Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou

Fota: HZS MSK
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26.–28. 3. Rekviem za rytíře – vítání jara
16.–17. 4. Útěk z řádu – čarodějnice na hradě
30. 4. – 1. 5. Kmotra smrt – vojenská historie
21.–22. 5. Kolotoč príma pohádek – den dětí
28.–29. 5. Srnčí stezkou – sokolnický výcvik
4. 6. Vernisáž Jindřich Štreit – fotografie
5. 6. – 31. 7. Výstava Jindřich Štreit – fotografie
18.–19. 6. Kašpárek ze skalního hradu – loutkářská pouť
2.–3. 7. Sovinecký šperk – šperky, historická hudba, šerm
9.–10. 7. Záhada prokleté truhly – festival práva útrpného
16.–17. 7. Na příkaz císaře – gotický rytířský turnaj
23.–24. 7. Hradní bestie
30.–31. 7. Za čest krále – Sovinec v době války třicetileté
6. 8. Vernisáž – obrazy a sochy Lubomíra Dostála
6. 8. – 2. 10. Výstava – obrazy a sochy Lubomíra Dostála
6.–7. 8. Past na medvěda – lesnické slavnosti
13.–14. 8. Hodokvas rytíře Kobylky – historicko-řemeslný jarmark
20.–21. 8. Přízrak z temné věže – gotická bitva 
27. 8. Hradozámecká noc
27.–28. 8. Sokolnické lovy – sokolníci na hradě
17.–18. 9. Vrať se do pohádky – loučení s prázdninami

1.–2. 10. Balady zbojnické – loupežnické povídky
28.–30. 10. Hofmistrova závěť – ukončení sezóny
26.–30. 12. Vánoční hrad

Akce hradu Sovince

Kulturní program na sezónu 2016

Na území naší republiky je historicky zdokumentováno založení prv-
ní obory určené k chovu zvěře již roku 1278. Byla to Ovenecká obo-
ra na území dnešní pražské Stromovky. Později byly zakládány další
obory, ve kterých byla chována zvěř na našem území původní, ale
mnohdy i zvířata vpravdě cizokrajná. Například v roce 1684 byli do
obory u Poděbrad dopraveni tři velbloudi, určení k chovu. Zdejší pod-
mínky jim však nesvědčily, takže všichni brzy bez potomků zahynuli. 
Spolu s průmyslovou revolucí v 19. století a zejména s rozvojem do-
pravy je také spjat prudký rozvoj oborních chovů zvěře, neboť nejen
po železnici bylo možné dovážet nové druhy – muflony, jeleny sika,
jelence běloocasé a později i kamzíky, kteří se na našem území dobře
aklimatizovali. 
Obory postupně nabývaly na významu a pro své majitele plnily jistou
reprezentační funkci. Staly se také zdrojem kvalitního chovného ma-
teriálu pro další chov zvěře ve volnosti. V současné době slouží i úče-
lům vědeckým, osvětovým, rekreačním a záchranným. Příkladem
může být chov bílých jelenů, kteří se ve volné přírodě nevyskytují
a jsou chováni pouze v oborách Žehušice a Žleby u Čáslavi. 
Počet obor na našem území v současné době činí necelé dvě stovky.
V rámci oborních chovů se intenzivní péčí daří dosahovat rekordních
až světových trofejí. Je však potřeba vždy označovat zvěř pocházející
z těchto chovů a vždy uvádět oborní původ u jejích trofejí.
V současnosti platný zákon o myslivosti uvádí pro zřízení obory po-
třebnou minimální výměru 50 ha, přičemž při jejím budování musí být
dodržena celá další řada zákonů a musí být vypracována studie, která
by se dala svou povahou a obsahem přirovnat ke studii proveditelnos-
ti u dotačních titulů.
Zvěří vhodnou pro intenzivní oborní chov je zejména zvěř jelení, daň-
čí, sičí a černá. Poslední uvedený druh zvěře byl až do druhé světové
války chován výhradně v oborách, neboť panovnice Marie Terezie za
doby své vlády nařídila divoká prasata ve volné přírodě vyhubit a je-
jich chov byl nadále možný pouze v uzavřených oborách. Tyto obory
byly vlivem válečného konfliktu později mnohde rozbořeny, černá
zvěř z nich unikla, v podstatě „ustoupila“ s frontou z Karpat a přišla
k nám i z Bavorska či Polska. Je až s podivem, jakou expanzi během
století divoká prasata zaznamenala, když se v současnosti potýkáme
s jejich všudypřítomností a přemnožením. Jestliže v roce 1950 bylo na
území ČR uloveno pouhých 200 jedinců tohoto druhu, pak v roce
1962 byl odstřel jedenadvacetkrát vyšší, tedy 4 200 kusů!

Srnčí zvěř je výhradně teritoriálním druhem, tedy pro oborní chov ne-
vhodná. Můžeme na ni ojediněle narazit ve velkých oborách.
Vedle rozsáhlých obor, které slouží k zájmovým chovům zvěře a kde
se mimo jiné zvěř též loví, jsou lesníky a myslivci budovány v lesních
porostech rozsahem mnohem menší účelové obůrky. Jsou to tzv. akli-
matizační a přezimovací obůrky, kde se zvěř neloví. Tato zařízení, jak
název napovídá, slouží k aklimatizaci či přezimování zvěře.
V jesenických horách se nachází celá řada přezimovacích obůrek, ne-
boť Jeseníky náleží do oblasti chovu jelení zvěře, která obývá tyto ho-
ry v hojném počtu a v době nouze páchá škody na lesních porostech.
Aby se těmto škodám předcházelo všemi možnými způsoby (nejen lo-
vem), budují lesníci ve spolupráci s myslivci pevně ohrazená území
u přirozených zdrojů vody (potoků), kde je jelení zvěř postupně na
podzim lákána přikrmováním, aby se nakonec hlavní brány těchto 
„ohrad“ uzavřely a zvěř zůstala uvnitř. Po obvodu těchto obůrek jsou
také umístěny jednosměrné vchody pro zvěř, které by se daly přirov-
nat k turniketům, kdy zvěř projde dovnitř, ale nikoliv opačným smě-
rem ven. V těchto obůrkách se nachází krmná zařízení a zvěř je zde
myslivci pravidelně přikrmována. Na jaře se opět hlavní brány přezi-
movacích obůrek otevřou a zvěř se rozptýlí zpátky do lesů. 

Foto a text: Ing. Zdeňka Jakubcová

Zajímavosti z přírody

Chov zvěře v oborách
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Sport

Výsledky hokejových zápasů

Turnaj seniorů v ledním hokeji
Na zimním stadionu v Rýmařově se 30. ledna konal hokejový turnaj se-
niorů, pořádaný Okresním svazem ledního hokeje Bruntál. Turnaje se
zúčastnily týmy HC Rýmařov, HC Opava a HC Ostrava, původně při-
hlášené družstvo HC Horní Benešov se omluvilo. Turnaj se hrál systé-
mem každý s každým na 3x 15 minut.
Zápasy dopadly s výsledky: HC Opava – HC Ostrava 4 : 4, na nájezdy
0 : 1 pro Ostravu; HC Opava – HC Rýmařov 14 : 4; HC Ostrava – HC
Rýmařov 14 : 3. Vítězem turnaje hokejistů nad 40 let se stal tým HC
Ostrava, opavští hokejisté obsadili druhou příčku a v Rýmařově zůstal
bronz. Nejlepším střelcem byl vyhlášen hráč HC Opava Římský s šesti
góly. Kromě něj mohli diváci na ledě spatřit i další bývalé ligové a ex-
traligové hráče: Frýdla, Šlupinu, Heisera, Kramného nebo Kociana.
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře za přijatelného počasí, které je na
otevřeném zimním stadionu v Rýmařově důležitým faktorem kvality zá-
pasů. Pořadatelé turnaje seniorů se těší na příští ročník. Martin Ftáček

Foto: archiv OSLH
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OSLH Bruntál uspořádal v sobotu 6. února pro zpestření sezóny na kluzišti karneval pro mládež. Zúčastnilo se ho kolem padesáti dětí v do-
provodu rodičů. Fota: archiv OSLH

Stručný popis disciplín:
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran (SpVzPi 30+30)
– závod je složen ze dvou odlišných částí po třiceti ranách,
– druhá část závodu se střílí až poté, co všichni závodníci odstřílejí
první část,
– v první části se střílí šest pětiranných položek, každá v čase pěti mi-
nut,
– v druhé části (tzv. 3/7) střílí závodník šest pětiranných položek,
každou ránu v pětiranné položce v 10sekundovém intervalu, přičemž
má 7 sekund na přípravu a 3 sekundy na zamíření a výstřel.

Standardní vzduchová pistole 3x20 ran (StVzPi 3x20)
– závod je složen ze tří částí po čtyřech pětiranných položkách,
– v každé části se střílí čtyři pětiranné položky do jednoho terče, kaž-
dá za určitý čas,
– v první části se střílí pět ran vždy za 15 sekund, v druhé za 20 se-
kund a ve třetí za 10 sekund.

Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran (RVzPi 2x30)
– závod je složen ze dvou stejných polovin po třiceti ranách,
– druhá polovina závodu se střílí až potom, co všichni závodníci od-
střílejí první,
– střílí se pětiranné položky do pěti různých terčů,
– v každé polovině se střílí dvě položky, každá za 8 sekund,

dvě položky, každá za 6 sekund,
dvě položky, každá za 4 sekundy.

Standardní vzduchová pistole 40 ran (StVzPi 40)
– střílí se osm pětiranných položek do jednoho terče, každá položka
za 10 sekund.

Předběžný program:
sobota 5. března   7:45–17:00 SpVzPi 30+30
sobota 5. března 17:45–22:00 StVzPi 3x20
neděle 6. března   8:00–13:00 RVzPi 2x30
neděle 6. března 13:00–17:00 StVzPi 40

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ve sportovní střelbě

sobota 5. března – neděle 6. března
Sportovní hala Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov

MORAVIAN
SPORTS

SHOOTERS 

Sponzoři akce:
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám stavební pozemek v Rešově o rozloze 600 m2 včetně hoto-

vých základů na chatu či sklep. El. přípojka i s revizí + dřevěná
chatka po celkové renovaci. Cena dle dohody. Tel.: 606 386 119.

JAK VYJDE

Další číslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 11. 3. 2016

Uzávěrka pro vydání
je ve čtvrtek

3. 3. 2016 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

5/2016

R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á
I N V E S T I C E
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